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 أهداف البرنامج التعليمية  ( PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES) تحدد من قبل مجلس القسم. 

 نتائج البرنامج  (PROGRAM OUTCOMES) تحدد من قبل مجلس القسم. 

 

 الكرتونيات

 اتصاالت

 قوى كهربائية

 حاسوبهندسة 

 اتصاالت وحاسوب

 طبية

 امليكاترونكس

 اهلندسة الكهربائية

 سار فرعي اخرم

 

 

( سةاعة ععتمةدة عوةعةة    160يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية لنيل درجةة الككةالوريو)    

 على النحو األتي:

 

 المجاالت المعرفية

لساعات لالحد األدنى 
 المعتمدة

 

 21 1الجامعةمتطلبات 

 30  الرياضيات والعلومالمجاالت المعرفيه  في  الرياضيات والعلوم

 12 العلوم الهندسية األساسية المجاالت المعرفيه  في  الهندسة العامة

المشتركه جبارية إلأ

تخصص الهندسة ل

 الكهربائية

 العلةةةةةوم الهندسةةةةةية المجةةةةةاالت المعرفيةةةةةه  فةةةةةي   
 عسةةةاراتالمشةةةترله لكةةةل  جكاريةةةهإلاهربائيةةةة الك

 .الكهربائيةالهندسه 

21 

 ختياريهاالجبارية واإل

 لكل مسار فرعي 

الكهربائية  العلوم الهندسيةالمجاالت المعرفيه في 
فههه  فرعههه   مسهههارلكههه   ختياريههه واالجكاريةةةة اإل

 .هربائيةالكتخصص الهندسة 

39 

مشروع التخرج
2

  3 

التدريب الميداني
 3

  3 

 
1
 ساع  معتمده( 27-21قرارات مجلس التعليم العال  )أو حسب  
2

 معتمده يسجلها الطالب بعد إنتهاء التدريب الميدان . ساعات  3الحد األدنى لساعات مشروع التخرج 
3

   .( ساعة معتمدة من الخط  الدراسي 115معتمده يسجلها الطالب بعد إكمال ) ساعات 3الحد األدنى لساعات التدريب الميدان  
3
 ساع  عملي  ويكون الطالب متقرغا للتدريب ف  مؤسسة ذات عالقة بالتخصص.   280لحد األدنى لمدة التدريب الميدان  ا 
3 

 تكون مدة تدريب الطالب متصل 
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 المجاالت المعرفية في الرياضيات والعلوم: .1

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

 الرياضيات والعلوم
التحليل  تفاضل وتكاعل، ععادالت تفاضلية، :لرياضياتا

 العددي. 
  الكيمياءالفيزياء، العلوم:

30  

 

 

 العلوم الهندسية األساسيةالمجاالت المعرفيه  في  .2

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
لساعات الحد األدنى ل

 المعتمدة
PEOs 

fulfilled 

الهندسية العلوم 

 األساسية

 

الرسم الهندسي، المشاغل الهندسية، االقتصاد 
أخالقيات و الهندسي،  عهارات االتصال

 برعجه للمهندسين ، المهنة

12 

 
 

 

 

  :هربائيةكال الهندسةفي  شتركةلما اإلجباريةالمجاالت المعرفية  .3

 

 والعمليه النظريةالمجاالت 

 

 الفروع المعرفية  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل

PEOs 

fulfilled 

أساسيات الهندسة 

 الكهربائية

دارات كهربائية ، نبائط الكترونية ، تصميم المنطق 

 الرقم  

 
9 

 

  6 تحلي  اشارات وأنظمة،  أنظمة  اتصاالت الحاسوب و االتصاالت

 6 ، قوى واالت كهربائيةانظمة تحكم  التحكم والقوى
 

 

 

 

ان ال تقل عدد 

 (عسارالخاصة بكل  + % عن عجموع المجاالت المعرفية اإلجكارية لكل تخصص  المشترلة10ساعات المختكرات عن 
 (عسارالخاصة بكل  + جالت المعرفيه  المشترلةشريطة تغطية لافة الم

 

 دارات كهربائية، الكترونيات، تصميم منطق رقم  ، تطبيقات حاسوبية.(  على سكيل المثال 
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الكرتونيات هندسة برنامج  

 

االجبارية.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
لساعات الحد األدنى ل

 المعتمدة
PEOs 

fulfilled 

الكترونيات ، الكترونيات : االلكترونيات وانظمتهااساسيات 
االتصاالت ، الكترونيات ضوئية ، الكترونيات طكية ، 

 الكترونيات صناعية ، الكترونيات القدرة.
 

: الدارات المتكاعلة ، تصميم الدارات االلكترونيات المتكاملة
 االلكترونية ، االنظمة المضمنة.

30 

 

 

االختياريه.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

لساعات ل
 المعتمدة

PEOs 

fulfilled 

 تحدد من قبل مجلس القسم
9 
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تصاالتاال هندسة برنامج  

 

االجبارية.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

: اتصاالت االلياف الضوئية ، المجاالت وانتشار االمواج

الهوائيات وانتشار االمواج ، هندسة االمواج الدقيقة، 

 الكهرومغناطيسية

 

: االتصاالت الرقمية ، انظمة االتصاالت و تحليل االشارة

 الكترونيات االتصاالت ، معالجة االشارة الرقمية.

 

، االتصاالت الالسلكية والنقالة : االتصاالت الالسلكية والشبكات

 شبكات االتصاالت .

30 

 

 

االختياريه.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

 تحدد من قبل مجلس القسم
9 
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قوى كهربائيه هندسة برنامج  

 

االجبارية.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

االالت الكهربائية والتحكم بها،  :االالت الكهربائية

 الكهرومغناطيسية

 

 اساسيات و تطبيقات الكترونيات القوى. :الكترونيات القدرة

تحلي  انظمة القوى من وجهة نظر  :القوى الكهربائية

 االستتقرارية واالعتمادية والحماية والتحكم.

 

اساسيات انظمة الطاقة المتجددة : انظمة الطاقة المتجددة

 وتطبيقاتها.

30 

 

 

االختياريه.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

 تحدد من قبل مجلس القسم
9 
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احلاسوب هندسة برنامج  

 

االجبارية.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

: تراكيب البيانات والخوارزميات ، البرمجة وعلوم المعلومات

قواعد البيانات ، البرمجة الكينونية ، الذكاء االصطناع  وتعلم 

 االلة.

معمارية و تنظيم الحاسوب ، : مكونات الحاسوب الرئيسية

 المضمنةاألنظمة المعالجات المتوازية ، نظم التشغي ، 

 

شبكات االتصاالت والحاسوب ، : الشبكات و تطبيقاتها

 بروتوكوالت وبرمجة الشبكات ، انظمة الحماية والتشفير.

30 

 

 

االختياريه.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

 تحدد من قبل مجلس القسم
9 

 

 

 

 

 



 لكهربائيةعتماد الخاص للهندسة امعايير اال

  برنامج البكالوريوس 

  

AQACHEI2018 Page 7 
 

 

 

االتصاالت واحلاسوب هندسة برنامج  

 

االجبارية.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

: الهوائيات وانتشاراالعواج انظمة االتصاالت ومكوناتها المادية
،  الضوئية االلياف اتصاالت،  الالسلكية االتصاالت، 

 .االتصاالت الكترونيات

: معمارية و تنظيم الحاسوب ، نظم الحاسوب الرئيسيةمكونات 

 التشغي .

 الكينونية الكرعجة ، الكيانات قواعد: المعلومات وعلوم برمجة
 .االلة وتعلم االصطناعي الذلاء ،

 ، والحاسوب االتصاالت شككات :تطبيقاتها و الشبكات
 .والتشفير الحماية انظمة ، الشككات وبرعجة بروتولوالت

30 

 

 

االختياريه.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

 تحدد من قبل مجلس القسم
9 
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طبيه هندسة برنامج  

 

االجبارية.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

 
 األعضاء وظائف علم:  االعضاء وظائف علم في اساسيات

 
،  طكية اجهزة طكية، الكترونيات :الطبية االلكترونيات
 الطكية.  والمحوالت طكية، المجسات اجهزة طكية، الكترونكات

 
 ععالجة الطكية، االشارات أنظمة :الطبية والتصاوير االشارات
 الطكية. التصاوير

 
 في عختارة عواضيع : الطبية الهندسة في مختارة مواضيع
 الطكية. الهندسة

30 

 

 

االختياريه.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

 تحدد من قبل مجلس القسم
9 

 

 

 

 

 



 لكهربائيةعتماد الخاص للهندسة امعايير اال

  برنامج البكالوريوس 

  

AQACHEI2018 Page 9 
 

امليكاترونكس هندسة برنامج  

االجبارية.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

نظرية اآلالت،استاتيكا،الديناميكا :اساسيات الهندسة الميكانيكية

 واإلهتزازات، مواد هندسية، الماكينات ) اآلليات ( المحوسبة.

 

القيادة الكهربائية، القيادة الرئوية  :القيادات والكترونيات القدرة

 .والهيدروليكية، الكترونيات القدرة

 

محوالت طاقة ومجسات، المعالجات الدقيقة  :القياس والمعالجة

 .والحاكمات الميكروية، التقاط البيانات ومعالجة اإلشارة

 

النمذجة والمحاكاة، التحكم بالعمليات، اتمتة  :انظمة صناعية 

صناعية،  الحاكمات المنطقية المبرمجة ،عمليات التصنيع، 

 .الربوط

 

انظمة الميكاترونكس، تصميم :انظمة الميكاترونكس

موضوعات خاصة ف  الميكاترونكس، تطبيقات الذكاء 

اإلصطناع  ف  الميكاترونكس، تطبيقات الكترونيات القدرة ف  

الطاقة المتجددة، نظم القيادة اآللية ف  السيارات الهجينة، انظمة 

 .كهروميكانيكية دقيقة

30 

 

 

االختياريه.المجاالت المعرفية   

  المعرفيةالمجاالت 
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

 تحدد من قبل مجلس القسم
9 

 

 

 



 لكهربائيةعتماد الخاص للهندسة امعايير اال

  برنامج البكالوريوس 

  

AQACHEI2018 Page 10 
 

الكهربائيه ندسةاهل برنامج  

 

  (والحاسوب قوى كهربائيةهي عجموعه عن المجاالت المعرفيه قي الكترونيات و االتصاالت و    المجاالت المعرفية االجبارية

. 

  المجاالت المعرفية
 الحد األدنى

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

 :   الكترونيات

 

 :اتصاالت
 

 

 قوى كهربائية: 

30 

 

 

االختياريه.المجاالت المعرفية   

  المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

 تحدد من قبل مجلس القسم
9 
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  12للطلبة باإلضافة للتخصص الرئيسي، فعلى الطالب اختيار في حال رغبت الجامعة بأن تمنح مسارات فرعية 

 ساعة معتمدة على االقل من المسار الفرعي المطروح في القسم.

 

  ساعة معتمدة على  12في حال رغبت الجامعة بأن تمنح فقط التخصص الرئيسي للطلبة ، فيستطيع الطالب اختيار

 سماالقل من جميع المسارات الفرعيه المطروحه في الق

 

 

 الكهربائيةمخرجات برنامج  الهندسه 

 الكهربائية: يحدد من قبل مجلس قسم الهندسه الكهربائيةمخرجات برنامج  الهندسه 

 

 POs fulfilled المجاالت المعرفية الفرعية

  

  

  

  

  

  

  

 


