
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-4(1)كيمياء عامه  كيم101-1ريادة اإلعمال ريد2101مقدمه في الرياضيات ريض140

-4(1)فيزياء عامه  فيز103-3مهارات الحاسب تقن8140(1)اللغة االنجليزية  نجم140

س-/ ريض3150حساب التكامل ريض106-2مهارات االتصال علم3140مهارات التعلم والتفكير والبحث نهج140

س-/ ريض3150المتجهات والمصفوفات ريض107س-/ ريض3140حساب التفاضل ريض1150(2)الصحة واللياقة  صحة150

-3التحرير الفني نجم107س-/ نجم 8140(2)اللغة االنجليزية  نجم150
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

م-/ كهر1212معمل الدوائر الكهربائية كهر205س-/ هعم2104مقدمه في التصميم الهندسي هعم2105المهارات اللغوية عرب101

-3التصميم المنطقي كهر208س-/ ريض3106أساسيات الدوائر الكهربائية كهر4201(2)فيزياء عامه  فيز104

3االستاتيكا هعم3201أساسيات الرسم الهندسي هعم104
س -/ ريض 106

س-/ ريض107
 كهر211

الطرائق الحسابية في الهندسة 

الكهربائية
3

س -/ هعم211

م-/ ريض244

2تحليل الدوائر الكهربائية كهر212س-/ ريض3203المعادالت التفاضلية ريض3204مهارات االتصال للمهندسين نجم108
س -/ ريض107

س-/ كهر201

س-/ كهر 2213(2)الكهرومغناطيسية الهندسية  كهرc3-214++برمجة الحاسوب بلغة  هعم3211حساب التفاضل والتكامل ريض203

3(1)الكهرومغناطيسية الهندسية  كهر213
س  -/ فيز104

س-/ ريض203
س-/ ريض3107الجبر الخطي ريض244

1714

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

فرعي: نوع اخلطة  هندسة كهربائيةEE: التخصص اهلندسة: كلية 

البكالوريوس:الدرجة 

مستوى: مسمتزامن: مسابق:س

السادس

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

األول: االصدار 

الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطة 

-

-

 أنظمة اتصاالتCOS:املسار 

معدل:مع 

اجملموع

-

-

ساعات: سع

اهلندسة الكهربائية:  اخلطة الدراسية لقسم 

الثاني

اجملموع15

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

س      -/ ريض106

س-/ ريض107

جبارية 
إ

(1
)

-

-

-

-

الثالث األول

المتطلب

14اجملموع



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2االقتصاد الهندسيهعم403-2أخالقيات ألمهنه سلم2107التحرير العربي عرب103

-2(1)مشروع التخرج  كهر496س-/ كهر3301مبادئ االتصاالت كهر1320معمل التصميم المنطقي كهر210

-3االحتماالت واإلحصاء الهندسي احص3324تحليل اإلشارات والنظم كهر301

س-/ كهر3212مبادئ أنظمة القوى كهر3340نبائط ودوائر الميكروالكترونيات كهر310

س-/ كهر3301التحكم اآللي كهر1351معمل أساسيات االلكترونيات كهر312

م-/ كهر 1351معمل التحكم والقياسات كهر3356(1)التحويل الكهروميكانيكي للطاقة كهر330

 كهر3357مقدمه في المعالجات الصغرى كهر353
معمل المعالجات والحاكمات 

الصغرى
س-/ كهر1353
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املستوى

اجملموعة

ساسم المقرررمز المقرر

2االدارة الهندسية هعم404

2(2)مشروع التخرج  كهر497

1تدريب عملي كهر999

اجملموع

م-/ كهر310

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

التاسعالثامن

سابق:س

5اجملموع

متزامن: مساعات: سعمعدل:مع 

جبارية 
إ

(1
)

العاشر

السابع

المتطلب

اجملموع 16

س-/ كهر208

س        -/ كهر212

س-/ كهر213

الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة  أنظمة اتصاالتCOS:املسار 

جبارية 
إ

(1
)

األول: االصدار فرعي: نوع اخلطة  هندسة كهربائيةEE: التخصص اهلندسة الكهربائية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة: كلية 

المتطلب

-

س-/ كهر208

س-/كهر212

س-/ كهر201

-

س-/ كهر496

-

اجملموع

مستوى: مس



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

س-/ كهر 3340تخطيط انظمة القوى كهر444س-/ كهر 3310مقدمة الدوائر الكهربائية كهر401س-/ كهر 3301معالجة اإلشارات الرقمية كهر420

2معمل االتصاالت كهر421
س      -/ كهر 214

س-/ كهر 320
م-/ كهر 2441معمل القوى الكهربائية كهر445م-/ كهر1401معمل الدوائر الكهربائية كهر402

س-/ كهر 3340هندسة الجهد العالي كهر446س-/ كهر3310نبائط أشباه الموصالت كهر403س-/ كهر 3320االتصاالت الرقمية كهر422

 كهر404س-/ كهر 3214انتشار الموجات والهوائيات كهر423
الخاليا الشمسية واألنظمة 

الفوتوفولطانية
س-/ كهر 3441سوق الكهرباء وتبادل الطاقة كهر447س-/ كهر3310

 كهر405س-/ كهر 3423اتصاالت األقمار الصناعية كهر425
تصميم الدوائر المتكاملة ذات 

النطاق العالي جدا
س-/ كهر 3340أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية كهر448س-/ كهر 3310

 كهر406س-/ كهر 3214هندسة الموجات الدقيقة كهر426
معمل الدوائر المتكاملة ذات النطاق 

العالي جدا
س-/ كهر 3441حماية أنظمة القوى كهر449م-/ كهر1405

س-/ كهر 3357بنية الحاسب وتنظيمه كهر450س-/ كهر 3401الدوائر االلكترونية لالتصاالت كهر407س-/ أحص 3324نظرية المعلومات كهر427 

 كهر428
الترميز لتصحيح األخطاء في 

أنظمة االتصاالت
 كهر408س-/ كهر 3422

تقنيات وتصنيع الدوائر المتكاملة 

ذات النطاق العالي جدا
 كهر453س-/ كهر 3310

تصميم نظم المعالجات المصغرة 

المبنية داخليا
س-/ كهر 3357

3االتصاالت الالسلكية كهر463
س     -/ كهر 422

س-/ كهر 423
س-/ كهر 3351نظم التحكم المتقدمة كهر454س-/ كهر 3401الكترونيات األجهزة كهر409

س-/ كهر 3351تطبيقات التحكم اآللي كهر456س-/ كهر3310نبائط وأنظمة االلكترونيات الضوئية كهر410س-/ كهر 3423االتصاالت الضوئية كهر464

 كهر468
موضوعات مختارة في االتصاالت 

ومعالجة اإلشارات
 كهر3-412

تصميم الدوائر المتكاملة ذات 

النطاق العالي جدا منخفضة القدرة
م-/  كهر 1456معمل تطبيقات التحكم كهر457س-/ كهر3405

 كهر469
موضوعات مختارة في 

الكهرومغناطيسية الهندسية
س-/ كهر 3210 التصميم المنطقي المتقدم كهر458س-/ كهر 3403مبادئ النانو الكترونيات كهر3-415

م-/ كهر 1458معمل التصميم المنطقي المتقدم كهر459س-/ كهر 3401مقدمة ألساليب الحرب االلكترونية كهر35419

3هندسة الطاقة المتجددة كهر470س-/ كهر 2330(2)التحويل الكهروميكانيكي للطاقة  كهر431
س      -/ كهر 310

س-/ كهر 340

س-/ كهر 3340تأريض انظمة القوى كهر475س-/ كهر 3310الكترونيات القوى كهر432

 كهر433
معمل التحويل الكهروميكانيكي 

للطاقة
 كهر479م-/ كهر 1431

موضوعات مختار في هندسة 

القوى الكهربائية
3-

3التحريك الكهربائي كهر435
س      -/ كهر 330

س-/ كهر 432
س-/ كهر 3351مقدمة للذكاء االصطناعي كهر480

 كهر436المتطلبساسم المقرررمز المقرر
ديناميكية واستقرارية اآلالت 

الكهربائية
س-/ كهر 3357تصميم النظم ذات الوقت الحقيقي كهر481س-/ كهر 3330

س-/ كهر 3320شبكات االتصاالت كهر482س-/ كهر 3340تحليل أنظمة القوى كهر441-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

س-/ كهر 3351نظم التحكم الرقمية كهر483س-/ كهر 3441التشغيل والتحكم في أنظمة القوى كهر443-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

108-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

متزامن: ممعدل:مع سابق:س

متطلبات التخصص: الفئة 

مستوى: مس

:متطلبات اجلامعة: الفئة 

اجملموع

ساعات: سع

(ساعات6 ) 1اختيارية : اجملموعة 

(ساعة17) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

متطلبات من داخل القسم: الفئة  

األول: االصدار فرعي: نوع اخلطة  هندسة كهربائيةEE: التخصص اهلندسة الكهربائية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة: كلية 

 أنظمة اتصاالتCOS:املسار 

اجملموع

( ساعات6) 1اختيارية : اجملموعة 

الطالب:  اخلطة تشمل164:ساعات اخلطة  البكالوريوس:الدرجة 


