وصف المواد
درجة البكالوريوس في تخصص
هندسة االتصاالت وااللكترونيات

Description
مفاهيم الجبر الخطي :تعريف المتجهات؛ المتجهات المتعامدة والمتعامدة
المعايرة .تعريف المصفوفات :األبعاد؛ المصفوفة المربعة؛ المصفوفة
القطرية؛ المصفوفة العلوية والسفلية الثالثية .االنحراف.Hermision .
المصفوفات الصفرية .العمليات الرياضية على المصفوفات؛ الخواص العددية
والمتجهية للمصفوفات :المحدد؛ المجاور؛ معكوس؛ نظرية eigenvalue
وتطبيقات  eigenvectorفي الهندسة .مقدمة في المعادالت التفاضلية
وتصنيفاتها :معادلة تفاضلية من الدرجة األولى وطريقة الحل :متغير قابل
للفصل؛ تطبيقات في الدوائر الكهربائية
مقدمة في المعادالت التفاضلية وتصنيفها .مراجعة المعادالت التفاضلية من
الدرجة االولى العادية .نمذجة بعض النظم الفيزيائية بواسطة المعادالت
التفاضلية العادية .حل المعادالت التفاضلية المتجانسة الخطية من الدرجة
الثانية .حل خطي غير متجانسة للمعادالت التفاضلية من الدرجة الثانية .حل
المعادالت التفاضلية الخطية العليا .تعريف تحويل البالس .نظريات تحديد
تحويل البالس لوظائف المجال الزمني وتحويل البالس العكسي .تحويل
البالس لحل مشاكل القيمة األولية .تقديم بعض المعادالت التفاضلية غير
الخطية وطرق حلها باستخدام .MATLAB
سلسلة فورييه للوظائف الزمنية الدورية ،تعريف تحويل فورييه ،حساب
التفاضل والتكامل المتجه :مراجعة جبر المتجهات ،المضروب الثالثي للقيم
المتجهة وغير المتجهة ،مشتق جزئي من المتجهات ،دالة دلتا ،درجة ،قسم.
ناقالت حساب التفاضل والتكامل المتكامل :التكامل الخطي والسطحي
والثالثي لألقترانات المتجهة .التحليل المركب :مراجعة األعداد المركبة،
الدوال المتغيرة المركبة ،الدوال التحليلية المركبة ،طرق التكامل المركب.
مقدمة في المعادالت التفاضلية الجزئية :التصنيف؛ الشكل العام؛ الطريقة
األساسية للحل.
مفـاهيم ﺃساسـية ( الشـحنة  ،التيـار ،الفولطيـة ،القـدرة  ،الطاقـة) .عناﺻـر
الـدائرة (مصـادر الفولطية ،مصادر التيار ،المقاومات ،المكثفات،
المحاثـات) .قـوانين ﺃوم وقـوانين كيرﺷـوف طرق تحليل الدوائر .نظريات
الشـبكات .التحليـل العـابر لدوائر  ,RL , RC RLCمقدمـة ﺇلى دوائر
التيارالمتردد.
االقترانات الجيبية .االﺷكال الموجبـة الدوريـة .معدل القـدرة والقدرة اللحظية،
االسـتجابة المترددة في دوائر  ,RL , RC RLCمفهوم ضابطات الطور.
الممانعـة .تحليـل الحالـة المستقرة لمصدر متردد .التردد المركب .الرنين .
الدوائر المقترنة مغناطيسـيا .الـدوائر ﺫات المنفذين .دوائر ثالثية الطور.
طرق فوربية والبالس للتحليل .استجابة التردد.
دوائر التيار المستمر .قانوﻥ كيرﺷـوف للجهـد وقـانوﻥ كيرﺷـوف للتيـار.
نظريـات الشـبكات .مفهوم المقاومة والممانعة .القدرة والرنين .مدخل ﺇلى
الدوائر ثالثية الطور.
وﺻــلة pـ( nالوﺻــلة الثنائيــة) ،تطبيقــات الوﺻــلة الثنائيــة ،الوﺻــالت
الثنائيــة الخاﺻــة ،الترانزسـتورات الثنائيــة القطبيــة (الخــواص،
االنحيــاﺯ ،الــدوائر) ،ترانزســتورات التــﺄثيرالمجالي بﺄنواعها (الخواص،
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04022230

.5

مختبر الدوائر الكهربائية 04022231
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إلكترونيات ()1

االنحياﺯ ،الدوائر) ،مقدمة ﺇلى المضخمات العملياتية.
تمهيد ،حل المعادالت الغير خطية  ،حل النظم الخطية  ،االندراﺝ وتقريب
متعـددات الحـدود  ،توفيــق المنحنيــات .طريقــة ﺃدنــى المربعــات
،التفاضــل والتكامــل العــددﻱ ،حــل المعــادالت التفاضلية االعتيادية
والجزئية عدديا".
االماﻥ والسالمة العامة ،خصائص المواد وتصنيعها ،وﺃدوات القياس ودقتها
وتناسبها ،وماكنات التشغيل :المقص ،الشاكوش ،المنشار ،والمثقاب،
والمخرطة ،والفريزة ،والمقشط ،والمجلخ ،وكذلك وﺻف وطرق استخدام
السباكة والنجارة واللحام والبرادة والحدادة والفرﺯ والقشط والقص والخراطة
والجلخ.
تمثيل العينات  ،المتوسط الحسابي والتباين  ،توﺯيﻊ المتغير العشوائي بنوعيه
المتصل وغير المتصل ،انواﻉ التوﺯيعات المختلفـة ،مقدمـة فـي االحتمـاالت
مراجعـة لنظريـة المجموعـات ،االحتمـاالت
وتطبيقاتهـا ،
المشروطة،االسـتقاللية ،تجـارب برنـولي ،المتحـوالت العشـوائية وتوابـﻊ
التوﺯيـﻊ والتوﺯيعـات المشـتركة ،توابـﻊ الكثافـة االحتماليـة والمشـروطة
وتطبيقاتهـا .الوســيط والعــزوم ،المتحــوالت العشــوائية الجاوســية اقتــراﻥ
الكثافــة .العمليــات العشــوائية وقياسها ،اقتراﻥ الترابط وخصائصها وقياسها
وتطبيقاتها .الكثافة الطيفية ،تحليل النظم فـي المجال الزمني اعتمادا على
توابﻊ الترابط ،مقدمة ﺇلى تحليـل األنظمـة فـي المجـال الطيفـي ،عرﺽ حزمة
الضجيﺞ المكافﺊ والمرﺷحات المتالئمة.
ﺃنــواﻉ االﺷــارت واالنظمــة .متسلســلة وتحويــل فوربيــة .عالقــة الــزمن
وعــرﺽ النطــاق الترددﻱ .االﺷارات في األنظمـة الخطيـة .اللفـات
واسـتجابة النبضـة .عالقـة الـزمن وكثافـة الطيف .تحويل فوربية السريﻊ.
ﺃنظمة خطية منفصلة .تحويل . Z
مراجعـة عمليـات المتجهـات وﺃنظمـة االحـداثيات .قـانوﻥ كولومـب وﺷـدة
المجـال الكهربـائي .ﺷـدة الفـيض الكهربـائي .قـانوﻥ جـاوس
واالنفـراﺝ.ﺷـروط الحـد .تيـار كهربـائي مطـرد.ﺷـدة الفيض المغناطيسي.
نظرية ستوﻙ .جهد المتجه المغناطيسي .المحاثة .المجال المغناطيسـي
السـتاتيكي للمــواد عاليــة النفاﺫيــة المغناطيســية والـدوائر المغناطيســية،
مــدخل ﺇلــى المجــاالت المتغيرة ﺯمنيا.
المجـــاالت المتغيـــرة ﺯمنيـــا .المحاثـــة الذاتيـــة التبادليـــة.ﺷـــروط
الحـــد .معـــادالت ماكســـويل .المعادالت الموجبة .الموجبات المستوية في
وسـط فاقـد وغيـر فاقـد .معـالم ومعـادالت خطـوط النقل .مخططـات خطـوط
النقـل .سـرعات الطـور والمجموعـة .متجهـة بـوينتنﺞ .االسـتقطاب
الموجبي .الموجات المنعكسة والنافذة والمتطايرة .موجهات الموجات.
مضخمات اﻹﺷارة الصغيرة و تطبيقاتها ،المضخمات متعـددة المراحـل،
مضـخمات القـدرة و تطبيقاتها ،ﺇستجابة المضخمات للترددات المختلفة،
تطبيقات المضخمات العملياتية.
الترانزسـتورات كمبـدالت ومحـددات سـرعة البوابـات المنطقيـة ,TTL
( DTL, )MOS, RTLمبدالت ﺷبيهه مقارنات وﺯناداتﺷميﺖ.
مغيـراتﺷـبيهة  /رقميـة ورقميـة /ﺷـبيهة .دوائر المسك والعينات .متعددة
التوافقيات .دوائر التوقيﺖ.
خواص الصمام الثنـائي وتطبيقاتـه .خـواص الترانزستسـور واسـتعماله
كمضـخم .االسـتجابة الترددية للمضخمات .المضخمات التفاضلية.
المضخمات العملياتية وتطبيقاتها.
الترانزسـتور وعملـه كمفتـاﺡ .خـواص بوابـات المنطـق ,RTL DTL
 TTL, .CMOS,متعــدد التوافقيــات .مقارنــة وﺯنــادات ﺷــميﺖ.
مغيــرات ﺷــبيهة  /رقميــة ورقميــة  /ﺷــبيهة .موقتات الدوائر المتكاملة.
دوائر المسك والعينات .الربط البينـي لـدوائر تكامليـة مـن بوابـات, TTL .
CMOS
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طرائق الحل العددية
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المشاغل الهندسية
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االحتماالت واإلشارات
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إلكترونيات رقمية
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مختبر اإللكترونيات
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مختبر اإللكترونيات
الرقمية
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ﺻمامات القدرة الثنائية ،دوائر تقـويم الﺻـمامات الثنائيـة ،خـواص
الثيرسـتور ،دوائـر تقـويم الثيرستور ،متحكمات الفولتية المترددة ،مقطعات
 ، DCعاكسات تضميﻥ سعة النبضة.
عناﺻر (نبائض) ﺃﺷباه الموﺻالت الكهربائية :ديودات القدرة ،الثايرستور
 SCRوالثايرستور GTO؛ ترانزستورات القدرة( :ترانزستور الوﺻلة ثنائية
القطبية المعروف ب  ،BJTترانزستور البوابة ثنائية القطبية المعروف ب
 ،IGBTترانزستور الحقل الكهربائي ﺫو االكسيد المعدني احادﻱ القطبية
المعروف ب  .)MOSFETخصائص دوائر القدﺡ .محوالت التردد
(المقومات ،محوالت التيار المستمر ،وحدات التحكم بالتيار المتردد)
والعواكس.
محوالت ﺃحادية الطور .االت التيار الثابﺖ .محوالت متعددة االطوار .االت
متزامنـة ثالثيـة الطور (مولدات ومحركات)  .االالت الحثية(محركات
ومولدات).
مراجعــة لنظريـــة االحتمــاالت  ،المتحـــوالت العشــوائية والعمليـــات
العشــوائية ،الضـــجيﺞ  ،التضمين السعوﻱ ،التضمين الترددﻱ ،التضمين
الطورﻱ .طرق التضمين النبضية (تضمين سعة النبضة ،تضمين عرﺽ
النبضة ،تضمين موقﻊ النبضة) .تقنية الولوﺝ المتعدد الشبيهة .
تحويل اﻹﺷارة الشبيهة ﺇلى رقمية (ﺃخـذ العينـات،التكميم ،التشـفير) ،نظـام
التضـمين النبضـي المرمز في الحزمة األساسية  ،التضمين النبضي ﺃلمرمـز
التفاضـلي  ،التضـمين دلتـا  ،تقنيـات التضـمين والكشـف الرقميـة ألنظمـة
تمريـر حزمـة  ، ))QPSK, PSK, FSK, ASKتقنيـات كشف األخطاء
والتشفير السرﻱ.
ﺇﺷـــارات الـــزمن المنفصـــل واألنظمـــة ،تحويـــل فورييـــه المنفصـــل )
مراجعـــة ( ،تحويـــل  Zوتطبيقاته في اﻹﺷارات غير المتصلة ،عناﺻر
ﺃنظمة معالجـة اﻹﺷـارات الرقميـة ،مرﺷـحات رقمية ) استرجاعية وغير
استرجاعية  (:تحليل وتصميم.
يقدم هذا المعمل للطالب ﺃساليب التحليل والتصميم المتبعة في معالجة
اﻹﺷارات الرقمية والتي تعتبر من المعارف األساسية لطالب الهندسة
الكهربائية .ويعتبر هذا المختبر مكمال ﺃساسيا للمادة التي تدرس في مادة تحليل
اﻹﺷارات الرقمية عن طريق التطبيق المباﺷر على البرمجيات المتخصصة.
مصادر اﻹﺷارة ،دوائـر التنغـيم ،المرﺷـحات ،التضـمين السـعوﻱ وﺇﺯالتـه،
 ، SSB, DSBالتضمين الترددﻱ وﺇﺯالته ،تحليل الطيفPAM ، PPM ،
. PWM ، PLL ،
مقدمـة ﺇلـى ﺃنظمـة التغذيـة الراجعـة ،مراجعـة معـادالت النظـام ،المخططـات
الكتليـة وﺃﺷـكال سرياﻥ اﻹﺷـارة ،اﻹسـتجابة الزمنيـة لألنظمـة وﺃداء اﻹطـار
المغلـق ،قاعـدة روﺙ لﻺسـتقرار ،طريقة المحل الهندسي للجذور ،طرق
اﻹستجابة الترددية وتقنيات المعادلة.
ﺃنظمة تحكم اﻹطـار المفتـوﺡ والمغلـق ،الـتحكم بالموضـﻊ ،الـتحكم بالسـرعة
بﺈتجـاهين ،قيـاس استجابة التردد ،تحكم نسبي تفاضلي وتكاملي ،استقرار
ﺃنظمة التحكم.
حساب نظام الوحدة ،العناﺻر المتماثلة ،مكونـات ﺃنظمـة القـدرة ،مولـدات
)ﺷـبكات متعاقبـة ،ﺃداء عابر ،حـدود التشـغيل( ،محـوالت القـدرة )ﺷـبكات
متعاقبـة ( ،خطـوط النقـل والكوابـل ) بـارامترات ،ثوابــﺖ ،تصــميم ،عــزل،
مشــاكل عملياتيـة ،ظــاهرة كورونــا فــي الكوابــل( ،خلــل تماثلي ،غير
تماثلي،سرياﻥ الحمـل ،اﻹسـتقرار ) الحالـة المسـتقرة والعـابرة ( ،العـوارﺽ
فـي ﺃنظمة القدرة ،الصاعقة ،تحليل األمواﺝ العابرة ،الوقاية ،التحكم بالفولطية
والتردد فـي ﺃنظمـة القدرة ،تﺄريض ﺃنظمة القدرة.
اختبارات المحوالت والدوائر الكهربائية الممغنطة ،اآلالت والمولدات ﺫات
التيار المستمر ،المحركات ﺫات التيار المستمر ،المحركات ﺫات التحفيز
المتحول .التحكم في سرعة المحركات ﺫات التيار المستمر ،اآلالت المتزامنة
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إلكترونيات القوى

04024140

.18

مختبر الكترونيات القوى 04025140

.19

اآلالت كهربائية

04023260

.20

االتصاالت شبيهة

04024150

.21

االتصاالت رقمية

04024251

.22

معالجة اإلشارات الرقمية 04024151

.23

مختبر معالجة اإلشارات
الرقمية

04024252

.24

مختبر االتصاالت
الشبيهة

04024250

.25

أنظمة التحكم

04024161

.26

مختبر أنظمة التحكم

04024162

.27

تحليل أنظمة القوى

04024260

.28

مختبر األالت الكهربائية

04024160

.29
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مقدمة الى معايير خطـوط النقـل ،تحلي ـل الحمل ،عناﺻر متماثلـة ،تحليل الخلل،
اﻹسـتقرار ،مب دالت حماية خط ـوط النقل المزدوجة.
مقدمـة الــى االتصاالت المتنقلـة ،نظرية االتصاالت الرادوية الخلوية،
الشـبكات الخلويــة ،المضاعفات والتﺄ ﺷيرات في االتصاالت المتنقلة،
االنتشار المتعدد االتجاه ،ﺃنظمة االتصـاالت المتنقلة الحديثة ،اعتبارات
كفاءات الطيف و تمثيل السعة .مشروﻉ فصلي.
مراجعة ألنظمـة األتصـاالت ودراسـة االخطـاء  ،ﺃنظمـة اآلتصـاالت المتنقلـة
الحديثـة ،ﺃنظمـة الهواتف والبدالت ،ﺃنظمة الرادار ، ,UHF ,VHF, HF
ﺃنظمة األتصاالت الفضائية ،ﺃنظمـة االتصاالت الميكروية  ،ﺃنظمة التلفاﺯ.
مشروﻉ فصلي.
مقدمة الىﺷبكات االتصاالت  ،انواﻉﺷبكات االتصاالت  ،اوساط النقل
،المبادﺉ العامة لنقـل البيانات  ،اساسيات نظرية تحديد المسـار وتطبيقاتهـا
فـي الشـبكات  ،اسـاليب الـتحكم بتوﺻـيل البيانــات عاليــة المســتوﻯ ،
التفرعــات فــيﺷــبكات ﺫات المبــدل المجمعــة  ،الــتحكم بالســرياﻥ
واالﺯدحام ،ﺷبكات الخدمية الرقمية المتكاملة .مشروﻉ فصلي.
مـدخل للتﺄﺷـير الرقمـي ،الضـجيﺞ ،فـي األنظمـة الرقميـة ،اكتشـاف الخطـﺄ
وتصـحيحه ،ﺇعـادة توليد التزامن ،ASK ، FSK ، PSK ، QPSK ،تﺄثير
التداخل الترددﻱ ،تضمين دلتا ودلتا ســـيغما ،نمـــاﺫﺝ الهوائيـــات ،النبـــائط
والهوائيـــات الميكرويـــة.االتصـــاالت الضـــوئية  ،الـــربط الميكروﻱ .
مشروﻉ فصلي.
مشروﻉ تخرﺝ هندسة االتصاالت و اﻹلكترونيات.

04025160

.30

04025152

.31

أنظمة االتصاالت الحديثة 04025151

.32

شبكات االتصاالت
الرقمية

04025250

.33

مختبر االتصاالت
الرقمية

04025150

.34

مشروع تخرج ()1

04025190

.35

استمرار لمشروﻉ تخرﺝ ()1

مشروع تخرج ()2

04025290

.36

04024390

.37

الكتابة التقنية

04033101

.38

أساسيات البرمجة
للمهندسين

04021220

.39

البرمجة المتقدمة

04022171

.40

دوائر المنطق الرقمي

04022170

.41

مختبر دوائر المنطق
الرقمي

04022270

.42

يكوﻥ التدريب الهندسي بواقﻊ ( )280ساعة عمل فعلية ،و يبدﺃ بعد ﺃﻥ ينجز
الطالب بنجاﺡ ما يقارب ( )90سـاعة معتمـدة ،و يكـوﻥ التـدريب دفعـة واحـدة
متصـلة ،و يمكـن عنـد الضـرورة تقسيمه على فترتين على ﺃﻥ ال تقل الفترة
الواحدة عن ( )120ساعة عمل.
تﺄهيل طلبة الهندسة للتمكن من الكتابة ضمن المهارات التالية:
تحليل ﺃوضاﻉ االتصاالت العملية بشكل كامل وبدقة ضمن متغيرات
االحتياجات ،والجمهور ،والمستخدمين .جمﻊ وتفسير ،وتوثيق المعلومات
بشكل منطقي  ،وبكفاءة .تطوير العمل المهني وعادات العمل الجماعي ضمن
اخالقيات المهنة .اختيار الشكل المناسب لعرﺽ المعلومات بما يناسب
المستمﻊ .تنظيم المعلومات باستخدام البرمجيات المناسبة .استخدم الرسومات
بشكل فعال .وضﻊ ﺃسلوب واضﺢ للكتابة الفعالة.
مقدمة الى مفاهيم البرمجة ,حـل المشـكالت البرمجيـة ,فهـم ﺃساسـيات
البرمجـة:ﺃنـواﻉ البيانـات االساسية,المتغيــــرات,انــــواﻉ العمليــــات
الحســــابية و المنطقيــــة و تعابيرهــــا ,االدخــــال و
االخراﺝ,المتجهات,هياكل التحكم.مقدمة الى البرمجة الموجهة.
اسس البرمجة الشيئية ،تجزئة االنظمة البرمجية الكبيرة الى كينونات برمجية
يمكن معاودة االستفادة منها .االﺻناف و تضمين البيانات ،االﺷجار و
االﺻناف و الدوال الصديقة ،عناﺻر االﺻناف و الدوال االستيتاكية ،اجهاد
المشغل ،التوارﺙ ،الدوال الخيالية ،معالجة الملفات.
األنظمة العددية .بوابات المنطق .جبر بوول .طرق تمثيل وتبسيط اقترانات
المنطق .دوائر المنطق .ﺃجهزة الترميز ومزيل الترميز .تحويل الشيفرة.
المقارنات Multiplexer ،Multiplexer.متعدد التوافقيات العددات.
المسجالت .الذاكرة والنبائط المنطقية القابلة للبرمجة.
بوابات ()NAND، NOR، NOT، OR، ANDنظرية ديمورجاﻥ .نطاط
. D،JK،RSالمسجالت والعدادات .متعدد التوافقيات.
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تنظيم المعالﺞ الدقيق ،وحدة المعالجة المركزية ،مجموعة األوامر ،سياق
العنونة ،لغة اسمبلي ،حل رمز العنواﻥ ،البيانات المتواﺯية والمتسلسلة،
الموقتات المبرمجة ،الوﺻول المباﺷر للذاكرة.
تطبيقات برمجية ومادية على نظام المعالﺞ الدقيق تعليمي لتعليم الطلبة
البرمجة بلغة اسمبلي باﻹضافة ﺇلى استعماالت الرقائق المبرمجة.
 MATLAB:مقدمة الـى برنـامﺞ  MATLABعمليـات
المعادالت الخطية,الرسومات
المصـفوفات,الجمـل الثابتـة,ﺃنظمـة
البيانية,البرمجة في ال  MATLABﺃدوات تخصيصة  .محاكــاة
اﻹلكترونيــة :دوائــر التيــار الثابــﺖ و المتــردد,االســتجابة
التردديــة,الــدوائر الرقميــة المهجنة.
تصنيف الشبكات الكهربائية .نظرية تيليجن .اقترانـات حقيقيـة موجبـة.
خـواص اقترانـات معاوقة ﺃو مسامحة نقطة الحفز .تركيب معاوقات
ومسامحات LC , RCلشبكات ﺫات منفذ واحد تركيب الشبكات ﺫات المنفذين
مدخل ﺇلى المرﺷحات .طـرق تقريبيـة لتصـميم المرﺷحات (بترويرﺙ ،
تشييشيف و بيسيل) .تحقيق المرﺷحات الفعالة وغير الفعالة.
القياسات واألخطاء .نظام الوحدات  .ﺃجهزة القياس الشبيهة .دوائر
البوتنشيومتر .قناطر التيـار المسـتمر والمتـردد واالجهـزة .المحـوالت.
ﺃجهـزة القيـاس االلكترونيـة .قياسـات التردد والطور .المحوالت الناقلة.
تحليل وتصميم دوائر :مضخمات القدرة ( ﺻنف  ،) A ، B ، Cمضخمات
التردد الراديوﻱ والصوتي ،مولدات الذبذبة مضمن ومزيل التضمين السعوﻱ
والترددﻱ ،الخالطات ،دارات الطور المقفل ،ودوائر التزامن .مشروﻉ فصلي
.
مبادﻯء مولدات الليزر ،التضمين وتطبيقاته ،ﺃﺷباه الموﺻالت كمصادر
ضوئية ،المجاالت في األلياف الضوئية ،اﻹنتشار الموجي ،ﺃنماط األلياف،
مكونات األلياف وخواﺻها .المستقبالت الضوئية ،تطبيقات عملية لأللياف
الضوئية .مشروﻉ فصلي.
قرار مجلس قسم.
المواضﻊ االساسية في نظرية المعلومات ،ترميز المصدر وﺷفيرات التحكم
في االخطاء ،مبادﺉ الترميز الفراغية ،ترميز المجموعات الخطية ،مبادﺉ
كشف االخطاء وتصحيحها ،مصفوفات فحص التكافؤ والمالﺯمات .ﺷفيرات
هامينغ  ،الشيفرات الدوارة  ،فك الترميز يعيد االخطاء ،الترميز بطريقةBCH
 ،ﺷيفرات تصحيﺢ مجموعة من االخطاء ،ﺷيفرات الضرب ،ﺷيفرات الطي
،خوارﺯميات فيتربي .مشروﻉ فصلي.
مقدمة الى اساسيات االتصاالت الال سلكية ،تمثيل القنوات الالسلكية متعددة
المسارات والمتالﺷية والمحددات الفيزيائية اآلساسية لهذه القنوات ،االستقبال
المترابط والغير مترابط ،الولوﺝ المتعدد وادارة التداخالت في الشبكات
الالسلكية ،اعادة استخدام الترددات ،تقسيم الخاليا ،طرق الولوﺝ
المتعددة ،,TDMA, CDMA FDMA:قدرة القنوات الالسلكية ،ﺃمثلة
عملية على معايير السلكية .مشروﻉ فصلي.
خواص اﻹﺷارات البيولوجية ،المحوالت الناقلة ،ﺃخطاء القياس ،اكتساب
البيانات البيولوجية ،معالجة اﻹﺷارات الطبية ،علم القياس باالالت والسالمة
الكهربائية ،األجهزة الطبية لقياس الحرارة ،الضغط ،مخططات القلب،
مخططات الدماغ ،األجهزة السمعية ،ﺃجهزة تحليل الدم والبول ،األجهزة فوق
الصوتية ،ﺃسس تشغيل األجهزة الطبية وﺻيانتها .مشروﻉ فصلي.
تطور الدوائر المتكاملة واسعة النطاق ،مفاهيم التصميم ،تطور تصميم الدوائر
المتكاملة ،ﺃدوات التصميم الفيزيائية ،مراجعة مفاهيم نبطية الحالة الصلبة،
هياكل النبيطة ،نماﺫﺝ النبيطة ومحاكات الدائرة ،تصميم دائرة  ،MOSطرق
اختبار الدوائر المتكاملة واسعة النطاق ،تطور معالجة الدوائر المتكاملة
واسعة النطاق .مشروﻉ فصلي
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المعالجات الدقيقة ولغاتها 04022271

.43

مختبر المعالج الدقيق

04023270

.44

أساسيات البرمجة
للمهندسين

04021220

.45

تصميم المرشحات
الحديثة

04023140

.46

أنظمة القياس والمجسات 04022240

.47

الكترونيات االتصاالت

04025240

.48

االتصاالت الضوئية

04025281

.49

موضوعات مختارة في
هندسة االتصاالت

04025282

.50

الترميز والتحكم
باألخطاء

04025283

.51

مدخل إلى شبكات
االتصاالت الالسلكية

04025285

.52

إلكترونيات طبية

04025186

.53

مدخل إلى تصميم الدوائر
المتكاملة واسعة النطاق

04025279

.54
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القياسات واألخطاء .نظام الوحدات .ﺃجهزة القياس الشبيهة .دوائر
البوتنشيومتر .قناطر التيار المستمر والمتردد واالجهزة .المحوالت .ﺃجهزة
القياس االلكترونية .قياسات التردد والطور .المحوالت الناقلة.
االسس والمفاهيم العامة للتمثيل والنمذجة :ﺃنواﻉ االنظمة والنمذجة ،النماﺫﺝ
الفيزيائية ،النماﺫﺝ الرمزية ،النماﺫﺝ العصابية ،النمذجة والتمثيل اليدوﻱ،
استخدام جدولة االحداﺙ .معيار االداء والهدف .النموﺫﺝ الرياضي االحصائي
واالحصائي :اﺷتقاق النموﺫﺝ الرياضي ،النماﺫﺝ الرياضية لألنظمة المستمرة
والمتقطعة .ربط النماﺫﺝ (طوابير النماﺫﺝ) .االداء في الحالة المستقرة
والديناميكية (نظرة رياضية وعملية) .االعداد العشوائية :توليد االرقام
(االعداد) ،الخصائص ،التوﺯيﻊ واختبار التوﺯيﻊ .التمثيل وطرق البرمجة،
طرق التمثيل (طريقة مونتي كارلو للتمثيل) .تحليل بيانات التمثيل :التحقيق
وسرياﻥ الفاعلية ،تقويم االداء لنماﺫﺝ التمثيل .التمييز -التثمين (اختيارﻱ)،
مشروﻉ فصلي.
تصنيف الشبكات الكهربائية .نظرية تيليجن .اقترانات حقيقية موجبة .خواص
اقترانات معاوقة ﺃو مسامحة نقطة الحفز .تركيب معاوقات ومسامحات RC
 , LCلشبكات ﺫات منفذ واحد تركيب الشبكات ﺫات المنفذين مدخل ﺇلى
المرﺷحات .طرق تقريبية لتصميم المرﺷحات (بترويرﺙ  ،تشييشيف و
بيسيل ) .تحقيق المرﺷحات الفعالة وغير الفعالة.
استدراﻙ الصور ،التعيين ،التكميم ،تحديد العينات ،محوالت الصور ،تمثيل
الصور ،العمليات البعدية (االحداثيات والمساقط) ،التحسين ،الترﺷيﺢ،
االنعاش (اعادة الحالة) ،التقطيﻊ ،تحسس واكتشاف الحواف ،تحديد
واستخراﺝ المناطق ،المناهﺞ واألساليب في الرؤيا الحاسوبية ،اعادة بناء
الصورة من المساقط ،تمييز االنماط ،تحليل الصور في تطبيقات الرؤيا
الحاسوبية ،كبس وتشفير الصور الرقمية ،مشروﻉ فصلي
عرﺽ ﺃدوات متقدمة للبرمجة الشيئية ،االسس والخصائص الرئيسة لبعض
االدوات الشائعة في المرئية مثل واجهة المستخدم المرسوم ( .)GUIالتعامل
مﻊ الحدﺙ واستخدام ال ( .)APIتقدم مجموعة التجارب الخدمة العملة
الالﺯمة للمواضيﻊ المذكورة ﺃعاله ،مشروﻉ فصلي.
مدخل الى علوم وهندسة الربوطيات .كيناماتيكا وديناميكا والتحكم وبرمجة
المناوالت االلية .مدخل الى المجسات والرؤية االلية والمحركات وتكامل
االنظمة لغايات االتمتة .مفاهيم اساسية للتحكم بالمناوالت بواسطة الحاسوب.
مشروﻉ فصلي
تصميم انظمة حاسوبية يمكن تضمينها في انظمة كبيرة كﺄنظمة االتصاالت
والتحكم .ويتناول التالي؛ القواعد المستخدمة في تصميم االنظمة الضمنية،
معمارية األنظمة الضمنية ،المتحكمات الدقيقة (المايكروية) ،هيئات البيانات،
هيكلة الذاكرة ،االدخال /االخراﺝ ،المؤقتات و سواقات االجهزة ،مشروﻉ
فصلي.
مبادﺉ ﺃساسية للذكاء االﺻطناعي ،تمثيل المعرفة والتحكم بها ،االستنتاﺝ
واالستدراﻙ المنطقي ،مراجعة األنظمة الخبيرة ،تصميم األنظمة الخبيرة،
تطبيقات .مشروﻉ فصلي
مبادﺉ اﻹﺷعاﻉ ،المصطلحات المستعملة في الهوائيات ،هوائيات ﺃحادية
وثنائية القطب ،هوائيات ﺻفية ،هوائي مجوف ،هوائي عاكس ،هوائي بوقي.
مشروﻉ فصلي
الخصائص الفيزيائية والتشغيلية ألجهزة ﺃﺷباه الموﺻالت االلكترضوئية،
مكونات المواد االلكتروضوئية الحديثة مثل :الرﺷدات الموجية ،األلياف
الضوئية ،البواحث الضوئية ،الثنائيات المشعة للضوء وﺃﺷباه الموﺻالت
الليزرية.
الترددات الميكروية ،التفاعل بين اﻹلكترونيات والمجاالت ،البارمترات
الميكروية ،ﺃجهزة الرنين ،هياكل الموجة البطيئة ،دالئل الموجة الثانية،
المقارنات االتجاهية المداوالت والعواﺯل ،الصمامات الميكروية :ﺻمامات
الموجات المتنقلة والمغنيتروﻥ ،نبائط الحالة الصلبة الميكروية ،خطوط النقل
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أنظمة القياس والمجسات 04024268

.55

النمذجة والمحاكاة

04025169

.56

تصميم المرشحات
الحديثة

04024280

.57

معالجة الصور الرقمية

04024274

.58

البرمجة المرئية

04025175

.59

مدخل إلى الربوطيات

04025276

.60

المتحكمات الدقيقة
واألنظمة المضمنة

04025277

.61

مقدمة إلى الذكاء
االصطناعي

04025178

.62

الهوائيات وانتشار
األمواج

04025184

.63

االلكترونيات الضوئية

04025287

.64

إلكترونيات األمواج
الدقيقة

04025188

.65
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 مشروﻉ فصلي.دقيقة النطاق
.66

04025189

موضوعات مختارة في
الهندسة اإللكترونية
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