
 1مقررات المستوى  

 الفصل الدراسي االول
 

CR 106  الكود 

 المجال هندسية  متطلبات

 العنوان  1رياضة هندسية

عددددددددددددددددددددددددد  تمرين( 1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات   CR 002  2رياضة

ـ القيم القصوى للدوال فى اكثر  تطبيقات التفاضل الجزئى 

التحليل االتجاهى ـ         المتفرات التفاض  لية من متغير ـ         

االتجاهية ـ           التعامةت المتعدتة وتطبيقاتيا )ا  دافيات 

 -نظري   ة س   اوك وس      تو (  -المنحني   ة والمتع   ام   دة 

المتسلسةت الةنيائية ومفعو  الدوال ـ المفاهيم األساسية 

للتقارب  والتباعد ـ المعاتالت التفاضلية العاتية من الرتبة 

المعاتالت القابلة للفص   ل والمتجانس   ة والتامة  األولى ـ         

ـ          المعاتالت التفاض    لية العاتية من الرتبة الثانية ـ           ا 

لمعاتالت ذات المعامةت الثابتة ـ         الدالة المتممة والحل 

الخاص وتالالتيا ـ             تحويل البةك وتطبيقات  فى  ل 

 المعاتالت التفاضلية.

 المحتوي

 

CR131 الكود 

 المجال هندسية  متطلبات

 العنوان رسم عناصر وتوائر إلعترونية بالحاسب

عددددددددددددددددددددددددد  عملي(2محاضرة +  1) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات   CR031ى بالحاسبسرسم هند

رس  م  –االلعترونية   ماتيأس  اس  يات  رس  رس  م التص  م

أس  اس  يات رس  م  –مفرتات ومجمع المعونات االلعترونية 

أساسيات الرسم التخطيطي للدوائر  –الرموز االلعترونية 

أعدات مخططات التوصيةت التنفيذية للدوائر  -االلعترونية

اس      تنتام الرس      م التخطيطي من المخط   –االلعترونية 

 المحتوي



م الحاس   ب ا لي في اس   تخدا -التنفيذي للدائرة االلعترونية

 –رس      م المص      طلحات والدوائر االلعترونية المطبوعة 

ستخدام الحاسب ا لي في رسم المخط  التنفيذي  لدوائر لا

 ةالمطبوع

 الجزء العملي

اسددددددتردام  رالامل اال يل او ااسددددددبر  او االروااد  ي 

 االتي:

الرسم الترطيطي  –رسم المكوالات االلكتروالية والرموز 

لدائرة  –االلكتروالية للدوائر  تنقيذ  –المرطط التنفيذي ل

 الدوائر متعددة الطبقات
 

 

  



 

ACE 161  الكود 

 المجال  متطلبات الترصص

 العنوان هندسة كيربية 

عددددددددددددددددددددددددد  تمرين( 1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات   CR 002 2رياضة 

عن  اص      ر ال  دوائر -العيربي  ةفواب  و ومتغيرات ال  دوائر 

-تحليل الدوائر العيربية-توائر المقاومة البسيطة-العيربية

نظري  ات الك      بع  ات -التحوي  ل بين المص        اتر العيربي  ة

توائر -توص      يلة النجمة والمثلح والتحويل بينيا-العيربية

التمثي   ل ب   المتجي   ات -التي   ار المترتت الجيبي   ة المس      تقرة

ال   دوائر -ئر الرنينتوا-الق   درة ومع   ام   ل الق   درة-الزمني   ة

 الدوائر فةفية الطور-المرتبطة  ثيا  

 المحتوي

 

CR132  الكود 

 المجال هندسية  متطلبات

 العنوان فيزياء الجوامد 

عددددددددددددددددددددددددد  تمرين( 1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 3 

 الساعات

 المتطلبات CR 013  2فيزياء

البلوري البن  اء -مب  اتىء ميع  انيع  ا العم-التركي  ب ال  ذري

تركيز – زم الطاقة و امةت الك      حنة -للموات الص      لبة

تركيز الحوامل الزائدة  -وانحراف الحوامل في المجاالت

تداخل -االمتص     اص ال      وئي-في أش     باو الموص     ةت

ساكن-الموات العازلة-الحوامل  ستقطاب-فابو العزل ال -اال

خواص الموات -الفق  د في الموات الع  ازل  ة-البيزوكيرب  ائي  ة

التأفيرات المغنا يس    ية فائقة -موات الفيريو-المغنا يس    ية

 التوصيل.

 المحتوي

 

ACE 171  الكود 

 المجال متطلبات الترصص

 العنوان  1العترونيات



عددددددددددددددددددددددددد  عملي(1تمرين+  1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 4

 الساعات

 المتطلبات   CR 013 2فيزياء

نتقال التيار أ-أشباو الموصةت-فيزيائية أشباو الموصةت 

-ا نحيازفى الوصلة الثنائية ـ        الوصلة الثنائية فى  الة 

 -وف  ات االلعتروني  ات ذمق   -األنواع المختلف  ة للوص      ل  ة 

فنائى الزينر وبعض  –تطبيقات فنائيات أشباو الموصةت 

 العناصر ا خرى

 الجزء العملي
خواص الثنائي  –رسم خواص الثنائي  وتحديد المقاومة 

دراسددددة  –دراسددددة دائرة الموصد الصدددد  المو ة  –زينر 

يد –الكداملدة دائرة موصدد المو دة  دراسدددددددة دوائر التحدد

 والقص

 المحتوي

 

  



 

UR142  الكود 

 المجال  امعة  متطلبات

 العنوان بيئية هندسة

عددددددددددددددددددددددددد  محاضرة ( 2) ساعة معتمدة 2

 الساعات

 المتطلبات -

البيئ   ة  –التلوث االش      ع   اعي  –تلوث اليواء وعةس   ة 

للمص        انع تنقي  ة العواتم الغ  ازي  ة  –الطبيعي  ة والتلوث 

مص   اتر الطاقة المتجدتة  –ومحطات الطاقة من الملوفات 

تعنولوسيا التليفون المحمول  -الطاقة الحرارية االرضية –

 -التلوث الس   معي وال    وض   اء -المك   اكل البيئية -والبيئة

 تدوير النفايات

 المحتوي

 الفصل الدراسي الثاالي
 

CR 107  الكود 

 المجال هندسية  متطلبات

 العنوان 2رياضة هندسية

عددددددددددددددددددددددددد  تمرين( 1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات    CR 106 1رياضة هندسية 

فاض       ل الجزئى عدت -الت مل المت عا والمتس      لس      ةت  -الت

ية يائ قا ع  -الةن ية والم ندس       ة التحليل مواض      يع فى الي

متسلسةت  -رامترية والقطبية.االمعاتالت الب -المخرو ية

 Zحوالت ت -ريتحويةت فور -فورير

 المحتوي

 

ACE 172 الكود 

 المجال متطلبات الترصص

 العنوان 2العترونيات

عددددددددددددددددددددددددد  عملي(1تمرين+  1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 4 

 الساعات

 المتطلبات  171ACE   1العترونيات 



خواص  -أس        اس      ي  ات الترانزيس      تور فن  ائي القطبي  ة 

بي   ة  ط ق ل ئي ا فن   ا تور  نزيس        ترا ل توص       ي   ل  -ا ئر  توا

ال   دوائر المتع   افئ   ة  -فن   ائي القطبي      الترانزيس       تور

معبر  -للترانزيس   تور فنائي القطبية لرش   ارات الص   غيرة

ترانزيس    تور -الترانزيس    تور فنائي القطبية لمر ل  وا دة

ترانزيس  تور تأفير  -  P-Nتأفير المجال باس  تخدام وص  ل  

ترانزيس     تور تأفير المجال  -المجال بواس     طة ش     وتعى  

الدوائر المتعافئة وتوائر  -بواس    طة وص    ل  معدن عازل 

 0ا نجاز الترانزيستور ذات تأفير المجال
 

 الجزء العملي
دراسة طرق  –التراالزيستور ثنائي القطبية رسم خواص 

لتراالزيسددتور امكبر   -التوصدديل واالالحياز للتراالزسددتور 

تراالزيسددددددتور ت ثير دراسدددددددة خواص   –ثنائي القطبية 

دراسة طرق التوصيل  –  P-Nالمجال  استردام وصله 

دوائر مكبرات   – تراالزيسددددددتور ت ثير المجالواالالحياز ل

  تراالزيستور ت ثير المجال

 المحتوي

 

ACE 173 الكود 

 المجال متطلبات الترصص

 العنوان كيمياء  يوية

عددددددددددددددددددددددددد  تمرين(  1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات 132CR  فيزياء الجوامد

يتن  اول ه  ذا المس        اس المف  اهيم الفيزي  ائي  ة والعيمي  ائي  ة 

والعملي  ات ذات الص      ل  ة في الحي  اة. التركيز يعمن على 

المس   توى الجزيئي. المواض   يعي بيوميميتيقا. قوات الطاقة 

ياتة. اتزان  ية والق ية؛ الجزيئ مائ ية؛  لول ال ياء الحيو العيم

ية. البوليمرات  بائ ياء العير ية العيم لذاتي؛ الحيو ية ا الجمع

الحيوي   ة. االعتراف الجزيئي   ة والتجلي   د اتزان في علم 

 األ ياء.

 المحتوي

 

 



CSE151  الكود 

 المجال متطلبات الترصص

 العنوان  2برمجة  اسب 

عددددددددددددددددددددددددد  عملي(1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات 051CSE   1برمجة  اسب

وأنواع  -الخوارزمات -يقدم أس       اس      يات هيعلة البيانات

هي   اك   ل البي   ان   ات إل القوائمإل ا ص      طف   افإل  -البي   ان   ات

يذ والتنس      ي   مل التنف مات وتك       مات. الخوارز الرس      و

والبح  ح. سميع الييعل  ة والبرمج  ة  تتم ب  اس      تخ  دام لغ  ة 

C++––  كفاءو  - تحليل و تصميم الخوارزميات–الكجرة

الخوارزمي  ات  -الحس        اب  ات المركب  ة  –الخوارزمي  ات 

ية  فذ -المتواز م  فى خواص النوا قد فذ -م ج  النوا  - برم

استخدام إ دى  التدريب على - أساسيات  البرمجة الكيئية

 لغات البرمجة المرئية كمثال لبرمج  النوافذ 

 الجزء العملي
  برامج مختلفة  سب لغات البرمجة تنفيذ

 المحتوي

 

ACE 181 الكود 

 المجال متطلبات الترصص

 العنوان علم التكريح

عددددددددددددددددددددددددد  تمرين( 1محاضرة +  1) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات -

تراس  ة سس  م ا نس  انإل وإتخال المص  طلحات التك  ريحية 

وتعلم تص      ني  ونظرة ع   ام   ة على العملي   ات الخلوي   ة 

وا سمالي في علم التك      ريح المجيري ت من  االنس      جة

عل العظميإل والع       ةت  ية ي غةفيإل اليي تال مة ال األنظ

والجياز العص      بي والدورة الدموية والجياز التنفس      يإل 

 لبولي.الجياز الي ميإل الجياز ا

 المحتوي

 

UR143  الكود 

 المجال  امعة  متطلبات



 العنوان ةيندسيال العلوم  تاريخ

عددددددددددددددددددددددددد  محاضرة ( 2) ساعة معتمدة 2

 الساعات

 المتطلبات -

مة قدي ية في العص      ور ال ندس       تاريخ  -تاريخ العلوم الي

التطور الت   اريخي لطرس ا رس         ال  -ا لعتروني   ات 

ت   اريخ اكتك         اف الترانزيس      توروال   دوائر -التلفزيوني 

اكتك  اف الموسات العيرومغنا يس  ي  بواس  طة  -المتعاملة

هيرتز و مجيوتات م اركوني في اكتك       اف ا رس       ال 

 بالراتيو

 المحتوي

 
ACE 190  الكود 

 المجال متطلبات الترصص

 العنوان 2تدريب 

عددددددددددددددددددددددددد  ساعة معتمدة 1

 الساعات

 المتطلبات 1تدريب 

يق       ي الطالب  التدريب العملي بورش وو دات العلية

اربعة ايام اس   بوعيا لمدة اربعة  س   و س   اعات  يوميا لمدة

سنويا سابيع علي برنامج مقترح يحدث  )الورش اكيربية  ا

توائر المص     ابيح  –توائر المص     ابيح العيربية العاتية –

 اكتكاف االعطال واصة يا (لمدة اسبوعين-الفلورسنو

رس      م ال  دوائر  -)رس      م ال  دوائر العيربي  ة ب  الح  اس        ب

  االلعترونية بالحاسب ( لمدة اسبوعين

 المحتوي

 

  



 
 


