
 في هندسة االلكترونيات واالتصاالت لدرجة البكالوريوس وصف المواد الدراسية
)٢٠٢٠-٢٠١٩(  

 
 وصف المواد الدراسية باللغة العربية:  .أ

 
 وتكتب حسب االتي: 

 معلومات المادة: اسم المادة، رقم المادة، عدد ساعات المادة. .1
 وصف المادة. .2
  متطلب المادة السابق:               .3

 
  متطلب المادة المتزامن:  .4

  
 :عالمات الترقيم 

  (؛) للفصل ما بين الفصل واآلخر في المادة.
  (،) للفصل ما بين المواضيع الفرعية في نفس الفصل.

  (:) توضع بعد عنوان يُلحق به مواضيع فرعية تابعة له.
  االنتهاء من وصف المادة.(.) توضع عند 

 
 

  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  اسم المادة  رقم المادة 

  اسم المادة  رقم المادة 



0111101A ) [3-3] {3}) 1رياضيات  
األسية واللوغاريتمية؛  اإلقترانات العكسية، اإلقتراناتالمثلثية،  اإلقترانات الجبرية، اإلقترانات ،مراجعة اساسيات الجبراإلقترانات وطرق تمثيلها: 

المنحنيات،  لوبيتال، رسمنظرية ة والمثلثية واألسية واللوغاريتمية والعكسية، مشتقة اإلقترانات الجبري واالتصال؛ االشتقاق وتطبيقاته:النهايات 
تطبيقات عملية على التكامل  ،الالمحدود التكامل المحدود،التكامل  التكامل: مسائل عملية على القيم العظمى والصغرى؛، المعدالت المرتبطة بالزمن

  .المحدود مثل حساب المساحة المحصورة بين المنحنيات وايجاد الحجوم الدورانية

  المتطلب السابق: ال يوجد 
 
 

A0111102 ) [3-3] {3}) 2رياضيات  
على    تطبيقاتالمعتل؛  التكامل    المثلثية، استراتيجيات حساب التكامل،طرق التكامل: التكامل باألجزاء، تكامل اإلقترانات المثلثية، التكامل بالتعويضات  

متسلسالت تايلور المتتاليات والمتسلسالت:  وتطبيقاتها؛التكامل المحدود مثل ايجاد طول المنحنيات ومساحة السطوح الدورانية؛ اإلحداثيات القطبية 
 المتقاربة.المتشتتة؛ وتطبيقات عملية على المتتاليات والمتسلسالت الالنهائية وماكلورين؛ المتتاليات والمتسلسالت الالنهائية المتقاربة و

 )1رياضيات ( 0111101Aالمتطلب السابق:  
 
  

0111201 A) 3-3} [3) {1فيزياء عامة[ 
: القوة وتأثيرها، قوانين نيوتن، الكتلة والوزن، قوانين نيوتن للحركة ؛الحركة في بعدين؛ الحركة في بعد واحد المتجهات؛ ؛القياسوحدات الفيزياء و

: الحركة الدورانية في بعد واحد؛ الزخم الخطي والتصادمات؛ والقدرة، حفظ الطاقةالحركية والكامنة،  الشغل، الطاقةقوة االحتكاك؛ طاقة النظام: 
 . الحركة الموجية؛ الحركة االهتزازية: الموائع الساكنة، الموائع المتحركة؛ كا الموائعميكانيالعزم، سكونية االجسام، شروط االتزان، مركز الجذب؛ 

 المتطلب السابق: ال يوجد 
 
  

0111202 A) 3-3} [3) {2فيزياء عامة[ 
المقاومة، القوة الدافعة المركزية؛ المجال الكهربائي؛ قانون جاوس؛ الجهد الكهربائي؛ المواسعة والمواد العازلة؛ دارات التيار المستمر: التيار، 

ار المتردد؛ المغناطيسية الساكنة: القوة المغناطيسية، المجال المغناطيسي؛ مصادر المجال المغناطيسي؛ قانون فارادي؛ الحث المغناطيسي؛ دوائر التي

 .األمواج الكهرومغناطيسية
 ) 1فيزياء عامة (A 0111201  المتطلب السابق:

 
 

0111203A } 1-2} [1فيزياء عامة عملي [  
قانون نيوتن : تطبيق قوانين الحركة (في اتجاه واحد واتجاهين)؛  طاولة القوى  باستخدام أدوات القياس الدقيقة؛  القياستحليل البيانات وتحليل القياسات:  

قانون  ، نظام الكتلة والنابض؛ الكهرباء: البندول البسيط :الحركة التوافقية البسيطة ؛الشغل والطاقة ؛تطبيقات على الحركة واالحتكاكللحركة؛  الثاني
 اوم، تطبيقات قانوني كيرشوف.

  )1عامة ( فيزياء 0111201Aالمتطلب المتزامن: 
  
  

A0111301  {3} [3-3]كيمياء عامة       
ية الروابط مقدمة في الكيمياء العامة: أقسام المادة، خواص المادة، الجدول الدوري للعناصر الكيماوية: التركيب االلكتروني للذرات، الخواص الدور

اب المعادالت التركيب والصيغ وحس(الكيماوية: الرابطة االيونية؛ تسمية المركبات التساهمية؛ القياسات األرقام المعنوية، الحسابات الكيماوية 
 زال.الكيميائية)؛ المحاليل المائية: االحماض والقواعد، حمض لويس، األمالح، تفاعالت األحماض والقواعد واألمالح، تفاعالت األكسدة واالخت

  : ال يوجد السابقالمتطلب 
  
  

A0112101  {3} [3-3]الجبر الخطي    
االنظمة الخطية؛ معكوس المصفوفات؛ تحويل المصفوفات وتريا؛ قيم آيجن ومتجهات آيجن؛ الجبر الخطي: المصفوفات؛ المتجهات، المحددات؛ حلول  

  مية.الداالت المركبة التحليلية: االعداد المركبة؛ الداالت المركبة التحليلية والتوافقية؛ الداالت المركبة االسية والمثلثية واللوغاريت
  )2رياضيات ( 0111102Aالمتطلب السابق:  

  
0811201A {3} [3-3]الهندسة)  (حاسوب مهارات 

  إلى  مقدمة؛  مؤشرات؛ الالمصفوفات  وظائف (الدوال)؛  ؛تراكيب التحكم  ؛++Cمقدمة في لغة البرمجة  :  ++C  لغة  باستخدام  للبرمجة  المفاهيم األساسية
 الكائنات. الفئات و
 استدراكي حاسوب مهاراتA 0331700 السابق: المتطلب



 A0811202 {1} [1-2]مشاغل هندسية 
الصفائح  السالمة في مكان العمل واستخدام األدوات؛ المهارات األساسية للقياسات؛ المهارات األساسية للبرادة اليدوية واللحام والنجارة وتشكيل

    المعدنية وتوصيالت الدوائر الكهربائية المنزلية.
 السابق: ال يوجد  المتطلب

 
 

2010812A 3-3[ {3} اخالقيات المهنةمهارات االتصال و[       
مهارات االستماع أنواع االستماع مهارات التحدث استراتيجيات لتطوير مهارات  اللفظي وغير اللفظي،  أساسيات مهارات االتصال عمليات التواصل

تقنيات القراءة والفهم؛ مهارات الكتابة الفنية: خصائص الكتابة الفنية، التحدث أنواع التحدث االستراتيجيات الفعالة لتقديم العروض مهارات القراءة 
خالقيات مهنة الهندسة: المفاهيم الرئيسة؛ االخالقيات التطبيقية؛ ؛ افوائد الكتابة الفنية، أنواع الكتابة الفنية: البحوث العلمية، التقارير الفنية، طلب وظيفة

وتجاه مهنة الهندسة؛ التعريف بمبادئ األمان والحوادث  وليات المهندس تجاه المجتمع وتجاه أصحاب العملالنظريات االخالقية لمهنة الهندسة؛ مسئ
 .المهنية، مواثيق االخالقيات الدولية لممارسة مهنة الهندسة

  بالغة اإلنجليزية مهارات االتصال  A0161201المتطلب السابق:  
  
  

0831201A  3-1[  {2}هندسيرسم[  
المتعامد؛ الرسم االيزومتري ثالثي االبعاد؛ القطاعات؛ الرسم بواسطة   واالسقاطاستعماالت أدوات الرسم؛ الحروف؛ أنواع الخطوط واستخداماتها؛ رسم المساقط 

 االبعاد في مجاالت الهندسة المختلفة.   وثالثيالحاسوب (االوتوكاد) ثنائي 
 المتطلب السابق: ال يوجد 

  
  

A0832101  {3} [3-3]معدالت تفاضلية  
التفاضلية   حلول المعادالت  ؛واالجتماعية والفيزيائية ؛ التمثيل الرياضي لبعض التطبيقات الهندسية والعلياحلول المعادالت التفاضلية من الدرجة األولى والثانية 

 ت التفاضلية باستخدام تحويالت البالس. المعادال المشتقات؛ حلولباستخدام المتسلسالت الالمحدودة؛ تحويالت البالس؛ تحويالت 
  (يجب النجاح)  )2رياضيات ( *2011110Aالمتطلب السابق:  

  
  

A0832102  [3-3] {3}إحصاء هندسي  
ومنحنيات التوزيع  مقدمة في اإلحصاء الوصفي وكيفية عرض ووصف البيانات؛ مقدمة في نظرية االحتماالت والمتغيرات العشوائية  ؛  في الهندسة تطبيقات االحصاء 
كيفية إيجاد معادالت ؛  ؛ قياس معامل االرتباطاالحصائية  ؛ اختيار واختبار الفرضياتالقدير او التخمين االحصائي  ؛نظريات االعتيان  ؛تقنيات العد العشوائي المختلفة؛

  . وتحليله  االنحدار
  )1رياضيات ( 0111101Aمتطلب السابق:  لا

  
  

 A0833101[3-3]   {3}عددية تحليالت    
؛ التفاضل العددي؛ التكامل العددي؛ الطرق العددية  Interpolation)التخمين (   ،)Iterationلمحة عامة عن طرق التحليل العددي؛ حل المعادالت بواسطة التكرار (

  .التفاضلية في الجبر الخطي، الحذف بطريقة غاوس، طريقة التربيع االقل؛ الطرق العددية لحل المعادالت 
 الجبر الخطي     A0112101متطلب السابق:  ال
  
  

0822501 A [3-3]  {3} (1)إلكترونيات 
شباه أشباه الموصالت: التوصيل في المواد، أشباه الموصالت النقية وغير النقية ، الخواص الكهربائية ألشباه الموصالت، عملية االنتشار في أ

مواسعة الفولطية، تأثيرات درجة الحرارة، نماذج الصمام الثنائي ،  ديود، منحنى عالقة التيار معp-n االنحياز االمامي والعكسي في  ,الموصالت 
تطبيقات الصمام الثنائي:    الصمام الثنائي الباعث للضوء والصمام  الضوئي ؛ زينر، : الثنائية  الصمام الثنائي وزمن االستجابة ، أنواع الصمامات

، ACو DC، تحليل C-Eو C-Cو C-Bدوائر التصحيح ، دوائر القطع  ، دوائر اإلزاحة  و مضاعفات الجهد ؛ الترانزستورات ثنائية القطب: 
، MOSFETوJFET كمفتاح الكتروني ومضخمات؛ ترانزستورات تأثير المجال: خصائص منحنى عالقة التيار مع الفولطية:  BJT :BJTتطبيقات  

 .ACو DCتحليل
 ) 2فيزياء عامة ( 0111202Aالمتطلب السابق:  

 
A0823101  {3} [3-3]االحتماالت والعمليات العشوائية  

وظيفة التباين والترابط  ؛الخصائص الدورية والثابتة ؛العمليات العشوائية ؛متغير عشوائيالمقدمة إلى االحتماالت والمتغيرات العشوائية؛ إحصائيات 
  الذاتي؛ الكثافة الطيفية للقدرة؛ تصفية العمليات العشوائية؛ عملية غاوس: الضوضاء، عملية عشوائية ضيقة النطاق.

 إحصاء هندسي A0832102متطلب السابق:  ال



0823401 A {3} [3-3]إشارات وأنظمة  
اشـارة مسـتمرة و متقطعة مع الزمن؛ معالجة اإلشـارات باسـتخدام برمجية  ،عينات من اإلشـارةأسـاسـيات أخذ  تمثيل وتصـنيف األنظمة واإلشـارات:

(MATLAB), الغير متغيرة مع الزمن  المتصلة زمنيا و    تصنيف األنظمة, خصائص األنظمة الخطية(LTI) ،  المتقطعة   خصائص األنظمة الخطية
ــتجابة للعينة) معادلة التحويل و Laplaceتحويل "البالس" (  ،االلتوائيةعمليات ال ،الغير متغيرة مع الزمنزمنيا و ــلة   ،االس ــلس ــتخدام مس التمثيل باس
  .عرض نطاق اإلشارات طيف الطور و محتوى اإلشارات من الطاقة والقدرة، ،وتطبيقاتها فورييه تحوير ،العامة فورييه

  )2رياضيات ( A0111102متطلب السابق:  ال
  
  

0823403A  {3} [3-3]اتصاالت تشابهية  
ــاع ((Hilbert)برت" يله"؛ تحويله  يهمراجعة لتحويالت فوري ــمين التناظري: االتسـ ــحات؛ تقنيات التضـ )،  FM)، التردد (AM، األطياف، المرشـ

ــور ( ــ ــ ــ ــن التناظــري؛ خلط الموجات (PMالطــ ــ ــل حزمة الضوضاء: أداء الضوضــاء في التضمي ــ ــ )؛ مستقبالت "سوبر هيتروداين"  FDM)؛ تمثي
)Superhetrodyne.(  

   (يجب النجاح) إشارات وأنظمة *4010823A المتطلب السابق:
  
  

0823404A  {1} [1-2] تشابهيةمختبر اتصاالت   
)؛ مضــمنات االتســاع؛ اإلرســال بتضــمين FM)، التردد (AMالمرشــحات؛ التضــمين واالســتعادة من خالل تقنيات التضــمين التناظري: االتســاع (

  ).Super-heterodyneالجانبي المفرد؛ مستقبالت سوبر هيتروداين (االتساع 
  االتصاالت التشابهية 4030823A المتطلب المتزامن:

  
  

A0823501 ) {3} [3-3] )2إلكترونيات   
ــتور؛ ــخمات من مرحلة  انحياز الترانزسـ ــتجابة الترددية للمضـ ــخمات متعددة المراحل؛ االسـ ــخمات من مرحلة واحدة والمضـ واحدة ومتعددة المضـ

التحليل والتصــميم  مضــخمات تفاضــلية؛ مضــخمات العمليات:؛ االســتجابة للترددات العالية وللترددات المنخفضــة ؛ومواســعة ميلر تأثير المراحل؛
  مرشحات سلبية وفعالة. ؛مؤشرات التذبذب ؛الخطية وغير الخطية مضخمات العملياتل

 (يجب النجاح)  )1إلكترونيات ( *0150822Aالمتطلب السابق:  
  
  

 A0823502{1} [1-2] مختبر إلكترونيات   
  الترانزستورخصائص  ؛ثنائي زينر وتنظيم الجهد ،دوائر التقويم النصفي والكلي ،دوائر القطع والوصل :خصائص ثنائي أشباه الموصالت وتطبيقاته

ــائص  ؛) ودوائر االنحيازBJTثنائي القطبية ( ــتورخص ــارة ؛) ودوائر االنحيازFET( الترانزس ــتجابة الترددية  ؛مكبرات اإلش ــخمات مناالس   للمض
  فعالة.ومرحلة واحدة ومتعددة المراحل، مضخمات تفاضلية؛ مضخمات العمليات؛ مرشحات سلبية 

 ) 2إلكترونيات (A 0823501المتطلب المتزامن: 
  
  

0823503A [3-3] {3} إلكترونيات رقمية    
تبديل، الثنائيات والترانزستورات أجهزة ال  ؛دوائر التبديل ، تشويه النبضة ، أشكال الموجة الدوري ,اإلشارات والنظم الرقمية، أشكال الموجات

 DTL   ،RTLالت  تقنيات المنطق وعائالت المنطق الرقمي، الدوائر الرقمية المتكاملة، العائ  ؛كأجهزة التبديل ، وتحليل دوائر التبديل وأوقات التبديل
،  MOS  ،NMOS  ،PMOSمن حيث التشغيل واألنواع، عاكس  MOS، تكنولوجيا  ECL، جامع مفتوح ، ثالثي الحالة ، عائلة  TTLو

CMOS  ،MOS  الديناميكي ، دوائر نقلCMOS، الذبذباتدوائر  ؛االتواصل بين العائالت ومشكالته:  monostables ،astables،schmitt 
trigger   ،bistables  ،555المؤقت  و  IC  تناظريلى التناظري والمحول الإالمحول الرقمي    ؛عناصر وأنواع الذاكرة، أجهزة المنطق القابلة للبرمجة؛ 

  .رقمي إلى
 )  2( إلكترونيات 0823501A المتطلب السابق:

  
  

0823504A  {1} [1-3] رقميةمختبر إلكترونيات    
 ؛ومشكالتها CMOS وTTLبوابات  ؛ التواصل بينCMOSو ،RTL ،  TTLخصائص بوابات المنطق: العائالت المنطقية  ،التبديلأجهزة   خصائص

دوائر المحول الرقمي الى التناظري والمحول  ؛IC 555قت ؤالمو، monostables،astables  ،schmitt trigger ،bistables :دوائر الذبذبات
  .رقمي إلى لتناظريا

 إلكترونيات رقمية   5030823A المتطلب المتزامن:
 
 
  



A0824301  {3} [3-3] الضوئيةاتصاالت األلياف    
: انتشار single-modeو multi-modeخواص األلياف البصرية  ؛مقدمة؛ مزايا وتطبيقات االتصاالت البصرية؛ موجه الموجات البصرية العازلة

نائيات  التوهين، التشتت؛ المصادر البصرية: الليزر، ليزر أشباه الموصالت، والثنائيات الباعثة للضوء، دوائر القيادة؛ الكاشفات الضوئية: الث،  الموجات
 ؛المستقبل، مصادر الضوضاء؛ أنظمة االتصاالت البصرية الفضاء الحرودارات  Avalanche، الثنائي الضوئي PINالضوئية، الثنائي الضوئي 

 المحاكاة العددية؛ بحث.  ؛هندسة وتصميم أنظمة االتصاالت البصرية
  اتصاالت رقميةA 0824401المتطلب السابق:  

  
  

A0824302  {3} [3-3] السلكيةاتصاالت   
نظرة عامة على األنظمة الالسلكية الحالية   وحدود األداء األساسية ألنظمة االتصاالت الالسلكية.تحليل األداء  و التصميم  :أساسيات االتصال الالسلكي

  والمستقبلية، ونماذج قنوات االتصال الالسلكية، بما في ذلك فقدان المسار، والتظليل، ونماذج القنوات متعددة المسارات اإلحصائية. 
 اتصاالت رقميةA 0824401المتطلب السابق:  

 
 

0332408A  3- {3} [3الموجاتالهوائيات وانتشار[    
األمواج الكهرومغناطيسية معادالت ماكسويل، خصائص الموجات المستوية: عالقات الحقل، مقاومة الموجة، متجه بوينتنغ، السرعة  صصائخ

فاهيمها: الزاوية، األوساط المسببة للفقد، االستقطاب: حاالت االستقطاب، التمثيل الرياضي لالستقطاب، االستقطاب العشوائي؛ مبادئ الهوائيات وم
اءة  ع، نطاق الحقل القريب ونطاق الحقل البعيد، إشعاع الحقل البعيد الناتج عن هوائي خطي، مؤشرات الهوائيات: نمط اإلشعاع، االتجاهية، كفاإلشعا

قطاب، ستومقاومة اإلشعاع، كسب القوة، عرض النطاق، المعاملة بالمثل، فتحة هوائي االستقبال، عرض اإلشعاع واالتجاهية، معادلة فريس، توافق اال
طحة، مصفوفات ثنائي القطبية العملي: بناء ثنائي القطبية، توزيع التيار، نمط اإلشعاع، المقاومة الداخلة، مصفوفة الهوائي، المصفوفات الخطية والمس

اكس قطعي، هوائي خطية منتظمة، العناصر الطفيلية (هوائي يودا ياغي)، الهوائيات العاكسة، هوائي أحادي القطبية، عاكسات الزاوية، هوائي ع
مخروطي، هوائي حلقي، هوائي حلزوني، هوائي رقعة، انتشار موجات الراديو، الموجات األرضية، موجات الغالف الجوي، االنتقال في الغالف 

 الجوي، روابط المايكرويف.
   كهرومغناطيسية  A0872501:المتطلب السابق

  
  

0824401 A {3} [3-3]اتصاالت رقمية     
)، PCM)، تـضمين ـشفرة النبـضة (PAMالتحويل من اإلـشارة المتـصلة إلى اإلـشارة المنقطعة؛ تـضمينات النبـضة التناظري: تـضمين اتـساع النبـضة (

الضوضاء؛ تداخل الرموز النبضية )؛ المرشح الموائم وأداء  Nyquist)، وتضمين دلتا؛  معيار نايكوست (DPCMتضمين شفرة النبضة التفاضلية (
)ISI :وطرق معالجتها؛ تشــفير الخط؛ المعادلة؛ اإلرســال الرقمي الثنائي ضــمن حزمة (BASK ،BFSK ،BPSK ،DPSK ؛ التمثيل الهندســي

ـضاء وكفاءة )؛ أداء الـضو(M-ary  ASK, PSK, FSK, QAMلإلـشارات المتعامدة؛ المـستقبالت ذات الترابط؛ أـشكال مواقع اإلـشارات؛ تراـسل 
  النطاق؛ التزامن.

  (يجب النجاح) التشابهية االتصاالت *4030823Aالمتطلب السابق: 
  
  

0824402A  {1} [1-2] رقميةمختبر اتصاالت      
)؛ اسـتعادة التزامن؛ إشـارة  (PCM)؛ توليد وكشـف إشـارة مضـمنة بشـفرة النبضـة Aliasing؛ أثر عملية التداخل (تثبيتها زمنيادوائر أخذ العينات و

اـسي يق البيانات) النطاق األـس ،  ASK ،FSK ،PSK كـشف األخطاء وتصـحيحها؛ صـيغ االتصـال الرقمي الحز مي:  ،الرقمية (الرموز الخطية وتنـس
  .QPSKو

  االتصاالت الرقمية 0824401A المتطلب المتزامن:
  
  

0824403A  {3} [3-3] الرقميةمعالجة اإلشارة   
ــية الى رقمية ــارات القياس ــارات وأنظمة زمنية متقطعة؛ تحويل  ؛أخذ العينات والتداخل في عملية تحويل اإلش وتطبيقه في تحليل أنظمة  zمراجعة إش

LTI باســـتخدام   معالجة اإلشـــارة الرقمية؛MATLABالمتقطع ( يه؛ تحويل فوريDTFT(اســـتجابة تردد أنظمة  ؛LTIالمنفصـــل  يه؛ تحويل فوري
)DFT(هياكل لمرشحات  ؛FIR وIIR معالجة الصوت ومعالجة الصور.معالجة اإلشارة الرقمية؛ مقدمة في تصميم المرشحات الرقمية؛ تطبيقات :  

 (يجب النجاح) إشارات وأنظمة *4010823Aالمتطلب السابق: 
  
 

0824601A  [3–6] {3}التدريب الميداني 
لمدة ـستة اـسابيع متـصلة في  وأاكتـساب خبرات عملية من خالل العمل لمدة ثمانية اـسابيع متـصلة في مؤـسـسة معتمدة داخل المملكة األردنية الهاـشمية، 

 مؤسسة معتمدة خارج المملكة.
  س.م. بنجاح 115اجتياز المتطلب السابق: 



0825401A {3} [3-3]شبكات االتصاالت والحاسوب   
ــبكة؛  ــيل الدائري والحزم؛ طبقات الش ــبكة؛ طرق اOSI  ،TCP/IPنموذج بروتكوالتالتوص ــوتي؛  الهاتفية؛ نماذج الخطوط لولوج للش ؛ المدى الص

لكية: االلياف الضـوئية، معدا ، المدمجات؛  المودماتت ارـسال الـشبكات: خطوط االـشتراك الرقمية؛ ـشبكات الخدمة المتكاملة الرقمية؛  الـشبكات الالـس
شـبكات الحواسـيب: متوسـطة المدى والواسـعة   :شـبكات الحواسـيب المحلية:   طبوغرافيا التوصـيل، انماط الولوج المتعدد، معمارية الفريم؛ اإلنترنت

ــوتي عبر  ــال الصـ ــارات، االتصـ ــال غير المتزامن، IPالمدى الجغرافي، االنترنت؛ البروتوكوالت: العنونة، المسـ طبقات البروتوكوالت ؛  :االرسـ
 التوصيل التناوبي للفريم ؛SONET, SDHمعمارية الخاليا، الطبقة الفيزيائية؛ التوصيل؛ االرسال المتزامن مثل 

  اإلشارات واألنظمة 0823401Aالمتطلب السابق: 
  
  

0825402A  {3} [3-3] الخلويةأنظمة االتصاالت   
ــميم نـظام  ـــعة خطوط نـقل مـفاهيم تصــ ــاالت، نظرـية انتـقال المعلوـمات، مرحـلة مـناوـلة المعلوـمات، ســ ــاالت الخلوـية: تخطيط قنوات االتصــ االتصــ

؛ تقنيات ، التنوع والتالشـــيالمعلومات؛ أنظمة انتشـــار الموجات الكهرومغناطيســـية: نظام الفقد في الفراغ، نظام االتجاهين، خســـائر النماذج العملية
   GSM.؛ نظام FDMA, TDMA, CDMAقنيات االتصال المتعددة: ت التسوية؛ التعديل؛

  اتصاالت السلكية A0824302المتطلب السابق:  
 
  

0825501A  {3} [3-3] االتصاالتالكترونيات     
أداء األجهزة غير أداء وحدات االرـسال واالـستقبال؛ أداء الـضوضاء في االتصاالت اإللكترونية. مؤشر الضوضاء؛ الحساسية؛ السلوك غير الخطي /  

نقطة اعتراض من   ،)P1dBتـشويه التعديل البيني؛ نقطة ـضغط ديـسيبل واحدة (  ،التعديل البيني ؛الترددات المتوافقة؛ حجب وإزالة الحـساـسية ؛الخطية
مضــــخمات القدرة  ،الخالطات ،المتذبذبات ،ثنائيات الســــعة المتغيرة ،PINثنائيات  ،)؛ دوائر االتصــــاالت في ترددات الراديوIP3الدرجة الثالثة (

  .IF، PLLالمضخمات الترددات الراديوية منخفضة الضوضاء ومضخمات  ،الراديوية
  االتصاالت الرقمية 0824401Aالمتطلب السابق: 

 
  

0825502A  {3} [3-3] الضوئيةالكترونيات االتصاالت   
؛ فيزياء  single mode و multimodeمراجعة االتصــاالت البصــرية؛ نظرية الموجه الموجي البصــري العازل؛ فيزياء وبناء األلياف الضــوئية  

ليزر أشـباه الموصـالت ؛ الكاشـفات الضـوئية: نظرية وخصـائص كاشـفات الضـوء وأنواع الثنائيات الضـوئية  ،ونظرية المصـادر البصـرية والليزر
تصـميم النظام؛ المحاكاة العددية؛  الدوائر البصـرية المتكاملة؛ ومصـادر الضـوضـاء ؛ تحليل ميزانية الطاقة ؛ تحليل ميزانية عرض النطاق الترددي؛

 مشروع بحثي.
  اتصاالت األلياف الضوئية A0824401المتطلب السابق: 

 
  

0825601A ) {1} [1-2] )1مشروع تخرج     
اريع البحث، ويـشرف عليه / يـشرف عليه أحد أعضـاء هيئة م يمكن لكل طالب (أو فريق من الطالب) اختيار مـشروع من قائمة مـش يق مع القـس  بالتنـس

)، الذي يمثل المرحلة األولى من مشـــروع التخرج جمع الموارد العملية والنظرية الالزمة إلنجاز 1( التخرج يتطلب مشـــروع .التدريس في القســـم
 ).2مشروع التخرج (
 (يجب النجاح) *0160824Aانهاء التدريب الميداني المتطلب السابق: 

  
  

0825602A ) {2} [2-4]) 2مشروع تخرج  
بعد التنفيذ الكامل ألهداف المـشروع، يجب على الطالب تقديم تقرير ـشامل عن مـشروع   .)1(التخرج ينفذ الطالب وينهي العمل المحدد له في مـشروع 

 التخرج بأكمله إلى لجنة االمتحانات.
  )1مشروع تخرج ( 0825601Aالمتطلب السابق: 

  
  

0812101A  3-3} [3متقطعة {الالرياضيات  [  
ضــي،  مقدمة في الرياضــيات المتقطعة: المنطق، العالقات، الدوال، نظرية الفئة األســاســية، المحســوبات والمعدودات، تقنيات اإلثبات، الحث الريا

ـستخدمة في لمنظرية الرـسم البياني، المجمعات، االحتماالت المنطقية، التكراريات، العالقات المتكررة، نظرية األعداد؛ األدوات الرياـضية األـساـسية ا
ـــبات مـثل:   الفـئات، العالـقات، اـلدوال؛ المنطق الفرض: المنطق التوافقي، اإلثـبات ألحثي، التجميع، التكرار، المـماســــات األو لـية؛ هـندســــة الـحاســ

  االحتماالت المتقطعة والمعدودة؛ الرسم البياني الموجه وغير الموجه ؛ مقدمه للجبر الخطي؛ تطبيقات في هندسة الحاسوب. 
  )1رياضيات ( 0111101Aطلب السابق: المت

 
 



0812401A  {3} [3-3] الرقميدوائر المنطق     
ات ، األشــــكال تمثيل المعلومات واألعداد الرقمية : العمليات الحســــابية ، االكواد العشــــرية والهجائية ؛ الجبر البوليني : الهويات ، الدوال والمعالج

المعماري والخطوات  ، الدوائر المتكاملة ( مستوى البوابة ) التصميم COMSالقياسية ، التبسيط ؛ البوابات المنطقية : تنفيذ مفاتيح التوصيل ومنطق 
متعارف  ؛ تصـميم المنطق التجميعي بالحاسـوب : تنفيذ المسـتويات الثنائية والمتعددة المجمعة ، العمليات الحسـابية ( جمع ، طرح ، ضـرب )، نماذج 

فير والمجمعات الخالطة ، تصـميم المنطق المبرمج ( فرات ، مفكك التـش التجميعي للغات  )، التصـميم FPGA،ROM ،PLA ،PALعليها مثل المـش
ــائل VHDL( الموجهة ــميم حاالت الماكينات ( نماذج ميلي و مور )، مس ــغير وتص ــل : المزالج ، المتقلبات ، تص ــلس ــميم المنطق المتس في ) ؛ تص

  تصميم .أل
  )1( رياضيات 0111101A المتطلب السابق:

 
  

0812402A {1} [1-2]مختبر دوائر المنطق الرقمي  
المجمعة؛ عناصــر التخزين؛ األزمات؛ خصــائص الدوائر (الحمل، التأخير...الخ)؛ شــبكات تجميعيه مبســطة: مجمعات، خالطات .... دوائر المنطق 

اـستخدام الخ؛ ـشبكات تتابعية مبـسطة: عدادات، مـسجالت أزاحه.... الخ؛ ماكينات التتابع متزامنة وغير متزامنة، المعالجات والمتحكمات، مـشروع في 
  يسور كوحدة تحكم.الميكروبروس

  دوائر المنطق الرقمي 0812401Aالمتطلب المتزامن: 
  
  

0813201A  [3-3] {3}االقتصاد واإلدارة الهندسية  
المالية: القيمة الزمنية للنقود؛ تحليل التدفقات النقدية؛ طرق تقييم االستثمار؛ قيمتها الحالية؛ قيمتها السنوية ومعدل العائد  اإلدارةمقدمة ومفاهيم في 

 ات؛المصروف  العائد إلىالداخلي؛ مقارنة البدائل االقتصادية؛ التعادل وتحليل فترة االسترداد؛ نماذج االستهالك وتحليل استبدال األصول؛ حساب نسبة  
جدولة الوقت؛ أنظمة السيطرة  والتنظيم؛التوزيع األمثل للموارد. تأسيس اإلدارة الهندسية: المفاهيم والحلول التي تدعم التخطيط الضرائب؛  اإلهالك؛

  التنبؤ. والتغذية الراجعة؛ أنشطة تخصيص الموارد وقياس األداء الالزمة إلنجاح المشروع؛ تحليل المخاطر ودراسة صنع القرار ومبادئ 
  )   1رياضيات ( A0111101المتطلب السابق:  

  
  

0814401A {3} [3-3]األنظمة المضّمـنة   
،  PIC 16F84A، ذاكرة 16F84Aالمتحكم الدقيق من نوع   : نظرة عامة لمعمارية16مقدمة للمتحكم الدقيق من سلسلة  مقدمة في األنظمة المضمنة؛

؛ المداخل المتوازية؛ المتحكمات الدقيقة   16دائرة التشغيل وإعادة التشغيل؛ بناء برامج بلغة التجميع: مقدمة في المجمعات، مجموعة التعليمات لسلسلة  
16F87XA   مقدمة لمعمارية :PIC 16F87XA  المقاطعات   ، عمليات خاصة للذاكرة؛ ربط المتحكمات الدقيقة مع أجهزة ومتحسسات بسيطة ومتقدمة؛

 والعدادات والمؤقتات: التعامل مع المقاطعات، العدادات والمؤقتات، مؤقت كلب الحراسة، وضع السكون، وضع االلتقاط، وضع المقارنة، وحدة
PWM .؛ االتصال التسلسلي؛ الحصول على البيانات: تحويل البيانات من النظام التناظري إلى النظام الرقمي  

  دوائر المنطق الرقمي 0812401Aالمتطلب السابق: 
 
  

0814402A } 2-1} [1مختبر األنظمة المضمنة [  
الدوائر   ؛ ربط(PIC(يتعرف الطالب في هذا المختبر على أساسيات بناء وتطوير األنظمة المضمنة المعتمدة على استخدام المتحكمات الدقيقة من عائلة  

)؛ الربط البيني للوحدات؛ البرمجة الهيكلية؛ جدولة MPLAB(التجميع وتنفيذها والتحقق من صحتها باستخدام برنامج  البرامج بلغة الكهربائية؛ كتابة
  االتصال ألتتابعي.  وطرق تحويل اإلشارات؛ PWM بأسلوبالمهام؛ معالجة اإلشارة الرقمية البسيطة؛ إنتاج اإلشارات 

 االنظمة المضمنة 0814401A المتزامن: المتطلب
  
 

0872301 A) {3} [3-3] ) 1دوائر كهربائية  
وف: التيار، المكونات األساسية للدوائر الكهربائية: الوحدات والمقاييس، الجهد، التيار الكهربائي، مصادر الجهد والتيار، قانون اوم؛ قوانين كيرش

المكافئة،   Thevinin and Nortonالمصادر الكهربائية، دائرة    الجهد؛ النظريات المستخدمة في تحليل الدوائر الكهربائية: الخطية والتراكم،  تحاويل
محث بدون مصدر طاقة: دوائر المقاومة  +  مكثف والمقاومة   + ؛ عناصر تخزين الطاقة: مكثف، محث؛ دوائر المقاومةنقل القدرة القصوى

ثف والمحاثة بدون مصدر طاقة؛ االستجابة الكاملة؛ مقدمة في والمكثف، دوائر المقاومة والمحث،  إدخال دالة خطوة الوحدة؛ دوائر المقاومة والمك
  دوائر التيار المتردد.

  ) 2فيزياء عامة (A 0111202المتطلب السابق:  
 
 

0872302 A) {3} [3-3] )2دوائر كهربائية   
دوال الموجة الجيبية، االستجابة القصرية للتيار المتناوب، مفهوم المتجه، مفهوم المتجه و تحليل الدوائر الكهربائية للتيار المتناوب الجيبي: خصائص  

مؤثرة للتيار والجهد الكهربائي، (المقاومة، المحث، المكثف)، مفهوم الممانعة والسماحية؛ تحليل القدرة في دوائر التيار المتناوب: القدرة الفعالة، القيم ال



س؛ تحليل الدوائر القدرة الظاهرية ومعامل القدرة، القدرة المركبة؛ الدوائر ثالثية الطور؛ الدوائر المقترنة مغناطيسيا؛ التردد المركب وتحويالت البال
  باستخدام مفهوم التردد المركب؛ الشبكات ثنائية المنفذ. 

 (يجب النجاح)  )1ئر كهربائية ( دوا *0872301Aالمتطلب السابق:  
 
 

0872304 A {1} [1-3]مختبر دوائر كهربائية  
)، RL(دوائر التيار المستمر: قانوني كيرشوف للجهد والتيار، نظريات الشبكات، نقل القدرة القصوى؛ دوائر األنظمة العابرة: المقاومة ومحاثة 

 دوائر الرنين؛ الدوائر المقترنة مغناطيسيا؛ الشبكات الكهربائية ثنائية المنفذ.  )؛RLC)، المقاومة ومحاثة ومكثف (RCالمقاومة ومكثف (
  ) 1دوائر كهربائية ( 0872301Aالمتطلب السابق:  

  )2دوائر كهربائية ( A 0872302المتطلب المتزامن: 
  
  

0872501A  [3-3] {3}كهرومغناطيسية 
شدة المجال الكهربائي، الجهد الكهربائي، قانون  والتحويالت؛ المجال الكهربائي : قانون كولومب،مبادئ جبر وحساب المتجهات؛ انظمة االحداثيات 

المجال المغناطيسي: قانون امبير، قانون ؛  معادالت ماكسويلجاوس، مسائل القيم الحدّية, المجال الكهربائي بين وسطين مختلفين كهربائيا ً، المكثفات؛  
 ،إمكانات المتجهات المغناطيسية ،المغناطيسية، التدفق المغناطيسي، القوة المغناطيسية، كثافة التدفق المغناطيسي سفرت في حساب المجاالت -بيوت

المرتبطة  معادالت ماكسويل ،المواد المغناطيسية الحديدية، الدوائر المغناطيسية، الحث المغناطيسي؛ كثافة القدرة المغناطيسية في المجال الساكن
  .واالستقطابسرعة المجموعة ، سرعة الطور ،الموجة المستوية المنتظمة في وسط عام: ت الموجةمعادال بالزمن؛

   (يجب النجاح) )2فيزياء عامة ( *0111202Aالمتطلب السابق:  
 
 

0873501A {3} [3-3] والقوى الكهربائية اآلالت  
المحركات   ،المحوالت ثالثية الطور ودوائرها؛ محركات التيار المباشر التركيب والتصنيفمقدمة في األنظمة ثالثية االطوار؛ المحول احادي الطور،  

المحركات التزامنية؛ مكونات النظام الكهربائي؛ أداء خطوط النقل؛ نظام الوحدة؛ تحليل   ،وثالثية االطوار االداء والخصائص الحثية أحادية الطور
 األعطال المتماثلة. 
 ) 2دوائر كهربائية (A 0872302المتطلب السابق: 

 
  

0873502 A{1} [1-2]الكهربائية والقوى تالمختبر آال   
ــتمر؛ المحوالت: أحادية الطور، ثالثية الطور؛ اآلالت التوافقية: ال ــتمر، محركات التيار المســ ــتمر: مولدات التيار المســ مولدات االت التيار المســ

 .معامالت وخصائص اداء خط النقل؛ مكونات التحسس باألعطال والحماية .احادية الطورالتوافقية، المحركات التوافقية؛ المحركات 
  الكهربائيةوالقوى آالت A 0873501المتطلب المتزامن: 

  
 

0874301A {3} [3-3]إلكترونيات القوى   
الثايرســتورات؛ تقييم جودة الموجات المســتمرة والمترددة؛  مقدمة عامة؛ تصــنيف وخصــائص المفاتيح نصــف الناقلة: الموحدات، الترانزســتورات، 

عاكسات  الموحدات أحادية وثالثية الطور: غير المسيطر، نصف المسيطر والمسيطر عليها؛ منظمات الفولتية المترددة؛ مقطعات اإلشارة المستمرة؛ ال
  ومنظمات التردد؛ تطبيقات عامة إللكترونيات القوى.

  )2إلكترونيات (A 0823501 المتطلب السابق:
  
  

0874302A  [2-1] {1}إلكترونيات القوى مختبر 
ــيطر   ــف المس ــيطر، نص ــيطر عليها؛ الموحدات أحادية الطور موجة كاملة: غير المس ــيطر والمس ــف موجة: غير المس الموحدات أحادية الطور نص

عليها؛ الموحدات ثالثية الطور موجة كاملة: غير المسيطر، نصف والمسيطر عليها؛ الموحدات ثالثية الطور نصف موجة: غير المسيطر والمسيطر 
  المسيطر والمسيطر عليها؛ منظمات الفولتية المترددة: أحادية الطور، ثالثية الطور؛ المقطعات المستمرة؛ العاكسات.

  إلكترونيات القوى 0874301A المتطلب المتزامن:
  
 

0874401 A{3} [3-3] أنظمة التحكم   
ــائصمفهوم  ــي لألنظـمة الفيزـيائـية؛ اـلداـلة االنتـقالـية ومخطـطات تمثـيل المنظوـمات؛ خصــ  أنظـمة التحكم؛ األنظـمة المفتوـحة والمغلـقة؛ التمثـيل الرـياضــ

نظمة االســتجابة ألنظمة التحكم؛ مواصــفات أداء األنظمة؛ تحليل االســتقرار ألنظمة التحكم الخطية؛ معيار روث لالســتقرار؛ تحليل مجال الزمن أل
  التحكم؛ تصميم المسيطرات والمعوضات.

  اإلشارات واألنظمة A0823401المتطلب السابق: 



A0815201  {3} [3-3]إدارة مشاريع هندسية    
 حياة دورة مدى على الالزمة االعمال لكافة الشـامل التخطيط ،المشـروع عمل ونطاق مواصـفات وإدارة تخطيط وأهميتها، المشـاريع  إدارة اسـاسـيات

 اســتخدام المشــروع، وتكلفه موازنة وإدارة تخطيط ، (PERT,CPM,GERT)الحرج المســار باســتخدام المشــروع وقت وإدارة تخطيط المشــروع،
  .المشروع فريق إدارة بالمشروع؛ المعنيين بين التواصل إدارة  والموارد، والمصروفات الوقت جدولة السهمي، المخطط طريقة جانت، مخطط

  األنظمة المضّمـنة 0814401A المتطلب السابق:
  
  

A0824404  المحاكاة لإللكترونيات و االتصاالت  
ــاعدة الكمبيوتر لمحاكاة الدوائر اإللكترونية. الجوانب النظرية والعملية للتحليالت الم ــاق تقنيات بمس همة: طرق بناء في الجزء اإللكتروني، يقدم المس

في تحليل   إـشارة ـصغيرة ومطابقة لحظية، عابر، تحليل الحـساـسية والـضوـضاء. التطورات الحديثة ACغير الخطية لإلـشارة الكبيرة،  DCالدارات، 
في جزء االتصـــاالت، يتضـــمن المقرر مراجعة أنظمة االتصـــاالت: الوحدات األســـاســـية وأدوارها في جهة  التوقيت، ودائرة الترددات الالســـلكية.

غيل كل  اب المعرفة حول تـش تقبال. يجب على الطالب اكتـس ية وخصـائصـها على جهة االـس اـس ية للقناة والوحدات األـس اـس ال، والخصـائص األـس اإلرـس
. باإلضــافة إلى ذلك، يجب على الطالب الحصــول على MATLABوفير التنفيذ األســاســي في  وحدة من نظام االتصــاالت النموذجي والقدرة على ت

  MATLABوالقدرة على تنفيذ ـسلـسلة اتـصال كاملة لتحقيق أنظمة االتـصاالت األـساـسية في  الوحداتـصورة إجمالية لتـسلـسل المعالجة التي تقوم بها 
  وتفسير النتائج.

  الرقمية الكترونيات 0823503A المتطلب السابق:
  
  

A0825301 {3} [3-3] أنظمة االتصاالت الحديثة    
الميكانيكا المدارية الفضائية، تحديد مواقع األقمار الصناعية بالنسبة لألرض، تحديد زاوية النظر  ؛أساسيات االرسال واالستقبال في التلفزيون الملون

، حساب G/T(حساب زاوية االرتفاع والسمت)، تصميم روابط القمر الصناعي (الصاعدة والهابطة)، درجة الحرارة الضوضاء في النظام ونسبة 
لنقل اشارات  SNR)، إشارات التلفزيون، نسبة FMومكونات األقمار الصناعية؛ وانتقال اشارات ال (قدرة الضوضاء، الفقدان في المسار، معايير 

 الصوت والمعلومات؛ نظام النقل الرقمي؛ بث الفيديو الرقمي. -؛ اإلشارات االساسيةFMالفيديو 
  شبكات االتصاالت والحاسوب 0825401A المتطلب السابق:

 
  

0825302A  {3} [3-3] الميكروويفهندسة      
ــويل؛ المفهوم العام لخطوط النقل ضــمن ترددات الموجات الدقيقة؛  ــات الميكرويةمقدمة؛ مراجعة لمعادالت ماكس ــتيت والقياس   ؛نظرية عناصــر التش

ــتوى ــتوية: خطوط النقل الشـــريطية، الشـــريطية الدقيقة، الشـــريطية متحدة المسـ األجهزة الميكروية ومكوناتها: المرنانات،   ؛تكنولوجيا الدوائر المسـ
 القدرة، مجمعات القدرة، المكبرات ومؤشرات التذبذب. مجزئاتالفالتر، 

  كهرومغناطيسية A0872501 المتطلب السابق:
 
 

0825403A {3} [3-3] نظرية المعلومات والترميز     
المعلومات المتبادلة؛ الترميز وضغط و التعريف الرياضي وخصائص المعلومات؛ عناصر نظرية االحتماالت؛ االنتروبيا؛ النظرية الكمية للمعلومات

  قيمة الذاتية لضغط البيانات. البيانات؛ العمليات العشوائية؛ سعة القناة؛ الترميز العالمي؛ نظرية التشويه النسبي؛ طرق ال
  االتصاالت الرقمية 0824401Aالمتطلب السابق: 

  
  

0825303A {3} [3-3]هندسة الرادار      
لرادار؛ طبيعة الرادار؛ ترددات الرادار؛ رادارات التعديل؛ رادار دوبلر النبضي؛ رادار التعقب؛ أجهزة اإلرسال واالستقبال للرادار؛ هوائيات ا

  إشارات الرادار.الكشف عن 
  االتصاالت الرقمية   0824401Aالمتطلب السابق: 

  
 

0825603A  {3} [3-3] االتصاالتموضوعات مختارة في      
 يتطرق هذا المساق إلى الموضوعات المتقدمة في هندسة االتصاالت. يمكن تغير المواضيع من سنه ألخرى بالتنسيق مع القسم.  

  موافقة القسم المتطلب السابق:
  
  

0825604A {3} [3-3] موضوعات مختارة في االلكترونيات      
 االلكترونيات ويمكن تغير المواضيع من سنه ألخرى بالتنسيق مع القسم.يتطرق هذا المساق إلى الموضوعات المتقدمة في هندسة 

  موافقة القسم المتطلب السابق:



0875603A {3} [3-3] موضوعات مختارة في الهندسة الكهربائية     
 ويمكن تغير المواضيع من سنه ألخرى بالتنسيق مع القسم. الكهربائيةيتطرق هذا المساق إلى الموضوعات المتقدمة في هندسة 

 موافقة القسم المتطلب السابق:
 
 


