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كهـٛخ انذجــبٔ٘ نهُٓذســخ انزكــُٕنٕجٛخ 

رٕسٚـغ يزطهـجبد انخطـخ انذراسـٛخ  

 نـًُخ درجـخ انجكـبنٕرٕٚص فـٙ

  ُْذسخ انمٕٖ ٔاالالد انكٓزثبئٛخ
 

االخـزٛبرٚخ االجــجبرٚخ ػذد انسبػبد انًزطــهجبد 

 15 12 27يزطهجبد جبيؼـخ 

-  27 27يزطهجبد كهــٛخ 

 9 104  113يزطهجبد لسى انزخصص 

   167انًجًــٕع 

 

: ( سبػخ يؼزًذح27)يزطهجبد انجبيؼخ :  ٔالًال 
: ( سبػخ يؼزًذح12)يزطهجبد إججبرٚخ - أ 

  

ريــش  

انًسـبق 

اســــى  

انًســــبق 

انًزطهت  ػــذد انسـبػـبد  

انسـبثك   انًؼزًذح ػًهٙ َظز٘

- - - - أدد١جس ثٌق١جر ثٌؾجِؼ١ز  001ط .س

-  3-  3ػٍــَٛ ػغىش٠ــز   *100ع ع 

-  3-  3ٌغـــز ػـشدــ١ز   101ع 

-  3-  3ِٙجسثس ثٌٍغـز ث٦ٔؾ١ٍض٠ز  101ي ص 

-  3-  3ثٌضشد١ز ثٌٛه١ٕز  102٘ـ .ط
 

 

  ٠ٚقغخ مّٓ ثٌغجػجس ثٌّؼضّذر ثٌّمـشسر ٌٍضخشػ ٚصؼطٝ ٔضـجةؼ ٘ـزث ثٌّغـجق ػٍٝ أعجط ثٌٕؾجؿ *

ٚثٌشعـٛح، ٚال صذخً ٔضجةؾـٗ فٟ فغجح ثٌّؼـذي ثٌضشثوّٟ ، ٠ٚؼفٝ ِٓ دسثعضٗ خش٠ؾٛ ثٌى١ٍز ثٌؼغىش٠ز 

ثٌٍّى١ز ِٚذسعز ثٌّشؽق١ٓ ٚثٌّؼج٘ذ ثٌّؼجدٌـز ٌٙج فٟ ث٤سدْ ٠ٚؾـٛص ٌٍطٍذز غ١ش ث٤سد١١ٔٓ أْ ٠ذسعـٛث 

ِغجلج دذ٠ال، ٚفٟ ٘زٖ ثٌقجٌز صذخً ػالِز ٘زث ثٌّغجق فٟ  (376صجس٠خ ثالسدْ ثٌقذ٠ظ صخ )ِغجق 

. فغجح ثٌّؼذي ثٌضشثوّٟ ٌٍطجٌخ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :( سبػبد يؼزًذح15)يزطهجبد اخزٛبرٚخ - ة
عجػجس ِؼضّذر ٠خضجس٘ج ثٌطجٌخ ِٓ خجسػ و١ٍضـٗ فٟ أفذ ثٌّؾجالس ثٌضج١ٌز  (15)٠خقـ ٌٙج 

 :-ٚدقذ أدٔٝ ِجدر ٚثفذر ِٓ وً ِؾجي ٚدقذ أػقٝ ِجدص١ٓ ِٓ وً ِؾجي ٚ٘زٖ ثٌّؾجالس ٟ٘ 

 

: يجبل انؼهٕو اإلَسبَٛخ ٔٚضى انًسبلبد انزبنٛـخ :  ٔال 
رلى  ريش انًسبق

 انًسبق

 ػذد انسبػبد ػُٕاٌ انًسبق

 3ثٌش٠جمـز فٟ ف١جصٕــج أ 100س .س

 3ث١ٌٍجلـز ثٌذذ١ٔـز ٌٍؾ١ّـغ  173س  .س

 3ثٌضزٚق ثٌذسثِــٟ  100د .ف

 3ٔؾـــٛء ثٌقنجسثس  102أط 

ِغجّ٘ـز ث٤سدْ فٟ ثٌقنجسر  100أط 

ث٦ٔغج١ٔز 

3 
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 3 ( ػج5000َ )ثٌمــــــذط  106 صخ*  

 3ثٌٍغـز ٚثٌغمجفـز ثٌىٛس٠ـز ن 101ؿ  .ي

 3ثٌٍغـز ثٌفشٔغ١ـز  أ 141ؿ .ي

 3ثٌٍغـز ث٦عذج١ٔـز  أ 171ؿ .ي

 3ثٌٍغـز ث٦ٌّج١ٔـز أ 161ؿ .ي

 3ثٌٍغـز ثٌشٚع١ـز أ 181ؿ .ي

 

: يجبل انؼهٕو اإلجزًبػٛخ ٔاإللزصبدٚخ ٔٚضى انًسبلبد انزبنٛـخ : ثبَٛب 
 3ث٦دثسر ٚثٌّؾضّـغ  100أ .ع

 3ث٦لضقجد ٚثٌّؾضّـغ ث٤سدٟٔ  100ق 

 3ِٙجسثس إدثس٠ـز  498د  .أ

 3فمـٛق ث٦ٔغـــجْ   101ؿ ق 

 3ثٌغمجفـز ثٌمج١ٔٛٔــز   102ؿ ق 

 3ثٌغمجفـز ث٦عال١ِـز   100ػ أ 

 3ٔظجَ ث٤عـشر فٟ ث٦عـالَ  101ػ د  

 3ِفج١٘ـُ إعال١ِـز أعجع١ـز   102ػ د 

 3ِٙجسثس ف١جص١ـز  100س ط 

 3أعجع١جس فٟ سػج٠ز ثٌطفـً   100س أ  

 3ِفج١ُ٘ أعجع١ـز فٟ ثٌضشد١ـز  100س د  

 3ِٙجسثس ثٌّؼٍِٛـجس ح 105س د 

 3ثٌؼٕف ث٤عـشٞ   103ػ  .أ

 3ثٌّٛثسد ثٌّجة١ـز   100ؽغ 

 3عمجفـز إػال١ٔـز   100ؿ ؿ  

 

: يجبل انؼهٕو ٔانزكُٕنٕجٛب ٔانشراػخ ٔانصذخ ٔٚضى انًسبلبد انزبنٛـخ : ثبنثب 
 3فقز ػجَ ٚصغم١ف فقٟ  100ح 

 3ثٌى١ّ١جء ٚثٌّؾضّـغ  100ن  

 3 1ػٍَٛ ثٌذ١تز   أ101 ع ح

 3أعجع١جس ػٍُ ثٌفٍه  100ف 

 3ثٌقٛعذز ثٌّٕض١ٌـز  109ع ؿ  

 3ثٌّؼٍِٛجص١ز ٚثٌّؾضّغ   109ْ ؿ  

 3خذِجس صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس  109ْ أ  

 3ثٌطجلـز ثٌذذ٠ٍـــــز  100٘ك 

               

 يب يب ٚزؼهك ثإيزذبَبد انًسزٕٖ ، ٚزٕجت ػهٗ كبفخ انطهجخ انًسزجذٍٚ إػزجبراًال يٍ ثذاٚخ انفصم األٔل 

 انزمذو نإليزذبٌ فٙ انهغخ انؼزثٛخ ٔانهغخ اإلَجهٛشٚخ ٔانذبسٕة ػهٗ  ٌ ٚسجم انطبنت انذ٘ 2009/2010

خبرج خطزّ انذراسٛخ ، ْٔذِ انًسبلبد  (099)ٚخفك فٙ انُجبح فٙ  ٘ يٍ ْذِ اإليزذبَبد يسبلب إسزذراكٛبًال 

 ْٙ :

 (إسزذراكٙ)  يٓبراد نغخ إَجهٛشٚخ 099ل س -  

( إسزذراكٙ  )(1)  نغخ ػزثٛخ 099ع -  

 (إسزذراكٙ)  يٓبراد دبسٕة 099ع ح -  
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:   ( سبػخ يؼزًذح27)يزطهجبد كهٛخ إججبرٚخ : ثبَٛبًال 

 
  

ريــش  

 انًسـبق

اســــى  
 انًســــبق

انًزطهت  ػــذد انسـبػـبد  

 انًؼزًذح ػًهٙ َظز٘ انسـبثك

 - 3 - 3 1صفـجمـً ٚصىجِـً  101س 

 101س  3 - 3 2صفـجمـً ٚصىجِـً  102س 

 - 3 - 3 1ف١ض٠ـجء ػجِز  101ف 

 *101ف  1 3 - 1ف١ض٠ـجء ػجِز ػٍّٟ  105ف 

 101ف  3 - 3 2ف١ض٠جء ػجِز  102ف 

 *102ف  1 3 - 2ف١ض٠جء ػجِز ػٍّٟ  106ف 

 - 3 - 3 (ٌطٍذٗ ثٌٕٙذعز)و١ّ١ــجء ػـجِـز ٘ـ101ن 

  *٘ـ101ن  1 3 - و١ّ١جء ػـجِـز ػٍّٟ 105ن 

 102س  3 - 3 (ٌطٍذز ثٌٕٙذعز)د٠ز ثِؼجدالس صفجم١ٍز ع ٘ـ203س 

  4 - 3 ِمذِز  ثٌٝ ثٌذشِؾز  150٘ـ

  0 3 - ِمذِز  ثٌٝ ثٌذشِؾز ِخضذش  150َ٘ـ

  2-  2ِمذِز فٟ ثٌٕٙذعز  152٘ـو 

 ًٚكٍ انجًغ* 
 

 

 

 

 ( سبػخ يؼزًذح113)انمٕٖ انكٓزثبئٛخ ُْذسخ يزطهجبد لسى : ثبنثب
. ( سبػخ يؼزًذح104) يزطهجبد لسى إججبرٚخ   - أ 

 .( سبػبد يؼزًذح9)يزطهجبد لسى اخزٛبرٚخ  - ة 
 

 : يؼزًذححسبع (104) اإلججبرٚخ يزطهجبد انمسى
ريـش  
 انًسبق

  ةانًزطم ػـذد انسـبػـبد اسى انًســبق
 يؼزًذح ػًهٙ َظز٘ انسبثك

 101ف  2 6 - ثٌشعُ ثٌٕٙذعٟ 200 َٖ

 102ف  2 6- ثٌّؾجغً ثٌٕٙذع١ز   205 ؿٖ

 203أٚ ٘ك 152٘و  3 - 3 ِٙجسثس ث٦صقجي 205ً٘ 

 101ف  3 - 3 ١ِىج١ٔىج ٕ٘ذع١ز 206 َٖ

ـ 203ٖس  3-  3 هشق ثٌضق١ًٍ ثٌٕٙذعٟ  216٘ـش 

 102ف  3-  3 1دٚثةش وٙشدجة١ز  220 قٖ

 220 قٖ 3-  3 2دٚثةش وٙشدجة١ز  222 قٖ

 222 ٘ك 1 3-  دٚثةش وٙشدجة١ز ِخضذش 223 قٖ

 220 قٖ 3-  3ثٌّٕطك ثٌشلّٟ  230 ؿٖ

 230 ؿٖ 1 3-  ثٌّٕطك ثٌشلّٟ خضذشَ 231 ؿٖ

 102ف  2-  2ِٛثد ٕ٘ذع١ز  240٘ك 

 101س  3-  3ثٌؾذش ثٌخطٟ  241س 

 220 قٖ 3-  3 1ثٌىضش١ٔٚجس  250 يٖ

 250 يٖ 1 3-  1 ثٌىضش١ٔٚجس خضذشَ 251 يٖ

 220 قٖ 3-  3ث٦ؽجسثس ٚثٌٕظُ ح 312 سٖ

 222 قٖ 3-  3أٔظّز ثٌضقىُ ث٢ٌٟ  320 قٖ

 320 قٖ 1 3-  أٔظّز ثٌضقىُ ث٢ٌٟ خضذشَ 321 قٖ
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 212 أٚ س216٘ش  3-  3ثٌٕٙذع١ز وٙشِٚغٕجه١غ١ز ثي 342٘ش 

 230 ؿٖ 3-  3صق١ُّ ٔظُ ثٌّؼجٌؾجس ٚثٌّضقىّجس ثٌذل١مز أ 344٘ـ 

 صق١ُّ ٔظُ ثٌّؼجٌؾجس ٚثٌّضقىّجس خضذشَأ 345٘ـ 

                                           ثٌذل١مز

 344٘ـ+ 231٘ـ 1 3- 

 342٘ش+222٘ك 3-  3ِغضّش ثيص١جس ثيس آالِقٛالس ٚثيأ 350٘ك 

 250 يٖ 3-  3 2ثٌىضش١ٔٚجس أ 350ً٘ 

 250 يٖ 3-  3 1ثٌىضش١ٔٚجس ثٌمٜٛ  352٘ك 

 352٘ك  1 3-  1  ثٌىضش١ٔٚجس ثٌمٜٛخضذشَ 353٘ك 

 222 قٖ 3-  3 1صق١ًٍ أٔظّز ثٌمٜٛ أ 360٘ك 

 152٘و  3-  3ث٦لضقجد ثٌٕٙذعٟ  432٘ـ 

أ 360٘ك  1 3-  أؽٙضر ٚل١جعجس خضذشَ 441٘ك 

أ 350٘ك  3-  3ِضغ١ش ثيص١جس ثي آالس أ 452٘ك 

أ 452٘ك  1 3-  ث٢الس ثٌىٙشدجة١ز خضذشَ 453٘ك 

 ح312 سٖ 3-  3أٔظّز ث٦صقجالس  456٘ش 

أ 360٘ك  3-  3 2صق١ًٍ أٔظّز ثٌمٜٛ أ 460٘ك 

أ 460٘ك  1 3- ثٌقجعٛح فٟ أٔظّز ثٌمٜٛ   صطذ١مجسخضذشَ 461٘ك 

أ 460٘ك  3-  3ٚلج٠ز أٔظّز ثٌمٜٛ  462٘ك 

 462٘ك  1 3-  ٚلج٠ز أٔظّز ثٌمٜٛ خضذش َ 463٘ك 

أ360٘ك +أ350 ٘ك 3-  3 1ٕ٘ذعز ثٌنغو ثٌؼجٌٟ  470٘ك   

    205ً٘+ عجػز 120  1-  - 1 ِؾشٚع ثٌضخشػػ 498٘ك 

عضز ؽٙٛس ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ  أ 500٘ك *

ِضضج١ٌز 

   عجػز ِؼضّذر120 3

   عجػز ِؼضّذر120 6ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ  ح 500 ٘ك 

أ 452٘ك+352٘ك  3-  3أٔظّز ثٌم١جدر ثٌىٙشدجة١ز  556٘ك 

أ360٘ك  3-  3أٔظّز ثٌضٛص٠غ ثٌىٙشدجة١ز  560٘ك   

 أ452٘ك  3-  3ِقطجس ثٌض١ٌٛذ ٚ ِقجدس ثٌطجلز ثٌّضؾذدر   580٘ك 

ػ 498٘ك   3-  - 2 ِؾشٚع ثٌضخشػػ 598٘ك 

 

 عجػجس ِؼضّذر خالي ثٌفقً ثٌق١فٟ دجٌضضثِٓ ِغ صغؾ١ً ِغجق ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ إرث ٠3ؾٛص ٌٍطجٌخ صغؾ١ً *

. إٌضقك دؤٞ ِٓ ثٌذٚسثس ثٌّؼضّذر ٌغج٠جس ثٌضضثِٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 :رذرص يٍ انزبنٛخ سبػبد (9)االخزٛبرٚخ  انمسىيزطهجبد 
ريـش  

 انًسبق
 اسى انًســبق

 انًزطهت  ػـذد انسـبػـبد

 يؼزًذح ػًهٙ َظز٘ انسبثك

 102ف  3-  3ثٌذ٠ٕج١ِى١ز ثٌقشثس٠ز ٚ ثٔضمجي ثٌقشثسر  240٘خ 

 251 يٖ 3-  3ث٦ٌىضش١ٔٚجس ثٌشل١ّز أ 450ً٘ 

ث 344٘ـ 3-  3ِذجدٞء ثٌٕظُ ثٌّنّٕز  542٘ـ 

أ 452٘ك  3-  3صق١ُّ ث٢الس ثٌىٙشدجة١ز  554٘ك 

أ 460٘ك  3-  3صقىُ ثعضمشثس٠ز أٔظّز ثٌمٜٛ ٚثي 562٘ك 

 462٘ك  3-  3ثٌقّج٠ز ثٌشل١ّز ٤ٔظّز ثٌمٜٛ  564٘ك 

أ 360٘ك  3-  3صق١ُّ أٔظّز ثٌمٜٛ ثٌىٙشدجة١ز  566٘ك 

أ 460٘ك  3-  3أٔظّز ثٌمٜٛ ؽٛدر أ 568٘ك 

 470٘ك  3-  3 2ٕ٘ذعز ثٌنغو ثٌؼجٌٟ  572٘ك 

 470٘ك  3-  3 ثٌقجالس ثٌؼجدشر 574٘ك 

 150٘ـ  3-  3 ثٌضق١ٍالس ثٌؼذد٠ز فٟ ثٌٕٙذعز  ػ310٘ـ 

 صٛؽ١ٗ ثٌمغُ 3-  3 ِٛثم١غ ِخضجسر  596٘ك 
 

 
 يذنٕل ارلبو انؼشزاد فٙ انخطخ انذراسٛخ نمسى ُْذسخ انمٕٖ انكٓزثبئٛخ

 

 .ثٌّؾجغً ثٌٕٙذع١ز/ ثٌشعُ ثٌٕٙذعٟ/ ث١ٌّىج١ٔىج ثٌٕٙذع١ز/ ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ (0)

 .ثٔظّز ثٌضقىُ ثالٌٟ/ ثٌذٚثةش ثٌىٙشدجة١ز (2)

 .ِخضذش ل١جعجس/ ِٛثد ٕ٘ذع١ز (4)

/ ثالالس ص١جس ِضغ١ش/  ِخضذش ثٌىضش١ٔٚجس ثٌمٜٛ/ ثٌىضش١ٔٚجس ثٌمٜٛ/ ِقٛالس ٚثالس ص١جس ِغضّش  (5)

 .صق١ُّ ثالالس ثٔظّز ثٌم١جدر

 .ؽٛدر ثٔظّز ثٌمٜٛ/ ثعضمشثس٠ز / ٚلج٠ز / صق١ًٍ (6)

 .ٕ٘ذعز ثٌنغو ثٌؼجٌٟ (7)

 ِقطجس ثٌض١ٌٛذ ِٚقجدس ثٌطجلز (8)

 ِؾشٚػج ثٌضخشػ ثالدضذثةٟ ٚثٌٕٙجةٟ ،ِٛثم١غ ِخضجسر فٟ ٕ٘ذعز ثٌمٜٛ ثٌىٙشدجة١ز (9)
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2013جذٔل انًسبلبد انًكبفئخ نخطخ لسى ُْذسخ انمٕٖ انكٓزثبئٛخ   
 

 2008انخطخ انذراسٛخ 

 

 2013انخطخ انذراسٛخ 

انزيش 

 

انًسبق انزيش انًسبق 

١ِىج١ٔىج ثٌٕٙذع١ز  206ُ٘ ١ِىج١ٔىج ثٌٕٙذع١ز  200٘ك 

ثٌّؾجغً ثٌٕٙذع١ز  205٘ـ ثٌّؾجغً ثٌٕٙذع١ز  202٘ك 

ثٌشعُ ثٌٕٙذعٟ  200ُ٘ ثٌشعُ ثٌٕٙذعٟ  203٘ك 

ث٦لضقجد ثٌٕٙذعٟ  432٘ـ  ثدثسر ثٌّؾجس٠غ ٚ مذو ثٌؾٛدر 310٘ك 

  ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔأ 500٘ك ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ  500٘ك 

  ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ ح500 ٘ك 

 2 ِؾشٚع ثٌضخشػػ 598٘ك ِؾشٚع ثٌضخشػ ثٌٕٙجةٟ أ 598٘ك 
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انخطخ انذراسٛخ نمسى ُْذسخ انمٕٖ انكٓزثبئٛخ ٔصف يسبلبد 

 
 سبػبد يؼزًذح 3                   1انذٔائز انكٓزثبئٛخ  : 220انًسبق ْك 

ػٕجفش ثٌذثسر، دثسثس ثٌّمجِٚجس . (ثٌؾقٕز، ثٌض١جس، ثٌضٛصش، ثٌمذسر، ثٌطجلز)ٔظجَ ثٌٛثفذثس، ِضقٛالس ثٌذثسر 

ثٌّنخُ ثٌؼ١ٍّجصٟ ثٌّغجٌٟ، ثٌّقجسمز ٚثٌّىغفز، ثالعضؾجدجس ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌخطٛر . صم١ٕجس صق١ًٍ ثٌذثسثس. ثٌذغ١طز

 . RCL   ثالعضؾجدجس ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌخطٛر ٌذثسثس   .RC  ٚرثس RLٌذثسثس ثٌّشصذز ث٤ٌٚٝ رثس 

 102ف:انًزطهت انسبثك

 

 سبػبد يؼزًذح 3                   2انذٔائز انكٓزثبئٛخ  : 222انًسبق ْك 

ثٌم١ُ ثٌٍقظ١ز، ثٌمذسر ثٌّضٛعطز، صق٠ًٛ ثٌمذسر ثٌّضٛعطز  )صق١ًٍ ثٌقجٌز ثٌذثةّز ثٌؾ١ذ١ز، صق١ًٍ لذسر ثٌض١جس ثٌّضغ١ش 

صق١ًٍ ثٌذثسثس عالع١ز ثٌطٛس، . (ث٤ػظ١ّز، ثٌمذسر ثٌؼمذ٠ز ٚثٌظج٘شر، ِؼجًِ ثٌمذسر، ٚصقق١ـ ِؼجًِ ثٌمذسر

 ،(Bode)دثسثس ثٌط١ٕٓ، ثعضؾجدز ثٌضٛثصش دجعضخذثَ ِخططجس . ثٌّقجسمز ثٌّضذجدٌز، ثٌذثسثس ثٌّضذطز ِغٕجه١غ١جًا 

. ثٌؾذىجس رٚثس ثٌّذخ١ٍٓ

 220ْك:انًزطهت انسبثك

 

 سبػبد يؼزًذح 3يخزجز انذٔائز انكٓزثبئٛخ                   : 223انًسبق ْك 

، (Oscilloscope ، سثعُ ث٦ؽجسر Voltmeter ، ِم١جط ثٌفٌٛش Ammeterِم١جط ث٤ِذ١ش )أؽٙضر ثٌم١جط 

 ، لجْٔٛ و١شؽٛف ٌٍفٌٛش KCL ، لجْٔٛ و١شؽٛف ٌٍض١جس Ohm's Lawلجْٔٛ أَٚ  )صق١ًٍ دثسثس ثٌض١جس ثٌغجدش 

KVLؽغش . ثٌّضٛثص٠ز/ ، صمغ١ُ ثٌض١جس، صمغ١ُ ثٌضٛصش، ثٌّمجِٚجس ثٌّخضٍطز ثٌضغٍغ١ٍزWheatstone دثسثس ، 

 ٚثػضّجد٘ج ػٍٝ صٛثصشثصٙج، RLCػٕجفش دثسثس . ( ، ثٔضمجي ثٌمذسر ث٤ػظ١ّزThevenin ٚ Nortonِىجفب 

 ، ثٌذثسثس ثٌؾ١ذ١ز ثٌضغٍغ١ٍز، Oscilloscope ، ل١جعجس ثٌطٛس دجعضخذثَ RL ٚ RCثعضؾجدز ثٌضٛثصش ٌذثسثس 

 ٚثٔضمجي ثٌمذسر Theveninثٌضفشػ١ز، ٔظش٠ز /، ثٌذثسثس ثٌؾ١ذ١ز ثٌضغٍغ١ٍز(ثٌّضٛثص٠ز)ثٌذثسثس ثٌؾ١ذ١ز ثٌضفشػ١ز 

. (ػجٌٟ، صّش٠ش ثٌقضِز– ِٕخفل، صّش٠ش - صّش٠ش)ث٤ػظ١ّز، دثسثس ثٌط١ٕٓ، ثعضؾجدز ثٌضٛثصش ٌٍّشؽقجس 

 222ْك :انًزطهت انسبثك

 

 انًٕاد انُٓذسٛخ                                     سبػزٍٛ يؼزًذاد : 240انًسبق ْك 

ثٌغذجةه ثٌّؼذ١ٔز، ثٌغذجةه ثٌقذ٠ذ٠ز، ثٌغذجةه غ١ش ثٌقذ٠ذ٠ز، ثٌغ١شث١ِه، ثٌضؽجػ ٚثٌّطجه، ثٌضطذ١مجس ثٌىٙشدجة١ز 

ٌٍذ١ٕز، ثٌّشوذجس، ثٌّشوذجس ثٌؾضة١ز ثٌّذػّز، ِشوذجس ث١ٌ٤جف ثٌضؽجؽ١ز ثٌّذػّز، ثٌضآوً ٚث٘ضشثء ثٌّٛثد، 

. ثٌخٛثؿ ثٌىٙشدجة١ز ٌٍّٛثد، خٛثؿ ثٌؼضي ٌٍّٛثد ثٌؼجصٌز، ثٌخٛثؿ ثٌقشثس٠ز

 102ف: انًزطهت انسبثك

 

 

 

  سبػبد يؼزًذح3 َظًخ انزذكى                                   : 320انًسبق ْك 

ّٔزؽز ث٤ٔظّز ثٌىٙشدجة١ز ٚث١ٌّىج١ٔى١ز ٚثٌىٙش١ِٚىج١ٔى١ز ثٌخط١ز ٚثٌذ٠ٕج١ِى١ز، ثٌّخططجس ثٌقٕذٚل١ز ِٚخططجس 

ؽش٠جْ ث٦ؽجسر، صٛثدغ ثالٔضمجي ٥ٌٔظّز ثٌخط١ز غ١ش ثٌّضغ١شر ِغ ثٌضِٓ، ثعضمشثس ث٤ٔظّز ثٌخط١ز غ١ش ثٌّضغ١شر 

ٌضق١ًٍ  (root-locus)ِغ ثٌضِٓ، ثعضؾجدز ثٌقجٌز ثٌذثةّز ٚأخطجء ثٌقجٌز ثٌذثةّز، ثالعضؾجدجس ثٌؼجدشر، صم١ٕز 

، ٚهش٠مز صٍق١ٓ (root-locus)صمذَ ثٌطٛس، ٚصؤخش ثٌطٛس دجعضخذثَ صم١ٕز : ث٤ٔظّز، صق١ُّ  ، ثٌّضقىّجس رٚثس

(Ziegler-Nicole .)

 222ْك:انًزطهت انسبثك
 

  سبػبد يؼزًذح3انًذٕالد ٔآالد انزٛبر انثبثذ                           :    350انًسبق ْك 

، ثٌذ١ٕز، ثٌضٕظ١ُ، (أفجد٠ز ثٌطٛس، عالع١ز ثٌطٛس، ثٌّقٌٛز ثٌزثص١ز)ِمذِز إٌٝ صق٠ًٛ ثٌطجلز ٚثٌذثسثس ثٌّغٕجه١غ١ز، 

 Scott ، صٛف١ٍز  Tصٛف١ٍز : ثٌضٛف١الس، ثٌضٛف١الس ثٌخجفز

، ِؼجدٌز ثٌؼضَ، سد فؼً ثٌّضقشك، ثٌضقىُ دؾش٠جْ EMFد١ٕضٙج، أٔٛثػٙج، ثٌٍّفجس، ِؼجدٌز : آالس ثٌض١جس ثٌغجدش

. ثٌمذسر ٚثٌقجالس ثٌذ٠ٕج١ِى١ز

 342ْذ  +222ْك :انًزطهت انسبثك
 

  سبػبد يؼزًذح3                    1انكززَٔٛبد انمٕٖ  : 352انًسبق ْك 
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  ِذذالس ثٌض١جس ثٌّضغ١ش إٌٝ عجدش  . ِمذِز إٌٝ أؽٙضر أٔقجف ثٌٕٛثلً رثس ثٌمذسر ثٌؼج١ٌز، ث٦ؽجسثس ٚثٌّضىجِالس

AC-DC ( ثٌّمِٛجسRectifiers )ثٌّذذالس أفجد٠ز . ، ثٌّمِٛجس غ١ش ثٌّضقىُ دٙج، ٚثٌّمِٛجس ثٌّضقىُ دٙج

 ٚثٌخجفنز STEP-UPثٌّذذالس ثٌشثفؼز DC-DC  ِذذالس ثٌض١جس ثٌغجدش إٌٝ ص١جس عجدش   .ثٌطٛس ٚعالع١ز ثٌطٛس

STEP-DOWNصٕظ١ُ فجٌز ثٌضذذ٠ً، ثٌضطذ١مجس، دثسثس ل١جدر ثٌض١جس ثٌغجدش، ِٕجدغ ثٌمذسر رٚثس ثٌض١جس ثٌغجدش ، .

 250ْم :انًزطهت انسبثك
 

  سبػبد يؼزًذح3يخزجز انكززَٔٛبد انمٕٖ                                    : 353انًسبق ْك 

، ثٌّمِٛجس غ١ش ثٌّضقىُ دٙج، ٚثٌّمِٛجس ( Rectifiersثٌّمِٛجس ) AC-DC  ِذذالس ثٌض١جس ثٌّضغ١ش إٌٝ عجدش  

. ثٌّذذالس أفجد٠ز ثٌطٛس ٚعالع١ز ثٌطٛس. ثٌّضقىُ دٙج

.  ، ِٕظّجس فجٌز ثٌضذذDC-DCً٠ِذذالس 

.  ، ثٌّذذالس أفجد٠ز ثٌطٛس ٚعالع١ز ثٌطٛسDC-ACِذذالس 

 . AC-ACِذذالس  ، PWMصؼذ٠ً ػشك ثٌٕذنز 

 352 ْك :انًزطهت انسبثك
 

 سبػبد يؼزًذح 3                                    1رذهٛم  َظًخ انمٕٖ :    360انًسبق ْك 

ثٌمذسر ثٌفؼجٌز، ثٌمذسر ثٌشد فؼ١ٍز، ثٌمذسر ثٌؼمذ٠ز، ِؼجًِ )ِمذِز إٌٝ أٔظّز ثٌمٜٛ، ِشثؽؼز ٌٍّذجدا ث٤عجع١ز 

 .(، صق١ًٍ ثٌطٛس ثٌٛثفذY/Δثٌمذسر، صقق١ـ ِؼجًِ ثٌمذسر، ثٌذثسثس ثٌغالع١ز ثٌطٛس ثٌّضٛثصٔز، ٚصق١ًٍ ثٌقّٛالس 

 222 ْك :انًزطهت انسبثك

 

 يخزجز انمٛبسبد ٔ جٓشح انمٛبص                                     سبػخ يؼزًذح : 441انًسبق ْك 

، ِمج١٠ظ ثٌطجلز، ل١جعجس ِؼجًِ Galvanometer DC ٚ غٍفج١ِٛٔضش  ACِمج١٠ظ ثٌٍّف ثٌّضقشن، ؽغٛس 

ل١جعجس . أٔٛثع ثٌاللو ، ِقًٍ ثٌمذسر. XY ثٌمذسر، ِقٛالس ثٌض١جس ٚثٌضٛصش، سثعُ ث٦ؽجسر ثٌشلّٟ ِٚغؾالس   

. ثٌضٛصش ثٌؼجٌٟ

  360ْك :انًزطهت انسبثك

 

 سبػبد يؼزًذح 3آالد انزٛبر انًزغٛز                            :    452انًسبق ْك 

ثٌضٛصش ثٌّضقشك ٚثٌؼضَ ثٌّضقشك، . ثٌقمً ثٌّغٕجه١غٟ ثٌذٚثس ٚصٛص٠غ ثٌقمً.  أعجع١جس آالس ثٌض١جس ثٌّضغ١ش

ثٌّقشوجس . د١ٕضٙج ٚثٌذثسثس ثٌّىجفتز، ثٌمذسر ٚثٌؼضَ، ثٌضؾغ١ً ػٍٝ ثٌضٛثصٞ: ثٌٌّٛذثس ثٌّضٛثلضز. ٚثٌن١جػجس

د١ٕضٙج ٚثٌذثسر ثٌّىجفتز، ثٌمذسر : ثٌّقشوجس ثٌضقش٠ن١ز .ث٦لالع، ٚثٌذثسر ثٌّىجفتز ٌٍّىغف ثٌّضٛثلش: ثٌّضٛثلضز

ثٌّقشن ثٌؼجَ، ٚثٌّقشن أفجدٞ ثٌطٛس، : ثٌٌّٛذ ثٌضقش٠نٟ، ٚثٌّقشوجس ثٌخجفز. ٚثٌؼضَ، ٚثٌضقىُ دجٌغشػز

 ، ثٌّقشن Hysteresis ، ثٌّقشن رٚ ث٦دطجء ثٌّغٕجه١غٟ Reluctanceثٌّقشن رٚ ثٌّّجٔؼز ثٌّغٕجه١غ١ز 

.  ٚثٌّقشن ثٌخطٟ ثٌضقش٠نStepperٟثٌخطٛٞ 

ا 350ْك :انًزطهت انسبثك

 

يخزجز اٜالد انكٓزثبئٛخ                                         سبػخ يؼزًذح : 453انًسبق ْك 

: ثٌضؾجسح

ٌِٛذثس ثٌض١جس ثٌغجدش، ثٌٌّٛذثس ثٌضغٍغ١ٍز ٚثٌضفشػ١ز . ثٌّقٛالس عالع١ز ثٌطٛس. ثٌّقٛالس أفجد٠ز ثٌطٛس

ثٌٌّٛذ ثٌّضٛثلش، ثخضذجس دذْٚ . ِقشوجس ثٌض١جس ثٌغجدش، ثٌّقشوجس ثٌضغٍغ١ٍز ٚثٌضفشػ١ز ٚثٌّخضٍطز. ٚثٌّخضٍطز

ثٌّقشوجس ثٌضقش٠ن١ز أفجد٠ز . فٌّٛز، ثٌضؾغ١ً ػٍٝ ثٌضٛثصٞ، ثٌّقشوجس ثٌّضٛثلضز، ثٌّقشوجس ثٌضقش٠ن١ز

. ثٌطٛس

 ا452ْك : انًزطهت انسبثك

 

 سبػبد يؼزًذح 3                                             2رذهٛم  َظًخ انمٕٖ :    460انًسبق ْك 

، هش٠مز ((Gauss- Seidelهش٠مز  ِقفٛفجس عّجف١جس لنذجْ ثٌضؾ١ّغ،:  (ثٌقٌّٛز)صق١ًٍ ؽش٠جْ ثٌمٜٛ 

(Newton-Raphson) ،هش٠ك فه ثالسصذجه ٚفه ثالسصذجه ثٌغش٠غ، هش٠مز ؽش٠جْ فٌّٛز ثٌض١جس ثٌغجدش ،

ِمذِز فٟ ث٤ػطجي، : )ث٤ػطجي. ٌٌٍّٛذثس( ث٤ِغً)، ثٌضؾغ١ً ثاللضقجدٞ (ثٌّقٛالس رٚثس ثٌضفش٠ؼجس

خٛثسص١ِجس دٕجء ِقفٛفجس ِّجٔؼجس لنذجْ ثٌضؾ١ّغ، ث٤ػطجي ثٌّضٛثصٔز، ثٌّشوذجس ثٌّضٕجظشر، ث٤ػطجي غ١ش 

. (ثٌّضٛثصٔز

   360ْك  :انًزطهت انسبثك 
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يخزجز رطجٛمبد انذبسٕة فٙ  َظًخ انمٕٖ                                  سبػخ يؼزًذح : 461انًسبق ْك 

دسثعجس ؽش٠جْ . صم١١ُ ثٌؼٕجفش ٚأدثء ثٌخو: خطٛه ثٌٕمً: ثعضخذثَ دشِؾ١جس ثٌقجعٛح فٟ ثٌّؾجالس ثٌضج١ٌز

. فغجدجس ث٤ػطجي ٚصق١ٍٍٙج. ثٌمذسر

ا 460ْك :انًزطهت انسبثك

 

  سبػبد يؼزًذح3ٔلبٚخ  َظًخ انمٕٖ                          : 462انًسبق ْك 

ثٌض١جس ) ثٌٛلجة١ز، ٚلج٠ز خطٛه ثٌٕمً Relaysِذجدا ٚػٕجفش ٚلج٠ز أٔظّز ثٌمٜٛ، أٔٛثع ِذجدا صؾغ١ً ثٌش١ٍ٠جس 

لنذجْ ثٌضؾ١ّغ، ثٌّفجػالس، ثٌّقٛالس، ثٌٌّٛذثس، ) ، فّج٠ز ث٤ؽٙضر (pilotثٌضثةذ، ثٌٛلج٠ز ثٌّغجف١ز ٚثٌٛلج٠ز 

. ، ِٕقٙشثس ثٌمذسر، لٛثهغ ثٌذثسر، ٚلج٠ز ثٌضٛصش ثٌؼجٌٟ، ٚصم١ٕجس ثٌضخف١ف(ثٌّقشوجس

ا 460ْك :انًزطهت انسبثك
 

 يخزجز ٔلبٚخ  َظًخ انمٕٖ                                سبػخ يؼزًذح : 463انًسبق ْك 

 ، ١ِّضثس س١ٍ٠جس ثٌضقق١ـ ثٌضثةذ ٌٍضِٓ ثٌؼىغ١ز، مذو ثٌض١جس، VT ٚ ِقٛالس ثٌضٛصشCTأدثء ِقٛالس ثٌض١جس

  ٚس١ٍ٠ٗ ثٌؼطً ث٤سمٟ ١ِّٚBIASED DIFFERENTIAL RELAYضثس س١ٍ٠ٗ ثٌضفجم١ٍز ثالٔق١جص٠ز 

ٚلج٠ز ثٌغٍه ثٌمجةذ، ٚلج٠ز ثٔؼىجط ثٌمذسر، ٚلج٠ز ثٌض١جس ثٌضثةذ . ثٌضقغغٟ، ٚس١ٍ٠ٗ ثٌضٛصش ثٌضثةذ ٌٍضِٓ ثٌؼىغ١ز

 . E/Fثٌٍقظٟ، ٚٚلج٠ز 

 462ْك :انًزطهت انسبثك
  

 سبػبد يؼزًذح 3                                     1ُْذسخ انزٕرز انؼبنٙ  : 470انًسبق ْك 

 ِمذِز إٌٝ ٕ٘ذعز ثٌضٛصش ثٌؼجٌٟ ٚثٌضطذ١مجس ثٌقٕجػ١ز رثس ثٌقٍز، ثٌقمٛي ثٌىٙشٚعضجص١ى١ز ٚثٌضقىُ دئؽٙجدثس  ًا 

صطذ١مجس ِٛثد ثٌؼضي، ص١ٌٛذ ثٌضٛصشثس ثٌؼج١ٌز . ثٌقمٛي، ثٌٕمً ٚثال١ٙٔجس فٟ ثٌغجصثس، ٚثٌغٛثةً، ٚثٌّٛثد ثٌقٍذز

ٚثٌض١جسثس ثٌؼج١ٌز، ل١جط ثٌضٛصشثس ثٌؼج١ٌز ٚثٌض١جسثس ثٌؼج١ٌز، فغجح صٛص٠ؼجس ثٌضٛصشثس ػٍٝ ثٌؼٛثصي، ثٌضطٛسثس 

. ثٌقذ٠غز ٚثٌضٛؽٙجس ثٌّغضمذ١ٍز فٟ ٕ٘ذعز ثٌضٛصش ثٌؼجٌٟ

ا 350ْك+ا360ْك :انًزطهت انسبثك
 

                                                 سبػخ يؼزًذح1يشزٔع انزخزج : ج 498انًسبق ْك 

 ثٌضقم١ك ثٌٕظشٞ ٚثٌضطذ١ك ثٌؼٍّٟ أفذّ٘ج أٚ والّ٘ج ٌّؾشٚع خجؿ صقش إؽشثف ػنٛ أوجد٠ّٟ ِٓ أػنجء 

. ٠ٛؽٗ دٛثعطز ثٌمغُ: ثٌّضطٍخ ثٌغجدك. ث١ٌٙتز ثٌضذس٠غ١ز، ٠ٚىْٛ ِطٍٛدجًا صمش٠شثًا ِفقالًا ٚثِضقجٔجًا ؽف٠ٛجًا 

 205ْم +  سبػخ يؼزًذح120 :انًزطهت انسبثك
 

   سبػبد يؼزًذح3انزذرٚت يٛذاَٙ                                                     :    500انًسبق ْك 

دثخً ث٤سدْ أٚ )٠من١ٙج ثٌطجٌخ فٟ ثٌّٕؾآس ثٌقٕجػ١ز  (خالي ثٌفقً ثٌق١فٟ فمو)فضشر صذس٠خ ٌّذر ؽٙش٠ٓ 

صمجس٠ش دٚس٠ز ٚوزٌه صمش٠ش ٔٙجةٟ ٚثِضقجْ ؽفٛٞ . ، صقش إؽشثف ِٚضجدؼز ػنٛ ١٘تز صذس٠ظ ِٓ ثٌمغُ(خجسؽٗ

. ٠ٛؽٗ دٛثعطز ثٌمغُ: ثٌّضطٍخ ثٌغجدك. صىْٛ ِطٍٛدز ٌفضشر ثٌضذس٠خ

 سبػخ يؼزًذح  120: انًزطهت انسبثك
 

  سبػبد يؼزًذح6انزذرٚت يٛذاَٙ                                           :  ة 500انًسبق ْك 

دثخً )٠من١ٙج ثٌطجٌخ فٟ ثٌّٕؾآس ثٌقٕجػ١ز  (خالي ثٌفقً ث٤ٚي أٚ ثٌغجٟٔ) فضشر صذس٠خ ٌّذر أسدؼز أؽٙش 

صمجس٠ش دٚس٠ز ٚوزٌه صمش٠ش ٔٙجةٟ . ، صقش إؽشثف ِٚضجدؼز ػنٛ ١٘تز صذس٠ظ ِٓ ثٌمغُ(ث٤سدْ أٚ خجسؽٗ

. ٠ٛؽٗ دٛثعطز ثٌمغُ: ثٌّضطٍخ ثٌغجدك. ٚثِضقجْ ؽفٛٞ صىْٛ ِطٍٛدز ٌفضشر ثٌضذس٠خ

 سبػخ يؼزًذح  120 :انًزطهت انسبثك

 

  سبػبد يؼزًذح3رصًٛى اٜالد انكٓزثبئٛخ                                     : 554انًسبق ْك 

.  صذش٠ذ ثٌذثسر ثٌّغٕجه١غ١ز. صق١ُّ ثٌّقٛالس، د١ٕضٙج ٚثخض١جس ثٌؼٕجفش، ثٌٍّفجس، صغ١١ش ثٌضفش٠ؼجس ثٌغج٠ٛٔز

صق١ُّ ثٌّقشوجس ثٌضقش٠ن١ز عالع١ز ث٤هٛثس، ٍِفجس ثٌغجدش ٚثٌذثةش، ثٌّقشوجس رثس ثٌمفـ ثٌغٕؾجدٟ، ٍِفجس 

ثٌضق١ُّ . صق١ُّ ثٌّقشوجس ثٌضقش٠ن١ز أفجد٠ز ثٌطٛس، ٍِفجس ثٌغجدش، ثٌٍّف ث٦مجفٟ، صق١ُّ ثٌذثةش. ثٌذثةش

. دّغجػذر ثٌقجعٛح ٣ٌالس ثٌىٙشدجة١ز، أِغ١ٍز ثٌضق١ُّ

 452ْك :انًزطهت انسبثك
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   سبػبد يؼزًذح3 َظًخ انمٛبدح انكٓزثبئٛخ                                    : 556انًسبق ْك 

ثٌّذجدا ثٌشة١غز ٌٍذ١ٕز ٚػ١ٍّز . ٠ىؾف ٘زث ثٌّغجق ثٌٕٛع ثٌشة١ظ ٌذثسثس ثٌم١جدر ثٌىٙشدجة١ز ٚأٔظّز ثٌضقىُ ث١ٌ٢ز

إ٠ؾجد دثسثس ثٌم١جدر ثٌىٙشدجة١ز ثٌّغضخذِز ِغ ِقشوجس ثٌض١جس ثٌغجدش، ٚثٌّقشوجس ثٌّضٛثلضز، ٚثٌّقشوجس 

٠ٚؾشؿ ٘زث ثٌّغجق أ٠نجًا . ثٌضقش٠ن١ز، ٚػًّ صٍه ثٌّقشوجس ِغ ِذذالس ثٌمذسر ٠قضً ِىجٔز فٟ ٘زث ثٌّغجق

. أٔظّز ثٌضقىُ ث١ٌ٢ز ِٚىٛٔجصٙج، ٚوزٌه ثٌؾشٚه ثٌغجوٕز ٚثٌذ٠ٕج١ِى١ز ٌذثسثس ثٌم١جدر ثٌىٙشدجة١ز ثٌّضقىُ دٙج

ا 452ْك +352 ْك :انًزطهت انسبثك

 

  سبػبد يؼزًذح3 َظًخ رٕسٚغ انمٕٖ                            : 560انًسبق ْك 

ثخض١جس ِقٛالس ثٌضٛص٠غ، ٘ذٛه ثٌضٛصش . أٔٛثع ؽذىجس ثٌضٛص٠غ. ١ِّضثس ثٌقٌّٛز ٚصطذ١مجصٙج، صٛلؼجس ثٌقّٛالس

ٚصٕظ١ُ ثٌضٛصش، ثٔخفجك ثٌضٛصش ٔض١ؾز إلالع ثٌّقشوجس، صق١ُّ ِغز٠جس ثٌضٛص٠غ، صقق١ـ ِؼجًِ ثٌمذسر، ثٌىجدالس 

أٔٛثػٙج، ِمجهغ ثٌىجدالس، ػٛثصي ثٌخطٛه ثٌٙٛثة١ز، أٔٛثع ثٌؼٛثصي،صٛص٠غ ثٌضٛصش ػٍٝ خو ثٌؼٛثصي، : ث٤سم١ز

 .صقغ١ٓ أدثء خو ثٌؼٛثصي

ا 360 ْك :انًزطهت انسبثك

 

 سبػبد يؼزًذح 3االسزمزار ٔانزذكى ثأَظًخ انمٕٖ                                      : 562انًسبق ْك 

ثعضمشثس ثٌقجالس ثٌذثةّز ٚثٌقجالس ثٌؼجدشر، ِؼ١جس ثٌّغجفز . ِغجةً ثالعضمشثس ٚد٠ٕج١ِه ث٢الس ِٚؼجدٌز ثٌضؤسؽـ

. ثٌّضغج٠ٚز، ثٌقً ثٌؼذدٞ ٌّؼجدٌز ثٌضؤسؽـ، هشق صقغ١ٓ ثعضمشثس ث٤ٔظّز

.  ثٌضقىُ دجٌضٛصش فٟ ٔظجَ ثٌمٜٛ. ثٌضقىُ دٕظُ ثٌمٜٛ، ثٌضقىُ ث٢ٌٟ دجٌض١ٌٛذ ٌٕظجَ ٚف١ذ، ٚأٔظّز ِضؼذدر ثٌّٕجهك

ا 460 ْك :انًزطهت انسبثك

 

 سبػبد يؼزًذح 3انٕلبٚخ انزلًٛخ ألَظًخ انمٕٖ                                  : 564انًسبق ْك 

ِشثؽؼز س٠جم١ز ٌخٛثسص١ِجس ثٌٛلج٠ز، ثٌؼٕجفش ث٤عجع١ز ٌٍٛلج٠ز ثٌشل١ّز، ثٌخٛثسص١ِجس ثٌضٟ صؼضّذ ػٍٝ 

، ثٌطشق ثٌضٟ صؼضّذ ػٍٝ ثٌّشدؼجس (ٚثٌؼ)ٚ (فٛس١٠ٗ)ثٌّٛؽجس ثٌؾ١ذ١ز، ثٌضم١ٕجس ثٌضٟ صؼضّذ ػٍٝ صق١ًٍ 

ث٤فغش٠ز، ثٌضم١ٕجس ثٌضٟ صؼضّذ ػٍٝ ثٌّؼجدٌز ثٌضفجم١ٍز، أعجع١جس ثٌٛلج٠ز ثٌضٟ صؼضّذ ػٍٝ ثٌّٛؽجس ثٌّغجفشر، 

. هشق ثٌٛلج٠ز رثس ثٌّٛؽجس ثٌّغجفشر، ثٌٛلج٠ز ثٌضفجم١ٍز ثٌشل١ّز ٌٍّقٛالس، ثٌٛلج٠ز ثٌضفجم١ٍز ثٌشل١ّز ٌٍخطٛه

 462ْك :انًزطهت انسبثك

 

 سبػبد يؼزًذح 3رصًٛى  َظًخ انمٕٖ                                     : 566انًسبق ْك 

ثخض١جس ثٌضٛصش، ِمجهغ ثٌٕٛثلً، ثٌّغجفز د١ٓ ػّٛد٠ٓ، ػذد ثٌٕٛثلً،   )ِفج١ُ٘ ثٌضق١ُّ، صق١ُّ خطٛه ثٌٕمً 

صمذ٠ش ظج٘شر . صق١ُّ ثٌؼجص١ٌز، ثخض١جس أعالن ثٌضؤس٠ل، صم١١ُ ػٕجفش ثٌخو. (ثٌذثسثس، دثسثس ثٌٕٛثلً

ثٌٙذف، ثٌقذٚد ثٌّغّٛفز ٌض١جسثس ثٌؾغُ، ِمجِٚز ثٌضشدز، ِمجِٚز )، صق١ُّ صؤس٠ل ٔظجَ ثٌمٜٛ (ثٌىٛسٚٔج)

فغجح ثٌخطٛر . صق١ُّ ؽذىز ثٌضؤس٠ل ٌٍّقطجس ثٌفشػ١ز. (ث٤سك، ثٌخطٛر ثٌّغّٛفز ٚصٛصشثس ثٌضالِظ

. ثعضخذثَ دشِؾ١جس ثٌقجعٛح ِٓ أؽً ػ١ٍّجس ثٌضق١ُّ. ٚصٛصش ثٌضالِظ، ل١جط ِمجِٚز ثٌضشدز

  360 ْك :انًزطهت انسبثك

 

 سبػبد يؼزًذح 3جٕدح  َظًخ انمٕٖ ٔانزٕافمٛبد                           :   568انًسبق ْك 

ثٌضٛصش ثٌضثةذ، صقش ثٌضٛصش، : ثٌضغ١شثس ه٠ٍٛز ث٤ِذ فٟ ثٌضٛصش. ثٌٕذن١ز ٚثال٘ضضثص٠ز: ثٌقجالس ثٌؼجدشر

ػذَ . ٚثالٔضفجخجس (dips )ثالٔمطجػجس، ثالٔخفجمجس : ثٌضغ١شثس لق١شر ث٤ِذ فٟ ثٌضٛصش. ٚثالٔمطجػجس ثٌذثةّز

إصثفز ثٌض١جس ثٌغجدش، : صؾٖٛ ثٌّٛؽجس. ثٌضغ١ٍه ٚثٌضؤس٠ل. صٛثصْ ثٌضٛصش، صمٍذجس ثٌضٛصش، صغ١شثس صٛثصش ثٌمٜٛ

صؾٖٛ ثٌضٛثفم١جس، ِؤؽشثس ثٌضؾ٠ٛٗ ثٌضٛثفم١ز، ثٌمذسر ِٚؼجًِ ثٌمذسر، . ث٦فشثص، صٛثفم١جس ثٌنؾ١ؼ، ٚثٌضٛثفم١جس

/ ِشثلذز ؽٛدر ثٌمذسر، فً ِغجةً ؽٛدر ثٌمذسر، ثٌمٛث١ٔٓ ٚث٤ٔظّز ثٌم١جع١ز. صؤع١شثس ثٌضخف١ف ثٌضؾ٠ٟٛٙ ٌٍضٛثفم١جس

. فجالس ٌٍذسثعز

  460ْك :انًزطهت انسبثك

 سبػبد يؼزًذح 3(                                       2)ُْذسخ انزٕرز انؼبنٙ  : 572انًسبق ْك 

فٟ أٔظّز ثٌمذسر ثٌىٙشدجة١ز، ثٌضقىُ دجٌضٛصشثس ثٌضثةذر، ثٌٛلج٠ز مذ  (ثٌذشق، ثٌضذذ٠ً، ٚثٌّؤلش )ثٌضٛصشثس ثٌضثةذر 

ثٌضٛصشثس ثٌضثةذر، صٕغ١ك ثٌؼضي فٟ أٔظّز ثٌمذسر رثس ثٌضٛصش ثٌؼجٌٟ، ثالخضذجسثس غ١ش ثٌّذِشر ٌٍّٛثد ٚث٤ؽٙضر 

. ثٌىٙشدجة١ز، ثخضذجس ثٌضٛصش ثٌؼجٌٟ ٥ٌؽٙضر ثٌىٙشدجة١ز

 470ْك :انًزطهت انسبثك
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 سبػبد يؼزًذح 3انذبالد انؼبثزح انكٓزثبئٛخ فٙ  َظًخ انمٕٖ                     :574انًسبق ْك 

ثٌّقٛالس ٚثٌٌّٛذثس : صّغ١ً أؽٙضر ثٌمٜٛ. ِذجدا صّغ١ً ثٌقجالس ثٌؼجدشر ٤ٔظّز ػٕجفش أٔظّز ثٌمٜٛ

ثٌّغجػذثس ثٌقجعٛد١ز ٌقغجح ثٌقجالس ثٌؼجدشر ثٌىٙشدجة١ز، ِقًٍ ثٌؾذىجس . ٚثٌّقشوجس ٚخطٛه ثٌٕمً ٚثٌىجدالس

 Pspice  ، ثٌذشقHybridثٌقجعٛح   EMPT دشثِؼ ثٌقجالس ثٌؼجدشر ثٌىٙشِٚغٕجه١غ١ز. ٚثٌقجعٛح ثٌشلّٟ

. ثٌظٛث٘ش، صؾ١ٙضثس ثٌٛلج٠ز

 470ْك :انًزطهت انسبثك

 سبػبد يؼزًذح 3يذطبد انمذرح ٔيصبدر انطبلخ انًزجذدح                   :580انًسبق ْك 

ِمذِز ػجِز ػٓ ِقطجس ثٌمذسر ثٌقشثس٠ز، ٔظجَ ِؼجٌؾز . ٔظشر ػجِز ٌّقطجس ثٌمذسر ٚفمجًا ٌٍٛلٛد ثٌّغضخذَ

ِقطجس ثٌؼٕفجس ثٌغجص٠ز ٚثٌذٚسر ثٌّشوذز، ِمجسٔز ث٤دثء . ثٌٛلٛد، أٔظّز ثٌّشثؽً ٚثٌؼٕفجس، أٔظّز ثٌض١ٌٛذ ٚثٌقظ

ٌِٛذثس ثٌذ٠ضي . ِقطجس ثٌمذسر ثٌّجة١ز ٚصىٌٕٛٛؽ١ج ثٌض١ٌٛذ فٟ ِقطجس ثٌمذسر ثٌّجة١ز. د١ٓ ِقطجس ثٌمذسر

ِقجدس ثٌطجلز ثٌّضؾذدر، هجلز ثٌش٠جؿ، ثٌطجلز ثٌقشثس٠ز ثٌؾّغ١ز ٚثٌفٛصٛ فٌٛضجػ . ِٚقطجس ثٌمذسر ثٌّقٌّٛز

ثٌؾّغ١ز، ثٌطجلز ثٌّجة١ز ث١ٌّىش٠ٚز، هجلز ثٌفنالس ٚثٌىضً ثٌق٠ٛ١ز، لذسر أِٛثػ ث١ٌّجٖ ٚثٌّذ ٚثٌؾضس، خال٠ج 

 .ثٌٛلٛد ٚث١ٌٙذسٚؽ١ٓ

  452ْك : انًزطهت انسبثك

 

 سبػبد يؼزًذح 3                 يٕاضٛغ يخزبرح فٙ  َظًخ انمٕٖ انكٓزثبئٛخ  :596انًسبق ْك 

. ِقضٜٛ ٘زث ثٌّغجق ٠قذدٖ ثٌمغُ

 

 سبػبد يؼزًذح 3                                    2يشزٔع انزخزج : ج 598انًسبق ْك 

ثٌضقم١ك ثٌٕظشٞ ٚثٌضطذ١ك ثٌؼٍّٟ ٌّؾجس٠غ خجفز صقش إؽشثف ػنٛ أوجد٠ّٟ ِٓ أػنجء ث١ٌٙتز ثٌضذس٠غ١ز، 

.  ، ٠ٚىْٛ ِطٍٛدجًا صمش٠شثًا ٔٙجة١جًا ٚثِضقجٔجًا ؽف٠ٛجًا ٠ٚ498ّىٓ أْ ٠ىْٛ ثعضّشثس ٌٍّؾشٚع ث٤ٌٟٚ ٘ك 

ج 498ْك :انًزطهت انسبثك
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2013خطخ / انخطخ اإلرشبدٚخ نجكبنٕرٕٚص ُْذسخ انمٕٖ انكٓزثبئٛخ   
 

 انسُخ األٔنٗ         انفصم األٔل
انًزطهت  ػذد انسبػبد إسى انًسبق ريش انًسبق

 انسبثك
 - 3 ػٍَٛ ػغىش٠ز 100ع ع 

 - 3 1ف١ض٠جء ػجِز  101ف 

 - 3 1صفجمً ٚصىجًِ  101س 

 101ف  1 1ف١ض٠جء ػجِز ػٍّٟ  105ف 

 - 4 ِمذِز ثٌٝ ثٌذشِؾز 150٘ـ 

150َ٘ـ   - 0 ِخضذش ِمذِز ثٌٝ ثٌذشِؾز 

٘ـ101ن    - 3 (ٌطٍذز ثٌٕٙذعز) 1و١ّ١جء ػجِز  

  15  ثٌّؾّٛع

 

 انسُخ األٔنٗ         انفصم انثبَٙ
ػذد  إسى انًسبق ريش انًسبق

 انسبػبد

انًزطهت 

 انسبثك
 - 3 ِٙجسثس ثٌٍغز ث٦ٔؾ١ٍض٠ز 101ي ص 

  ٘ـ101ن  1 (ٌطٍذز ثٌٕٙذعز) 1و١ّ١جء ػجِز ػٍّٟ   105ن 

 101ف 3 2ف١ض٠جء ػجِز  102ف 

 101س  3 2صفجمً ٚصىجًِ  102س 

 102ف  1 2ف١ض٠جء ػٍّٟ  106ف 

 150ْخ  2 يمذيخ فٙ انُٓذسخ 152ْطـ 

(ٌطٍذز ثٌٕٙذعز)ِؼجدالس صفجم١ٍز ػجد٠ز   ٘ـ203س   102ر  3 

  18  ثٌّؾّٛع

 

 انسُخ  انثبَٛخ        انفصم األٔل
ػذد  إسى انًسبق ريش انًسبق

 انسبػبد

انًزطهت 

 انسبثك
  ٘ـ203س  3 هشق ثٌضق١ًٍ ثٌٕٙذعٟ 216٘ـش 

 220٘ك  3 2دٚثةش وٙشدجة١ز  222٘ك 

 220٘ك  3 ثٌّٕطك ثٌشلّٟ 230٘ـ 

 - 3 ٌغز ػشد١ز 101ع 

 - 3 إخض١جسٞ ؽجِؼز 

 102ف 3 1دٚثةش وٙشدجة١ز  220٘ك 

  18  ثٌّؾّٛع

 
 

 

 
 

 

 

 انسُخ انثبَٛخ         انفصم انثبَٙ
ػذد  إسى انًسبق ريش انًسبق

انسبػب

 د

انًزطهت 

 انسبثك

 222٘ك 3 1إٌىضش١ٔٚجس  250ً٘ 

 102ف  2 ثٌّؾجغً ثٌٕٙذع١ز 205٘ـ 

  3 إخض١جسٞ ؽجِؼز 

 222٘ك  3 أٔظّز ثٌضقىُ ث٢ٌٟ 320٘ك 

 101ف  3 ١ِىج١ٔىج ثٌٕٙذع١ز 206ُ٘ 

 222٘ك  1 ِخضذش دٚثةش وٙشدجة١ز 223٘ك 

 220٘ك  3 ث٦ؽجسثس ٚثٌٕظُ  ح312٘ش 

  18  ثٌّؾّٛع
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 انسُخ انثبنثخ         انفصم األٔل
ػذد  إسى انًسبق ريش انًسبق

انسبػب

 د

انًزطهت 

 انسبثك

 222٘ك  3 1صق١ًٍ أٔظّز ثٌمٜٛ  360٘ك 

 250ً٘  3 1إٌىضش١ٔٚجس ثٌمٜٛ  352٘ك 

 101س  3 ثٌؾذش ثٌخطٟ  241س

 - 3 ثٌضشد١ز ثٌٛه١ٕز 102٘ـ .ط

 230٘ك  1 ِخضذش ثٌّٕطك ثٌشلّٟ 231٘ـ 

 216٘ـ 3 ثٌىٙشِٚغٕجه١غ١ز ثٌٕٙذع١ز 342٘ش 

 320٘ك  1 ِخضذش ثٌضقىُ ث٢ٌٟ 321٘ك 

 251ً٘  1 1ِخضذش إٌىضش١ٔٚجس  251ً٘ 

  18  ثٌّؾّٛع

 

 

 انسُخ انثبنثخ         انفصم انثبَٙ
ػذد  إسى انًسبق ريش انًسبق

 انسبػبد

 انًزطهت انسبثك

 360٘ك  3 2صق١ًٍ أٔظّز ثٌمٜٛ  460٘ك 

 - 3 إخض١جسٞ ؽجِؼز 

 342٘ش +222٘ك 3 ثٌّقٛالس ٚآالس ثٌض١جس ثٌّغضّش 350٘ك 

 - 2 ثٌشعُ ثٌٕٙذعٟ 202٘ك 

 352٘ك  1 ِخضذش إٌىضش١ٔٚجس ثٌمٜٛ 353٘ك 

  ح312٘ش  3 أٔظّز ث٦صقجالس 456٘ش 

 230٘ـ  3 صق١ُّ ٔظُ ثٌّؼجٌؾجس ٚثٌّضقىّجس ثٌذل١مز 344٘ـ 

  18  ثٌّؾّٛع

 

 

 

 

 

 

 

 انسُخ انزاثؼخ        انفصم انثبَٙ
 انًزطهت انسبثك ػذد انسبػبد إسى انًسبق ريش انًسبق

  3 إخض١جسٞ لغُ 

(1)ٕ٘ذعز ثٌنغو ثٌؼجٌٟ  470٘ك   360٘ك + 350٘ك  3 

 252٘و  3 ث٦لضقجد ثٌٕٙذعٟ 432٘ـ 

ػ498٘ك  3 2ِؾشٚع ثٌضخشػ ػ 598٘ك   

 452٘ك  1 ِخضذش ث٢الس ثٌىٙشدجة١ز 453٘ك 

أ360٘ك  1 ِخضذش أؽٙضر ٚل١جعجس 441٘ك   

462٘ك  1 ِخضذش ٚلج٠ز أٔظّز ثٌمٜٛ 463٘ك   

 - 3 إخض١جسٞ ؽجِؼز 

  18  ثٌّؾّٛع

 

 انسُخ انزاثؼخ        انفصم األٔل
ػذد  إسى انًسبق ريش انًسبق

 انسبػبد

 انًزطهت انسبثك

 102ف  2 ِٛثد ٕ٘ذع١ز 240٘ك 

 350٘ك  3 آالس ثٌض١جس ثٌّضغ١ش 452٘ك 

 152 أٚ ٘و 203٘ك  3 ِٙجسثس ث٦صقجي 205ً٘ 

 - 3 إخض١جسٞ ؽجِؼز 

 460٘ك  3 ٚلج٠ز أٔظّز ثٌمٜٛ 462٘ك 

 460٘ك  1 ِخضذش صطذ١مجس ثٌقجعٛح فٟ أٔظّز ثٌمٜٛ 461٘ك 

ً٘ + عجػز 120 1 1ِؾشٚع ثٌضخشػ ػ 498٘ك 

205 
ِخضذش صق١ُّ ٔظُ ثٌّؼجٌؾجس ٚثٌّضقىّجس  345٘ـ 

 ثٌذل١مز

 344٘ـ 1

  17  ثٌّؾّٛع
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انفصم األٔل يٍ انسُخ انخبيسخ+ انفصم انصٛفٙ يٍ انسُخ انزاثؼخ   
 انًزطهت انسبثك ػذد انسبػبد إسى انًسبق ريش انًسبق

أ500٘ك    عجػز120 6 ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ  

ح500٘ك    عجػز120 3 ثٌضذس٠خ ث١ٌّذثٟٔ  

 

 انسُخ انخبيسخ        انفصم انثبَٙ
 انًزطهت انسبثك ػذد انسبػبد إسى انًسبق ريش انًسبق

 360٘ك 3 أٔظّز ثٌضٛص٠غ ثٌىٙشدجة١ز 560٘ك 

  3 إخض١جسٞ لغُ 

٘ك  + 352٘ك  3 أٔظّز ثٌم١جدر ثٌىٙشدجة١ز 556٘ك 

أ452  

  3 إخض١جسٞ لغُ 

 250ً٘  3 2إٌىضش١ٔٚجس   أ350ً٘ 

أ452٘ك  3 ِقطجس ثٌض١ٌٛذ ِٚقجدس ثٌطجلز ثٌّضؾذدر 580٘ك   

  18  ثٌّؾّٛع

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


