
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة االولى

 ساعة معتمدة 36 

 السنة الثانية 

 ساعة معتمدة 33

 السنة الثالثة

 ساعة معتمدة 32 

 السنة الرابعة 

 ساعة معتمدة 32  

 السنة الخامسة

 ساعة معتمدة 27 

 ( ساعة معتمدة160) 2018/2019المخطط االنسيابي لخطة هندسة االتصاالت وااللكترونيات 

اللغة االنجليزية ومهارات الحاسوب وعلى الطالب ,اللغة العربية كل من المواد التالية: في التقييميالطلبة التقدم لالمتحان  جميعيتوجب على 

 .في امتحانهاأخفق  لكل مادة%( أن يجتاز بنجاح المادة االستدراكية 50)أقل من  اتاالمتحان ههذفي  ق النجاح حقيال الذي 

 الريادية الهندسية

 ساعة( 120) 

(610550  ) 

 

 

 الكترونيات القوى

  (650444   ) 

 اختياري جامعةمتطلب 

)***( 

 اختياري تطلب جامعةم

)***( 
 اتصاالت ضوئية

    (650445  ) 

 هندسة الهوائيات 

(650541) 
 مختبر اتصاالت

   (650428     ) 

 االتصاالت المتنقلة

    (650520    ) 
 مختبر االتصاالت الرقمية

  (650524 ) 

( 1) الكهربائية القوى

610411 

         )        ( 

 اتصاالت تشابهية

  (650420   ) 

 دوائر اتصاالت 

   (650526  )  

 اتصاالت رقمية

(650425 ) 

  2مختبر الكترونيات

 (650345  ) 

 

 اجهزة قياس الكترونية

     (650346    ) 

 

 

 التحكم االلي

(610414 ) 

 لتالي كمتطلب قسم اختياري:ساعة معتمدة من الجدول ا 9يقوم الطالب بدراسة  

 المادة رقم اسم المادة المعتمدة الساعات السابق المتطلب

 0650447 إلكترونيات دقيقة 3 0650344

0650425 
 0650527 نظم النقل في االتصاالت 3

 0650522 شبكات االتصاالت والحواسيب 3

 0650449 خاصة الموضوعات ال 3 موافقة القسم

 0650542 هندسة األمواج الميكروية 3 0650541

 0650460 االلكترونيات النانوية 3 0650313

 

  130099استدراكي  انجليزي

 (1مهارات اللغة االنجليزية )

(130101 ) 

 اختياريمتطلب جامعة 

)***( 

 114099عربي استدراكي 

 1مهارات اللغة العربية 

(114101) 

 اختياريمتطلب جامعة 

)***( 
 (2مهارات اللغة االنجليزية )

  (130102) 

 

 الدارات واألنظمة المتكاملة

   (650560  ) 

 

 هندسة عكسية

(640458) 

  1كيمياء عامة 

  (212101) 

  1عامة عملي  كيمياء

  (212102) 

 2مشغل هندسي 

(620172) 

 1مشغل هندسي 

(620171) 

 بالحاسوب رسم هندسي

(660132) 

 يدوي رسم هندسي

(660131) 
 التربية الوطنية

      (111101   ) 

 

 دوائر منطق

(630211  ) 

 لغة برمجة

 (630263) 

 ر  دوائر كهربائيةبمخت

(610216  ) 

 

 2دوائر كهربائية 

(610212  ) 

 

  1يزياء عامة ف

  (211101) 

  2عامة فيزياء 

  (211102) 

 الكترونيات رقمية

  (650344 ) 

 1تمختبر الكترونيا

(650343 ) 

 

 1 دوائر كهربائية

 (610211) 

 أنظمة واشارات

(650320 ) 

      (1) لكهربائيةاآلالت ا

(610314) 

 كهرومغناطيسيةالالمجاالت  

(650313) 

 معالجة اشارة رقمية

(    650322    ) 

 (1) تفاضل والتكاملال

(250101) 

 

 (2تفاضل والتكامل)ال

(250102) 

 

ومتغيرات  احتماالت

 (   650364 ) عشوائية

1 تحليل هندسي  

(650260)  

 3تفاضل وتكامل 

   (250202 ) 

 

 2 تحليل هندسي

(630262) 

ي الجبر الخط

 (250205والمتجهي )

 

 لكترونيات الصناعيةاال

  (650443   ) 

 1الكترونيات 

(650242) 

 140111 1مهارات لغوية  3

 140112 2مهارات لغوية  3

 111112 مقدمة في علم النفس 3

(1) الفكر والحضارة اإلنسانية 3  111133 

 420143 الثقافة القانونية 3

 

 420140 انحقوق االنس 3

 330111 مقدمة في ادارة المشاريع 3

مهارات استخدام شبكات  3

 التواصل االجتماعي

731102 

 

 910102 الثقافة الصحية 3

 780101 مهارات االتصال والتواصل 3

 610230 الريادة واالبداع 3

 240152 الثقافة البيئية 3

 

 كمتطلب جامعة اختياري ول أدناهاجدساعة معتمدة من ال 12يدرس الطالب 

 المادة رقم اسم المادة المعتمدة الساعات السابق المتطلب

 114101 1مهارات اللغة العربية  3 114099

 111100 علوم عسكرية 3 ----

 130101 1مهارات اللغة االنجليزية  3 130099

 130102 2مهارات اللغة االنجليزية  3 130101

 111101 ةالتربية الوطني 3 ----

 111000 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0 ----

 

 جامعةساعة معتمدة من الجدول التالي كمتطلب  15يقوم الطالب بدراسة  

 :جباريا

     علوم عسكرية

   (111100  ) 

 

 اختياري مقسمتطلب 

     (***    ) 

 

 اختياريمتطلب قسم 

)***( 

 اختياري قسممتطلب 

)***( 

 مهارات هندسية

  (640253  ) 

 

 (650499) تدريب هندسي

 ساعة( 115)

 1مشروع هندسي

(650440 ) 

 ساعة( 100)

 2مشروع هندسي

(650550) 

 

 2الكترونيات 

 (650342  ) 

 عمل تطوعي في خدمة المجتمع

(111000)  


