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 :مقدمة
 علوم بدراسة الكهربائٌة الهندسة تخصص ٌهتم

 وتطبٌقاتها واالتصاالت واإللكترونٌات الكهرباء
 بشكل تتطور التً العلوم وهً  وتحلٌلها، وتصمٌمها

 وخاصة، عامة منشؤة وكل بٌت كل دخلت حٌث مذهل
 واألتمتة الكهرباء إدخال إلى الجمٌع وٌسعى

 الحٌاة ٌسهل مما المجاالت، كل فً واإللكترونٌات
. اإلنتاج وٌزٌد والعمل

 مطلع فً ابتداءًء  الكهربائٌة الهندسة تخصص إنشاء تم
. 2010 / 2009 الجامعً للعام األول الدراسً الفصل

 فً المهمة التخصصات من التخصص هذا وٌعد
 التً التخصصات ومن والخاصة، الرسمٌة الجامعات
. باستمرار المجاورة العربٌة والدول األردن ٌحتاجها
  ًء  إعدادا الطالب إعداد إلى التخصص هذا ٌهدف
 وضع تم حٌث والعملٌة، النظرٌة: الناحٌتٌن من متكامال
:  لتشمل له الدراسٌة الخطة

 لدراسة الطالب ٌحتاجها التً األساسٌة العلوم مواد- 
 .الهندسة

 .الكهربائٌة الهندسة لفهم المتقدمة المساندة المواد- 
 .والبرمجة الحاسوب علوم فً المتخصصة المواد- 
 القوى مجاالت فً المتخصصة الهندسٌة المواد- 

. واالتصاالت الكهربائٌة
 معرفة من الطالب اكتسبه ما ربط: العملً التدرٌب- 
 التً المٌدانٌة التطبٌقٌة بالجوانب الكهربائٌة الهندسة فً

. باستمرار تخصصه مجال فً للعمل ٌحتاجها
 الكهربائٌة الهندسة وهو واحدا برنامجا القسم وٌطرح
 درجة الخرٌج وٌمنح البكالورٌوس، لمرحلة

 انهائه عند الكهربائٌة الهندسة فً البكالورٌوس
 رئٌسٌة لغة العربٌة اللغة وتستخدم. البرنامج لمتطلبات
 حصول وبعد. اإلنجلٌزٌة اللغة جانب إلى للتدرٌس
 الكهربائٌة الهندسة فً البكالورٌوس درجة على الطالب
 واألجهزة الكهربائٌة النظم  تصمٌم: على قادرا سٌكون

. علٌها واإلشراف واختبارها وتطوٌرها اإللكترونٌة
 

 

 السلكٌة االتصاالت أنظمة تصمٌم على العمل
 .وصٌانتها والالسلكٌة
: ٌلً ما الكهربائٌة الهندسة دراسة وتشمل
: القدرة ونظم المحركات وهندسة الطاقة هندسة
 وخطوط الكهربائٌة والمحطات اآلالت بدراسة وتهتم
. والتوزٌع النقل

: االتصاالت هندسة
 وتتضمن والالسلكٌة السلكٌة التجهٌزات تشمل وهً
 وأنظمة( الخلوٌة )والنقالة الثابتة االتصال أنظمة

 البصرٌة واأللٌاف الصناعٌة، األقمار مع االتصال
. وغٌرها
: اإللكترونيات هندسة
 واألجهزة المكونات اإللكترونٌات هندسة تستخدم

. المتكاملة والدوائر الموصالت أشباه مثل اإللكترونٌة
 واألجهزة الكهربائٌة الدوائر  تصمٌم فً وتستخدم
. اإللكترونٌة واألنظمة والمعدات

: الرؤية
 الكهربائٌة الهندسة فً والبحوث التعلٌم فً التمٌز
. ودولٌا وإقلٌمٌا محلٌا مرموق مكان لتحقٌق

: الرسالة
 خالل من للطالب، الجودة عالٌة تعلٌمٌة فرص توفٌر
 متزامن الكهربائٌة، الهندسة فً متكامل برنامج تقدٌم
 باألدوات ومعزز والعملٌة، النظرٌة المعرفة توفٌر مع

. والمجتمع السوق احتٌاجات لتلبٌة الالزمة والمهارات
: األهداف

 الكهربائٌة الهندسة قسم خرٌجو ٌستطٌع التخرج بعد
 وذلك واإلجتماعٌة، واألخالقٌة المهنٌة األهداف تحقٌق
: خالل من
 ٌظهر والذي المختارة الحرفة أو المهنة فً النجاح* 
 المتمٌزة الفنٌة الوظائف وإشغال الوظٌفً الرضا من

. واالستشارٌة واإلدارٌة القٌادٌة والمناصب
 

 

 

 



 خالل من ٌظهر والذي العلٌا الدراسات فً النجاح* 
 والتوصٌة متقدمة، علمٌة درجات على الحصول
 وعرض األبحاث، ونشر العالً، التعلٌم لمواصلة
 .والجوائز االختراع وبراءات البحوث،

 الخدمات خالل من المحلً المجتمع خدمة فً اإلسهام* 
 واألنشطة القٌادٌة، واألدوار والتطوعٌة، العامة

. اإلرشادٌة
:  القبول متطلبات

 شهادة فً فوق فما % ( 80 ) معدل على الحصول

 الفرع العلمً، الفرع ) األردنٌة الثانوٌة الدراسة
 الصادرة الشهادات من ٌعادلها ما أو ( الصناعً

 أسوة وذلك األجنبٌة، أو العربٌة الدول من
 الجامعات فً الهندسة تخصصات بمتطلبات
. والخاصة الرسمٌة

: الكهربائية الهندسة لتخصص الدراسية الخطة
 الخاص االعتماد لمعاٌٌر  ًء  وفقا الدراسٌة الخطة أعدت

 العالً التعلٌم مإسسات اعتماد هٌئة عن الصادرة
 األكادٌمً االعتماد هٌئة لمعاٌٌر ووفقا األردنٌة،

 وتتكون .  ABET والتكنولوجٌا الهندسة لبرامج

 درجة لمنح معتمدة ساعة 160  من الخطة

 التً الكهربائٌة الهندسة تخصص فً البكالورٌوس
 المهندسٌن نقابة إلى لالنتساب المهندس تإهل

 المهنٌة للنقابات االنتساب وكذلك األردنٌٌن،
 التعلٌم وزارة من معتمدة وهً واألجنبٌة، العربٌة
. العلمً والبحث  العالً

: ٌلً ما الخطة وتتضمن 
: واالختيارية اإلجبارية الجامعة متطلبات

 األساسٌة المهارات تشمل معتمدة، ساعة 27 بمجموع

 ومهارات ، واإلنجلٌزٌة العربٌة كاللغتٌن
 العامة الثقافة مواد وكذلك البٌئة وعلوم الحاسوب،
. الوطنٌة والتربٌة

 لٌكون الطالب شخصٌة تنمٌة إلى المواد هذه وتهدف
 وٌكون الواقع، تحدٌات مع التعامل على قادرا

. المجتمع بناء فً فعاال عنصرا
 

 

 :الكلية متطلبات
 األساسٌة العلوم مواد تشمل معتمدة ساعة 27 بمجموع 

 مختلف دراسة فً الطالب ٌحتاجها التً
 والرٌاضٌات كالفٌزٌاء الهندسٌة؛ التخصصات
 الهندسٌة، والمشاغل الهندسً، والرسم والكٌمٌاء،
 المواد هذه وتهدف. الحاسوب لبرمجة باإلضافة

. التخصص مواد بدراسة للبدء الطالب تهٌئة إلى
:  اإلجبارية التخصص متطلبات

 النظرٌة المواد وتشمل معتمدة، ساعة 100 بمجموع

 إلى وتقسم الكهربائٌة، الهندسة مجال فً والعملٌة
 التدرٌب على التركٌز مع وإختٌارٌة، إجبارٌة مواد

 الجامعة مختبرات فً الدراسة أثناء العملً
 الهندسة مجال فً العاملة األردنٌة والمإسسات
. الكهربائٌة

: اإلختيارية التخصص متطلبات

 ٌستطٌع خاللها من والتً معتمدة، ساعات 6 بمجموع

 المعرفٌة، المجاالت بعض فً التعمق الطالب
 الكهربائٌة الهندسة فً مهمتٌن مادتٌن واختٌار

(. االتصاالت هندسة أو الكهربائٌة القوى هندسة)
: المٌدانً الهندسً التدرٌب
 الهندسة فً نظرٌة معرفة من اكتسبه ما الطالب ٌربط

 تإهله التً المٌدانٌة التطبٌقٌة بالجوانب الكهربائٌة
 مجال فً ممتاز بشكل لالنخراط التخرج عند

. تخصصه
: والمختبرات الفنية التجهيزات
 ومختبرات الهندسٌة والمشاغل المراسم وتشمل

 فً متخصصة مختبرات إلى إضافة الحاسوب،
 واآلالت الرقمً، والمنطق الكهربائٌة الدوائر

 القدرة وإلكترونٌات والتحكم الكهربائٌة
 القوى وأنظمة القٌاس وأجهزة واالتصاالت،
 مع عقدها ٌتم اتفاقٌات إلى إضافة. الكهربائٌة
 الهندسة كلٌات ومع الحرارٌة الحسٌن محطة

 المجال إلتاحة األخرى، الجامعات فً الكهربائٌة
 مجال فً العملً للتدرب التخصص هذا لطلبة

 العملٌة المهارات واكتساب الكهربائٌة، الهندسة
. الدراسة أثناء

 :الخريجين عمل مجاالت
 الهندسة فً البكالورٌوس درجة الطالب منح عند

: على  ًء  قادرا سٌكون الكهربائٌة
 فً المقاوالت وشركات الهندسٌة المكاتب فً العمل* 

 الخدمات إنشاء على واإلشراف التصمٌم، مجال
 على اإلشراف ثم ومن للمبانً، الكهربائٌة
. صٌانتها

 وشبكات الكهربائٌة الطاقة تولٌد محطات فً العمل* 
. العالً الضغط

 .وتوزٌعها الكهرباء تولٌد شركات فً العمل* 
 .وتشغٌلها اآلالت لصٌانة المصانع فً العمل* 
 تقوم التً الهندسٌة التجارة شركات فً العمل* 

 الالزمة والتجهٌزات وبٌعها، اآلالت باستٌراد
 .الصناعٌة والمنشآت للمشارٌع

 الشبكات وتجهٌز االتصاالت شركات فً العمل* 
. صٌانتها على واإلشراف والالسلكٌة السلكٌة

 تصمٌم فً مختصة ومصانع شركات فً العمل* 
. وصناعتها وصٌانتها اإللكترونٌة األجهزة

 الصناعً والتطوٌر الصٌانة ورش فً العمل* 
. الخاصة

: التدريسي الكادر
 المتمٌزٌن التدرٌس هٌئة أعضاء من نخبة القسم ٌضم

 الهندسة تخصصات فً الدكتوراه شهادة حملة من
 العالم فً الجامعات أشهر من المختلفة الكهربائٌة

 التدرٌسً المجالٌن فً الواسعة الخبرات ذوي من
. والعملً

: بنا اتصل
http://www.zu.edu.jo/faculties/engineeri
ng/engSite/Electrical%20Engineering/

about.aspx 

 53821100-00962 :  الهاتف رقم
 2108 : القسم سكرتٌرة : فرعً  

 2059 : القسم رئٌس            

 electric@zu.edu.jo : إلكترونً برٌد
 


