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برنامج البكالوريوس يف هندسة القدرة والطاقة الكهربائية
إن النمــو يف مصــادر الطاقــة ،مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح وغريها،الــذي يمتد آثــاره يف كل أرجــاء العالــم ،باإلضافة إىل
التوجهــات احلديثــة يف الســنوات األخــرة نحو صناعات مثل المركبات الهجينة ،يتطلب مهندســن مدربــن لمواكبة التقدم يف هذا
المجال ،ويعترب منهاج هذا التخصص األول من نوعه يف األردن من حيث الرتكزي عىل مساقات حديثة يف توليد الكهرباء وتوزيعها
والتحكــم بهــا ،ويغطــي التحليــل والتصميم باســتخدام األدوات العالمية والربمجيــات المعتمدة يف عالم الصناعــة احلديثة .وقد تم
تصميم المنهاج ليقدم خلفية علمية قوية يف المجاالت المســاندة للهندســة الكهربائية ،مثل اإللكرتونيات واحلاســوب واالتصاالت
والتحكــم .ويكتســب الطلبــة المهارات العملية الالزمة يف مجــاالت مختلفة ،ويتعلموا كيفية تحويل أشــكال الطاقة المختلفة إىل
الطاقــة الكهربائيــة ،ومــن ثــم نقلهــا واســتخدامها .ويقوم الطــاب من خالل المرشوعــات بحل المشــاكل واتباع أســاليب العمل
المنظم ،واستخدام تقنيات القدرة يف حل المشاكل الصناعية.
متطلبات التخرج يف الربنامج
للحصــول عــى درجــة البكالوريــوس يف تخصصــات الكليــة ،،عــى الطالــب اجتياز متطلبــات التخــرج بنجاح وهي ( )160ســاعة
معتمدة ،تتضمن ( )27ساعة كمتطلبات جامعة ،و( )30ساعة كمتطلبات كلية )94( ،ساعة كمتطلبات تخصص إجبارية ،و()9
ساعات كمتطلبات تخصص اختيارية.
مجاالت العمل للخريجني
محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة ،محطــات تحويــل الطاقــة الكهربائيــة ،رشكات نقــل وتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة ،المصانــع
والرشكات المعنية بإنتاج وصيانة اآلالت الكهربائية (كالمحوالت ،المحركات والمولدات) ،المصانع احلديثة اليت تســتخدم اآلالت
ذات الربمجة والتحكم المنطقي يف اآلالت الصناعية ،المنشــآت الضخمة كالمستشــفيات والفنادق والمجمعات التجارية واألبراج
واليت تحوي لوحات كهربائية بجهود متوســطة ومنخفضة ،مصانع ورشكات المصاعد الكهربائية ،رشكات ومؤسســات الكهرباء
الوطنيــة ،رشكات صناعــة الســيارات احلديثــة الهجينــة منهــا والكهربائية ،المعاهــد التعليميــة ،وزارات الطاقــة والكهرباء ،رشكات
الطاقــة المتجــددة وغريهــا من المؤسســات الــي تعىن بالطاقة واســتخداماتها ،وكذلك تزويد الســوق العــريب واإلقليمي بالقوى
البرشيــة المتخصصــة يف مجال هندســة الطاقــة المتجددة القادرة عىل خدمــة أغراض التنمية االقتصاديــة واالجتماعية وتوطني
التكنولوجيا يف التخصصات اليت يحتاجها سوق العمل.
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اخلطة الدراسية
متطلبات اجلامعة  27ساعة معتمدة

رقم المادة

متطلب جامعه إجباري  18ساعة

س

المتطلب السابق* /مزتامن

0

-

11100

مهارات احلاسوب (استدرايك)

31021

مهارات االتصال باللغة العربية ( استدرايك)

0

31022

مهارات االتصال باللغة االنجلزيية ( استدرايك)

0

31112

-

مهارات االتصال باللغة العربية

3

31021

31122

مهارات االتصال باللغة االنجلزيية

3

31022

31151

الرتبية الوطنية

3

-

31160

القيادة والمسؤولية المجتمعية

0

-

31251

العلوم العسكرية

3

-

31254

الريادة واالبتكار

3

31374

المهارات احلياتية

3

إنهاء  60ساعة
إنهاء  60ساعة

متطلب جامعه اختياري  9ساعات
20251

تاريخ العلم

3

-

31100

الرياضة والصحة

3

-

31130

اللغات األجنبية

3

31152

-

احلضارة العربية اإلسالمية

3

-

31211

األدب العريب

3

31112

31252

احلوكمة والتنمية

3

-

31260

حقوق اإلنسان

3

-

31261

مقدمة يف علم السياسة واالقتصاد

3

-

31264

مقدمة يف علم النفس

3

31272

التنمية والبيئة

3

-

31311

أساليب البحث العلمي

3

-

31351
31352

قضايا معارصة يف الوطن العريب
القدس  :واقعا ً وتاريخا ً

3

-

3

-

31362

الفلسفة والتفكري الناقد

3

-

-4-

-

متطلب كلية إجباري  30ساعة
11103

الربمجة البنائية

3

11151
20132
20133
20140
20141
20142
20150
20200
20231
21218
21219
23411
24411

مخترب الربمجة البنائية
رياضيات ()1
رياضيات ()2
مفاهيم أساسية يف الكيمياء
فزيياء ()1
فزيياء ()2
مخترب الفزيياء
الكتابة الفنية ومهارات االتصال
رياضيات ()3
مخترب الرسم الهنديس باحلاسوب
تكنولوجيا المشاغل الهندسية
اقتصاد هنديس
أخالقيات مهنة الهندسة

1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
1
3
1

إنهاء  99ساعة معتمدة
إنهاء  99ساعة معتمدة

20232
20234
20331
20333
20335
21221
21222
21229
21231
21331
21338
22241
22348
22442

رياضيات هندسية ()1
جرب خطي
رياضيات هندسية ()2
التحليل العددي
االحتماالت التطبيقية واإلحصاء
دارات كهربائية ()1
دارات كهربائية ()2
مخترب الدارات الكهربائية
إلكرتونيات ()1
إلكرتونيات ()2
مخترب اإللكرتونيات
تصميم المنطق الرقمي
مخترب المنطق الرقمي
األنظمة المضمنة

3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
1
3
1
3

20133
20231 ,20232
20133
20231
20142
21221
*21222
21221
21231
 21229و *21331
22241
21231 ,21338 ,22241 ,22348

11100
*11103
20132

20141
*20142
31112 ,31122
20133

متطلب قسم إجباري  94ساعة
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23321
23351
23356
23357
24311
24322
24329
24361
24462
24463
24467
24468
24469
24470
24471
24479
24490
24562
24568
24569
24574
24575
24576
24591
24592

كهرومغناطيسية ()1
إشارات وأنظمة
مخترب تطبيقات برمجية يف اإلشارات و األنظمة
اتصاالت ()1
ديناميكا حرارية
أجهزة وقياسات
مخترب أجهزة وقياسات
آالت كهربائية ()1
آالت كهربائية ()2
تحليل أنظمة القدرة
إلكرتونيات القدرة الكهربائية
مخترب اآلالت الكهربائية
مخترب أنظمة القدرة الكهربائية
التخطيط والتحكم والتشغيل لألنظمة الكهربائية
التحكم اآللــي
مخترب التحكم اآليل
التدريب العميل
حماية أنظمة القدرة الكهربائية
مخترب إلكرتونيات القدرة الكهربائية
مخترب حماية أنظمة القدرة الكهربائية
كفاءة الطاقة وتدقيقها
اقتصاديات أنظمة الطاقة ووثوقيتها
أنظمة الطاقة المتجددة ()1
مرشوع التخرج ()1
مرشوع التخرج ()2

3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
3
1
1
3
3
1
3
3
1
1
3
3
3
1
2

20331,20142
 20232 ,21222و *23356
*23351
23351
20142
21222 ، 21231
 21229و *24322
21222 ,23321
24361
 21222و *24361
21331 ,24361
*24462
*24470
24463
23351
*24471
إنهاء  99ساعة معتمدة
*24470
24467
24562,24469
24463
24463
24463
إنهاء  120ساعة معتمدة
24591

3
3
3
3

11103
20132 ,20142
-

متطلب قسم اختياري  9ساعات
11206
20242
21581
22582

الربمجة بالكينونية
فزيياء وكيمياء المواد للمهندسني
موضوعات خاصة يف الهندسة اإللكرتونية
موضوعات خاصة يف هندسة احلاسوب ()1
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23582
24472
24564
24565
24566
24567
24572
24581
24582
24588
25593

موضوعات خاصة يف هندسة االتصاالت ()1
تحويل الطاقة
أنظمة النقل والتوزيع
هندسة اجلهد العايل
وثوقية أنظمة القدرة الكهربائية
تصميم أنظمة القدرة الكهربائية
أنظمة القيادة الكهربائية
موضوعات خاصة يف هندسة القدرة
موضوعات خاصة يف هندسة الطاقة
أنظمة الطاقة المتجددة ()2
موضوعات خاصة يف هندسة أمن الشبكات ()1

3
3
3
3
3
3
3
3
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24311
24463
24463
24463
24463
24462
24576
-

اﳋﻄﺔ اﻻﺳﱰﺷﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺨﺼﺺ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻘﺪرة واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ )(1

31151
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

31160
اﻟﻘﻴﺎدة واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ )(0

)(3

اﻟﻔﺼﻞ )(2

11151

11103

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﱪﻣﺠﺔ
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ )(1

اﻟﱪﻣﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
)(3

اﻟﻔﺼﻞ ) (3اﻟﻔﺼﻞ ) (4اﻟﻔﺼﻞ )(5

31251
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
)(3

20234
ﺟﱪ ﺧﻄﻲ
)(3

23321
)(3

)(3

)(1

)(1

21218

20232

21221

21219

20231

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻬﻨﺪﳼ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب )(1

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ )(١

دارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(١

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺸﺎﻏﻞ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
)(1

20200

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(٣

)(3

)(3

)(3

20331

21231

21222

21229

22241

رﻳﺎﺿﻴﺎت ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ )(٢

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت )(١
)(3

دارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )(٢

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺪارات ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ
)(3

)(3

21338

21331

23351

ﻣﺨﺘﱪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت
)(1

إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت)(٢
)(3

إﺷﺎرات و أﻧﻈﻤﺔ
)(3

اﻟﻔﺼﻞ )(6

20335

20333
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪدي
)(3

20142
ﻓﻴﺰﻳﺎء )(٢

20150
ﻣﺨﺘﱪ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء

20133
رﻳﺎﺿﻴﺎت )(٢
)(3

31112
ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )(3

)(3

20140

20132

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و
ﻣﻬﺎرات اﻹﺗﺼﺎل )(3

)(3

ﻛﻬﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ)(١

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﺧﺘﻴﺎري )(3

20141
ﻓﻴﺰﻳﺎء )(١

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ
ﰲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

رﻳﺎﺿﻴﺎت )(١
)(3

31122
ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ)(3

اﻻﺣﺘامﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
واﻻﺣﺼﺎء

)(3

)(1

23356

24322

24329

ﻣﺨﺘﱪﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
ﰲ اﻹﺷﺎرات و اﻷﻧﻈﻤﺔ

أﺟﻬﺰة و ﻗﻴﺎﺳﺎت

ﻣﺨﺘﱪ اﺟﻬﺰة و ﻗﻴﺎﺳﺎت

)(1

)(3

24361

23357

24311

22348

اﻵت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(١
)(3

إﺗﺼﺎﻻت )(١

دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺣﺮارﻳﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ

)(3

)(1

)(1

اﻟﻔﺼﻞ )(7

22442

24468

24462

24471

24479

24463

31254

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻀﻤﻨﺔ
)(3

ﻣﺨﺘﱪ اﻵﻻت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﻵت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(٢
)(3

اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﱄ

ﻣﺨﺘﱪ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﱄ

ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺪرة

اﻟﺮﻳﺎدة واﻻﺑﺘﻜﺎر

)(1

اﻟﻔﺼﻞ )(8

24470

24562
ﺣامﻳﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )(3

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

)(3

24469
ﻣﺨﺘﱪ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

)(1

)(3

24467
إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻟﻘﺪرة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )(3

)(1

24411

23411

أﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺪﳼ
)(3

إﻧﻬﺎء  ٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(1

اﻟﻔﺼﻞ ) (9اﻟﻔﺼﻞ )(10

24568

24591

24576

24575

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

ﻣﺨﺘﱪ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت اﻟﻘﺪرة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

)(1

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج ١

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة)(١

اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ووﺛﻮﻗﻴﺘﻬﺎ

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻗﺴﻢ اﺧﺘﻴﺎري

)(3

)(3

)

إﻧﻬﺎء  ١٢٠ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

)(1

)(3

إﻧﻬﺎء  ٩٩ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﺧﺘﻴﺎري )(3

24592

24569

24574

31374

ﻣﴩوع اﻟﺘﺨﺮج ٢

ﻣﺨﺘﱪ ﺣامﻳﺔ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ)(1

ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ

اﳌﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ

)(2

(

)(3

)(3

-8-

)(3

)(3

)(3

ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﺧﺘﻴﺎري )(3

وصف المواد
 11100مهارات حاسوب (استدرايك)

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات0 :

يهدف هذا المقرر إىل تطوير قدرات الطلبة الستخدام احلاسوب يف مجاالت احلياة المتعددة .يقدم هذا المساق المفاهيم األساسية
يف احلاسوب ،وأساسيات استخدام أنظمة تشغيل احلواسيب الشخصية المعتمدة عىل الواجهة الرسومية وأساسيات تطبيقات
الربامج المكتبية مثل معاجلة النصوص واجلداول اإللكرتونية والعروض التقديمية .باإلضافة ألساسيات استخدام الربيد اإللكرتوين
وتصفح الشبكة العنكبوتية .يف نهاية هذا المقرر ،من المتوقع أن يكون الطلبة قادرون عىل استخدام احلواسيب الشخصية إلنجاز
المهام اليومية.
 20251تاريخ العلم

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

تصنيف العلوم ،أهمية تاريخ العلم ،تحقيب حضاري لعلم الطبيعة يف حوض المتوسط ،تحقيب معريف لعلم الطبيعة ،فلسفة
الطبيعة ،نظام أرسطو الكوين ،علم الفلك اليوناين ،علم الفلك العريب ،الثورة العلمية الكربى :كوبرنيكوس ،تايكو غلربت ،كبلر،
غاليليو ،ديكارت ،نيوتن.
 31021مهارات االتصال باللغة العربية (استدرايك)

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات0 :

يهدف هذا المساق إىل تنمية قدرات الطالب المعرفية يف أساسيات اللغة العربية ،عن طريق مجموعة من النصوص األدبية
المختارة ،تليها مفردات متنوعة تشمل بعض القضايا النحوية المبسطة ،وأخرى تتعلق بمهارة الكتابة مثل قضايا يف اإلمالء
والرتقيم واستعمال المعجم العريب ،اليت تمهّد المتالك الطالب المعارف الرضورية اليت يقوم عليها مساق مهارات االتصال باللغة
العربية من قراءة وكتابة واستماع ومحادثة.
 31022مهارات االتصال باللغة االنجلزيية (استدرايك)

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات0 :

يهدف هذا المساق إىل تطوير المهارات األربعة للغة (االستماع والقراءة والكتابة والمحادثة) ،وإىل تمكني الطالب من قراءة
النصوص المختلفة وتلخيصها بلغتهم اخلاصة وكذلك تخمني معىن الكلمة من السياق والتنبؤ قبل القراءة لألفكار الرئيسية.
«وبما أن هذا المساق يستهدف الطلبة األقل تمكنا ً باللغة اإلنجلزيية ،يتم الرتكزي عىل إعطاء الطلبة تركيب جمل مختلفة من خالل
دروس القواعد واليت بدورها تمكن الطالب من كتابة جمل صحيحة وبالتايل التحدث من دون أخطاء عند المحادثة» .أما فيما
يتعلق بالمفردات ،سيتمكن الطالب من العثور عىل المرادفات واستخدامها باإلضافة إىل استخدام أدلة السياق للعثور عىل المعىن.
 31100الرياضة والصحة

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتناول هذا المقرر مفهوم الرتبية الرياضية وعالقتها بالرتبية بمفهومنا العام ،كما يتطرق إىل أهداف الرتبية الرياضية وتطويرها
التارييخ ،ويشري كذلك إىل ميادين وأقسام الرتبية الرياضية المعارصة .ويتعرض المساق إىل تأثري النشاط الريايض عىل أجهزة
اجلسم المختلفة .ويتناول تركيب جسم اإلنسان ،كذلك يشري إىل اللياقة البدنية وعنارصها المختلفة ،ويبني المساق العديد من
االختبارات اليت تقيس عنارص اللياقة البدنية وعنارصها المختلة ،ويتعرض المساق إىل التغذية من حيث مكونات الغذاء األساسية
ووظائفها جلسم اإلنسان ،كما يتناول المساق أهم اإلصابات الرياضية وأعراضها .وكذلك احلديث عن العديد من أمراض العرص مثل
السمنة والنحافة وداء السكري وأمراض القلب من حيث أسبابها وطرق الوقاية منها.
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 31112مهارات االتصال باللغة العربية

متطلب سابق31021 :

عدد الساعات3 :

يتناول هذا المقرر مهارات اللغة العربية (القراءة ،والكتابة ،واالستماع ،والمحادثة) ،ويركِّز عىل التطبيقات اليت تنمِّي هذه المهارات
من خالل مجموعة من المرتكزات واألدوات؛ تهدف إىل تدريب الطالب عىل القراءة اجلهرية والصامتة ،واستيعاب المسموع وفهمه،
وتعميق قدرات الطلبة عىل الكتابة الوظيفية واإلبداعية ،وتنمية مهارة المحادثة عن طريق احلوار والمناقشات والتفكري الناقد.
 31122مهارات االتصال باللغة اإلنجلزيية

متطلب سابق31022 :

عدد الساعات3 :

يتناول هذا المقرر مهارات اللغة اإلنجلزيية (القراءة ،والكتابة ،واالستماع ،والمحادثة) ،ومن خالل الممارسة يحسن الطالب
استخدامهم للغة االنجلزيية والتواصل بها يف المجاالت األكاديمية ،وتهدف مهارة المحادثة إىل تمكني الطلبة من استخدام
المهارات الشفوية وتحسني اللفظ ،وبهذا تقوم األساليب المختلفة المستخدمة خالل الفصل عىل تطوير المهارات اللغوية لدى
الطلبة.
 31130اللغات األجنبية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

تم طرح مساق باللغة الصينية المبتدئني تماشيا مع االهتمام العام بهذه اللغة اليت أصبحت من أهم لغات العالم نظرا للعدد الهائل
للناطقني بها ،وسيتعلم الطلبة يف هذا المساق نطق الرموز الصينية ،وتعلم الكلمات الشائعة وبعض القواعد األساسية والعملية.
وسيتعلم الطلبة تقديم أنفسهم باللغة الصينية والرتحيب باآلخرين والتحدث عن الهوايات والتسوق وغري ذلك.
كما يغطي هذا المساق بعض المبادئ النظرية الرئيسة لفن الرتجمة وخصائص المرتجم الناجح وطرق الرتجمة والمشاكل اليت
يواجها المرتجمون وتحليل النصوص المرتجمة ،يهدف هذا المساق لزتويد الطلبة بالمهارات العملية يف الرتجمة من العربية إىل
اإلنجلزيية والعكس ،وسيقدم هذا المساق بطريقة عملية تدريبية حيث يرتجم الطلبة نصوص مختلفة يف ميادين مختلفة مثل
السياسة واألدب واإلدارة واألزياء واإلعالم والرياضة ،اخل...
 31151الرتبية الوطنية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

ويهدف هذا المساق إىل التعريف بالدولة األردنية مكانا ً (جغرافياً) وزمانا ً (تاريخياً) وإنسانا ً (مجتمعياً) .وإىل تنشئة الشباب عىل
مجموعة من القيم والمبادئ الوطنية والقومية والروحية واألخالقية من مثل :ترسيخ قيم الوالء واالنتماء واالعزتاز بالوطن أرضا ً
وشعبا ً ونظاما ً واحرتام التعددية والتنوع يف ظل إطار الوحدة الوطنية :وإىل تأهيل الطلبة وإعدادهم للقيام بأدوارهم المختلفة
كمواطنني أردنيني داعمني ومشاركني يف مسرية التنمية الوطنية الشاملة ،متحلني بحس المسؤولية وقيم المواطنة الصاحلة،
وإكساب الطلبة مرجعية معرفية مفاهيميه قيمة ومهارية تمكنهم من االلزتام بالمواطنة والديمقراطية والسلوك احلضاري.
 31152احلضارة العربية اإلسالمية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

تُعد احلضارة العربية اإلسالمية امتدادا ً لرتاث العرب وتاريخهم عرب المراحل التاريخية المتعاقبة وسلسلة متصلة من حلقات تاريخ
العرب وحضارتهم ،وتستمد من األصول اإليمانية واالجتماعية والثقافية والفكرية للمجتمع العريب اإلسالمي ،وينطلق مساق
احلضارة العربية اإلسالمية من الثوابت العربية اإلسالمية وعىل رأسها العقيدة اإلسالمية السمحاء ،وتراث العرب يف المجاالت
المختلفة وتاريخهم عرب العصور.
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 31160القيادة والمسؤولية المجتمعية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات0 :

يغطي هذا المقرر النظريات واألطر المختلفة للقيادة ،والقيادة األخالقية ،واألسس الفلسفية للقيادة المسؤولة اجتماعياً .عالوة
عىل ذلك ،تستكشف هذه الدورة الطريقة اليت يتعامل بها القادة شخص ًيا ومهن ًيا مع القضايا األخالقية واالجتماعية أثناء توجيههم
لمنظماتهم لرتسيخ التأثري االجتماعي اإليجايب وتحسينه.
 31211األدب العريب

متطلب سابق31112 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق عىل تنمية مقدرة الطالب عىل تذوق النصوص األدبية العربية .قراءة النصوص األدبية يف الشعر والقصة واخلاطرة
والمقالة من حقب زمنية مختلفة وان يتعرف الطالب إىل المفاهيم األولية مثل :األدب ،النص ،الذوق ،النقد وعىل اخلطوات األساسية
يف معاجلة النص األديب وأن يستخلص الطالب فروقات المفاهيم بني األجناس األدبية من خالل قراءتها وأن يتمكن من دراسة
نماذج من النصوص األدبية واليت تنتمي إىل حقب زمنية مختلفة ،وتحليلها وتفسريها.
 31251العلوم العسكرية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

تتناول هذه المادة التعريق بالقوات المسلحة األردنية /اجليش العريب وبايق األجهزة األمنية من جميع الصنوف وتطورها التارييخ
من مرحلة الثورة العربية الكربى ولغاية يومنا هذا والتعريف بالثقافة العسكرية وبيان قدرات القوات المسلحة األردنية للدفاع عن
الوطن ودورها يف تنمية وخدمة المجتمع األردين.
 31252احلوكمة والتنمية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتضمن المساق المفاهيم األساسية للحكم والتنمية ،وطبيعة التأثري المرتبط بميكانزيمات احلكم الرشيد ومؤرشاته عىل مستويات
التنمية يف الدولة ،حيث ُتسلط مفردات المساق الضوء عىل اإلطار النظري لمفهوم احلكم الرشيد ونشأته وأبعاده السياسية
واالقتصادية واإلدارية والثقافية ،ومعايريه ومؤرشاته المختلفة ،إضافة إىل مفهوم التنمية ونظرياتها ،وأنواعها وأبعادها ،مع الرتكزي
عىل مؤرشات التنمية المستدامة.
كما يهتم المساق بمعاجلة طبيعة البيئة اليت تخلقها أشكال احلكم المختلفة ،وأثر ذلك عىل معدالت النمو االقتصادي عىل المدى
طويل األجل ،ودور احلكم الرشيد كرابط لتحويل النمو االقتصادي إىل تنمية مستدامة ،من خالل خلق البيئة المحفزة للتنمية ،ودور
منظومة القيم والمبادئ المرتبطة باحلكم الرشيد ،واألدوار التكاملية لمكوناته الثالثة (الدولة ،القطاع اخلاص المجتمع المدين)،
إضافة إىل الدور المحوري لفاعلية احلكم يف التأثري عىل سياسات التنمية من خالل جذب المساعدات وحل مشكلة الفقر وتحقيق
االستقرار،يف إطار دراسة تطبيقية مقارنة لواقع هذه المفاهيم يف الدول النامية ،ويف الدول المتقدمة.
 31254الريادة واالبتكار

متطلب سابق :إنهاء  60ساعة

عدد الساعات3 :

يركز هذا المساق عىل اخلصائص والسلوكيات اليت يتمزي بها الريادي ،واليت تمكنه من العمل يف بيئة تتصف بالتنافس .كما يركز عىل
دور كل من الريادي واجلهات الرسمية المختلفة يف إيجاد بيئة داعمة لريادة األعمال .ويشري المساق إىل ارتباط االتجاهات والقيم
والمعتقدات بالنشاط الريادي ،كذلك إدارة المخاطر ،وخطوات تطوير منتج جديد ،وأسباب نسبة الفشل العالية بالنسبة لألعمال
الريادية اجلديدة .يتوقع من الطلبة أن يقوموا من خالل هذا المساق بإعداد خطة عمل لمرشوع جديد .سيقوم المساق بزتويد الطلبة
بالمهارات الالزمة لذلك ومساعدتهم عىل فهم المخاطر والمردود الذي يمكن أن يرافق النشاط الريادي .وسيتم الرتكزي عىل األعمال
الصغرية والمتوسطة وريادة األعمال يف األردن بالذات.
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 31260حقوق اإلنسان

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتضمن المساق التعريف بحقوق اإلنسان وبيان أهميتها وخصائصها واجلذور الفكرية والفلسفية لها ،ويُركز عىل التطور التارييخ
حلقوق اإلنسان ومصادرها وأنواعها ومعايري التفريق بينها ،بما يشمل احلقوق المدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،إضافة إىل تناول ضمانات حقوق اإلنسان من خالل المواثيق واالتفاقيات واإلعالنات الدولية والترشيعات الوطنية
وآليات حماية هذه احلقوق ،ويُسلط المساق الضوء عىل التدخل اإلنساين والمواقف تجاهه ،خاصة يف فرتة ما بعد احلرب الباردة ،كما
يُعاجل تأثري ميكانزيمات العولمة عىل حقوق اإلنسان ،مع الرتكزي عىل مناقشة حاالت تطبيقية عىل الصعيد الدويل.
 31261مقدمة يف علم السياسة واالقتصاد

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتضمن المساق المفاهيم األساسية لعلم السياسة واالقتصاد ،وعالقة التأثر والتأثري المتبادل بينهما ،وذلك من خالل الرتكزي
عىل التفاعل بني الدولة كتجسيد للسياسة من ناحية ،والسوق كتجسيد لالقتصاد من ناحية أخرى ،حيث تسلط مفردات المساق
الضوء عىل اإلطار النظري للدولة من حيث المفهوم والمؤسسات والعنارص ،ودورها يف الفكر السيايس واالقتصادي ،إضافة إىل
مضمون المشكلة االقتصادية واإلطار النظري للسوق والنظم االقتصادية اليت تمثل أنماطا ً حلل المشكلة االقتصادية .كما يهتم
المساق بقضايا االقتصاد السيايس الدويل باعتباره طريقة للتفكري يف العالقات الدولية وتحليلها ،واأليدولوجيات والنظريات اليت
تفرس مجموعة التحوالت والتغريات اليت يشهدها عالمنا المعارص.
 31264مقدمة يف علم النفس

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتناول المساق مفهوم علم النفس وتاريخه ومدارسه وميادينه الرئيسية ومناهج البحث فيه .كما يتناول مفهوم النمو ومبادئه
والعوامل المؤثرة فيه ومراحله المختلفة .ويظهر المساق طبيعة الدافعية وتطور مفهومها وتصنيف الدوافع .ويركز المساق عىل
طبيعة التعلم ونظرياته .كما يتناول المساق مفهوم الذكاء والعوامل المؤثرة فيه وطرق قياسه .كما يركز عىل الشخصية ونظرياتها
وقياسها .كما يتناول المساق بعض مظاهر الضغوط ووسائل الدفاع وطرق العالج واإلرشاد النفيس.
 31272التنمية والبيئة

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يحتوي هذا المساق عىل خمس مكونات مختلفة واليت توفر ما ييل :تعريف الطالب بالعالقة بني البيئة (الموارد الطبيعية ،خدمات
النظام البييئ) والتنمية ،االرتباط بني البيئة وعملية التنمية مع رشح األبعاد المتعددة لالستدامة ،تحليل التنمية المستدامة والمنهج
لتحقيق التنمية واجلودة البيئية والعدالة االجتماعية ،.كما يقدم المساق نظرية خاصة بالتنمية والبيئة وكيفية تحقيق استدامتها،
كما يقدم مقدمة شاملة جلميع القضايا الرئيسية ،.طرق إنقاذ األرض من االنهيار البييئ ،ودور التنمية المستدامة عىل مستقبل
البرشية.
 31311أساليب البحث العلمي

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق مفهوم العلم وخصائصه ،والتعريف بالبحث وطبيعته ،وأنواعه ،وعنارصه ،وخطواته ،وأساسيات البحث العلمي
وأدوات جمع البيانات ،واستخدام الطرق اإلحصائية يف تحليلها وتفسريها ،SPSS ،وكتابة النتائج والتوصيات ،إضافة إىل استخدام
المكتبة والمراجع واإلنرتنت والتوثيق ،إضافة إىل كيفية إعداد التقارير ،بأنواعها ،وكتابتها.
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 31351قضايا معارصة يف الوطن العريب

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق دراسة تاريخية سسيولوجية ثقافية نقدية ألهم القضايا اليت عاشها الوطن العريب عىل امتداد القرن العرشين.
حيث يتناول أهم القضايا واألفكار المركزية ذات العمق الثقايف واالجتماعي والسيايس وذات التأثري المستمر عىل الواقع العريب
ابتداء من انتهاء احلكم العثماين وظهور الدولة الوطنية ونشوء الكيان الصهيوين نتيجة االستعمار األورويب ،وظهور األفكار القومية
وانتهاء بما يسمى عرص العولمة.
 31352القدس :واقعا ً وتاريخا ً

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتمحور الهدف العام من تدريس هذا المساق يف األبعاد التالية :إبراز مكانة القدس منذ نشأتها بوصفها رمزا لألرض والشعب العريب
اإلسالمي ،وإبقاء قضية القدس حية يف نفوس وأذهان الناشئة وبخاصة الطلبة طالما بقيت ترزح تحت نري االحتالل الصهيوين.
والتأكيد عىل مايض المدينة العرويب اإلسالمي اإلنساين للتعاطي مع واقعها احلايل السترشاف مستقبلها يف ضوء الرؤى المتناقضة
ألطراف الرصاع عىل القدس وباعتبارها الرمز الذي يجمع الصفوف ويوحدها ويجدد عزيمة األمة السرتداد حقها المسلوب ،ورضورة
معاجلة فضية القدس يف إطارها األعم واألشمل أال وهو القضية الفلسطينية ،والرتكزي عىل أبعاد القضية الفلسطينية المختلفة
الدينية واالنرثبولوجية واألثرية والتاريخية والسياسية.
 31362الفلسفة والتفكري الناقد

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المقرر إىل بناء العقل النظري والفهم الفلسفي ،وإكساب الطالب مهارات التفكري ،متضمنا التفكري الناقد من خالل
تعريف الطالب بأسس التفكري الفلسفي وبمناهج التقيص واالستدالل المنطقي ،باإلضافة إىل تعريفه بقواعد التفكري المنظم
وجرائيته ،وما يتضمنه من أسس لنظرية المعرفة والوصول إىل تكوين قواعد عقلية ،وتعريفه بأهمية التفكري الناقد ليصبح قادرا
عىل فهم وتحليل ما يدور يف الواقع المحيط به ،باإلضافة إىل تعلمه لمهارات نقد النصوص العلمية وتقييم المواقف المختلفة يف
احلياة للوصول إىل استنتاجات وحلول صحيحة بناء عىل احلقائق والمعطيات الموجودة.
 31374المهارات احلياتية

متطلب سابق :إنهاء  60ساعة

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إىل مساعدة الطالب عىل استكشاف وتطوير المهارات األساسية عىل المستوى الشخيص والمهين يف عرص
اإلنرتنت ،من خالل تثقيفهم حول كيفية تحسني عملية صنع القرار وتطبيق التفكري النقدي /اإلبداعي للوصول إىل احللول النهائية
لمختلف المواقف/المشاكل اليت يمكن تجربتها يف بيئة األعمال .ويركز المساق عىل ثالث مهارات رئيسية :مهارات التعلم ،مهارات
القراءة والكتابة ،والمهارات احلياتية .وكلها تدعم الطالب يف مواكبة وترية السوق احلديثة اليوم وإعدادهم بشكل أفضل للدخول
لسوق العمل.
 11103الربمجة البنائية

متطلب سابق11102 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذه المقرر إىل تقديم المفاهيم األساسية للربمجة البنائية باستخدام إحدى لغات برمجة احلاسوب عالية المستوى .تشمل
الموضوعات :المفاهيم األساسية للربمجة البنائية ،تصميم الربامج وتطويرها .القواعد والمعىن اخلاصة بلغة الربمجة المستخدمة
ليتمكن الطلبة من تطوير الربامج باستخدامها .أساسيات اللغة :المتغريات ،الثوابت أنواع ،البيانات .أساسيات اإلدخال واإلخراج.
عبارات التكرار والعبارات الرشطية .الدوال ،تمرير المعامالت .اخلوارزميات الذاتية .المراجع والمتغريات الديناميكية .أساسيات
تراكيب البيانات :المصفوفات ،السالسل احلرفية ،السجالت .يف نهاية المقرر ،من المتوقع أن يكون الطلبة قادرين عىل تحليل
المشاكل احلاسوبية وتصميم وتنفيذ حلول باستخدام إحدى لغات الربمجة عالية المستوى.
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11151

مخترب الربمجة البنائية

متطلب مزتامن11103 :

عدد الساعات1 :

يهدف هذا المقرر إىل بناء مهارات عملية يف الربمجة البنائية باستخدام إحدى لغات برمجة احلاسوب عالية المستوى .يف نهاية المقرر ،من
المتوقع أن يكون الطلبة قادرين عىل تحليل المشاكل احلاسوبية وتصميم وتنفيذ حلول باستخدام إحدى لغات الربمجة عالية المستوى.
 20132رياضيات ()1

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

االقرتانات ومنحنياتها ،تركيب االقرتانات ،اإلزاحة والتدريج ،االقرتانات المثلثية ،االقرتانات األسية ،االقرتانات العكسية واالقرتانات
اللوغاريتمية ،االقرتانات المثلثية العكسية ،مماسات المنحنيات ،نهاية اقرتان وقوانني النهايات ،االتصال ،نظرية القيمة الوسطية،
نهايات عند الالنهاية ،المقاربات ،المماسات واالشتقاق عند نقطة ،االشتقاق كاقرتان ،قواعد االشتقاق ،اشتقاق االقرتانات المثلثية،
قاعدة السلسلة ،االشتقاق الضمين ،اشتقاق االقرتانات العكسية ،اشتقاق االقرتان اللوغاريتمي ،اشتقاق االقرتانات المثلثية
العكسية ،القيم القصوى لالقرتانات ،نظرية رول ،نظرية القيمة المتوسطة ،تزايد وتناقص االقرتان وعالقته بالمشتقة األوىل ،التقعر
ونقاط االنعطاف ،رسم االقرتانات ،حاالت عدم التعيني وقاعدة أوبيتال ،االقرتان األصيل (عكس االشتقاق) ،التكامالت المحدودة،
النظرية األساسية يف علم التفاضل والتكامل ،التكامالت غري المحدودة ،التكامل بطريقة التعويض ،تطبيقات التكامل :حساب
المساحة بني منحنيني ،حساب حجوم المجسمات بطريقة الرشائح وطريقة القرص وطريقة احللقة وطريقة القرشة األسطوانية.
 20133رياضيات ()2

متطلب سابق20132 :

عدد الساعات3 :

االقرتانات الزائدية ،تكامل االقرتانات المتسامية ،تقنيات التكامالت :التكامل بالتعويض(مراجعة) ،التكامل باألجزاء ،تكامل
قوى االقرتانات المثلثية ،التكامل بالتعويض باالقرتانات المثلثية ،الكسور اجلزئية ،تقنيات أُخرى ،التكامالت المعتلة ،المتتاليات
ونهاية متتالية ،المتسلسالت ،تقارب وتباعد متسلسلة ،اختبارات التقارب لمتسلسلة :المجاميع اجلزئية ،المتسلسلة التلسكوبية،
المتسلسلة الهندسية ،اختبار تباعد احلد العام ،اختبار التكامل ،اختبار متسلسلة  ،P-اختبار النسبة ،اختبار اجلذر ،اختبار التقارب
المطلق ،اختبار المتسلسلة المتناوبة ،التقارب الرشطي ،متسلسلة القوى ومتسلسلة تايلور ،فرتة ونصف قطر التقارب ،المعادالت
الوسيطية للمنحنيات يف المستوي ،اإلحداثيات القطبية ،الرسم البياين يف اإلحداثيات القطبية.
 20140مفاهيم أساسية يف الكيمياء

متطلب سابق  :ال يوجد

عدد الساعات1 :

المادة والقياسات؛ الذرات واجلزيئات واأليونات؛ اجلدول الدوري؛ األيونات والمركبات األيونية؛ حساب العنارص المتفاعلة :احلسابات
باستخدام الصيغ والمعادالت الكيميائية؛ عدد أفوجادرو والمول؛ مفاهيم أساسية يف الرتابط الكيميايئ؛ الغازات :الضغط ،قوانني
الغازات ،ومعادلة الغاز المثايل.
 20141فزيياء ()1

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

الفزيياء والقياس ،احلركة يف بعد واحد ،المتجهات ،احلركة يف بعدين وثالثة أبعاد ،قوانني نيوتن يف احلركة ،احلركة الدائرية وتطبيقات
أخرى لقوانني نيوتن ،الشغل والطاقة ،حفظ الطاقة ،حفظ الزخم اخلطي والتصادمات ،احلركة الدورانية.
 20142فزيياء ()2

متطلب سابق20141 :

عدد الساعات3 :

المجاالت الكهربائية ،قانون غاوس ،اجلهد الكهربايئ ،المواسعة والعازالت ،التيار والمقاومة ،دارات التيار المستمر ،المجاالت
المغناطيسية ،مصادر المجاالت المغناطيسية ،قانون فاراداي ،احلث.
 20150مخترب الفزيياء

متطلب مزتامن20142 :

عدد الساعات1 :

القياسات األساسية ومقدمة يف األخطاء المخربية والرسم البياين ،االتزان السكوين ،قوانني احلركة ،قانون أوم ،المقاومة
والمقاومية ،نقل القدرة ،قنطرة ويتستون ،قواعد كريشوف ،دارات ال  ،RCدارات ال  ،ACدارات ال  RCو .RL
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 20200الكتابة الفنية ومهارات االتصال

متطلب سابق 31111 :و 31121

عدد الساعات3 :

الهندسة والكتابة .التحكم يف نظام الكتابة .الرسائل والربيد اإللكرتوين ووسائل إعالم أخرى للمهندسني .نموذج الكتابة لمراسالت
األعمال ،اسرتاتيجيات التواصل يف المواقف الصعبة ،رسائل األعمال .الربيد اإللكرتوين ،وسائل اإلعالم احلديثة .كتابة وثائق
هندسية شائعة :األبحاث ،التقارير الميدانية ،المواصفات ،المقرتحات ،تقارير سري العمل ،التعليمات ،تقارير التوصية .كتابة ورقة
بحثية والتقارير العلمية .إنشاء جداول ورسومات بيانية هندسية :جداول ،مخططات ورسومات بيانية ،الرسوم التوضيحية،
الرسومات البيانية واجلداول (إرشادات) .مهارات تقديم العرض :التحضري للعرض ،تقديم العرض .الكتابة للحصول عىل وظيفة
هندسية :السرية ذاتية هندسية ،طلب تقديم ،طلب متابعة .الظهور بصورة احرتافية عىل اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي:
مقدمة يف إدارة وسائل اإلعالم االجتماعي.
 20231رياضيات ()3

متطلب سابق20133 :

عدد الساعات3 :

نظام اإلحداثيات ثاليث األبعاد يف الفضاء ،المتجهات ،الرضب النقطي والرضب المتجهي ،المستقيمات والمستويات يف الفضاء،
السطوح الرتبيعية واألسطوانية ،المنحنيات يف الفضاء ومماساتها ،تكامل االقرتان المتجهي ،طول القوس يف الفضاء ،التقعر
والمتجهات الناظمية (العامودية أو الشاقولية) لمنحن ،المركبات المماسية والناظمية للتسارع ،الرسعة والتسارع يف اإلحداثيات
القطبية ،االقرتانات بعدة متغريات ،النهايات واالتصال يف أبعاد أعىل ،المشتقات اجلزئية والموجّهة ،قاعدة السلسلة ،متجه التدريج،
المستويات المماسة والمستقيمات الناظمية للسطوح يف الفضاء ،التفاضالت ،القيم القصوى ونقاط الرسج ،مضاريب الغرنج،
التكامالت المضاعفة يف اإلحداثيات الديكارتية والقطبية ،التكامالت الثالثية يف اإلحداثيات الديكارتية واألسطوانية والكروية.
 21218مخترب الرسم الهنديس باحلاسوب

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات1 :

مقدمة إىل الرسم الهنديس واستخدام برمجية  .AutoCADتجهزي معامالت الرسم .إدخال اإلحداثيات .لقط الكينونيات .تقانات
أساسيات التحرير .القوالب .اخلطوط المتعددة .اخلطوط المركبة .القطع .الطبقات .األبعاد .اإلسقاط الرسمي المتعامد .المشاهد
الثانوية .القطوعات .الرسم التصويري ثاليث األبعاد .تحرير اجلامدات والعمليات ثالثية األبعاد .العمليات البولية.
 21219تكنولوجيا المشاغل الهندسية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات1 :

السالمة الصناعية والشخصية يف الموقع .األدوات والقطع الكهربائية األساسية .التوصيالت الكهربائية ولوحات الدوائر المطبوعة .منهجية
التفكري يف التصميم لتحديد المشكالت الهندسية ومعاجلتها .يشمل النمذجة الصلبة ،والنماذج األولية الرسيعة ،وفهم المستخدمني
واحتياجاتهم العامة ،وخلق حلول بديلة .الرتكزي عىل اإلبداع ،وتحديد احللول المحتملة  ،وابتكار منتجات ومنهجية عمل جديدة.
 23411االقتصاد الهنديس

متطلب سابق :إنهاء  99ساعة

عدد الساعات3 :

مفاهيم التكاليف ،عملية صنع القرار ،مفاهيم الوقتية للنقود ،والفائدة البسيطة والمركبة ومعاالت الفائدة ،ومعدل العائد ،وطرق
تقييم المشاريع ،تحليل وتقييم مرشوع واحد ،والمقارنة واالختيار بني البدائل ،وحسابات االستهالك.
 24311ديناميكا حرارية

متطلب سابق20142 :

عدد الساعات3 :

مفهومات وتعريفات يف الديناميكا احلرارية .احلاالت واخلواص واألنظمة .احلجم التحكمي .العمليات .الدارات .الوحدات .المواد النقية.
معادالت احلالة .جداول اخلواص .الشغل واحلرارة .القانون األول .الطاقة الداخلية واالنثاليب .حفظ الكتلة .العمليات ذات احلالة
واجلريان الثابت .العمليات ذات احلالة واجلريان المنتظم .القانون الثاين .اآللة احلرارية وآلة التربيد .العمليات العكوسية .دارة كارنو.
االنرتويب .متباينة «كالوسيوس» .مبدأ الزيادة فيالنرتويب .الكفاءة .دارات توليد الطاقة البخارية والغازية ودارات التربيد .خالئط
البخار والغاز .السيكرومرتيات .االحرتاق .حركية المواد الكيميائية األولية.
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 24411أخالقيات مهنة الهندسة

متطلب سابق :إنهاء  99ساعة معتمدة

عدد الساعات1 :

السالمة والمسؤولية .المسؤولية المهنية تجاه الزبائن وأصحاب العمل .الكشف عن اخلبايا .قواعد األخالقيات .اختيارات المهنة.
االلزتامات القانونية .نظريات األخالقيات المعيارية .دراسة بعض احلاالت الواقعية.
 11206الربمجة بالكينونية

متطلب سابق11103 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إىل تقديم مفاهيم ونماذج الربمجة بالكينونية .تشمل الموضوعات :استخراج البيانات ،التغليف وإخفاء
المعلومات ،سمات البيانات ومعاجلتها ،المرياث ،تعدد األشكال ،إعادة تعريف العمليات .يف نهاية المساق ،يتوقع من الطلبة أن
يكونوا قادرين عىل حل مشاكل احلوسبة باستخدام مبادئ الربمجة بالكينونية بما يف ذلك إخفاء المعلومات والمرياث وتعدد
األشكال.
 20232رياضيات هندسية ()1

متطلب سابق20133 :

عدد الساعات3 :

مفهوم المعادالت التفاضلية العادية ،المعادالت التفاضلية من الدرجة األوىل :القابلة للفصل ،التامة ،اخلطية ،معادالت برنويل؛
المعادالت التفاضلية من المرتبة الثانية وأعىل :المعادلة المتجانسة بمعامالت ثابتة ،اجلذور المركّبة ،معادلة أولر  -كويش،
الرونسكيان ،المعادالت غري المتجانسة ،المعامالت غري المعينة ،طريقة تغيري الوسائط ،طريقة متسلسالت القوى يف حل
المعادالت ،نظرية متسلسالت القوى ،طريقة فروبنيوس يف حل المعادالت ،تحويل البالس وجدوله وتطبيقه يف حل المعادالت
التفاضلية ،االلتفاف،المتجهات والمصفوفات ،نظام المعادالت التفاضلية المتجانسة وغري المتجانسة ،حل نظام المعادالت
باستخدام القيم الذاتية (القيم الممزية) ،حل نظام المعادالت باستخدام تحويالت البالس.
 20234جرب خطي

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

نظام المعادالت اخلطية :شكل النسق السطري لمصفوفة ،احلذف الغاويس ،طريقة غاوس-جوردان؛ المصفوفات :العمليات عىل
مصفوفة ،خصائص احلسابات المصفوفية ،منقول مصفوفة ،مصفوفات خاصة؛ المحددات :خصائص المحددات ،طريقة العوامل
المساعدة ،المصفوفة المساعدة ومقلوب مصفوفة ،قاعدة كرامر؛ الفضاء اإلقليدي :المتجهات ،الرضب النقطي ،الرضب المتصالب،
الفضاء اإلقليدي ،المؤثرات (التحويالت) اخلطية؛ الفضاءات المتجهية :الفضاءات المتجهية والفضاءات اجلزئية ،المجموعات المولدة
لفضاء متجهي ،القواعد واألبعاد ،الفضاءات اجلزئية األساسية ،فضاءات الرضب النقطي ،القواعد المتعامدة والمعرية ،المربعات
األصغرية ،تحليل –  ،QRالمصفوفات المتعامدة ،القيم الممزية والذاتية والمتجهات الممزية والذاتية ،التقطري؛ االقرتانات اخلطية:
االقرتانات اخلطية العامة ،النواة والمدى.
 20331رياضيات هندسية ()2

متطلب سابق 20231 :و 20232

عدد الساعات3 :

حقل المتجهات ،تباعد والتفاف حقل متجهي ،التكامالت عىل منحن ،التكامل عىل منحن بغض النظر عن الطريق المسلوك،
نظرية جرين يف المستوي ،التكامالت عىل سطوح ،نظرية التباعد لغاوس ،نظرية ستوك ،متسلسلة فورييه لالقرتانات الدورية
وغري الدورية (االمتداد الزويج والفردي) ،تكامل فورييه ،تحويالت فورييه ،جدول تحويالت فورييه ،المعادالت التفاضلية اجلزئية،
مفاهيم أساسية ،النمذجة ،معادلة الموجة (يف بعد واحد أو بعدين) ،طريقة فصل المتغريات ،معادلة احلرارة يف بعد واحد ،حل
المعادالت التفاضلية اجلزئية باستخدام تحويالت فورييه ،الالبالسيان يف اإلحداثيات القطبية ،معادلة البالس يف اإلحداثيات
األسطوانية والكروية ،حل المعادالت التفاضلية اجلزئية باستخدام تحويالت البالس.
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 20333التحليل العددي

متطلب سابق20133 :

عدد الساعات3 :

تحليل اخلطأ ،الطرق التكرارية لتقريب المعادالت اخلطية وغري اخلطية بمتغري واحد ،أنظمة المعادالت اجلربية اخلطية ،الطرق المبارشة
يف حل نظام المعادالت اخلطية ،الطرق التكرارية يف حل أنظمة المعادالت اخلطية وغري اخلطية ،التقريب وطريقة االستيفاء ،مقدمة
يف التفاضل والتكامل العددي ،الطرق العددية يف حل مسائل القيم االبتدائية.
 20335االحتماالت التطبيقية واإلحصاء

متطلب سابق20231 :

عدد الساعات3 :

مقدمة يف اإلحصاء الوصفي :مقاييس الزنعة المركزية ،مقاييس التشتت ،مقاييس الموضع ،والرسوم البيانية واجلداول ،مقدمة
يف اإلحصاء التحلييل :التقدير النقاطي وفرتات الثقة واختبار الفرضيات ،مبادئ االحتماالت ونظرية المجموعات ،االحتمال المرشوط
واالستقالل .المتغريات العشوائية والعزوم ،التوزيعات االحتمالية اخلاصة (توزيعات منفصلة ومتصلة) ،المتغريات العشوائية
المتعددة ،التباين ومعامل االرتباط .اقرتانات المتغريات العشوائية ،التحويالت واالقرتان المولد للعزوم ،تطبيقات عملية.
 20242فزيياء وكيمياء المواد للمهندسني

متطلب سابق 20132 :و 20142

عدد الساعات3 :

الرتكيب البلوري للمواد الصلبة والعيوب البلورية ،الربط يف المواد الصلبة ،المبلمرات ،النظرية اإللكرتونية للمواد الصلبة ،الموصلية
الفائقة ،المغناطيسية يف المادة ،اخلصائص البرصية للمواد واألجهزة البرصية ،مبادئ أساسية يف الرتكيب النانوي واألغشية الرقيقة.
 21221دارات كهربائية ()1

متطلب سابق20142 :

عدد الساعات3 :

أنواع الدارات الكهربائية وعنارصها .مراجعة لقوانني «أوم» و «كريشوف» .طرق تحليل الدارة :قاسم فرق اجلهد وقاسم التيار
والتحليل العقدي والشبيك وتحويل المصادر والرتاكبومربهنة «نورتون» ومربهنة «ثيفنني» .احلثية والسعة .دارات المقاومة مع
المحثوالمقاومة مع المكثف خالية المصدر .تطبيقات دالة اخلطوة القرسية .دارات المقاومة معالمحث مع الموسع خالية المصدر
المتوازية والمتوالية واالستجابة الكاملة .الدالة القرسيةاجليبية .مفهوم المطوار.
 21222دارات كهربائية ()2

متطلب سابق21221 :

عدد الساعات3 :

االستجابة اجليبية المطردة :تطبيق مفهوم المطوار وطرق تحليل الدارات عىل دارات التيار المتناوب .معدل القدرة وقيم جذر
متوسط المربع .أنواع اآلالت الكهربائية .الدارات متعددة األطوار :ثالثية الطور والتوصيل بصورة ( )Yو( .)Δالرتددات المركبة.
تحليل االستجابة للرتدد ومخطط «بود» .الدارات المرتبطة مغناطيسياً .الشبكات ثنائية األطراف.
 21229مخترب دارات كهربائية

متطلب مزتامن21222 :

عدد الساعات1 :

دارات التيار الثابت .قوانني «كريشوف» والتحليل الشبيك .مربهنة «ثيفنني» .مربهنة «نورتون» .مربهنة الرتاكب .قنطرة
«ويتستون» .االستجابة العابرة لدارات مقاومة مع محث ومقاومة مع موسع ومقاومة مع محث مع موسع .دارات التيار المتناوب.
مفهوم الممانعة .االستجابة لرتدد الذبذبات .الدارات ثالثية الطور .تحويالت ( )Yو ( .)Δنقل القدرة القصوى .الشبكات ثنائية
األطراف.
 21231إلكرتونيات ()1

متطلب سابق21221 :

عدد الساعات3 :

مقدمة إىل شبه الموصالت .المقوم :تحليل التيار الثابت والمتناوب .المقومات اخلاصة .نظرية الرتانزستور ثنايئ القطبية :طرق
التحزي وتحليل المضخم .الرتانزستور ذو احلقل التأثريي :طرق التحزي والمضخم .تطبيقات بسيطة للرتانزستور ثنايئ القطبية
وللرتانزستور ذي احلقل التأثريي.
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 21331إلكرتونيات ()2

متطلب سابق21231 :

عدد الساعات3 :

المضخمات التشغيلية :النظرية األساسية واخلواص والتطبيقات .ناسخات التيار لزتانزستورات ثنايئ القطبية واحلقل التأثريي.
المضخمات التفاضلية والمتعددة المراحل .االستجابة الرتددية للمضخمات ذات المرحلة الواحدة والمتعددة .تحليل التغذية الراجعة
العكسية :نمط الوصل واخلصائص وتحليل االستقرارية .مرشوع تصميم ومحاكاة المضخمات التشغيلية.
 21338مخترب اإللكرتونيات

متطلب سابق21229 :
متطلب مزتامن21331 :

عدد الساعات1 :

خصائص المقوم وتطبيقاته .خصائص الرتانزستور ثنايئ القطبية واالنحياز ثابت التيار .خصائص ترانزستور احلقل التأثريي
واالنحياز ثابت التيار .مضخمات الرتانزستور ثنايئ القطبية .المضخمات التشغيلية .المضخمات متعددة المراحل .المضخمات
التفاضلية .االستجابة للرتددات .طرق التغذية الراجعة.
 21581موضوعات خاصة يف الهندسة اإللكرتونية

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إىل تقديم الموضوعات المتقدمة واحلديثة يف مجال الهندسة اإللكرتونية .ويمكن أن تغري هذه الموضوعات من
سنة إىل أخرى ،وحسب مجال التخصص لعضو هيئة التدريس.
 22241تصميم المنطق الرقمي

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

أنظمة األرقام .البوابات األساسية والداالت المنطقية .اجلرب البويل والعبارة البولية .طرق تبسيط المنطق .وحدات بناء المنطق
التوافقي :محلل الرمز ومكون الرمز والمرسل المتعدد المشرتك والمستقبل المتعدد المشرتك ومقارن القيمة المطلقة .احلسابات
الرقمية :اجلمع والطرح .أساسيات المنطق التتابعي :الالقطات والنطاطات .رسومات الزمن .العدادات والمسجالت الزائحة.
أساسيات  PLDو  CPLDو  .FPGAآالت احلالة .تصميم النظام بواسطة آالت احلالة وباستخدام  .HDLوحدات الذاكرة وأنظمتها:
 RAMو  ROMو  FIFOو  DRAMو .LIFO
 22348مخترب المنطق الرقمي

متطلب سابق22241 :

عدد الساعات1 :

يركز المخترب عىل تعريف الطلبة بأساسيات بناء وتصميم الدارات الرقمية باستخدام الدوائر المتكاملة ومن خالل لغات وصف
العتاد .يبدأ المنهاج بمقدمة تعريفية عن إحدى لغات وصف العتاد ويركز عىل بناء الدارات التداخلية مثل اجلامع المتوازي ،محلل
الرمز .اجلزء الثاين من المخترب يتناول بناء الدارات التسلسلية باستخدام المعدات ووصفها بلغة وصف العتاد باستخدام النمذجة
السلوكية.
 22442األنظمة المضمنة

متطلب سابق 22241 ،21338 ،21231 ،22348 :عدد الساعات3 :

سمات األنظمة المضمنة .مقارنة بني المعاجلات الدقيقة والمتحكمات الدقيقة .خصائص المتحكمات الدقيقة .المتحكمات
الدقيقة عامة االستخدامات .أمثلة عن معمارية المتحكمات الدقيقة .المقاطعة .العدادات والمؤقتات .المداخل والمخارج .برمجة
المتحكمات الدقيقة .مجموعة التعليمات .تطوير الربنامج واستخدام المجمع .خرائط الذاكرة وأنماط عنونتها .التحويالت الرقمية/
التشابهية والتشابهية /الرقمية يف المتحكمات الدقيقة .تحصيل البيانات وتوزيعها .االتصال األحادي والتتابعي .أنظمة الوقت
احلقيقي ومقيداتها .التوافق مع النبائط اخلارجية .اعتبارات استهالك الطاقة .تطبيقات.
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 22582موضوعات خاصة يف هندسة احلاسوب ()1

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إىل تقديم الموضوعات المتقدمة واحلديثة يف مجال هندسة احلاسوب .ويمكن أن تغري هذه الموضوعات من سنة
إىل أخرى ،وحسب مجال التخصص لعضو هيئة التدريس.
 23321كهرومغناطيسية ()1

متطلب سابق 20142 :و 20331

عدد الساعات3 :

مراجعة لنظم اإلحداثيات والمتجهات .المجاالت الكهربائية الساكنة .المجاالت الكهربائية يف الوسط المادي .المجاالت المغناطيسية
الساكنة .المجاالت المغناطيسية يف الوسط المادي .معادالت «ماكسويل».
 23351إشارات وأنظمة

متطلب سابق 21222 :و 20232
متطلب مزتامن23356 :

عدد الساعات3 :

تصنيف اإلشارات واألنظمة .نمذجة النظام والتحليل يف المجال الزمين .متسلسالت »فورييه» وتحويل «فورييه» وتحويل
«البالس» وتطبيقاتها .االستجابة للرتدد ومفهوم المرشح .إرسال اإلشارة .التحليل الطيفي .إشارات الزمن المنفصل وأنظمته:
تصنيف اإلشارات واألنظمة .تحويل « »Zوتطبيقاته.
 23356مخترب تطبيقات برمجية يف اإلشارات واألنظمة

متطلب مزتامن23351 :

عدد الساعات1 :

مقدمة يف الماتالب .تغطي التجارب باستخدام الماتالب المواضيع التالية :األنظمة اخلطية ذات الوقت الثابت ،تمثيل مجال الرتدد
لإلشارات واألنظمة ،وتصميم وتحليل المرشحات .سيتم تقديم تطبيقات عملية مع تجارب المخترب.
 23357االتصاالت ()1

متطلب سابق23351 :

عدد الساعات3 :

الكثافات الطيفية .اقرتان االرتباط .مرضوب القدرة يف عرض النطاق الرتددي .قنوات التشوه واخلالية من التشوه .التضمني التناظري
( )DSB-SCو ( )DSB-AMو ( .)SSBتعديل االتساع األثري .المضمن وعاكس المضمن ،المتوافق وغري المتوافق .التضمني بالزاوية:
( )FMو ( )PMوالمضمن وعاكـس المضمن .التضمني بإشـارة القاعدة :مربهنة أخذ العينات )PAM( .و ( )PWMو ( .)PPMالضوضاء
يف االتصاالت التناظرية :أنواع الضوضاء .نسبة اإلشارة إىل الضوضاء .الضوضاء الغاوسية البيضاء المرتاكمة .تداخل اإلشارات.
 23582موضوعات خاصة يف هندسة االتصاالت ()1

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إىل تقديم الموضوعات المتقدمة واحلديثة يف مجال هندسة االتصاالت .ويمكن أن تتغري هذه الموضوعات من
سنة إىل أخرى ،وحسب مجال التخصص لعضو هيئة التدريس.
 24322أجهزة وقياسات

متطلب سابق21222 ، 21231 :

عدد الساعات3 :

نظام الوحدات .معيار القياس واألبعاد .القياسات واخلطأ المنتظم واخلطأ اإلحصايئ .أثر التحميل .قياس المقاومة المجهولة:
وسعويَّة
الفولتميرت واألميرت ،قنطرة ويتستون ودقة وحساسية القياسات .قياس المقاومات العالية جداً .قياس حثية الملف َ
والسعويَّة الرقميّة.
المكثف  :قناطرالتيار المتناوب ،قياس جودة الملف وفاقد المكثف ،احلثّيّة المتبادلة .أجهزة قياس احلثّية
َ
القياسات المغناطيسية .مقياس القدرة .مقياس القدرة-الساعة .أجهزة قياس معامل القدرة .أجهزة قياس الطور .مقدمة يف
األجهزة الرقميّة .عدادات الذبذبة وأجهزة قياس القدرة والطاقة الرقميّة .استخدام محلّالت الطيف .تحديد أماكن أعطال الكوابل
الكهربائية.
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 24329مخترب أجهزة وقياسات

متطلب سابق21229 :

عدد الساعات1 :

متطلب مزتامن24322 :

استخدام المقاومة المتغرية وتركيب قناطر التيار الثابت والمتناوب .أجهزة مؤرشات التيار المتناوب .المتوازيات .المحوالت وقياس
األخطاء .قياس القدرة .مقاييس الرتددات ومغذيات الطاقة .األوسيلوسكوب.
 24361آالت كهربائية ()1

متطلب سابق 21222 :و 23321

عدد الساعات3 :

العنارص األساسية ألنظمة القدرة .الدوائر المغناطيسية :العالقة بني المعامالت ،تمثيل الدائرة المكافئة وظاهرة التخلّفية والتيارات
الد ّوامية .محوالت القدرة :البنية ،مبادئ التشغيل ،المحول المثايل والمحول العميل ،تحديد معامالت الدائرة المكافئة ،انتظام اجلهد،
الكفاءة ،الكفاءة طوال اليوم ،محوالت القدرة ثالثية الطور ،المحوالت الذاتية ،نظام الوحدة .تحويالت الطاقة الكهروميكانيكية:
طاقة المجال ،القوة الميكانيكية يف األنظمة الكهرومغناطيسية ،اآلالت الدّوارة ،اآلالت األسطوانية .آالت التيار المستمر :الب ُنية،
التصنيف ،مولدات التيار المستمر ،محركات التيار المستمر ،تحليل آالت التيار المستمر ،التحكم يف الرسعة لمحركات التيار
المستمر ،مقدمة عىل اآلالت ذات التيار المتناوب.
 24462آالت كهربائية ()2

عدد الساعات3 :

متطلب سابق24361 :

المحركات احلثية ثالثية الطور :انطالقها والتحكم برسعتها .الدوار ثنايئ القفص ومخطط الدارة والمولدات احلثية .المحركات
منخفضة القدرة .المحركات ثالثية الطور المزتامنة :انطالقها والقيمة العظمى للعزم وحاالت القدرة العظمى وتطبيقاتها .آالت التيار
الثابت :انطالقها والتحكم برسعتها .المحركات احلثية أحادية الطور :مبدأ عملها وخصائص الرسعة والعزم والدارة المكافئة وتحليل
األداء وتقويمه .محركات الملفات الثنائية أحادية الطور :طرق انطالقها وتقويم أدائها .المحركات اخلاصة :المحركات التدرجية
ومحركات السريفو.
 24463تحليل أنظمة القدرة

متطلب سابق21222 :

متطلب مزتامن:

24361

عدد الساعات3 :

المعادالت احلاكمة للجهد والتيار عىل خطوط نقل القدرة .تمثيل أنظمة القدرة .حسابات الشبكة باستخدام مصفوفة السماحية
ومصفوفة الممانعة .األعطال الثالثية المتماثلة .المركبات المتماثلة والشبكات المتتابعة ألنظمة القدرة .األعطال غري المتماثلة.
 24467إلكرتونيات القدرة الكهربائية

متطلب سابق24361 ، 21331 :

عدد الساعات3 :

يوفر هذا المساق للطالب المعرفة األساسية يف مجال أجهزة أشباه الموصالت الكهربائية وخصائصها وأنماط تشغيلها .كما أنه
يعطي فه ًما عمي ًقا لدارات إلكرتونيات القدرة المختلفة مثل مق ّومات التيار الثابت ومُبدّالت الطاقة الكهربائية والمُق ّومات العاكِسة.
كما يتم تحليل عمل هذه الدارات بعمق ومناقشة بعض جوانب تصميمها العمليّة
 24468مخترب اآلالت الكهربائية

متطلب مزتامن24462 :

عدد الساعات1 :

مح َوالت أحادية الطور وثالثية الطور ،آالت التيار الثابت (المولدات والمحركات) ،اآلالت المزتامنة (المولدات والمحركات) ،المحركات
احلثية ثالثية الطور ،اآلالت الممانعة المزتامنة ،المحركات احلثية أحادية الطور ،استخدام برامج الكمبيوتر لتشغيل المحركات والتحكم بها.
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 24469مخترب أنظمة القدرة الكهربائية

متطلب مزتامن24470 :

عدد الساعات1 :

خطوط النقل .محاكات أنظمة القدرة .تأريض أنظمة القدرة .المكونات المتماثلة ومرشحات متعددة الطور .األخطاء المزتنة وغري
المزتنة.
 24470التخطيط والتحكم والتشغيل لألنظمة الكهربائية

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

توقعات احلمل .حسابات رسيان القدرة )Gauss-Siedel & Newton-Raphson( .استقرارية النظام الكهربايئ .التحكم يف القدرة
الفعالة والقدرة غري الفعالة يف أنظمة القدرة الكهربائية( .التحكم يف القدره والرتدد ،التحكم يف القدرة المعاكسة واجلهد).
 24471التحكم اآليل

متطلب سابق23351 :

عدد الساعات3 :

داالت النقل :الرسم التخطيطي ومخططات رسيان اإلشارة .األنموذج الريايض لألنظمة الفزييائية .تمثيالت فضاء احلالة .خصائص
نظام التحكم .االستجابة الزمنية للنظام ومستوى األداء للحلقة المغلقة لنظام من الرتبة الثانية .التوازن ومعيار اختبار »روث/
هوروتز» للتوازن .تحليل موضع اجلذر .معيار «نايكويست» للتوازن .رسومات «بود» .تحليل مجال الرتدد .تصميم أنظمة التحكم.
 24472تحويل الطاقة

متطلب سابق24311 :

عدد الساعات3 :

تصنيف الطاقة ومصادرها واستغاللها .النمو يف استهالك الطاقة واقتصادياتها .أنظمة الوقود األحفوري واالحرتاق يف محطات
التوليد البخارية .مولدات البخار .أداء المراجل وتصنيفها .اجلوانب البيئية لمحطات التوليد احلرارية .نظرة عامة لمصادر الطاقة
المتجددة مع الرتكزي عىل أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .مقدمة ألنظمة التحويل المبارش للطاقة (المحوالت الكهروحرارية
والكهروضوئية وااليونوحرارية وخاليا الوقود) .أنظمة الطاقة الشمسية المركزة.
 24479مخترب التحكم اآليل

متطلب مزتامن24471 :

عدد الساعات1 :

تجارب تغطي مجاالت :المحاكاة التناظرية ،األنظمة من الرتبتني األوىل والثانية ،حالة االستقرار واحلالة العابرة لمدخالت الدرجة
والصعود التدرييج والقطع المكائف .تجاوب الرتدد لألنظمة من الرتبة الثانية .تحكم محركات التيار الثابت .تطبيقات التحكم من
نوع (تناسيب-تكاميل-تفاضيل) ومتحكمات تقديم وتأخري الطور .تحكم المستوى .تطبيقات عىل برامج المحاكاة.
 24490التدريب العميل

متطلب سابق :إنهاء  99ساعة معتمدة

عدد الساعات3 :

يقوم الطالب بالتدريب الهنديس الميداين لمدة ثمانية أسابيع متصلة ،متفرغا ً يف أحد المؤسسات المعتمدة ،وتحت إرشاف هنديس
داخل األردن ،أو ستة أسابيع خارج األردن .العالمة :ناجح  /راسب
 24562حماية أنظمة القدرة الكهربائية

متطلب مزتامن24470 :

عدد الساعات3 :

نماذج ن ُ ُظم الوقاية ،أنواع المرحالت (الكهروميكانيكية  ،مرحالت احلالة الصلبة (اإللكرتونية الصلبة)  ،والمرحالت الرقمية (العددية))،
أجهزة المحوالت للتيار واجلهد ،الوقاية ضد زيادة التيار  ،الوقاية االتجاهية ضد زيادة التيار ،الوقاية المسافية ،الوقاية باألسالك
الدليلية ،وقاية المحوالت ،وقاية القضبان ،وقاية المولدات ،وقاية المحركات ,أساسيات المرحل الرقمي.
 24564أنظمة النقل والتوزيع

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

عنارص أنظمة النقل والتوزيع .تخطيط أنظمة النقل والتوزيع .خصائص خطوط النقل الهوائية والكوابل األرضية .نقل الطاقة
باجلملة .شبكات أنظمة النقل والتوزيع .حساب كفاءة النقل وتقدير الفاقد .التيار المبارش ذو اجلهد العايل .أنظمة النقل المرنة للتيار
المرتدد .محطات التوزيع الفرعية .شبكات التوزيع :الشعاعية والمرتابطة.
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 24565هندسة اجلهد العايل

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

المواد العازلة وتطبيقاتها .انهيار المواد العازلة :الغازية والسائلة والصلبة .توليد اجلهد العايل والتيار وقياسهما .تنسيق العزل يف
أنظمة القدرة الكهربائية .اختبار اجلهد العايل للمعدات الكهربائية.
 24566وثوقية أنظمة القدرة الكهربائية

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

مبادئ أساسية يف وثوقية الهندسة .وثوقية االستطاعة التوليدية وأنظمة النقل .حساب الوثوقية لألنظمة المركبة .وثوقية أنظمة
التوزيع .تحليل تكلفة الوثوقية ومردوديتها .اخلدمات المساندة يف أسواق الكهرباء.
 24567تصميم أنظمة القدرة الكهربائية

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

تصميم المولدات التوافقية ثالثية الطور ومحطات التوليد وخطوط النقل والمحطات الفرعية .األنظمة الكهربائية التجارية والصناعية.
 24568مخترب إلكرتونيات القدرة الكهربائية

متطلب سابق24467:

عدد الساعات1 :

المحاكاة :استخدام برناميج الماتالب سيميولينك والبيسم ،محوالت تيـار متنـاوب إىل تيـار مسـتمر (مقومات) :أحادية الطور قابلة
للتحكم وغري قابلة للتحكم ،مقومات ثالثية الطور ،محوالت تيـار مسـتمر إىل تيـار مستمر :مخ ّفض اجلهد الثابت ،رافع اجلهد الثابت.
محوالت تيار مستمر إىل تيار متناوب (محول عكيس) :أحادي الطور وثاليث الطور ،القيادة الكهربائية.
 24569مخترب حماية أنظمة القدرة الكهربائية

متطلب سابق24469 ،24562 :

عدد الساعات1 :

محوالت القياس المرحالت اجلهد الزائد واجلهد المنخفض ،مرحالت التيار الزائد ،المرحالت التفاضلية ،حماية المحوالت ،وحماية
خطوط النقل ،العزل الكهربايئ ،العزل الهوايئ والزييت ،التأريض.
 24572أنظمة القيادة الكهربائية

متطلب سابق24462 :

عدد الساعات3 :

مقدمة يف أنظمة القيادة الكهربائية .التحكم بالمحركات التدرجية .التحكم بالمحركات ذات التيار الثابت .التحكم بالمحركات احلثية.
التحكم بالمحركات المزتامنة .تصميم أنظمة المحركات بالمعاجلات الدقيقة.
 24574كفاءة الطاقة وتدقيقها

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

تعريف كفاءة الطاقة .المفاهيم والفوائد .عوائق تعزيز كفاءة الطاقة .إدارة وتوفري الطاقة .كفاءة الطاقة يف التوليد .طرق تعزيز
كفاءة الطاقة لمحطات التوليد ( :التوربينات الغازية ،دورة التوليد المشرتك ،محطات التوليد ذات الدورة المزدوجة ،محطات
التوليد ذات الضغط فوق احلرج ،احرتاق الرسير المائع لمحطات القدرة) .طرق التحكم اآليل لتحسني كفاءة الطاقة .حساب كفاءة
الغالية (المرجل) .كفاءة الطاقة يف جهة األحمال :تحسني معامل القدرة ،كفاءة الطاقة لآلالت الكهربائية ،رسم منحنيات الكفاءة
للمحركات ،إدارة جانب الطلب ،التدقيق الطايق للبنايات ،حساب مؤرش األداء الطبيعي للبنايات ،المباين الموفرة للطاقة.
 24575اقتصاديات أنظمة الطاقة ووثوقيتها

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

البنية االقتصادية ألنظمة الطاقة .صياغة المشكلة من الناحية الرياضية .األمثلة الرياضية .اإلرسال االقتصادي للمحطات احلرارية.
طرق المحاكاة للتحليل االقتصادي لتشغيل وتخطيط نظام القوى .الزتام الوحدة .تبادل الطاقة .أساسيات أسواق الكهرباء
والمشاركة يف أسواق الكهرباء .أمان نظام القدرة واخلدمات الملحقة .العوامل اليت تؤثر عىل االستثمارات يف التوليد والنقل .مبادئ
أساسية يف وثوقية نظام القدرة .مؤرشات الوثوقية ألنظمة التوزيع.
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 24576أنظمة الطاقة المتجددة ()1

متطلب سابق24463 :

عدد الساعات3 :

أساسيات هندسة القدرة ،مقدمة يف مصادر الطاقة المتجددة وأنواعها ،الطاقة الشمسية ،المادة الفولطية الضوئية وخصائصها،
أنظمة الفولطية الضوئية ،أنظمة قدرة الرياح ،مقدمة يف شبكات الكهرباء الذكية .تخزين الطاقة.
 24581موضوعات خاصة يف هندسة القدرة

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إىل تقديم الموضوعات المتقدمة واحلديثة يف مجال هندسة القدرة الكهربائية .ويمكن أن تتغري هذه الموضوعات
من سنة إىل أخرى ،وحسب مجال التخصص لعضو هيئة التدريس.
 24582موضوعات خاصة يف هندسة الطاقة

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إىل تقديم الموضوعات المتقدمة واحلديثة يف مجال هندسة الطاقة الكهربائية .ويمكن أن تتغري هذه الموضوعات
من سنة إىل أخرى ،وحسب مجال التخصص لعضو هيئة التدريس.
 24588أنظمة الطاقة المتجددة ()2

متطلب سابق24576 :

عدد الساعات3 :

خاليا الوقود :أنواعها وتطبيقاتها ،الكتلة احليوية :تركيب الكتلة احليوية ،استخدام الكتلة احليوية كوقود ،أنظمة تخزين الطاقة:
التخزين الكهروكيميايئ (البطاريات) والتخزين باستخدام المواسعات ،مصادر الطاقة المتجددة وتوصيلها مع الشبكة ،مقدمة
لوحدات قياس الطور ( )Phasorوالشبكات الذكية.
 24591مرشوع التخرج ()1

متطلب سابق :إنهاء  120ساعة معتمدة

عدد الساعات1 :

يهدف مرشوع التخرج إىل تطوير مهارات الطالب المستقلة حلل المشكالت الهندسية .ويتم إنجاز المرشوع بمشاركة طالبني أو أكرث
وبإرشاف عضو هيئة تدريس.
 24592مرشوع التخرج ()2

متطلب سابق24591 :

عدد الساعات2 :

استمرار للمرشوع رقم ( ،)1ويقدم الطال ّب يف نهاية الفصل عرضا ً للمرشوع وتقريرا ً نهائياً.
 25593موضوعات خاصة يف هندسة أمن الشبكات ()1

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

الهدف من هذا المساق هو تقديم موضوعات متقدمة وجديدة يف واحدة من مجاالت أمن الشبكات .يمكن تغيري الموضوعات من
سنة إىل أخرى تبعًا لمجال تخصص مدرس المساق.
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