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 قسم الهندسة الكهربية خطة تطوير وتعديل الئحة
 

انًدزًؼٌٕ ػهٙ ظشٔسح رطٕٚش  ارفكٔنمذ  2005لبو اػعبء يدهظ انمغى ثذساعخ رمًٛٛخ ػٍ الئحخ انمغى نؼبو 

فمذ رى ػمذ نمبء يغ يًثهٙ غالة انفشق  ؛رنك ٔثُبء ػهٙ .ْزِ انالئحخ نززٕاكت يغ يزطهجبد انؼصش انحبنٙ

اندذٚذِ  ٔاظبفخ ثؼط انًٕاداالئحخ انًحزٕ٘ انؼهًٙ نجؼط يٕاد ٔرحذٚث ظشٔسح رؼذٚم  سأٔألذ  االسثؼخ 

ػهٙ انزفكٛش  انطالة لذساد . ٔيٍ اخم سفغ نزطٕس انؼهًٙ انزكُٕنٕخٙ انًؼبصشحزٙ رزٕاكت يغ ا نٓب

 .ػهًٙ ػٍ انزًُٛخ انجششٚخ يمشساظبفخ  فمذ غهجٕأاالداسح 

رٕثٛمٓب فٙ انًحبظش انًشفمّ ٔكبٌ يٍ خ انًؼبَٔخ نًُبلشخ يمزشحبرٓى ٔرى َظى انمغى نمبء يغ اػعبء انٓٛئ ٔلذ 

  .ْى انًمزشحبد اظبفخ ثؼط انًٕاد يثم رصًٛى االالد انكٓشثٛخ نًُٓح انفشلخ انشاثؼخأ

نمبءاد يغ ػذد يٍ انشخصٛبد راد انخجشح انًزًٛضِ فٙ يدبل صُبػخ انطبلخ انكٓشثٛخ ْٔى  ٔلذ ػمذ انمغى

ٔانذكزٕس حغٍ حغت  ،ثبنمبْشح نهطبلخ انكٓشثٛخ كض انزحكى انشئغٙشٍ سئٛظ يدهظ اداسح يٛٚبعانذكزٕس كبيم 

ٔانًُٓذط صالذ ػجذ انحفٛظ يذٚش ػبو يحطخ كٓشثبء  ،هللا سخب انًغزشبس ثٓٛئخ انطبلخ اندذٚذِ ٔانًزدذدِ

يٍ انغبدح  اخش٘ َّٔخجثبنًُصٕسح  انكٓشثبء ظ يدهظ اداسح ششكخ رٕصٚغٛسئ انًُٓذط انغٛذٔ ،انضػفشاَّ

رّ لذس ؼًهٙ  نهخشٚح ٔان تٔكبَذ اْى يالحظبرٓى ْٙ ظؼف اندبَ .انًُٓذعٍٛ ثًحطزٙ كٓشثبء غهخب ٔديٛبغ

ٔاػبدح ْٛكهخ َظى انزمٛٛى نهًٕاد  عشٔسح رفؼٛم االيزحبَبد انشفٕٚخ نهطالةث أصٕألذ  .ػهٙ انؼشض ٔااللُبع

 انًؼًهٛخ.

حبنٛب فٙ عٕق انؼًم ٔغبنجٕا ثعشٔسح رطٕٚش  ٌانمغى انزٍٚ ٚؼًهٕ ٙد يغ ثؼط خشٚدارى ػًم نمبء ٔلذ

 فٙ انًدبل انؼًهٙ. ًْٛزٓبالساد االخزجبساد انًؼًهٛخ يمش

حٛث رًذ يُبلشبد انمغى  يدهظ ػًبلأٔظغ يمزشذ رؼذٚم انالئحخ ػهٙ خذٔل  رى فمذ ٔثُبء ػهٙ رنك

ثخ يدًٕػبد ْٔٙ يدًٕػخ انمٕ٘ انكٓشثٛخ يغزفٛعّ ػٍ انزطٕٚش ٔرى رمغٛى اػعبء ْٛئخ انزذسٚظ انٙ ثال

بد انمٕ٘ ٔانطبلخ انًزدذدِ ٔرى ركهٛفٓى ثؼًم يمزشذ ٛٔيدًٕػخ االالد انكٓشثٛخ ٔكزنك يدًٕػخ انكزشَٔ

 انًمزشذ انزؼذٚم خزٍٚ فٙ االػزجبس كم انًمزشحبد انغبثمّ ٔرى ػًم خذٔل صيُٙ حزٙ ٚزى ػًم آنزؼذٚم انالئحخ 

. 

 -انمغى اظبفخ انًٕاد االرٛخ نالئحخ اندذٚذح: ٔثُبء ػهٙ رنك لشس يدهظ

 انًزحكى انًُطمٙ انًجشيح .1

 او انطبلّ انكٓشثٛخذاعزخ .2

 رصًٛى االد انكٓشثٛخ ثبعزخذاو انحبعت االنٙ .3

 اداسح انًششٔػبد انكٓشثٛخ  .4

 َظى رًذٚذاد كٓشثٛخ  .5

 رخطٛػ َظى انمٕ٘ انكٓشثّٛ.  .6

انكٓشثٛخ ٔانكزشَٔٛبد انمٕ٘ ٔانًمشساد االَغبَٛخ كًب لشس انًدهظ رؼذٚم انًحزٕ٘ انؼهًٙ نًٕاد انمٕ٘ 

 . ٔانُٓذعخ انًذَٛخ ٔاالالد انحشاسٚخ ٔانٓٛذٔنٛكٛخ ٔاالالد انكٓشثٛخ ٔانذٔائش انًُطمٛخ
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 -ٔاالئحخ انًمزشحّ ْٙ :

 

 قسم الهندسة الكهربٌة
 الفرقة االولً
 الفصل االول

 المحتوي العلمً المادة القسم كود

2111 BAS  التحلٌل االتجاهً –القٌم القصوي للدوال فً اكثر من متغٌر  -تطبٌقات التفاضل الجرئً 3هندسٌة رٌاضٌات- 
المتسلسالت الالنهائٌة  -التكامالت المتعددة وتطبٌقاتها –المؤثرات التفاضلٌة االتجاهٌة 

المعادالت  -المعادالت التفاضلٌة بانواعها -المفاهٌم االساسٌة للتباعد والتقارب -ومفكوك الدوال
 تحوٌل البالس وتطبٌقاته فً الهندسة الكهربٌة -ذات المعامالت الثابته

2112 
 

EE  
 1نظرٌة دوائركهربٌة 

 -قانون كارشون للجهد -قانون كٌرشوف للتٌار -قانون اوم -سٌة للدوائر الكهربٌةالقوانٌن االسا
اقصً  -تحوٌل المصادر -نظرٌة التجمٌع -نورتون -طرق تحلٌل الدوائر الكهربٌة : ثٌفنٌن

تحلٌل دوائر  –المفاهٌم االساسٌة لدوائر التٌار المتغٌر  -عناصر تخزٌن الطاقة -تحوٌل للقدرة
 تحلٌل دوائرالتٌار المتغٌر ثالثً االوجه -التٌار المتغٌر

2113 EE التوصٌل فً اشباه الموصالت -التوصٌل للمعادن -حزم الطاقة -البناء البلوري للمواد الصلبة مواد كهربٌة- 
المواد العازلة وخواصها الكهربٌة للتٌار  -الخواص الكهربٌة للمعادن واشٌاه الموصالت

 الخواص المغناطٌسٌة للمواد المغناطٌسٌة  -ظاهرة االستقطاب فً العوازل -المستمر والمتغٌر

2114 STE قوي  -العزوم -االحمال -التحلٌل االنشائً لردود االفعال -المادئ العامة لنظرٌة المنشات هندسة مدنٌة
 المنشات المجددة استاتٌكٌا -القوي المحورٌة -القص

2115 EE  برماجٌات فً الهندسة
 الكهربٌة

وٌغطً اساسٌات البرمجة البنائٌة والبرمجة الموجهه مع  ++C/Cبرمجة الحاسب بلغة 

اوامر االدخال  –تطبٌقاتها الهندسٌة وٌشمل المتغٌرات بانواعها والصٌانات التركٌبٌة 
 –المصفوفات والمؤشرات وسالسل البٌانات  -المقاطع التكرارٌة والدوال -واالخراج

 فً برمجة نظم التحكم الرقمٌة ++C/Cاستخدام   –التراكٌب وانواع الملفات  –الخوازمات 

2116 EE  المعدل الداخلً للعائد -فترة االسترداد -العائد البسٌط -دراسة الجدوي االقتصادٌة -المشروع 2انسانٌات- 
تخطٌط  -الرقاٌة علً الخطة -الخطة الصناعٌة -نقطة التعادل -القٌمة الحالٌة الصافٌة للمشروع

الطرق الفنٌة  -الطرق االحصائٌة لتخطٌط المنشأه -العامخط االتجاه  -المنشأه الصناعٌة
 االقتصادٌة لتخطٌط القوي العاملة
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 قسم الهندسة الكهربٌة
 الفرقة االولً
 الفصل الثانً

 المحتوي العلمً المادة القسم كود

2121 BAS حل  -تكامل فورٌر -الدوال الدورٌة وقوانٌن أٌلر -متسلسالت فورٌر -الدوال الخاصة 4رٌاضٌات هندسٌة
حل المعادالت التفاضلٌة الجزئٌة بفصل  -المعادالت التفاضلٌة بأستخدام المتسلسالت

نظرٌة  -التكامالت الخطٌة -االشتقاق -الدوال التحلٌلٌة -دوال المتغٌر المركب -المتغٌرات
 نظرٌة البواقً وتطبٌقاتها –المتسلسالت  -تطبٌقاتها وتحوٌل تشابهًنظرٌة كوشً و -جرٌن 

2122 EE  اساسٌات
 الكترونٌات القوي 

ترانزستور تأثٌر المجال  -الترانزستور ثنائً الوصلة -تطبٌقات الموحدات -الموحدات
 المهتز الغٌر –المهتز المستقر  –النطاط  –مكبر العملٌات  -النبائط الفوتونٌة -وخواصه

 مفاتٌح القوي االلكترونٌة وانواعها –بعض الدوائر النبضٌة  –مستقر 

2123 EE  نظرٌة دوائر
 2كهربٌة 

حل  –الدوائر المرتبطه مغناطٌسٌا –حل دوائر الدرجة الثانٌة  –حل دوائر الدرجة االولً 
استخدام تحوٌل فورٌر فً حل الدوائر  –الدوائر ذات المنفذٌن  -الدوائر فً نطاق التردد

 الكهربٌة

2124 EE قٌاس القدرة  -اجهزة قٌاس التٌار المستمر والمتغٌر –اساسٌات ومفاهٌم القٌاسات الكهربٌة  قٌاسات كهربٌة
قٌاس االختالف فً  –قٌاس التردد  -ومعامل القدرة فً النظام االوحادي والثالثً الوجه

اجهزة القٌاس  –دوال التحوٌل من التناظري الً الرقمً  –ف مولد الوظائ –زاوٌة الوجه 
 العدادات الكهربٌة -الرقمٌة

2125 MPE  مٌكانٌكا موائع
 وهندسة حرارٌة

مبادئ الدفع   –سرٌان الموائع  –كٌنماتٌكا الموائع  –استاتٌكا الموائع  –خصائص الموائع 
 –مبادئ الهٌدرودٌنامٌكا  –الموائع  قٌاسات –دٌنامٌكا الموائع وتطبٌقاتها  –وكمٌة الحركة 

القانون االول للدٌنامٌكا الحرارٌة وتطبٌقاته علً االنظمة  –مبادئ الدٌنامٌكا الحرارٌة 
الطرق  –محطات القوي الحرارٌة  –القانون الثانً للدٌنامٌكا الحرارٌة وتطبٌقاته  –المختلفة 

زعانف  –ر الحرج للعزل الحراري القط –العوازل الحرارٌة  –المختلفة النتقال الحرارة 
 التبرٌد

2126 EE  وظائف االدارة  –مستوٌات وانواع االدارة  –الفكر االداري الحدٌث  –مبادئ االدارة  3انسانٌات– 
 -الرقابه -الحوافز المالٌة والمعنوٌة –التحفٌز  –القٌادة  –البحوث و النظرٌة  –التنظٌم 

 السٌطرة -التخطٌط و اتخاذ القرار
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 قسم الهندسة الكهربٌة
 الفرقة الثانٌة
 الفصل االول

 المحتوي العلمً المادة القسم كود

2211 BAS  الحل  –طرٌقة المربعات الصغري واٌجاد المنحنٌات المناسبة  –مبادئ التحلٌل العددي  5رٌاضٌات هندسٌة
 –الحل العددي لمجموعات المعادالت الخطٌة والتفاضلٌة  –العددي للمعامالت الجبرٌة 

بعض الطرق العددٌة لحل المعادالت التفاضلٌة  –المعادالت ذات القٌم الحدٌة واالبتدائٌة 
 –نظرٌة االحتماالت  –الطرق التكراري  -النظرٌة التكرارٌة –االستكمال  –الجزئٌة 

دراسة العٌنات من  –توزٌعات النتصلة ال –التوزٌعات الغٌر متصلة  –التوقٌع الرٌاضً 
طرٌقة اقل مربعات  –اختبار الفروض والثقل  –التقدٌر واالستنتاج  –التوزٌع العادي 

 –المعادالت التفاضلٌة للشبكة  –التراٌط وتحلٌل المتوالٌات الزمنٌة والتباٌن  –الفروق 
تحلٌل الشبكات بتحوٌل  –متغٌرات الحالة  –تحلٌل الظاهرة العابرة  –العناصر الغٌر خطٌة 

التطبٌقات االحصائٌة فً الهندسة  –الشبكات الكبٌرة والتحلٌل التوبولوجً  –البالس 
 الكهربٌة

2212 EE قواعد اختصار  –الدوائر  الكهربٌه المكافئه للدوائر المنطقٌة  –انواع الدوائرالمنطقٌة  دوائر رقمٌه
 –شبكات التجمٌع  -جداول الحقٌقه –الدوائر المنطقٌه كدوائر متكامله  –الدوائر المنطقٌه 

تطبٌقات الدوائر المنطقٌه فً  –المعادالت المنطقٌه  –الشبكات التتابعٌه  –خرائط كارنو 
 تصمٌم ماكٌنه البائع االلً

2213 MPE  االت حرارٌة
 وهٌدرولٌكٌة

  .التوربٌنات الحرارٌة  ومكوناتها اداء  -خرائط البخار دورة كارنوه -البخار وانواعه

 الطلمبات الطاردة المركزٌة التوربٌنات الهٌدرولٌكٌة، أداء اآلالت الهٌدرولٌكٌة،

2214 EE  طرق التحكم فً الدوائر  –استخدام العدادات كدوائر نبضٌه  –العدادات القائمة علً النطاط  1الكترونٌات القوي
مقطع الجهد  -الثٌرستور –دوائر فك الشفره  –ضه النبضٌه عن طرٌق التردد و عرض النب

دوائر  –تطبٌقات المقطع الرافع  –تطبٌقات مقطع الجهد المستمر –المستمر  و انواعه 
 اإلخماد و انواعها.

2215 EE  ًتطبٌقات حاسب ف
 الهندسة الكهربٌة 

المصفوفات  –الرئٌسٌة  MATLABاوامر  –وتطبٌقاتها الهندسٌة  MATLABمقدمة لبٌئة 

ملفات  MATLABقواعد البرمجه فً  -العملٌات الحسابٌه ومعالجة البٌاتات –والتجهات 

بعض الدوال المعروفه  –التحكم فً السرٌان  –االدخال و االخراج  –الدوال  –النصوص 
المحاكاه  –الرسوم االٌضاحٌه والتحكم فٌها  –طرق تحلٌل البٌانات  – MATLABفً 

 التحلٌل االحصائً -حل المعادالت –بعض البرامج المكمله االمثلة  –الدٌنامٌكٌه 

2216 EE إدارة المشارٌع  
 الهندسٌة

 

استراتٌجٌات وأنواع تخطٌط المشارٌع، تخطٌط المشارٌع باستخدام  وظائف اإلدارة األساسٌة،
التكلفة الموازنة بٌن  جدولة وتنظٌم الموارد، طرٌقة بٌرت، طرق المسارالحرج، المستقٌمات،
 –العالقات التعاقدٌة للمشارٌع  أنظمة تقوٌم ومراجعة التكلفة والوقت للمشارٌع،  ومدة التنفٌذ،

 كتابة المواصفات وإعداد العطاءات. –الشروط العامة والخاصة لطرح المناقصات 
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 قسم الهندسة الكهربٌة
 الفرقة الثانٌة
 الفصل الثانً

 المحتوي العلمً المادة القسم كود

2221 EE محطات –ةالكهربٌة طاقال استهالك تعرٌفة –الحمال ا معامالت –االحمال  منحنٌات نظم تولٌد طاقة 
 األساسٌة المكونات – والنووٌة المائٌة المحطات –الغازٌة  المحطات –القدرةالحرارٌة 

التشغٌل  وتكلفة الكلٌة التكلفة –القوىالكهربٌة  محطات اقتصادٌات –القضبان  –والملحقات 
دراسة نظم واداء منظومات الطاقة  –والوحدات  لمحطةا مقنن وتحدٌد محطة ختٌارنوعإ –

 المتجدده من طاقة رٌاح وطاقة شمسٌة

2222 EE  آالت التٌار المستمر
 والمحوالت 

تركٌب ونظرٌة عمل  –المحوالت الكهربٌة  –مقدمة فً اساسٌات االالت الكهربٌة 
االداء  –وتحدٌد الثوابت لها من خالل التجارب العملٌة  -ائرته المكافئهود -المحول

تركٌب ونظرٌة عمل مولدات التٌار  -تشغٌل المحوالت علً التوازي –الكهربً للمحول 
محركات التٌار المستمر  -الخواص الكهربٌة و انواعها وتطبٌقاتها –التوحٌد  -المستمر

 -تنظٌم السرعة –طرق البدء  -ئصها  وتطبٌقاتها خصا -دائرتها المكافئه  -وانواعها 
 سرٌان القدرة والكفائه.

2223 EE  تجارب فً دوائر التٌار  –دوائر الرنٌن  -تجارب فً دوائر التٌار المستمر ونظرٌاته  1اختبارات كهربٌة
تجارب فً اساسٌات الكترونٌات  -تجارب علً نظام ثالثً الوجه  –المتردد ونظرٌاته 

 والدوائر المنطقٌة . القوي

2224 EE تصمٌم الواجهة  –اجهزة االدخال واالخراج  –لغة التجمٌع  –خواص المعالج الدقٌق  معالجات دقٌقه– 
التحكم الرقمً فً محركات التٌار  –المعالجة الرقمٌه فً الزمن الحقٌقً  -االجهزة الفرعٌة

التحكم فً سرعة المحرك االبتدائً  –التنبٌه فً مولدات التٌار المتردد  –المستمر 
تطبٌقات  –التحكم فً محركات التٌار المتردد فً الصناعه  –لمولدات التٌار المتغٌر 

 المعالج الدقٌق للتحكم فً مصادر التغذٌة ذات الكترونٌات القوي

2225 EE اسلوب  -الفنٌه عملٌة الكتابه –التعرف علً الجمهور المتلقً  –تعرٌف الكتابة الفنٌة  تقاٌر فنٌه
 –استخدام الوسائل البصرٌة  –تصمٌم الصفحات  –التلخٌص  -البحث -الكتابة الفنٌه

التقارٌر  –اعداد صفحات الوب  -المذكرات والتقارٌر غٌر الرسمٌة -مجموعة التوجٌهات
 -التقارٌر الشفهٌة –دلٌل المستخدم  -المقترحات -التوصٌات وتقارٌر الجدوي –الرسمٌة 
 تطبٌقات فً الهندسة الكهربٌة. -ات العملمواد طلب

2226 EE  مجاالت
 كهرومغناطٌسٌة 

ثنائً  –الشروط الحدٌة الكهربٌة  –الحهد الكهربً  –قانون جاوس  –قانون كولوم 
الجهود  –قانون امبٌر  –قانون بٌوسافار  –معادلة البالس  –المكثفات  –القطبٌة الكهربٌة 

 –المجاالت ذات الزمن المتغٌر  –الملفات  –الشروط الحدٌة المغناطٌسٌة –االتجاهٌة 
مقدمة الً نظرٌة خطوط  –االنعكاس والتشتٌت  -انتشار الموجات –معادالت ماكسوٌل 

 النقل
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 قسم الهندسة الكهربٌة
 الفرقة الثالثة
 الفصل االول

 المحتوي العلمً المادة القسم كود

2311 EE الحثٌة  االالت
 والتزامنٌة

تركٌب االلة  -نظرٌة عمل االالت الكهربٌة ذات المجال الدوار  -مبدأ تحوٌل الطاقه 
تشغٌل االلة  –تشغٌل االلة التزامنٌة كمولد  -التزامنٌة وخواصها الكهربٌة وتطبٌقاتها 

تركٌب وتشغٌل  -تشغٌل المولدات علً التوازي  -التزامنٌة كمحرك وخواصه الكهربٌة
تركٌب وتشغٌل المحرك   -محرك التاثٌري ثالثً الوجه وخواصه الكهربٌة وتطبٌقاتها ال

بدأ الحركة وتنظٌم السرعة فً المحركات  -التاثٌري ذو الوجه الواحد وخواصه الكهربٌة
 سرٌان القدرة والكفائه -التاثٌرٌة

2312 COM  نظرٌة ونظم
 االتصاالت

تعدٌل  –تحلٌل كثافة طٌف القدرة  –مات االشارات والمنظو –مدخل نظم االتصاالت 
االتساع ذو الحاملة المكبوته وذو الحاملة المتسعة وذو النطاق الجانبً المفرد والجزئً 

تعدٌل التردد ذو النطاق التردد الضٌق وذو النطاق التردد  –وطرق الكشف لكل نوع 
االستقبال لتعدٌل اجهزة  –تعدٌل زاوٌة الوجه  –المتسع وطرق الكشف للتعدٌل الترددي 

 –التعدٌل النبضً بانواعه  –الخلط التعددي بالتقسٌم الترددي  –االتساع والتردد 
 الضوضاء فً نظم التعدٌل التناظري

2313 EE القصٌرة النقل خطوط نماذج -السعة( -الذاتى  الحث –النقل )المقاومة  خطوط معامالت نقل القدرة الكهربٌة 
 عوازل– النقل لخطوط المٌكانٌكى التصمٌم –النقل  خطوط أداء– والطوٌلة والمتوسطة

 العالى. الجهد بالتٌارالمستمرذات القدرة قلن  –االرضٌة  الكابالت –النقل  خطوط

2314 EE ًقٌاسات واختبارات الجهد العالً  –تولٌد الجهد العالً للتٌار المستمر والمتردد والدفعً  هندسة الجهد العال
التفرٌغ الهالً والتارٌض  –طوائف العزل  –المواد العازلة الصلبة والسائلة والغازٌة  –

 والموجات السٌارة تنسٌق العزل

2315 EE ًالنمذجة  –رسم تدفق االشارة  –الرسم الصندوقً ودالة النقل  –النظم المفتوحة والمغلقه  تحكم االل
 –االستقرار ودراسته  –التغذٌة الخلفٌة  –تحلٌل االستجابة الترددٌة  -بمتغٌرات الحالة

 طرق تصمٌم نظم تحكم التغذٌة الخلفٌة –تحلٌل نٌكوست  –تحلٌل مسار الجزور 

2316 EE  الخصائص الكهربٌة  –الخصائص الكهربٌة الالت التٌار المستمر للمولدات والمحركات  2اختبارات كهربٌة
تجارب فً القوي  –ت علً التوازي توصٌل المحوال -للمحول وحساب الدائرة المكافئه

 الكهربٌة
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 قسم الهندسة الكهربٌة
 الفرقة الثالثة
 الفصل الثانً

 المحتوي العلمً المادة القسم كود

2321 EE  تحلٌل نظم القوى
 الكهربٌة

 –المتماثلة  االخطاء –بالوحدة  الكمٌات نظام –الكهربٌة  القوى منظومة عناصر نمذجة
 سرٌان معادالت حل –الكهربٌة  القدرة سرٌان –متماثلة  الغٌر االخطاء –المتماثلة  الكمٌات
 القوى استقرارنظم –الكهربٌة  القدرة سرٌان فى التحكم طرق –الحل  طرق –القدرة 

 الكهربٌة.
 

2322 EE  الكترونٌات
 2-القوى

 –دوائر اشعال العواكس  -تطبٌقات العواكس –متحكم الجهد المتردد  –انواع العواكس 
تطبٌقات الكترونٌات القوي فً نظم الطاقه  – الكهربٌة تطبٌقات الكترونٌات القوي فً االالت

اعداد  -مسجالت المتحكم الدقٌق -مكونات المتحكمات الدقٌقة -المتحكمات الدقٌقه-المتجدده 
اسخدام المتحكمات الدقٌقه فً دوائر االشعال  -برمجة المتحكم الدقٌق  -المتحكم الدقٌق للتشغٌل

 .تطبٌقات استخدام المتحكمات الدقٌقه فً الكترونٌات القوي –

2323 EE  اجهزة الحماٌة
 والقطع

المنبهات  الكهرومغناطٌسٌة واالستاتٌكٌة –قواطع الدوائر الكهربٌة وانواعها للجهود المختلفة 
  متطلبات الصٌانه الجهزة الحماٌة والقطع –

2324 EE  ًالمتحكم المنطق
 المبرمج

 -برمجة المتحكم المنطقً –تهٌئة المتحكم للعمل  –انواع وتركٌب المتحكم المنطقً المبرمج 
 بعض تطبٌقات المتحكم المنطقً فً الهندسة الكهربٌة

2325 EE  االت كهربٌة
 خاصه

 –المحركات الخطٌة  -دراسة تركٌب ونظرٌة عمل وتطبٌقات بعض المحركات االتٌة : 
محركات الخطوه  –المحركات القرصٌة  -محركات السٌرفو –محركات الممانعة المغناطٌسٌة 

محركات الممانعة  –االت المجال المتعامد  –محرك التخلفٌة المغناطٌسٌة  –المحرك العام  –
 عدٌمة الفرش محركات –االنتقالٌة 

2326 EE  الكهربٌة: تشغٌل نظم القوي -  1مقرر اختٌاري- 
 النووٌه(  -الجدٌده والمتجدده-المائٌة   -تشغٌل نظم القوي )الحرارٌة 

 
دراسة وتحلٌل  حركة القطارات  –انواع نظم الجر الكهربً والمقارنه بٌنها  -: الجر الكهربً

انظمة  –الفرامل الكهربٌة  –رق بدء حركتها التحكم فً محركات  الجر وط –الكهربٌة 
 التغذٌة للجر الكهربً
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 قسم الهندسة الكهربٌة
 الفرقة الرابعة
 الفصل االول

 المحتوي العلمً المادة القسم كود

2411 EE  نظم التوزٌع
 الكهربٌة

 –تصمٌم نظم ولوحات وشبكات التوزٌع الرئٌسٌة والفرعٌة  –مكونات منظومة شبكات التوزٌع 
نظم الحماٌة فً  –دراسة طرق حساب االنخفاض فً الجهد لمنظومة توزٌع االحمال المختلفة 

اجهزة الحماٌة ضد زٌادة تٌار  -نظم الفصل فً التوصٌل التلقائً -شبكات التوزٌع )مصهرات
 تحسٌن معامل القدرة .  -جهد لشبكات التوزٌعتنظٌم ال –وانخفاض الجهد و طرح االحمال ( 

2412 EE  تصمٌم وتحلٌل
 االت كهربٌة

التشغٌل العابر و –خواص االلة )البدء  –فكرة االلة البدائٌة وتطبٌقاتها فً االالت الكهربٌة 
 مقدمه فً تصمٌم االالت الدوارة  -تصمٌم المحوالت الكهربٌة -الفرمله( -المستقر

 

2413 EE ت اختبارا
 3كهربٌة 

اختبار االلة التزامنٌة فً حالة القصر  –اختبار الدائرة المفتوحة فً االالت ذات المجال الدوار 
اختبار االالت الحثٌة  فً  -قٌاس منحنً التمغنط ومزامنة االالت التزامنٌة -والالحمل والحمل

تجارب فً نظم الحماٌة  -حالة القصر والالحمل والحمل لالالت الثالثٌة واالوحادٌة الوحه
 والقطع 

2414 EE  وقاٌة نظم
 القوي الكهربٌة

حماٌة  –الحماٌة ضد زٌادة التٌار –محوالت الجهد والتٌار  –ً متممات الحماٌة مقدمة ف
الوقاٌة  –حماٌة المغذٌات  –حماٌة قضبان التوزٌع  –حماٌة المحوالت  -المولدات والمحركات

 من الظواهر العابرة فً نظم القوي

2415 EE  مقرر اختٌاري
2 

 -:تخطٌط نظم القوي الكهربٌه-
 –التعرٌفات الثابته  –طرق التقوٌم االقتصادي للشبكات الكهربٌة  –التخطٌط المتداد الشبكة 

المحطات  –اقتصادٌات التولٌد الكهربً  -التحلٌل االقتصادي –المعدل السنوي الثابت للتحصٌل 
طرق ال -البرمجة الدٌنامٌكٌة –التولٌد المبرمج  -تخطٌط التولٌد الكهربً –الحرارٌة والغازٌة 

 –التخطٌط المتكامل للتولٌد واالحمال  -التخطٌط مع وجود مصادر التوسع –التقلٌدٌة 
  امثلة تطبٌقٌة –التخطٌط مع وجود عوامل عدم الٌقٌن  -المشروعات المحدودة لتحسٌن الخدمة

 
 -باستخدام الحاسب االلً: مستمرتصمٌم االت التٌار ال-

 –استخدام الحاسب فً التصمٌم  -ة التٌار المستمرتفاصٌل عن كٌفٌة تصمٌم ال -معادلة الخرج
 تطبٌقات -( للتصمٌم FEMMاستخدام برنامج العناصر المحددة ]

 

2416 EE ٌقوم الطالب باعداد مشروع مستقل عملً او نظري او كالهما باشراف عضو هٌئة التدرٌس  مشروع– 
الهدف من ذلك هو اتاحة الفرصة للطالب لتجمٌع وتطبٌق المعرفه المكتسبه خالل سنوات 

 دراسته فً مشكلة حقٌقٌة
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 قسم الهندسة الكهربٌة
 الفرقة الرابعة
 الفصل الثانً

 المحتوي العلمً المادة القسم كود

2421 EE  التحكم فى نظم
 القوى الكهربٌة

القدرة  –تصنٌف تظم القوي وطرق تشغٌلها  –مراكز االحمال واقتصادٌات التشغٌل 
منظمات التحكم فً تردد  –نمذجة المولدات واالحمال  –الكهربٌة وتنظٌم تردد الشبكات 

اساسٌات استخدام التحكم االلً للمولدات فً الشبكات المعزولة  –وجهد الشبكات 
شبكات الكهربٌة عن طرٌق المحركات التزامنٌة التحكم  فً جهود ال –والمترابطة 
 –استخدام مغٌرات ملفات المحوالت والمفاعالت فً تنظٌم جهد الشبكات  –والمكثفات 

التحكم فى االحمال عن طرٌق  –دراسة نظم المراقبة والتحكم فً نظم القوي الكهربٌة 
 الجهد والتردد.  

2422 EE  التحكم فً االالت
 الكهربٌة

تنظٌم سرعة  –تنظٌم سرعة المحركات التاثٌرٌة  –ة المحرك المستمر تنظٌم سرع
 تنظٌم سرعة بعض االالت الخاصة -المحرك التزامنً 

2423 EE  اختبارات كهربٌة
4 

 تجارب فً الكترونٌات القوي –تجارب فً االالت الخاصة 

2424 EE  استغالل الطاقة
 الكهربٌة

 -نظم االضاءة  –معدات التمدٌدات الكهربٌة أجهزة و اإلضاءة والتمدٌدات الكهربٌة:
تقدٌر االحمال الكهربٌة وحسابات  –الكابالت والموصالت الكهربٌة وطرق تمدٌدها 

تصمٌم اللوحات الكهربٌة واحمال الطوارئ  -اجهزة الحماٌة الكهربٌة  –الدوائر الفرعٌة 
 شبكات التٌار الخفٌف. –نظم التارٌض  –

النقل بالكهرباء  الكهربٌة، اللحام الكهربً للمعادن، عملٌات التحلٌل الكهربً،  األفران
 )المصاعد والرافعات والسٌور الناقلة(

2425 EE  الظواهر العابره فً نظم القوي الكهربٌه:-1 3مقرر اختٌاري- 
نمذجة خطوط النقل لحساب  -حساب الظواهر العابرة نتٌجة عملٌات الفصل والتوصٌل

الموجات المسافرة وحسابها باستخدام الحاسب وطرق  -الظواهر الكهرومغناطٌسٌة
 التنسٌق بٌن العوازل. -اخمادها

 -تطبٌقات الذكاء االصطناعً فً نظم القوي الكهربٌه :-2
 الخوارزمات الوراثٌة –الخالٌا العصبٌة  –المنطق المبهم  –النظم الخبٌرة 

 -دام الحاسب االلً:الت التٌار المتردد باستخاتصمٌم -3
استخدام الحاسب فً التصمٌم  -تفاصٌل عن كٌفٌة تصمٌم الة التٌار المتردد -معادلة الخرج

 تطبٌقات -( للتصمٌم FEMMاستخدام برنامج العناصر المحددة ) –

 

2426 EE ٌقوم الطالب باعداد مشروع مستقل عملً او نظري او كالهما باشراف عضو هٌئة  مشروع
الهدف من ذلك هو اتاحة الفرصة للطالب لتجمٌع وتطبٌق المعرفه المكتسبه  –التدرٌس 

 خالل سنوات دراسته فً مشكلة حقٌقٌة

 

 

 

 

 

 انفشلّ االٔنٙ كٓشثبء-

 انُٓبّٚ انؼظًٙ نهذسخبد انغبػبد االعجٕػّٛ كٕد انًمشس

 كٕد
انمغى 

 يدًٕع رًشٍٚ يحبظشِ اعى انًمشس انؼهًٙ
اػًبل 

 يدًٕع رحشٚش٘ شفٓٙ/ػًهٙ فصم
صيٍ 

 االيزحبٌ

 انفصم انذساعٙ االٔل

2111 BAS 3 150 110   40 6 2 4 (3)ٛبد ُْذعٛخ سٚبظ 

2112 EE 3 051 90 20 40 8 4 4 (1)كٓشثٛخ  َظشّٚ دٔائش 
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2113 EE ّٛ3 150 100 10 40 6 2 4 يٕاد كٓشث 

2114 STE َّٛ3 100 70   30 4 2 2 ُْذعّ يذ 

2115 EE  ّٛ3 100 50 20 30 4 2 2 ثشيدٛبد فٙ انُٓذعّ انكٓشث 

2116 EE ( 2اَغبَٛبد) 2 50 40   10 2   2 

   700       30 12 18 انًدًٕع

 انفصم انذساعٙ انثبَٙ

2121 BAS 3 150 110   40 6 2 4 (4)ُْذعٛخ  بدسٚبظ 

2122 EE َٛٔ3 150 90 20 40 6 2 4 بد انمٕ٘اعبعٛبد انكزش 

2123 EE 3 150 90 20 40 6 2 4 (2)كٓشثّٛ َظشّٚ دٔائش 

2124 EE ّٛ3 150 90 30 30 4 2 2 لٛبعبد كٓشث 

2125 MPE ّٚ3 150 110   40 6 2 4 يٛكبَٛكب يٕائغ ٔ ُْذعّ حشاس 

2126 EE ( 3اَغبَٛبد) 2 50 40   10 2   2 

   800       30 10 20 انًدًٕع

 انفشلّ انثبَّٛ كٓشثبء

 انُٓبّٚ انؼظًٙ نهذسخبد انغبػبد االعجٕػّٛ كٕد انًمشس

 كٕد
انمغى 

 يدًٕع رًشٍٚ يحبظشِ اعى انًمشس انؼهًٙ
اػًبل 

 يدًٕع رحشٚش٘ شفٓٙ/ػًهٙ فصم
صيٍ 

 االيزحبٌ

 انفصم انذساعٙ االٔل

2211 BAS 3 150 110   40 6 2 4 (5) بد ُْذعٛخسٚبظ 

2212 EE  3 150 90 20 40 6 2 4 سلًٛخدٔائش 

2213 MPA ّٛ3 150 110   40 6 2 4 ااَلد حشاسّٚ ٔ ْٛذسٔنٛك 

2214 EE (ٕ٘1انكزشَٔٛبد انم) 3 150 90 20 40 6 2 4 

2215 EE  2 100 50 20 30 4 2 2 فٙ انُٓذعّ انكٓشثّٛ رطجٛمبد حبعت 

2216 EE 2 50 40   10 2   2 انُٓذعٛخ  إداسح انًشبسٚغ 

   750       30 10 20 انًدًٕع

 انذساعٙ انثبَٙانفصم 

2221 EE 3 150 90 20 40 6 2 4 َظى رٕنٛذ غبلخ 

2222 EE 
آالد انزٛبس انًغزًش ٔانًحٕالد 

 3 150 90 20 40 6 2 4 انكٓشثٛخ

2223 EE (ّٛ1اخزجبساد كٓشث) 100   50 50 4 3 1   

2224 EE ّ3 150 110   40 6 2 4 يؼبندبد دلٛم 

2225 EE ُّٛ2 50 40   10 2   2 رمبسٚش ف 

2226 EE ّٛ3 150 90 20 40 6 2 4 يدبالد كٓشٔيغُبغٛغ 

   750       30 11 19 انًدًٕع
 

 

 انفشلّ انثبنثّ كٓشثبء
 انُٓبّٚ انؼظًٙ نهذسخبد انغبػبد االعجٕػّٛ كٕد انًمشس

 كٕد
انمغى 

 يدًٕع رًشٍٚ يحبظشِ اعى انًمشس انؼهًٙ
اػًبل 

 يدًٕع رحشٚش٘ شفٓٙ/ػًهٙ فصم
صيٍ 

 االيزحبٌ
 انفصم انذساعٙ االٔل

2311 EE 3 150 90 20 40 6 2 4 االالت الحثٌة والتزامنٌة 

2312 COM 3 100 70   30 4 2 2 َظشّٚ ٔ َظى االرصبالد 
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2313 EE 3 150 90 20 40 6 2 4 َظى َمم انمذسح انكٓشثٛخ 

2314 EE ٙ3 150 90 20 40 6 2 4 ُْذعّ اندٓذ انؼبن 

2315 EE  3 100 70   30 4 2 2 اَنٙرحكى 

2316 EE (ّٛ2اخزجبساد كٓشث) 100   50 50 4 3 1   

   750       30 13 17 انًدًٕع
 انفصم انذساعٙ انثبَٙ

2321 EE 3 150 90 20 40 6 2 4 رحهٛم َظى انمٕٖ انكٓشثٛخ 

2322 EE 3 150 90 20 40 6 2 4 (2لكترونٌات القوى )ا 

2323 EE  ٔ ّٚ3 150 90 20 40 6 2 4 انمطغاخٓضِ انحًب 

2324 EE ً3 100 60 10 30 4 2 2 ًجشيحانًُطمٙ انزحكى ان 

2325 EE ّ3 100 70 10 20 4 2 2 االد كٓشثٛخ خبص 

2326 EE (٘1يمشس اخزٛبس) 30 4 2 2 
 

 70 100 3 

   750       30 12 18 انًدًٕع
 انفشلّ انشاثؼّ كٓشثبء

 انُٓبّٚ انؼظًٙ نهذسخبد انغبػبد االعجٕػّٛ كٕد انًمشس

 كٕد
انمغى 

 يدًٕع رًشٍٚ يحبظشِ اعى انًمشس انؼهًٙ
اػًبل 

 يدًٕع رحشٚش٘ شفٓٙ/ػًهٙ فصم
صيٍ 

 االيزحبٌ
 انفصم انذساعٙ االٔل

2411 EE 3 150 90 20 40 6 2 4 َظى انزٕصٚغ انكٓشثٛخ 

2412 EE 3 150 90 20 40 6 2 4 تصمٌم وتحلٌل االت كهربٌة 

2413 EE (ّٛ3اخزجبساد كٓشث) 100 60 10 30 4 3 1   

2424 EE  ّٛ3 150 90 20 40 6 2 4 ٔلبّٚ  َظى انمٕ٘ انكٓشث 

2415 EE (٘2يمشس اخزٛبس) 3 100 70   30 4 2 2 

2416 EE يُبلشّ 50   10 40 4 2 2 يششٔع 

   700       30 13 17 انًدًٕع
 انفصم انذساعٙ انثبَٙ

2421 EE  3 150 90 20 40 6 2 4 انمٕٖ انكٓشثٛخانزحكى فٗ َظى 

2422 EE   َ3 150 90 20 40 6 2 4 كٓشثّٛ انالد انزحكى فٙ اال 

2423 EE (ّٛ4اخزجبساد كٓشث) 100   50 50 4 3 1   

2414 EE 3 150 50 50 50 6 2 4 ستغالل الطاقة الكهربٌةا 

2425 EE (٘3يمشس اخزٛبس) 3 100 70   30 4 2 2 

2426 EE يُبلشّ 150 100 10 40 4 2 2 يششٔع 

   800       30 13 17 انًدًٕع
 

 

 ٔنغٛبدركى خضٚم انشكش.دساعخ انفدٕح ٔيشفك صٕس يٍ انًحبظش نهمبءاد يغ ًَٕرج  

 

 سئٛظ يدهظ لغى انُٓذعخ انكٓشثٛخ

 ا.د عؼذ اعكُذس


