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 ساعة معتمدة 9 :متطلبات القسم

 

 القسم :وصف متطلبات 

 لكترونيات القدرة / عملي:إ - 2502

ت المساااتخ مة شااا    امااار انتمتاااة الصااانا ية كالااا ي   إكساااال الطالااال ببااا  الخبااارات البملياااة شااا  شماااص  ت ااا ي    ااابا  الم صاااا

إضااشة إلاب بنااع ببا    امار القا ت المساتخ مة شا    امار  ، الترانزيست ر، الثايريست ر، الترياك  ال ياك  كذلك الترانزيتس ر المجا 

ثياة الطا ر،  راساة  ن ماة الاتمكم شا  هام تقنياات ط ا  الثايرسات ر، بنااع   امار الت ميا   ما ياة  ثا   راساة  ،التيار المت ير  المبا ار

 من مات الجه   ما ية  ثاثية الط ر،  راسة بب    امر القطع،   امر الباكس  تطبيقات  ملية  لب استخ امات الثايريست ر.

 إلكترونيات القدرة: - 2322

 ما ياة  ثاثيااة الطا ر، تقنيااات فا ت  ط اا  م ما ات القا ر ، ترانزيساات ر القا ر ، ثايريساات ر القا ر ،   اماار الت ميا  ال ياار ماتمكم بهااا 

 الثايريست ر،   امر الت مي     امر من مات الجه   ما ية  ثاثية الط ر، مب    م     امر القاطع  الباكس.

 أسس المحوالت واآلالت الكهربائية: - 2615

المما  ، اختباارات المما  ، مما الت  ما ياة  المم الت: المثا ، المما الت  ما ياة الطا ر، المما   المثاال   المقيقا  اللا ، خساامر

 الط ر  لب الت ازي، المم الت ثاثية الط ر.

 الم ل ات الت اشقية: بناع الجزع الثابت  ال  ار، مب   البم ،  ك  المتجهات  منمنيات الخصامص، البم   لب الت ازي.

 الت اشق .الممركات الت اشقية:مب   البم ، منمنيات الخصامص، ممرك  ما ي الط ر 

 الت  ي ، تن يم السر ة الممرك  ما ي الط ر غير الت اشق . طرامقالممركات المثية    غير الت اشقية:  ن ا ها، مب    ملها، 

 

 رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية
رقم 

 المساق

Power Electronics Lab. 1 لكتر نيات الق ر  /  مل إ ELI 217 2052 

Power Electronics 2 2433   ر لكتر نيات القإ 

Fund. Of  Electrical 
Transformers and machines 

3 
الت آل سس المم الت  ا

 الكهربامية
 

2615 

PLC Technology 3   تكن ل جيا اPLC  2617 
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 :PLCتكنولوجيا ألـ  - 2616

ابتااة  المت ياار ،  اماار  المسااث الث )البن نااة: :( (PLCمق مااة: تط رهااا، مقارنااة مااع الماارمات، تطبيقااات. المك نااات انساسااية نن مااة 

 : .   اماار  خطاا ات البرمجااة(: رفميااة  تماثليااة، ربااط تاا ازي  تسلساال I/Oال اخليااة، تطبيقااات ان اماار المسااا   .ربط  I/Oالبنااا ي 

ل ااات البرمجااة ، مباا ات البرمجااة، مباا ات ملمقااات  ماا   ( .رساام بيااان  لل  ي ااة ، .رساام بيااان  لل فاات  ال ضااعI/O صاا  إ ااار  )

(Analog I/O، ) اكا  الم خات.مم 

 

 ساعة معتمدة 11: البرنامج متطلبات

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Mathematics (1) 3 1 الرياضيات             ACA135 2002 

Industrial Supervision & Org. 1 را   التن يم الصنا  اإل    ME 111 2002 

Principles of Elect. Circuits 3 مبا ىع ال  امر الكهربامية ELE 131 2011 

Principles of Elect. Circuits lab 1 
مبااااا ىع الاااا  امر الكهربامياااااة / 

  مل 
ELE 112 2012 

Electrical Measurements 3 القياسات الكهرباميه ELE 123 2613 

 

 :البرنامج متطلباتوصف 

 :1الريـاضيـات  - 2550

االفترانات الرياضية الجبرية  المثلثية  انُساية  الل غرتمياة، النهاياات  ن رياات  لاب النهاياات،  االتصاا ،  الم اتقة ان لاب   ف ا ا  

اال تقاق  االفترانات الجبرية  انُسية  الل غرتمية، تطبيقات  لب الم تقة ان لب  منها رسام المنمنياات . التكاما  المما     ،اال تقاق 

 التكام   تكام  االفترانات بأن ا ها المختل ة.   طرامق ، طبيقاته ت

 اإلشراف والتنظيم الصناعي: - 2558

التبري  بمبا ئ التن يم  التخطيط الصنا  ،  راسة التكالي   مسابات الج  ى االفتصاا ية للم ااريع الصانا ية باإلضااشة إلاب بارامج 

 لمهنية  السامة  انم  الصنا    متطلباتها،  البافات الصنا ية  متطلباتها.الصمة ا

 مبادئ الدوائر الكهربائية: – 2511

تملياا    اماار التيااار المبا اار، التيااار المت ياار  مااا ي  طرامااق ناصاار   اماار التيااار المبا اار، فاا اني   ن ريااات   اماار التيااار المبا اار، 

لمت ياار ، تملياا    اماار التيااار المت ياار ، اسااتبما  ان اا ا  المركبااة شاا  تملياا    اماار التيااار المت ياار ، الطاا ر،  ناصاار   اماار التيااار ا

    امر التيار المت ير ثاث  انط ار. ، الم ناطيسية  الكهر م ناطيسية ،   امر المث  الكهر م ناطيسية ،   امر  الرني 

 مبادئ الدوائر الكهربائية / عملي :  – 2512

ربط المقا مات ل  امر التيار المستمر، ن رياات التياار المساتمر، تبسايط الا  امر، فاان ن  كيار ت ا  ، اساتخ ام راسام اإل اار ،  مقطرا

لمكث ات الكهربامية، تطبيقات  لب   امر التيار المتر    ما ي الط ر،   امر الماث الكهربامياة، المما الت الكهربامياة،    امار الارني ، 

 ة انط ار. ال  امر ثاثي

 القياسات الكهربائية: - 2612

 كي ياة إطالاة  ،    جهز  فياس التياار المبا ار  المتار  ،  تصني   جهز  القياس الكهربامية  اإللكتر نية ،  ساسيات القياس الكهربامية 

 المتار    م لا ات اإل اار    جهاز  م ى القياس شا   جهاز  القيااس،   امار الب تن اي ميتر  ال لطياات القياساية  فنااطر التياار المبا ار 

 ، فياس المقا مة  شرق الجه   التيار ،  ثر التممي  نجهز  القياس ، فياس الق ر  الكهربامية ، فياس الطافة الكهربامية.  القياس الرفمية

 

 ساعة معتمدة 35 : والتحكم المحوسب ات الصناعيةااللكتروني متطلبات تخصص
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رقم  رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة االنجليزية
 المساق

Engineering Workshop 2 المشغل الهندسي ME 123 2002 

Electronics I 2 1لكتر نيات إ ELE 121 2013 

Electronics (1) / Lab 1 مل -1لكتر نيات إ  ELE 114 2018 

Technical Drawing & 
Blueprint reading 

 الرسم التقن   فراع  المخططات 2
 

2497 

Analogue Techniques  3 )2942  تقنيات التماث  )الن امر 

Digital electronics 3 2200  الكتر نيات رفمية 

Advanced power electronics 3 2210  الكتر نيات صنا ية متق مة 

Graduate project 2 2211  م ر ع التخرج 

Field Training 1 2   2212  1ت ريل مي ان 

Field Training 2 2   2213  2ت ريل مي ان 

Electrical motor drives 2 2212  فيا   الممركات الكهربامية 

Electrical motor drives /Lab. 1  2212  فيا   الممركات الكهربامية/ مل 

Computer Programming 3  2614  لبرمجة الماس 

Micro-controllers  3 2616  المتمكمات ال فيقة 

Sensors and control 
techniques 

 المجسات  تقنيات التمكم 3
 

2618 

Microprocessor technology 3 2619  تكن ل جيا المبالج 

PC Maintenance and 
support 

 صيانة الماس ل  متاببته 3
 

2620 

 

 :والتحكم المحوسب لكترونيات تخصص اإل تطلباتوصف م

 المشغل الهندسي:- 2556

المبااا    م اصاا اتها، الخصااامص  الم اصاا ات،    ات القياااس بمختلاا   ن ا هااا، تخطاايط  ت ااكي  فطااع البماا ، المبااار  الي  يااة، 

يا ات الكهربامياة،  جهاز  القيااس الكهربامياة  ت ا ي  المن ار، فاص المباا  ، رباط فطاع البما  بالتبا ايم، لماام القا س الكهرباام ، التم 

 اآلالت  الممركات  المم الت الكهربامية، البناصر  ال  امر اإللكتر نية.

 :1 إلكترونيات – 2512

الصمام الثنام ) ال ي  (  تمثي  خ اص مسل التقريل ان    الثان  ، خاط البما ،   امار الت ميا  نصا  م جاة  م جاة كاملاة  ما ياة 

 خ اصاه  BJT ثناام  القطبياة UJTالط ر، المر مات،  تطبيقات  لب ال ي   ،  ي   زينر  خ اصه  تطبيقاتاه ، الترانزيسات ر  ماا ي 

  نمياز   تطبيقاته .  FET  نمياز   تطبيقات  ملية  ليه ،  راسة بب  خ اص الثايريست ر  تطبيقاته، تراززيست ر

 :عملي-1 إلكترونيات – 2518

الا ي  ات   التطبيقاات المختل اة : البملياة  شاق  ساس  لمياة   تبري اه  لاب البناصار االلكتر نياة المختل اة مثا  طرامقطالل باالتأهي  ال

  التباما  ماع الترانزسات رات بأن ا هاا ،  مله كمن م ش  ال  امر االلكتر نياة الزينر  ي       كذلك،  ليه ش    امر الت مي    غيرها 

   راسااة الاا  امر ،   التباماا  مااع اال بتاا كبلر ،  لبماا  شاا  ال  امرااللكتر نيااة كمضااخمات ا  كم اااتيث الكتر نيااةالمختل ااة  تسااخيرها ل

 االلكتر نية المختل ة   تطبيقاتها ش  ال افع البمل .

 الرسم التقني وقراءة المخططات: -2396

ليا  المخططاات الكهربامياة  االلكتر نياة ،  ما  الرسا مات مبرشة رم ز البناصر االلكتر نية  الكهربامية  رسمها ، كي ياة فاراع   تم

 الماس ل. ب ساطة PCBالكهربامية  االلكتر نية ب اسطة الماس ل   م  مماكا  لها، كي ية  م  الل مة المطب  ة 

 : )النظائر(تقنيات التماثل -2398 

 رت  م  ك  جزع  (DC)نات مص ر الق ر  مك  (DC)مصا ر الطافة الكهربامية: المخطط الصن  ف  لمص ر ت ذية مستمر 

 ،   امر مم  ات التيار( .  امر  ملية،  ن ا ها ،  ملها: )شيه. المن مات الخطية
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تطبيقات   امر  المضخم الباكس  غير الباكس ،  امر  المكام ، ،  خصامصها، تركبيها ): OP-AMP741) )المضخات البملية 

 (المقار .استخ امات  ملية "  امر  ملية" امر  الجامع،  امر  الم اض ،  امر  

م اريع  ،222اننماط الت  يمك     يبم  شيها المؤفت  ( ،222)تطبيقات  لب، ، الكريستال  (222): ه شها. ن ا ها المذنابات

 .222ص ير  باستخ ام 

،   79XX,78XX, LM338) ( IC, LM317اله   منها،  ن ا ها التسلسلية، الت ر ية، من مات ذات  ارات متكاملة  )المن مات:

 ( .  كالها،  اله   منها)المر مات:  ، خصامص ك  ن ع

 : لكترونيات رقميةإ - 2055

    تصاميمها   اساتنتاج جا ا   المقيقاة لهاا ، طراماق ن مة الب ، الجبر الب ل    الب ابات المنطقية المختل ة،   امر المنطق الت اشقية   

 المساكات  النطاطات     امر المنطق التبافبية مث  الب ا ات، المسجات.

 : لكترونيات صناعية متقدمةإ – 2015

 المقطبااات الخاشضااة للجهاا ،     اماار  اا اكس  ، ( بن  يهااا: المقطبااات الراشبااة للجهاا  DC Choppersقطبااات التيااار المسااتمر ) م

  ببا   ،   كذلك  راسة   اكس الق ر  ثاثية الطا ر (   اكس مص ر التيار ، ص ر الجه  اكس م):  الق ر   ما ية الط ر بن  يها

 التطبيقات الصنا ية  لب كٍ  م  المقطبات   الب اكس.   خيراً برمجة  اكس ثاث  الط ر

  (3 phase Inverter . تأهيله للبم  ش  تطبيق صنا   مبي   ) 

 مشروع التخرج : – 2011

ثام تن ياذ الم ار ع  ، الم اهيم الت  تم  راستها م  خا  التخصص  المتمث  بتصميم جهااز ا   امار  الكتر نياة  ملياة تطبيق لبب     

 ب ك   مل  ، يتم كتابة  ما   ن رية للم ر ع  تسليمة فب  م    مناف ة الم ر ع م  فب  لجنة متخصصة.

 قيادة المحركات الكهربائية نظري/عملي:  – 2016 – 2016

،   امر الاتمكم اإللكتر نياة   امار  ، ت  ي  الممرك ش  انرباع انرببة ، التمكم بسر ة الممرك،  تن يم سر ته (DC)ا   الممرك في

 .(AC)فيا   ممرك   ، (PWM) ما ي الط ر  ثاث  الط ر، (  (DC-AC، الباكس (  (Chopper،  امر   DC-DC))الباكس

 : برمجة الحاسوب - 2613

المساق إلب التبر   لاب  ساسايات البرمجاة باساتخ ام ل اة سا  ما  خاا  التبار   لاب ميزاتهاا  ف ا ا ها،  نا اع البياناات يه   هذا 

،  ،    ات ال اارط  الجماا  ال اارطية ،   اماار الااتمكم ،   ا  اإل خااا   اإلخااراج  الطبا ااة  لااب ال ا ااة Operators)) المااؤثرات 

 ، المؤ رات. ، التراكيل ، المص  شات    ي تها ، الماكر  التبام  مع ال  ا   است  امها

 : المتحكمات الدقيقة - 2616

تقسايم  ، شهام مهاا  جزا ((PIC16F84المتمكمات  ال رق بينها  باي  المبالجاات ،  ممتا ى الماتمكم  يه   هذا المساق إلب التبر  إلب

اج  كي ية برمجتها  استخ امها ،  المؤفتاات الزمنياة  الاذاكر  ،  مناشذ اإل خا   اإلخر( PIC16F84)الذاكر   المسجات  اخ  المتمكم

مجم  اة  المسث  البرمجة  تطبيقاتهما ،  التبام  مع المبالج م  خا  خصامصه) السار ة، التصا ير، المقاطباات...( ، التبار   لاب

طاااا ير الااااذي لمااااق بااااالمتمكم  التاااا  تسااااتبم  لبرمجااااة مك ناتهااااا ، التباااار   لااااب الت ((PIC16F84الخاصااااة بااااالمتمكم التبليمااااات 

(PIC16F877)  مقارنة بالمتمكم(PIC16F84  ) ،   التبام  مع م اضيع متق مة شPIC16F877 (فاار  / لقطاة كخاصاية PWM /  )

التمكم بسر ة الممرك...( ،التبر   لب خصامص مما   اإل اار  التماثلياة )مث : مع الب ي  م  التطبيقات البملية ،  كي ية استخ امها 

من اذ بات، كاذلك التبار  إلاب ال (10)ميث يبم   لب تم ي  اإل ار  التماثلية الم خلة إلب  ك  رفم  بتك   ما  ،  ADC))رفمية  إلب

 ,serial EEPROMs( الاذي يا شر اتصاا  تسلسال  ماع  جهاز  ) I2C)  ،Serial Peripheral Interface (SPI)متازام ال تسلسال ال

shift registers،display drivers, A/D converters.  ) 

 المجسات وتقنيات التحكم: - 2618

مق مة    تكن ل جيا المجسات  المساسات، الخصامص البامة، المبا ئ انساسية تصني اتها، المجساات الن اطة  غيار الن اطة، م ااتيث 

 ، المجسات اإللكتر نية الض مية.نهاية ال  ط  الم اتيث التقاربيه... مجسات الض ط  الت شق المست ى، مجسات فياس  رجة المرار 
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 : تكنولوجيا المعالج - 2619

برمجاة الميكر برسيسار،  ،   جزامهاا CPU))مق مة، تصني    ن اع الميكر برسيسار ، مقارنتاه ماع الكمبيا تر التركيال انساسا  لاه، 

 ، صيانة الميكر برسيسر.  ربطها I/O،   امر  الذاكر 

 : صيانة الحاسوب ومتابعته - 2625

مق مة، ن ع الصيانة، ت خيصاات الماسا ل، مصا ر الطافاة الكهربامياة، انفاراص الم مجاة، ل ماات الم ااتيث، ال اأر ، ل ماات ال يا ي ، 

القاارص الصاالل، تخاازي  البيانااات، تركياال ل مااات   اماار ج ياا  ، الااذاكر ، اسااتبا   البيانااات، تثبياات القاارص الصاالل، ربااط التسلساال ، 

((CD-ROM ) , ( Modems. 


