
 
 

 االتصاالت واإللكترونيات  لهندسة الكهربائية/ا الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس فيجامعة فيالدلفيا                
 2022-2021الهندسة والتكنولوجيا                                                         كلية  

 

 ساعة معتمدة 160عدد الساعات المعتمدة:                                       
 

 

 

 السابق المتطلب العالمة
 الساعات
 المعتمدة

 اسم المادة
 رقم

 المادة

 650260+650346  610414 التحكم اآللي 3 

 650420 تشلبهيةالتالال  اال 3 650320 

 650425 رقميةالتالال  اال 3 650420 

 650420)*(  650428 تالال  المختبر ا 1 

 650461 األمن السيبراني 3 ( س م90اجتياز ) 

 650444 إلكترونيل  القوى  3 650342 

 650445 االتالال  الضوئية 3 650420 

( س م100اجتياز )   650440 (1مشروع هندسي ) 1 

( س م115اجتياز )   650499 تدريب هندسي  3 

 650550 (2) مشروع هندسي 2 650499+650440 

 640458 عكسيةالهندسة ال 3 640253 

 650520 االتالال  المتنقلة 3 650425 

 650425)*(  650524 مختبر االتالال  الرقمية 1 

 650526 دوائر االتالال    3 650420 

تطبيقل  الذكلء االاطنلعي  3 650425 
 في االتالال 

650561 

 650562 انترن  األشيلء 3  650425 + 650364 

 650560 الدارا  واالنظمة المتكلملة 3 650344 

 
 .معتمدة (  ساعة 17ب. المتطلبات المساندة اإلجبارية:)

 السابق المتطلب العالمة
 الساعات
 المعتمدة

 اسم المادة
 رقم

 المادة

 212102 (1عملي ) كيميلء علمة 1 212101 

 250205 والتفلضل والتكلمل المتجهي الجبر الخطي 3 250102 

 250202 (3تفلضل وتكلمل ) 3 250102 

 610262 (2التحليل الهندسي ) 3 250205 

 620172 2المشغل الهندسي  1 620171 

 650260 (1التحليل الهندسي )  3 250102 

 650364 االحتملال  والمتغيرا  العشوائية 3 650260 

 الجدول أدناه:معتمدة من  ساعات (9)يختار الطالب  متطلبات القسم االختيارية:  .ج

 السابق المتطلب العالمة
 الساعات
 المعتمدة

 اسم المادة
 رقم

 المادة

 650429 معللجة الاور الرقمية 3 650320 

 650447 اإللكترونيل  الدقيقة 3 650344 

 650449 خلاةالموضوعل  ال 3 موافقة القسم 

 650522 شبكل  االتالال  والحواسيب  3 650425 

 650527 نظم النقل في االتالال  3 650425 

 650542 هندسة األمواج الميكروية  3 650420 + 650313 

 )*( او متزامن.

 معتمدة ( ساعة27ثانيا: متطلبات الكلية: )

 السابق المتطلب العالمة
الساعات 
 المعتمدة

 ادةاسم الم
 رقم

 ادةالم

 250101 (1تفلضل وتكلمل ) 3 --- 

 250102 (2تفلضل وتكلمل ) 3 250101 

 211101 (1فيزيلء علمة ) 3 --- 

 211102 (2) علمة فيزيلء 3 211101 

 212101 (1كيميلء علمة ) 3 --- 

 660131 اليدوي  الرسم الهندسي 1 --- 

 660132 الرسم الهندسي بللحلسوب 1 660131 

 620171 ( 1المشغل الهندسي ) 1  

 610263 لغة برمجة  3 --- 

 640253 المهلرا  الهندسية 3 130108 

 610550 الريلدية الهندسية 3 640253 

 ساعة معتمدة ( 106 : متطلبات القسم التخصصية والمساندة : )ثالثا

 .( ساعة معتمدة 80 جبارية: )أ. متطلبات القسم اإل

 السابق المتطلب العالمة
 الساعات
 المعتمدة

 اسم المادة
 رقم

 المادة

 610220 دوائر المنطق  3 610263 

 610211 (1دوائر كهربلئية ) 3 211102 

 610212 (2دوائر كهربلئية ) 3 610211 

 610216 مختبر دوائر كهربلئية 1  610211 (*) 

 650242 (1لكترونيل  )اال 3 610211 

 650313 كهرومغنلطيسيةالمجلال  ال 3 250205 

 610314 (1كهربلئية )الال  اآل 3 650313 

 650320 االنظمة واالشلرا  3 650260 

 650342 (2لكترونيل  )الا 3 650242 

 650242)*(  650343 (1لكترونيل  )االمختبر  1 

 650344 رقميةاللكترونيل  اإل 3 650242 

 650342)*(  650345 (2لكترونيل  )االمختبر  1 

 650346 االلكترونية اجهزة القيلس 3 650342 

 610411 (1القوى الكهربلئية ) 3 610314 

 ( ساعة معتمدة27: متطلبات الجامعة : ) أوال
 ( ساعة معتمدة18متطلبات الجامعة اإلجبارية : ) . أ

 العالمة
 المتطلب
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

 ادةاسم الم
 رقم

 ادةالم

 0111100 علوم عسكرية 3 --- 

 0111101 التربية الوطنية 3 --- 
 0114103 (اللغة العربية االتصال والتواصل )  مهارات 3 114099 

 0130107 (1مهارات  االتصال والتواصل )اللغة ااالنجليزية  3 130099 

 0130108 (2مهارات  االتصال والتواصل )اللغة ااالنجليزية  3 130107 
 0330103 الريلدة واالبتكلر 1 --- 

 0115102 لية المجتمعيةوالقيادة والمسؤ 1 --- 

 0170101 المهارات الحياتية 1 --- 

 
  ( ساعة معتمدة9متطلبات الجامعة االختيارية : ) ب. 

 الجدول أدنله:سلعة معتمدة من  9يدرس الطللب 
 

 العالمة
 المتطلب
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

 ادةاسم الم
 رقم

 ادةالم

 170102 مهارات التفكير 3 --- 

 111133 (1)الفكر والحضارة االنسانية  3 --- 

 140111 (1مهارات لغوية ) 3 --- 

 140112 (2مهارات لغوية ) 3 --- 
 670101 التنمية والبيئة 3 --- 

 330111 مقدمة في ادارة المشاريع 3 --- 

 420140 حقوق االنسان 3 --- 

 420143 الثقافة القانونية 3 --- 
 320104 اإلقتالديةالثقلفة  3 --- 
 750101 الثقلفة الرقمية 3 --- 
 750102 مهلرا  تحليل البيلنل  3 --- 

 910102 الثقافة الصحية  3 --- 
 

 مالحظة
في اللغة العربية واللغة  ات المستوىالمتحان الطلبة التقدم جميعيتوجب على  

 وعلى الطالب الذي يخفق في النجاح بهذا االمتحان والحاسوب. االنجليزية 

 .%( أن يجتاز بنجاح المادة االستدراكية التي أخفق بها50)أقل من 
 

 :الخطة الدراسية داللة االرقام المستخدمة في

 هندسة الطلقة المتجددة   611         كهربلئيةالهندسة ال    610
          الميكلترونكس   هندسة    640         ميكلنيكيةالهندسة ال   620
   هندسة االتالال  وااللكترونيل   650     لعملرة        هندسة ا   660
        الهندسة المدنية   670


