
  الدراسیة الخطة
  لمنح درجة الماجستیر في قسم الھندسة الكھربائیة

  جامعة العلوم والتكنولوجیا أألردنیة
  
  

یمنح قسم الھندسة الكھربائیة في جامعة العلوم والتكنولوجیا األردنیة درجة الماجستیر في 
الھندسة الكھربائیة في تخصص "االتصاالت واإللكترونیات" وتخصص "التحكم والقوى 

  الكھربائیة" ضمن البرنامجین المعتمدین في الجامعة وھما:
  
 برنامج الرسالة  
 برنامج االمتحان الشامل  
  

  0على أن یحدد القسم للطالب عند قبولھ نوع البرنامج الذي قبل فیھ
دما  ھ للسیر ق ة التخصصیة وتأھیل واحي العلمی ویھدف ھذا البرنامج لرفع مستوى الطالب من الن

ھفي الحصول على در درة  0جة الدكتوراه في مرحلة تالی ب المق دى الطال امج ل ذا البرن وینمي ھ
ة  واھر العلمی ة الظ ي دراس ذات ف ى ال اد عل ث واالعتم تنباط والبح ة واالس ى الدراس عل
ي تخصصات  ن تطورات  ف ا یستجد م والتخصصیة، وتعمیق مفھوم البحث واألبدع ومواكبة م

  الھندسة الكھربائیة.
  

ول عل ات الحص تیرمتطلب ة الماجس ة ى درج تكمال دراس ب اس ى الطال دة  34:  عل اعة معتم س
  موزعھ على النحو التالي: 

  
  اوال: تخصص االتصاالت واإللكترونیات: 

  
  برنامج الرسالة:   - أ

  
  معتمدة ) وھي:  ةساع  13المساقات االجباریة  ( 01
  

  0م0س 3    : الریاضیات التطبیقیة للمھندسین701كھ 
  0م0س 3             ئیة : العملیات العشوا705كھ 
  0م0س 3    : أنظمة نقل البیانات               751كھ 

   0م0س 3    : المعالجة اإلحصائیة لإلشارات   760ھ ك
  0م0س 1       : ندوة في الھندسة الكھربائیة  790كھ 

  
اع 12 ( :ختیاریةإلمساقات اال  02 ار ةس دة) یخت ا معتم ب  منھ ى 6الطال اعات عل س

  ). 2والباقي من جدول رقم ( )1(الجدول رقم  األقل من
ة القسم ان یدرس الطالب أي مساق من مساقات الماجستیر ـویمكن بعد موافق

  0ساعات معتمدة كحد أقصى 3أقسام الھندسة األخرى بواقع  في
  

  ساعات معتمدة )  9رسالة الماجستیر: (  03
  0یسجلھا الطالب على مدى فصلین دراسیین على األقل

  
  



  حان الشامل: برنامج االمت  0ب
  

  معتمدة ) وھي:  ةساع 19 المساقات اإلجباریة: ( 01
  

  0م0س 3     : الریاضیات التطبیقیة للمھندسین 701كھ 
  0م0س 3      : العملیات العشوائیة        705كھ 
  0م0س 3       : الدوائر اإللكترونیة المتقدمة  722كھ 

  0م0س 3         : أنظمة نقل البیانات 751كھ   
   0م0س 3             ت األلیاف الضوئیة : اتصاال753كھ   

  0م0س 3     : المعالجة اإلحصائیة لإلشارات  760كھ 
  0م0س 1       : ندوة في الھندسة الكھربائیة 790كھ 

  
ار معتمدة ) ةساع 15ختیاریة: ( اإلمساقات ال  02 بمن یخت ا الطال ى 9 ھ اعات عل س

  ).2) والباقي من جدول رقم (1األقل من جدول رقم (
تیر كن ـویم اقات الماجس اق من مس ب أي مس درس الطال ة القسم أن ی بعد موافق

قصى 3في أقسام الھندسة األخرى بواقع  ٌ   0ساعات معتمدة كحد أ
  

اء  االمتحان الشامل یتقدم 798كھ   03 د إنھ دة 34لھ الطالب بع اعة معتم ون  س ویك
  0االمتحان في مساقات الماجستیر

  



  
  :ائیةثانیا: ھندسة التحكم والقوى الكھرب

  
  برنامج الرسالة:   0أ  

  
  معتمدة ) وھي:  ةساع 13 المساقات اإلجباریة: ( 01

  
  0م0س 3    : الریاضیات التطبیقیة للمھندسین701كھ 
  0م0س 3        األنظمة الخطیة  :710كھ 
  0م0س 3      التحلیل المتقدم ألنظمة القوى  :730كھ 
  0م0س 3    التحلیل المتقدم لآلالت الكھربائیة :740كھ 
  0م0س 1        : ندوة في الھندسة الكھربائیة 790كھ 

   
ب  معتمدة ) ةساع 12(  :ختیاریةاإلمساقات ال  02 ا الطال ار منھ ى 6یخت اعات عل س

  ). 1) والباقي من جدول رقم (2األقل من جدول رقم (
تیر ـویمكن بعد موافق اقات الماجس اق من مس ب أي مس درس الطال ة القسم ان ی

  0ساعات معتمدة كحد أقصى 3بواقع  في  أقسام الھندسة األخرى
  

  ساعات معتمدة )  9رسالة الماجستیر: (  03
  0یسجلھا الطالب على مدى فصلین دراسیین على األقل 

  
  برنامج االمتحان الشامل:  0ب
  

    معتمدة  ) وھي:  ةساع 19المساقات اإلجباریة: (  01
  

  0م0س3    : الریاضیات التطبیقیة للمھندسین701كھ   
  0م0س 3            مة الخطیة : األنظ710كھ 
  0م0س 3             : أنظمة التحكم المتقدمة   712كھ 
    0م0س 3        : التحلیل المتقدم ألنظمة القوى    730كھ 
  0م0س 3      : التحكم ودینامیكیة أنظمة القوى 731كھ 
  0م0س 3        : التحلیل المتقدم لآلالت الكھربائیة  740كھ 

  0م0س1      الكھربائیة  : ندوة في الھندسة790كھ   
  

  ساعات على 9 ھا الطالبمن یختار معتمدة ) ةساع 15(  :ختیاریةاإلمساقات ال 02
  ). 1والباقي من جدول رقم ( )2الجدول رقم (األقل من 

تیر ـویمكن بعد موافق اقات الماجس اق من مس ب أي مس درس الطال ة القسم ان ی
  0د أقصىساعات معتمدة كح 3من أقسام الھندسة األخرى بواقع 

  
اء  798كھ  03 د انھ ون  34االمتحان الشامل یتقدم لھ الطالب بع دة ویك اعة معتم س

 0االمتحان في مساقات الماجستیر
 
 



  )1جدول رقم (
  

 س.م إسم المساق رمز المساق

 3 األمواج الكھرومغناطیسیة وأنظمة اإلشعاع 702كھ
 3 التوافق الكھرومغناطیسي  703كھ
 3 الكھرومغناطیسیة الطرق العددیة في  704كھ
 3 العملیات العشوائیة  705كھ
 3 دوائر األمواج الدقیقة  706كھ
 3 ھندسة الھوائیات المتقدمة  707كھ
 3 إنتشار األمواج الرادیویة المتقدمة  708كھ
 3 مواضیع خاصة في الكھرومغناطیسیة  709كھ
 3 الدوائر اإللكترونیة المتقدمة  722كھ
 3 صوتیة السطحیةاألمواج ال 723كھ
 3 الكترونیات الحالة الصلبة 724كھ
 3 اإللكترونیات الضوئیة  725كھ
 3 مواضیع خاصة في اإللكترونیات 729كھ
 3 شبكات اإلتصاالت 750كھ
 3 نقل البیانات الرقمیة  751كھ
 3 التشفیر المتحكم بالخطأ 752كھ
 3 إتصاالت األلیاف الضوئیة 753كھ
 3 االمتنقلة الرقمیةاإلتصاالت  754كھ
 3 نظریة الكشف والتقدیر  755كھ
 3 اإلتصاالت الرقمیة المتقدمة  756كھ
 3 إتصاالت الطیف الممتد 757كھ
 3 نظریة المعلومات والتشفیر  758كھ
 3 مواضیع خاصة في اإلتصاالت  759كھ
 3 معالجة اإلشارات اإلحصائیة  760كھ
 3 التقدیر الطیفي  761كھ
 3 معالجة الصور الرقمیة  762كھ
 3 األطیاف متعددة األبعاد 763كھ
 3 الترشیح بمعدالت متعددة وصفوف المرشحات 764كھ
 3 المعالجة المتكیفة لإلشارات 765كھ
 3 التحلیل الترددي الزمني 766كھ
 3 الشبكات العصبیة 767كھ
 3 مواضیع خاصة في معالجة اإلشارات الرقمیة  769كھ



  )2(جدول رقم 
  

 س.م إسم المساق رمز المساق

 3 األنظمة الخطیة  710كھ
 3 األنظمة غیر الخطیة 711كھ
 3 أنظمة التحكم المتقدمة 712كھ
 3 التحكم األمثل 713كھ
 3 أنظمة التحكم الرقمي  714كھ
 3 التحكم العشوائي  715كھ
 3 التحكم المتكیف  716كھ
 3 مواضیع خاصة في التحكم  719كھ
 3 التحلیل المتقدم ألنظمة القوى 730كھ
 3 دینامیكیة وتحكم أنظمة القوى 731كھ
 3 تشغیل أنظمة القوى 732كھ
 3 تخطیط أنظمة القوى 733كھ
 3 التغیرات العابرة في أنظمة القوى 734كھ
 3 ھندسة الضغط العالي  735كھ
 3 المغیرات العاملة بنمط التبدیل  736كھ
 3 القوى مواضیع خاصة في  739كھ
 3 التحلیل المتقدم لآلالت الكھربائیة  740كھ
 3 اآلالت الكھربائیة الخاصة 741كھ
 3 مواضیع خاصة في اآلالت الكھربائیة  749كھ

  
  


