
 1  مختصر خطة قسم الهندسة الكهربائية

 يعتمد،
 .................................................... العميد :رئيس القسم : ......................................................    

 سعود الملك جامعة
 الهندسة كلية

 الكهربائية الهندسة قسم
 الدراسية الخطة

 (الكهربائية الهندسة في العلوم كالوريوسب )برنامج
 
 

 

 
 في الهندسة الكهربائية سالبكالوريومتطلبات درجة  (1)جدول 

 

 

  

 التوصيف ساعة المتطلبات

 32 السنة األولى المشتركة

 (4كيمياء عامة )
 (3)حساب التفاضل 

 (3مقدمة في اإلحصاء )
 (12انجليزي )

 (2مهارات كتابة )
 (3مهارات جامعية )
 (3مهارات حاسب )
 (1ريادة أعمال )
 (1صحة ولياقة )

 8 متطلبات الجامعة

 الدراسات اإلسالمية:
 (2إجباري )
 (6اختياري )

 48 متطلبات الكلية

 (40) إجباري
 (6)إضافي 

 (2مقرر حر )

 77 متطلبات القسم

 (42تخصص إجباري )
 (30)تخصص اختياري 
 (4مشروع تخرج )
 ، ند( 1) التدريب العملي
 ، ند( 0مشروع بحثي )

  

  165 المجموع



 2  مختصر خطة قسم الهندسة الكهربائية

 يعتمد،
 .................................................... العميد :رئيس القسم : ......................................................    

 

 ساعة( 32السنة األولى المشتركة )متطلبات ( 2جدول )

 المستوى األول  المستوى الثاني

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 6(6-9-0) (0-9-6)6   انجل 110 تخصصيةلغة انجليزية    انجل 100 لغة انجليزيةال 

 3(3-0-0) (0-1-3)3   نهج 101 مهارات جامعية   ريض 101 حساب التفاضل 

 3(0-0-6) (0-0-1)1   تقن 101 مهارات الحاسب   ريد 101 األعمالريادة  

 3(2-2-0) (2-0-3)4   إحص 101 مقدمة في اإلحصاء   كيم 101 كيمياء عامة 

 1(1-1-0) (0-0-2)2   فجب 101 اللياقة والثقافة الصحية   عرب 100 مهارات الكتابة 

 المجموع 16  المجموع 16

 

 

 

 ساعات معتمدة( 8) متطلبات الجامعة  (3جدول )

 ساعة معتمدة( 2اإلجبارية )  الجامعةمتطلبات    (أ-3جدول )

 الساعات المقررة نوع المقرر

 (مح ، تم ، عم)
 رمز المقرر المقرر اسم

سلم 107 أخالقيات المهنة (0،  0،  2) 2 اجباري  

 المجموع 2 

 =  عملي )معمل(  م= تمارين  ،  ع م= محاضرات  ،  ت ح(   :  مم، ع م، ت ح)م 

  

 االختيارية  الجامعةمتطلبات   (ب-3جدول )

 ساعات( من هذا الجدول 6مقررات ) 3يختار الطالب 

 الساعات المقررة نوع المقرر

 (مح ، تم ، عم)
 رمز المقرر المقرر اسم

سلم 100 دراسات في السيرة النبوية (0،  0،  2) 2 اختياري  

سلم 101 سالميةالثقافة اإلأصول  (0،  0،  2) 2 اختياري  

سلم 102 اإلسالماألسرة في  (0،  0،  2) 2 اختياري  

سلم 103 يالنظام االقتصادي اإلسالم (0،  0،  2) 2 اختياري  

سلم 104 يالنظام السياسي اإلسالم (0،  0،  2) 2 اختياري  

سلم 105 حقوق اإلنسان (0،  0،  2) 2 اختياري  

سلم 106 الفقه الطبي (0،  0،  2) 2 اختياري  

سلم 108 قضايا معاصرة (0،  0،  2) 2 اختياري  

سلم 109 المرأة ودورها التنموي (0،  0،  2) 2 اختياري  

 المجموع 6 



 3  مختصر خطة قسم الهندسة الكهربائية

 يعتمد،
 .................................................... العميد :رئيس القسم : ......................................................    

 ساعة معتمدة( 48)  متطلبات الكلية  (4جدول )

 

 ساعة معتمدة( 40) اإلجباريةالكلية (  مقررات أ-4جدول )
 

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

 ريض 101 (0،  2،  3) 3 حساب التكامل ريض 106

 ريض 101 (0،  2،  3) 3 المتجهات والمصفوفات ريض 107

 ريض 107، ريض 106 (0،  2،  3) 3 حساب التفاضل والتكامل ريض 203

 ريض 203 (0،  2،  3) 3 المعادالت التفاضلية ريض 204

  (2،  0،  3) 4 (1فيزياء عامة ) فيز 103

 فيز 103 (2،  0،  3) 4 (2فيزياء عامة ) فيز 104

  (0،  1،  2) 2 اللغة والتخاطب نجم 109

 نجم 109 (0،  1،  2) 2 الكتابة التقنية نجم 110

  (2،  0،  2) 3 أساسيات الرسم الهندسي هعم 104

 هعم 104 (2،  1،  2) 3 لتصميم الهندسيا مقدمة في هعم 106

 ريض 107، ريض 106 (0،  1،  3) 3 استاتيكا هعم 201

 ريض 101كيم ،  101 (0،  0،  2) 2 الهندسة والبيئة هعم203

  (0،  1،  3) 3 الهندسية مشاريعالدارة إ هعم 402

  (0،  1،  2) 2 هندسيالقتصاد اال هعم 403

 40    المجموع

 

 =  عملي )معمل(  م= تمارين  ،  ع م= محاضرات  ،  ت ح(   :  مم، ع م، ت ح)م 

 

 

 ساعات معتمدة( 6الكلية اإلضافية لبرنامج الهندسة الكهربائية )(  مقررات ب-4جدول )

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

  C++”  3 (2  ،0  ،2)“برمجة الحاسوب بلغة  هعم 211

 ريض 107 (0،  1،  3) 3 العددية الطرائق ريض 254

 6         المجموع

 

 

 ساعة معتمدة( 2كلية حر ) (  مقررج-4جدول )

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 
 سابق متطلب

xxx 2 مقرر اختياري حر  

 2         المجموع

 

 

 

  



 4  مختصر خطة قسم الهندسة الكهربائية

 يعتمد،
 .................................................... العميد :رئيس القسم : ......................................................    

 

 أ( مقررات البرنامج اإلجبارية-5جدول )

المقرر اسم المقرر رمز  
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م

 متطلب

 مرافق سابق

  ريض 106 (0،  1،  3) 3 أساسيات الدوائر الكهربائية كهر 201

 (0،  1،  3) 3 تحليل الدوائر الكهربائية كهر 202
 كهر 201

 ريض 107
 

 (0،  1،  3) 3 (1الكهرومغناطيسية الهندسية ) كهر 203
 ريض 203

 فيز 104
 

  كهر 203 (0،  1،  2) 3 (2الكهرومغناطيسية الهندسية ) كهر 204

 كهر 202  (2،  0،  0) 1 معمل الدوائر الكهربائية كهر 205

   (0،  1،  3) 3 التصميم المنطقي كهر 208

 كهر 208  (2،  0،  0) 1 معمل التصميم المنطقي كهر 210

  كهر 201 (0،  1،  3) 3 تحليل اإلشارات والنظم كهر 301

  كهر 301 (2،  0،  0) 1 معمل النمذجة والمحاكاة كهر 302

  كهر 201 (0،  1،  3) 3 نبائط ودوائر الميكروالكترونيات كهر 310

 كهر 310  (2،  0،  0) 1 معمل أساسيات االلكترونيات كهر 312

  كهر 301 (0،  1،  3) 3 مبادئ االتصاالت كهر 320

 (0،  1،  3) 3 (1للطاقة ) يالتحويل الكهروميكانيك كهر 330
 كهر 202

 كهر 203
 

  كهر 202 (0،  1،  3) 3 مبادئ أنظمة القوى كهر 340

  كهر 301 (0،  1،  3) 3 التحكم اآللي كهر 351

  كهر 208 (0،  1،  3) 3 مقدمة في المعالجات الصغرى كهر 353

 كهر 351  (2،  0،  0) 1 اتمعمل التحكم والقياس كهر 356

 كهر 353  (2،  0،  0) 1 الصغرى والحاكمات معمل المعالجات كهر 357

 42 المجموع

 )مح ، تم ، عم(   :  مح = محاضرات  ،  تم = تمارين  ،  عم  =  عملي )معمل(   ،   ند: نجاح بدون درجة

 

  مشروع التخرج( ب-5جدول )

المقرر اسم المقرر رمز  
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

1-مشروع التخرج  كهر 496  2 (2  ،0  ،0)  
 مقررات وجميع بنجاح معتمدة ساعة 129 إتمام

 دون فما السابع المستوى

2-مشروع التخرج  كهر 497  2 (2  ،0  ،0)  كهر 496 

 4    المجموع

 

 

 



 5  مختصر خطة قسم الهندسة الكهربائية

 يعتمد،
 .................................................... العميد :رئيس القسم : ......................................................    

 

 

 المقررات االختيارية  (ج-5)جدول 

 

 الوحدة االختيارية
التي  الساعات المعتمدة

 يختارها الطالب

 مالحظات

 هـ5- جدول 3 المعامل االختيارية

 و-5 جدول 27 المقررات االختيارية األساسية

 ي-5جدول  )ند( 0 االختياري اإلضافي المقرر

  30 المجموع

 ،   ند: نجاح بدون درجة

 

التدريب العملي  (د-5جدول )  

المقرر اسم المقرر رمز  
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

  بنجاح معتمدة ساعة 110 إتمام )ند( 1 التدريب العملي كهر 999

 1   المجموع

 ،   ند: نجاح بدون درجة

 

 المعامل االختيارية ( هـ -5جدول )

 من هذا الجدول ثالث ساعات معتمدةيختار الطالب 

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 )مح ، تم ، عم(

 متطلب

 مرافق سابق

 كهر 400  (2،  0،  0) 1 معمل الدوائر االلكترونية  كهر 402

 كهر 405  (2،  0،  0) 1 جدا العاليمعمل الدوائر المتكاملة ذات النطاق  كهر 406

 كهر 423 كهر 320 (4،  0،  0) 2 معمل االتصاالت  كهر 421

 كهر 430  (2 ، 0 ، 0) 1 معمل التحويل الكهروميكانيكي للطاقة كهر 433

 كهر 441  (4،  0،  0) 2 معمل القوى الكهربائية كهر 445

 كهر 456  (2،  0،  0) 1 معمل تطبيقات التحكم كهر 457

 كهر 458  (2،  0،  0) 1 معمل التصميم المنطقي المتقدم كهر 459

 3   ما يختاره الطالب مجموع

 
 
 
 
 
 



 6  مختصر خطة قسم الهندسة الكهربائية

 يعتمد،
 .................................................... العميد :رئيس القسم : ......................................................    

 
  االختيارية القسم مقررات(  و-5جدول )

  كهر 998 المقرر إضافة الطالب ويستطيع الجدول هذا من  ةساع 27 الطالب يختار

 المقرر اسم المقرر رمز
 المقررة الساعات

 (عم ، تم ،)مح 

 متطلب

 مرافق سابق

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 والتماثلية الرقمية اإللكترونيةالدوائر  كهر 400

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 نبائط أشباه الموصالت كهر 403

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 الفوتوفولطائية واألنظمةالخاليا الشمسية  كهر 404

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 ا  تصميم الدوائر المتكاملة ذات النطاق العالى جد كهر 405

  كهر 320 ، كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 لالتصاالت اإللكترونيةالدوائر  كهر 407

 كهر 408
 العاليتقنيات وتصنيع الدوائر المتكاملة ذات النطاق 

 جدا
  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 الكترونيات األجهزة كهر 409

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 لكترونيات الضوئيةنبائط وأنظمة اال كهر 410

 كهر 412
جدا  العاليتصميم الدوائر المتكاملة ذات النطاق 

 منخفضة القدرة
  كهر 405 (0 ، 1 ، 3) 3

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 مبادئ النانوالكترونيات كهر 415

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 لكترونيةمقدمة ألساليب الحرب اال كهر 419

  كهر 301 (0 ، 1 ، 3) 3 معالجة اإلشارات الرقمية كهر 420

  كهر 320 (0 ، 1 ، 3) 3 االتصاالت الرقمية كهر 422

  كهر 204 (0 ، 1 ، 3) 3 نتشار الموجات والهوائياتا كهر 423

  كهر 423 (0 ، 1 ، 3) 3 اتصاالت األقمار الصناعية كهر 425

  كهر 204 (0 ، 1 ، 3) 3 هندسة الموجات الدقيقة كهر 426

  كهر 330 (0 ، 1 ، 3)3 (2التحويل الكهروميكانيكي للطاقة ) كهر 430

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 إلكترونيات القوى كهر 432

 (0 ، 1 ، 3) 3 التحريك الكهربائي كهر 435
 كهر 330
 كهر 432

 

  كهر 330 (0 ، 1 ، 3) 3 ديناميكية واستقرارية اآلالت الكهربائية كهر 436

  كهر 340 (0 ، 1 ، 3) 3 تحليل أنظمة القوى كهر 441

  كهر 441 (0 ، 1 ، 3) 3 القوىالتشغيل والتحكم في أنظمة  كهر 443

  كهر 340 (0 ، 1 ، 3) 3 أنظمة القوى تخطيط كهر 444

  كهر 340 (0 ، 1 ، 3) 3 هندسة الجهد العالي كهر 446

  كهر 340 (0 ، 1 ، 3) 3 الكهربائية الطاقة توزيع أنظمة كهر 448

  كهر 441 (0 ، 1 ، 3) 3 حماية أنظمة القوى كهر 449

  كهر 357 (0 ، 1 ، 3) 3 وتنظيمهبنية الحاسب  كهر 450

 كهر 453
تصميم نظم المعالجات المصغرة المبنية 

 داخليا
  كهر 357 (0 ، 1 ، 3) 3

  كهر 351 (0 ، 1 ، 3) 3 نظم التحكم المتقدمة كهر 454

  كهر 351 (0 ، 1 ، 3) 3 تطبيقات التحكم اآللي كهر 456

  كهر 210 (0 ، 1 ، 3) 3 التصميم المنطقي المتقدم كهر 458

  كهر 422 (0 ، 1 ، 3) 3 االتصاالت الالسلكية كهر 463

  كهر 310 كهر، 204 (0 ، 1 ، 3) 3 االتصاالت الضوئية كهر 464



 7  مختصر خطة قسم الهندسة الكهربائية

 يعتمد،
 .................................................... العميد :رئيس القسم : ......................................................    

 ركه 320

  إحص 101 (0 ، 1 ، 3) 3 الهندسية هاوتطبيقات االحتماالت نظرية كهر 465

  كهر 320 (0 ، 1 ، 3) 3 الشبكات وأمن التشفير كهر 466

 (0 ، 1 ، 3) 3 االتصاالت ومعالجة اإلشارات فيموضوعات مختارة  كهر 468
 كهر 301

 كهر 320

 

  كهر 204 (0 ، 1 ، 3) 3 الكهرومغناطيسية الهندسية فيموضوعات مختارة  كهر 469

  كهر 340 ، كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 هندسة الطاقة المتجددة كهر 470

  كهر 340 (0 ، 1 ، 3) 3 في هندسة القوى الكهربائية موضوعات مختارة كهر 479

  كهر 351 (0 ، 1 ، 3) 3 االصطناعيمقدمة للذكاء  كهر 480

  كهر 357 (0 ، 1 ، 3) 3 الحقيقي  الزمنتصميم النظم ذات  كهر 481

  كهر 320 (0 ، 1 ، 3) 3 شبكات االتصاالت كهر 482

  كهر 351 (0 ، 1 ، 3) 3 نظم التحكم الرقمية كهر 483

 27 ما يختاره الطالب مجموع

 

    =  عملي )معمل(  م= تمارين  ،  ع م= محاضرات  ،  ت ح(   :  مم، ع م، ت ح)م 

 

 

 

بدون ساعات محتسبة االختيارية القسم مقررات(  ي-5جدول )  

 رمز المقرر المقرر اسم

الساعات 
 المقررة

 )مح ، تم ، عم(

 متطلب
 

 مرافق سابق

 )ند( 0 مشروع بحثي كهر 998
 129 اكمال

 معتمدة ساعة

 بنجاح
 

 ند: نجاح بدون درجة 

  



 8  مختصر خطة قسم الهندسة الكهربائية

 يعتمد،
 .................................................... العميد :رئيس القسم : ......................................................    

 
 

                                الكهربائيةالخطة النموذجية لقسم الهندسة   (6جدول )

 

ثانيالمستوى ال ولالمستوى األ    

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 6(6-9-0) (0-9-6)6   انجل 110 تخصصيةلغة انجليزية    انجل 100 لغة انجليزية 

 3(3-0-0) (0-1-3)3   نهج 101 مهارات جامعية   ريض 101 حساب التفاضل 

 3(0-0-6) (0-0-1)1   تقن 101 مهارات الحاسب   ريد 101 ريادة األعمال 

 3(2-2-0) (2-0-3)4   إحص 101 مقدمة في اإلحصاء   كيم 101 كيمياء عامة 

 1(1-1-0) (0-0-2)2   فجب 101 اللياقة والثقافة الصحية   عرب 100 مهارات الكتابة 

 المجموع 16  المجموع 16

 
 

 المستوى الثالث  المستوى الرابع

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

المقررعنوان  سابق متطلب  الرمز   
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

فيز 103  4 (3  ،0  ،2) (0،  0،  2) 2   فيز 104 (2فيزياء عامة )   سلم×××  اختياري دراسات اسالمية 

نجم 109  2 (2  ،1  ،0) (2،  0،  3) 4   نجم 110 الكتابة التقنية   فيز 103 (1فيزياء عامة ) 

 ريض 106
 ريض 107

3 (3  ،2  ،0) ريض 101  ريض 203 حساب التفاضل والتكامل   3 (3  ،2  ،0)  ريض 106 حساب التكامل 

هعم 104  3 (2  ،1  ،2) ريض 101  هعم 106 التصميم الهندسي مقدمة في   3 (3  ،2  ،0)  ريض 107 المتجهات والمصفوفات 

ريض  106

 ريض 107
3 (3  ،1  ،0) (0،  1،  2) 2   هعم 201 االستاتيكا   نجم 109 اللغة والتخاطب 

كيم 101  
ريض 101  

2 (2  ،0  ،0) (2،  0،  2) 3   هعم 203 الهندسة والبيئة   هعم 104 أساسيات الرسم الهندسي 

71  المجموع 17  المجموع 

 
  



 9  مختصر خطة قسم الهندسة الكهربائية

 يعتمد،
 .................................................... العميد :رئيس القسم : ......................................................    

 
 

 المستوى الخامس  المستوى السادس

سابق متطلب  
 أو مصاحب

 الساعات المقررة
( عم مح ، تم ، ) 

  الرمز عنوان المقرر
سابق متطلب  

 أو مصاحب
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 كهر 201
 كهر 201 أساسيات الدوائر الكهربائية (0،  1،  3) 3 ريض 106  كهر 202 تحليل الدوائر الكهربائية (0،  1،  3) 3 ريض 107

 (0،  1،  3) 3 كهر 203
الهندسية الكهرومغناطيسية 

(2) 
  كهر 204

 ريض 203
 فيز 104

3 (3  ،1  ،0) 
الكهرومغناطيسية الهندسية 

(1) 
 كهر 203

 (2،  0،  2) 3   كهر 205 معمل الدوائر الكهربائية (2،  0،  0) 1 م كهر 202
برمجة الحاسوب بلغة 

“C++”  
 هعم 211

 ريض 204 المعادالت التفاضلية (0،  2،  3) 3 ريض 203  كهر 301 تحليل اإلشارات والنظم (0، 1، 3)3 كهر 201

 (0،  1،  3) 3 كهر 201
نبائط ودوائر  

 كروالكترونياتالمي
 كهر 208 التصميم المنطقي (0،  1،  3) 3   كهر 310

 كهر 210 معمل التصميم المنطقي (2،  0،  0) 1 مكهر 208  كهر 312 معمل أساسيات االلكترونيات (2،  0،  0) 1 م كهر 310

 2 (2  ،0  ،0) 
اختياري ثاني في  مقرر

 سالميةاإلدراسات ال
      سلم 1--

 المجموع 16  المجموع 16

 
 
 
 
 
 

 المستوى السابع  المستوى الثامن

سابق متطلب  
 أو مصاحب

 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

  الرمز عنوان المقرر
سابق متطلب  

 أو مصاحب
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 ريض 254 الطرائق العددية (0،  2،  3) 3 ريض 107  كهر 351 اآللي التحكم (0 ، 1 ، 3) 3 كهر 301

 كهر 302 معمل النمذجة والمحاكاة (2،  0، 0) 1 كهر 301  كهر 356 معمل التحكم والقياسات (2،  0،  0) 1 م كهر 351

 لجدولطبقا  ل
 (د-5) رقم

 كهر 320 مبادئ االتصاالت (0،  1،  3) 3 كهر 301  كهر 4** مقررات تخصصية اختيارية (0، 0، 10)10

  سلم 107 أخالقيات المهنة في اإلسالم (0،  0،  2) 2 
 كهر202
 كهر203

3 (3 ، 1 ، 0) 
 الكهروميكانيكي التحويل

 (1) للطاقة
 كهر 330

 كهر 340 مبادئ أنظمة القوى (0،  1،  3) 3 كهر xxx  202 مقرر اختياري حر (0،  0،  2) 2 

 (0،  1،  3) 3 كهر 208     
مقدمة في المعالجات 

 الصغرى
 كهر 353

 (2،  0،  0) 1 مكهر 353     
معمل المعالجات 

 والحاكمات الصغرى
 كهر 357

 المجموع 17  المجموع 18

 
 
 
 
 



 10  مختصر خطة قسم الهندسة الكهربائية

 يعتمد،
 .................................................... العميد :رئيس القسم : ......................................................    

 

 

العاشرالمستوى  التاسعالمستوى     

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
( تم ، عم مح ، ) 

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 لجدولطبقا  ل
 (د-5) رقم

  كهر 4-- مقررات تخصصية اختيارية (0،0، 9)9
تبعا لجدول 

 (د-5رقم )
11(11 ،0 ،0) 

مقررات تخصصية 
 اختيارية

 كهر 4--

  كهر 497 (2)مشروع تخرج  (0،  0،  2) 2 كهر 496

 129 إتمام

  معتمدة ساعة

 وجميع بنجاح

 مقررات

 7 -1 المستوى

 كهر 496 (1مشروع تخرج ) (0،  0،  2) 2

 3 (3  ،1  ،0)  هعم 403 االقتصاد الهندسي (0،  1،  2) 2   هعم 402 إدارة المشاريع الهندسية 

 129اكمال 
ساعة معتمدة 

 بنجاح
(0،  0،  2) 2   كهر 998 مشروع بحثي )ند( 0  

اختياري ثالث في  مقرر
 سالميةاإلدراسات ال

 سلم 1--

 110اكمال 
ساعة معتمدة 

 بنجاح
      كهر 999 عمليالتدريب ال )ند( 1

14+1  المجموع 17  المجموع 

 

 درجة بدون نجاح ند:                       مرافق متطلب  (م)
 =  عملي )معمل(  م= تمارين  ،  ع م= محاضرات  ،  ت ح(   :  مم، ع م، ت ح)م 

 

 

 
 


