
ساعة (18)

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي ا�ول  مجموع الساعات الكلي للفصل:

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

 مفاهيم رياضية

مفاهيم فيزيائية

 المواطنة ا	يجابية ومهارات الحياة

 اللغة ا	نجليزية

Study Skills

ساعة (18)

اسم المادة

السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي ا�ول  مجموع الساعات الكلي للفصل:

ساعة (18)

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي الثاني  مجموع الساعات الكلي للفصل:

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

مبادئ الرياضيات

علوم هندسية تطبيقية

أساسيات الهندسة الكهربائية وا	لكترونية

Engineering workshop 
الرسم الهندسي بالحاسوب

اللغة ا	نجليزية

ساعات (9) 

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي الصيفي  مجموع الساعات الكلي للفصل:

مبـــــــادئ التصميم الهندسي 

الرياضيات الهندسية التطبيقية

أساسيات الدوائـــــــر الرقمية

إدارة الجودة

ا�نظمة الصناعية

 آالت كهربائية

الدوائر وا�جهزة الكهربائية

 اللغة ا	نجليزية

ساعة (21)

اسم المادة

السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي ا�ول  مجموع الساعات الكلي للفصل:

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

 الحاكمات المنطقيـــــة المبرمجــــــة

 أساسيات هندسة الطاقـــــة

 مفـــــــاهيم إدارية مهنيــــــة

مهارات عمليـــة في الهنــدسة الكهربائيـــــة وااللكترونيــــــــــــة

أساسيات الهندسة الكهربائية وا	لكترونيـة والرقميــــــــــة 

 اللغة ا	نجليزية

عدد الساعات

ساعات (8)

اسم المادة

السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي الصيفي  مجموع الساعات الكلي للفصل:

التدريب الميداني

Career Readiness
ريادة ا�عمال

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

 تخصص هندسة الكهرباء وااللكترونيات
Electrical and Electronics Engineering 

الخطة االسترشادية لبرنامج الدبلوم الدولي  
(      ) 

(      ) 

مجموع ساعات التخصص الكلي:

ساعة معـتمــــدة

ساعة استدراكية 
”تحدد حسب مستوى الطالب” 
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 الفصل
األول

السنة ا�ولى

 الفصل
الثاني

السنة ا�ولى

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات استدراكي (6)

الفصل
الصيفي

السنة ا�ولى

الفصل
األول

السنة الثانية

الفصل
الثــاني

السنة الثانية

الفصل
الصيفي

السنة الثانية

عدد الساعات

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعة معتمدة(1)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعات استدراكي (6)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات استدراكي (6)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات استدراكي (6)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعتان معتمدتان(2)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

عدد الساعات

عدد الساعات

عدد الساعات

عدد الساعات

Beginner 

Elementary

Pre-intermediate

Intermediate 

اللغة العــربيــــــــة

مهارات الحاسوب

English

(99)(3)

(99)

(99)

 يعفى الطـــــالب من تسجيـــــل

 المـــواد التــــالية في حال اجتـاز

امتحــــان المستــوى في بدايــة

الفصـل الدراسي ا�ول: 

 تحــــديد مستويـــــــات اللغـــــة

 ا�نجليــــزيـــــة التي يــــدرسهـــا

الطالـب تحدد حسب إمتحــــان

  مستويـــات اللغـة ا�نجليزيــــة

The English Levels

ساعات

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات

ساعات

(3)

(3)

(9)(18)(21)

(9)(18)(21)

-(9)(12)

 الفصل
الدراسي

ى
عل

ا�
د 

ح
ال

يج
خر

لل

ى
عل

ا�
د 

ح
ال

ى
دن

ا�
د 

ح
ال

 عدد السـاعــات المعتمدة التي
 يستطيــــع الطــالب تسجيلهــا

خالل الفصل

الفصـــــــل ا�ول

الفصــل الثـــاني

الفصل الصيفي



نبذة عن تخصص هندسة الكهرباء وااللكترونيات

مجــــــــاالت العمـــــــــــل

 تعــد الهندســة الكهربائيــة وا	لكترونيــة فــرع مــن فــروع العلــوم الهندســية، يهتــم هــذا التخصــص بدراســة توليــد وإنتــاج الطاقــة 

 الكهربائيــة وذلــك مــن خــالل دراســة تطبيقــات علــوم الكهربــاء وااللكترونيــات وعلــوم الطاقــة ودراســة النظــم االلكترونيــة المختلفــة ذات

 التيــار والجهــد المنخفــض، وتعتبــر الهندســة الكهربائيــة وااللكترونيــة احــد العوامــل المؤثــرة بشــكل كبيــر فــي قطــاع الصناعــة ويقــوم هــذا

 التخصــص علــى ربــط الجانــب الكهربائــي مــع علــم االلكترونيــات ســواء كانــت لوحــات او عناصــر الكترونيــة مــع البرمجيــات الحديثــة التــي

تتحكم بكل ماهو محيط من خالل اجهزة الحاسوب

التجسيــــــر للجــامعات
يمكن للطالب التجسير على تخصص الهندسه الكهربائية وااللكترونية بجميع فروعها (هندسة القوى الكهربائية، هندسة االلكترونيات

ــي، وحصــل علــى شــهادة ــخ) داخــل ا�ردن وخارجــه حســب التعليمــات الصــادرة مــن التعليــم العال  الميكاترونكــس، هندســة االتصــاالت، ال

بيرسون تعتمد الساعات المعادلة حسب التخصص المجسر له

مشرف مقاوالت واالستشارات الهندسية             فني صيانة لوحات التحكم

فني صيانة االنظمة الكهربائية                              فني صيانة في محطات توليد الكهرباء

فني صيانة االنظمة الصوتية                                  مهندس انظمة الحماية واالنذار ونظم انذار الحريق، انظمة الكاميرات والمراقبة

Electrical and Electronics Engineering 

الخطة االسترشادية لبرنامج الدبلوم الدولي  
(      ) 

(      ) 

مجموع ساعات التخصص الكلي:

ساعة معـتمــــدة

ساعة استدراكية 
”تحدد حسب مستوى الطالب” 
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ال يسمح للطـــــالب بالتخرج من الكليـــــــة إذا حصــــــــل على معــــدل تراكمي أقــــل من %60

ُيـفصل الطــــالب بعد الفصل الـدراسي ا�ول له إذا حصل على معـدل تراكمـي أقــــل من %55

ُيفـصل الطــــالب المستجد في الفصـل ا�ول لــه إذا حصل على معدل تراكمي أقـــل من %50

إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر مقبول (15%) من الساعات يحرم ويعطي صفر الجامعة %35

تعليمــــــات الدراســـــــة

تعليمات البرنــــــــــامج الدولي

يتم اختيار طريقة تقديم متطلبات البرنامج الدولي سواًء باللغة العربية أو اللغة ا	نجليزيــــــة 

 فــي حــال تــم تقديــم متطلبــات البرنامــج الدولــي باللغــة العربيــة أو اللغــة ا	نجليزيــة ســيتم اضافــة ســطر واحــد علــي الشهــــادة 
للمتقدمين باللغة العربية أن التقييم كان بلغة أخرى غير اللغة ا	نجليزية دون التأثير على معايير وجودة الشهادة أواالعتماد أوالتجسير

 جميــع المــواد المعطــاة واالمتحانــات الرســمية فــي كليــة لومينــوس الجامعيــة ســتكون باللغــة ا	نجليزيــة ســواء تــم تقديــم مهــام او 
 متطلبات البرنامج الدولي باللغة العربية او اللغة ا	نجليزية

 تقييــم واجــب المــادة                          يعتمــد علــى نظــام تقييــم بالرمــوز هــي:                                                             ويجــب علــى الطالــب أنهــاء 
  متطلبات               على ا�قل للنجاح بالمـــــــــادة

على الطالب النجاح بالمستويات الخمسة للغة االنجليزية المعتمدة في كلية لومينوس الجامعية

(Assignment)
(Pass)

(P: Pass, M: Merit, D: Distinction) 

@ltucjo@ltuc.jo @ltuc.jo

 تخصص هندسة الكهرباء وااللكترونيات


