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 (م. س15 )المتطلبات اإلجبارية(   )(م.  س27 )متطلبات الجامعة :  أوُال 

.ساسم المادة رقم المادة 
م 

ع ف المتطلب السابق 

  --  3العلوم العسكرٌة  0200100
  --  3( 1)اللغة العربٌة  0200102
  --  3( 1)اللغة اإلنجلٌزٌة  0200103
  --  3التربٌة الوطنٌة  0200104
الثقافة اإلسالمٌة وقضاٌا  0200111

العصر 
3   ……..   

 من المجاالت التالٌة بحٌث ٌدرس الطالب مادة واحدة على (م. س12)المتطلبات اوختيارية  (ب)
األقل من كل مجال 

مجال العلأم اإلنسانية  
  ماعدا طلبة كلٌة اآلداب  3( 2)اللغة العربٌة  0200112
    3القدس تارٌخ وحضارة  0200114
  ما عدا طلبة كلٌة اآلداب    3تارٌخ األردن وفلسطٌن  0200113

مجال العلأم اوجتماعية  
  ماعدا طلبة كلٌة العلوم التربوٌة  3                             التربٌة علم مبادئ 0200122
  ما عدا طلبة كلٌة الحقوق  3علم القانون                            مبادئ  0200125
      3مبادئ علم االتصال  0200126
    3اخالقٌات طالب جامعً  0200127

مجال التكنألأجيا أالصحة 
   ماعدا طلبة كلٌة العلوم وتكنولوجٌا المعلومات 3مهارات حاسوب                         0300152
    3مبادئ علم الفلك  1003301
    3الثقافة العلمٌة  1003302
    3مبادئ علم البٌئة  1007010
      3 االسعافات االولٌة 1008101
مبادىء صحة عامة  0300146

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3    

 (م. س72) المتطلبات اإلجبارية :متطلبات الكلية :  انياًا 

س المادة رقم المادة 
م 

  المتطلب السابق 

  ---  3 1تفاضل وتكامل  0300101

   0300101 3 2تفاضل وتكامل  0300102
  ---  3 1فٌزٌاء عامه  0300121
    0300121 1 1فٌزٌاء عملٌه  0302111
   0300121 3 2فٌزٌاء عامه  0300122
    0300122 1 2فٌزٌاء عملٌه  0302112
  ---  3 1كٌمٌاء عامه  0303101
    0303101 1  1كٌمٌاء عامه عملٌة  0303103
  ---  3 1 برمجة حاسوب 0501110
مقدمة فً الهندسة واخالقٌات  0902100

المهنة 
1  ---  

  ---  3رسم هندسً  0906100
  ---  1 1 مشاغل هندسٌه 0905100
 ومهارات  كتابة فنٌة 0904405

اتصال 
1 0200103   

( 98: )المتطلبات اإلجبارية(             (107): المتطلبات التخصصية:  ال اًا 

.ساسم المادة رقم المادة 
م 

ع ف المتطلب السابق 

   0300102 3الرٌاضٌات الهندسٌة   0904201
احصاء واحتماالت لطلبة  0902200

الهندسة 
3 0300102   

    0300121 3استاتٌكا  0902221
   0300122 3 كهزبائيه لهنذست الطاقتدوائز  0906200

   0906200 3 لهنذست الطاقت الكتزونياث 0906201
هختبزدوائز والكتزونياث لهنذست  0906202

الطاقه 
1 0906201   

   0906200 3االت كهربائٌة للمٌكانٌك  0904360
مختبر االت كهربائٌة  0904366

للمٌكانٌك 
1 0904360   

   0905201 3تحلٌل عددي  0904304
   0300102 3رٌاضٌات هندسٌة متقدمة   0905201
   0902221 3مٌكانٌكا المواد  0905213
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   0902221 3دٌنامٌكا  0905311
    0300121 3الدٌنامٌكا الحرارٌة   0906301
   0905311 3( 1)مٌكانٌكا الموائع 0905341
(أو متزامن) 1مختبر مٌكانٌكا موائع  0905440  0905341   

   0906301 3انتقال الحرارة   0906401
   0906401 1مختبر انتقال الحرارة   0905458
   0906201 3قٌاسات واجهزة االستشعار   0906421
 التحكم والحماٌه النظمة  0906422

الطاقة   

3 0906421   

 مختبر قٌاسات وتحكم  0906423
النظمة الطاقه 

(أو متزامن)  1 0906422   

   0904360 3أنظمة الطاقة الكهربائٌة   0906320
   0906201 3الكترأنيات القدره    0904428

   0904428 1مختبر الكترأنيات القدره   0904429
       0906431 (  (طاقة وبٌئة 3( 1)الطاقه المتجدده  0906351
(أحصاء واحتماالت 3المحاكاه والتنبؤ  0906370 ) 0902200   
(متزامن 1مختبر المحاكاه  0906371 )  0906370   

مختبر برمجٌات فً هندسة  -
طاقة 

1 -   

    Department Consent 3تدرٌب هندسً للطاقة  0906000
    0300122 3تفاعالت ذرٌة  0906410
طاقة : (2)الطاقة المتجددة  0906451

الرٌاح 

3 0905341   

(أو متزامن 1مختبر طاقة الرٌاح  0906452 ) 0906451   
  ( 1كٌمٌاء عامة ) 0303101 3الطاقة والبٌئة  0906431
(طاقة وبٌئة 3إقتصاد وادارة الطاقة  0906440 ) 0906431   

طاقة : (3)الطاقة المتجددة  0906550
الخاليا الكهرأضأئية 

(أنظمة طاقة كهربائٌة 3 ) 0906320   

أو هتزاهن) ) 1مختبر الطاقة الشمسٌة  0906551  0906550   
   0906451+0906550 3تصمٌم موفر للطاقة  0906523
   0905455 3محطات طاقة حرارٌة  0906530
   (أو متزامن) 0906530 1مختبر محطات طاقة حرارية   0906531
   Department Consent 1( 1)مشروع التخرج 0906580
   0906580 3( 2)مشروع التخرج  0906581

 
 

 

 (م.س9)المتطلبات االختٌارٌة 

   0905341 + 0906301 3         (العنفاث)اث تىربين 0905541

0906554 
أنظوت الخاليــا الشوسيــت 

 الكهزوضىئيـت 
3 0906550   

0906555 
تصوين نظام الطاقت الشوسيت 

 الكهزوضىئي
3 0906550   

   (تصمٌم موفر طاقة)0906523  3 .تصوين الوباني الخضزاء 0906556

   0906451 3 تصوين نظام طاقت الزياح 0906557
   0905341+0905455     3 انظوت الطاقت الحزاريت الجىفيت 0906558

0906561 
 تكنىلىجيا انتاج  وخاليا الىقىد

 الهيذروجين 
3 0906351   

   0906351 3 انظوت الطاقت الحيىيت 0906532

0906582 
هىاضيع خاصت في هنذست 

 الطاقت
3 Department Consent   

   - 3انظوت تكييف وتبزيذ   -
   0906410 3طاقت الذريت  0906411

   - 3انظوت نقل وتخزين الطاقت  -
 

 

2تفاضل وتكامل ) 3 أقتصاد وإدارة هنذسيت  0906302 )  0300102   
 

 (المغة العربية، المغة االنجميزية، مهارات الحاسوب )عمى الطالب المستجد اجتياز االمتحان االستدراكي لمادة :  مالحظة 
.  ساعة معتمدة بنجاح120 ٌشترط لتسجٌل مشروع التخرج اجتٌاز الطالب **       

 ساعة معتمدة على 100تكون مدة التدرٌب ثمانٌة أسابٌع متصلة بعد أن ٌكمل الطالب :       التدرٌب المٌدانً
.       األقل داخل األردن أو ستة أسابٌع متصلة خارج األردن فً إحدى المؤسسات المعتمدة وٌعتبر شرط لتخرج الطالب

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 كليت الهنذست التكنىلىجيت 

  قسم هندسة الطاقة

25/6/2018 


