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 ساعة معتمدة 51: القسم متطلبات

 رقم المساق رمز المساق المساق باللغة العربية س.م المساق باللغة اإلنجليزية

Engineering workshop 2 المشغل الهندسي ME123 2227 

Simulation Lab 2 
الرسممممممممممممممممممممممممم ب اسممممممممممممممممممممممممطة 

  الحاس ب"محاكاة"
 2596 

Electrical circuits 3  2595  د ائر كهربائية 

Electrical circuits  lab. 1 2597  مختبر د ائر كهربائية 

Electromagnetism 2  2592  الكهرباء  المغناطيسية 

Electronics 2  2599  الكتر نيات 

Applied Mathematics 3 2722  الرياضيات التطبيقية 

 

 :القسم متطلباتوصف 

 المشغل الهندسي: - 4223

المعممادو  م اصممااتهاخ الخصممائص  الم اصممااتخ قد ات القيممان بمختلممخ قن اتهمماخ تخطمميط  تشممكيل  طممد العممملخ المبممارد اليد يممةخ 

ك الكهربائيممةخ قجهمملة القيممان الكهربائيممة  تشممغيل المنشممارخ  ممص المعممادوخ ربممط  طممد العمممل بالتباشمميمخ لحممام القمم ن الكهربممائيخ ا سمما

 اآلالت الكهربائيةخ العناصر  الد ائر اإللكتر نية.

 الرسم بواسطة الحاسوب"محاكاة": - 4191

 Circuit Maker ,Orcadرسم الد ائر الكهربائية   االلكتر نية   تمل محاكاة لهما ب اسمطة الحاسم ب ممو خمال حملم برمجيمة م مل 

,Lab view .كذلك رسم الد ائر المطب تة   

 دوائر كهربائية: - 4191

مقدمممةخ مامما يمخ طممرل تحليممل د ائممر التيممار المتممردد  المسممتمر بممما يشمممل الا لتيممة  التيممار  المقا مممةخ  مم انيو  ن ريممات د ائممر التيممار 

آالت التيمار المتمردد  المسمتمرخ قجهملة القيمان المستمرخ د ائر التيار المتردد قحادي الط رخ الد ائر المغناطيسميةخ المحم ل الكهربمائيخ 

 الكهربائيةخ المصهراتخ المرحات  الق اطد الكهربائية.

 مختبر دوائر كهربائية: - 4193

 قجهلة القيان الكهربائيةخ قن اتها  استخدامهاخ د ائر التيار المسمتمر  تطبيمل  مان و ق مخ  م انيو كيرتشم خ الا لتيمة  التيمار  المقارنمة

النتمممائل المخبريمممةخ د ائمممر التيمممار المتمممردد قحمممادي الطممم رخ المحممم لخ  آالت التيمممار المسمممتمر  المتمممردد  مبمممدق العممممل  الحسمممنات خ  ممممد

 المصهراتخ المرحات  الق اطد الكهربائية.
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 الكهرباء والمغناطيسية: - 4198

همد الكهربمائيخ  التيمار الكهربمائي  مبمدق نقمل الطا مة باإلضمافة ململ ماهم م الحم  الشحنات الساكنة  المتحركةخ  المجال الكهربمائي  الج

 الكهر مغناطيسي  المجال المغناطيسي  متغيراته.

 الكترونيات: - 4199

الصمام ال نائي  الدي د   تم يل خ اص حسب التقريب ا  ل  ال اني خ خمط العمملخ د ائمر الت حيمد نصمخ م جمة  م جمة كاملمة قحاديمة 

 خ اصمه  BJT  نمائي القطبيمة UJTلط رخ المرشحاتخ  تطبيقات تلل الدي د خ دي د لينر  خ اصه  تطبيقاتمه خ الترانليسمت ر قحمادي ا

 انحياله  تطبيقاته .   FET انحياله  تطبيقات تملية تليه خ دراسة بعض خ اص ال ايريست ر  تطبيقاتهخ ترالليست ر

 الرياضيات التطبيقية: -4342

 تداد المركبةخ مجراء العمليات الرياضمية تلمل ا تمداد المركبمةخ تح يمل ا تمداد المركبمة ممو الشمكل الكارتيملي المل القطبمي ماه م ا

يمة  بالعكنخ التم يل البياني لألتداد المركبةخ التحليل الجبريخ حل المعادالت التربيعيمة  التكعيبيمة ذات الجمذ ر المركبمة  ،يمرهخ المتتال

 اتهاخ ماهم م التقمارب  التباتمد  اختياراتهماخ  متسلسمات  تكاممل فم ريير  تطبيقاتهماخ باإلضمافة ململ تحم يات البمان  المتسلسلة  قن

  استخدامها في حل الد ائر الكهربائية.

 

 ساعة معتمدة  24تصاالت : متطلبات تخصص اال

 المساق  رمز المساق باللغة العربية س.م ةالمساق باللغة اإلنجليزي
رقم 

 مساقال

communication electronics 2 2722  الكتر نيات االتصاالت 

Electronics lab 1  2721  م.الكتر نيات 

Digital logic 3  2722  د ائر منطل 

Digital logic lab 1  2723  تملي \د ائر منطل 

Analog communications 2  2722  مبادئ االتصاالت 

Planning and maintenance of 
telephone networks 

 2726  تخطيط   صيانة الشبكات الهاتاية  3

Planning and maintenance of 
telephone networks lab 

 2725  تملي\تخطيط   صيانة الشبكات  1

Mobile subscribers 1  2727  قجهلة المشتركيو 

Mobile subscribers lab 1  2722  تملي\قجهلة المشتركيو 

Digital communications 2  2729  االتصاالت الر مية 

basic communication lab. 1 2712  تملي\مبادئ االتصاالت 

Transmission lines and fiber 
optic 

 2711   خط ط النقل   ا لياخ البصرية 2

Digital communication 
networks 

 2712  شبكات االتصال الر مي 3

Digital communication 
networks lab 

 2713  تملي\شبكات االتصال الر مي 1

Field training 1 2  2712  1تدريب ميداني 

Transmission lines lab 1 2716  تملي\خط ط النقل 

Mobile communications 3 2715  االتصاالت الخل ية 

Microwave techniques and 
Satellites 

2 
تقنيات الميكر  يخ   ا  مار 

  تيةالصنا
 2717 

Microwave techniques lab  1 2712  تملي \تقنيات الميكر  يخ 
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project management 1  2719  مهارات االتصال 

Modern communication 
systems 

 2722  تحليل   مدارة المشاريد 2

Field training 2 2 2721  قن مة االتصاالت الحدي ة 

Graduation project 2 2722  2اني تدريب ميد 

project management 2 2723  مشر ع التخرج 

 

 االتصاالت:تخصص متطلبات وصف 

 الكترونيات االتصاالت نظري وعملي: -4325و 4322 

تعريخ الطالب بد ائر   قساسيات مكبرات العمليات   التطبيقات المختلاة تليها خ   د ائمر المرشمحات   م لمدات الذبمذبات خ  التعمرخ 

  ائر التعديل   د ائر ملالة التعديل.تلل د

 دوائر منطق نظري وعملي: -4327و 4324

التعريممخ با ن مممة العدديممة  الجبممر البمم لي  الممد ائر المنطقيممة التجميعيممة  النطاطممات  الممد ائر المنطقيممة التتابعيممة   حممدات الممذاكرة 

  الحاس ب الر مي. 

 مبادئ االتصاالت: -4322

ة  ساسيات االتصاالتخ يشرح المقرر ا نم اع المختلامة ممو تمليمات التعمديل   الكشمخ م مل تعمديات السمعة   المسال تبارة تو مقدم

 تعديات اللا ية.   ينا ش قيضا تأ يرات الض ضاء تلل اإلشارات المستخدمة   كذلك ن ام التقسيم المتعدد للتردد.

 ة الشبكات الهاتفية نظري وعملي:تخطيط و صيان -4321و 4321

يشمل  ذا المسمال ق ال نبمذة تمو الك ابمل الهاتايمة ممو حيم  تك ينهما   فمرل ا لم او فيهما   قن اتهما   سمعتها   اسمتخداماتها   سمجات 

ة   اتتبمارات التراسمل الشبكة الهاتايةخ  قن اع ال صات   كياية ت صيل الك ابلخ م التعريخ بالشبكة الهاتاية   سمجات الشمبكة الهاتايم

 في التخطيط   الت  د   اال تصاد   حساب التكاليخ   رسم مخططات الشبكة الهاتاية.

 أجهزة المشتركين نظري وعملي: -4328و 4323

جميمد  يشمل  ذا المسال المقاسم الداخلية مو حي  تركيبها   صيانتها   برمجتها   كذلك قجهلة الهاتخ   الااكن   المم ديم خ  كمذلك 

  خباإلضافة الل صيانة االجهلة الخل ية .TEقن اع ا جهلة الطرفية  

 االتصاالت الرقمية نظري وعملي : -4352و 4329

 ذا المسال يتنا ل بشكل م سد   مد ل قساسيات االتصاالت الر ميةخ تضميو النبضاتخ التركيب التقسيميخ تضمميو ترميمل النبضماتخ 

 تقنيات الترميل الر ميخ تقنيات ترميل المصدر .اإلرسال الر مي   الترميلخ 

 خطوط النقل و األلياف البصرية نظري وعملي: -4351و 4355

يشمل  ذا المسال تلل مبدق تمل   قن اع خط ط النقل  الك ابل المح رية   ا لياخ البصريةخ   الم اصماات العمليمة.  سمائل   طمرل 

الضممم ء خالهممما   كمممذلك قجهممملة ت ليمممد   اسمممتقبال اإلشمممارات البصمممرية   م اصمممااتها  ت صممميلها   الع اممممل التمممي تممما ر تلمممل انتشمممار

 العمليةخقجهلة الاحص المستخدمة في قن مة االتصاالت البصرية   طرل تسجيل القياسات   الاح صات الد رية.

 شبكات االتصال الرقمي نظري وعملي: -4357و 4354

 التمي ممو  تتضممو  مذه الممادة شمرح للمك نمات ا ساسمية للشمبكات الحاس ب  ب شبكات تركي يتحد  تو  ذا المسالمو  الجلء اال ل

  خ   شمرح  بيماو لمماذا يمتم MAC Address  خ  تعريمخ  بيماو ما يمة الOSIتمو   مائخ كمل طبقمة ممو طبقمات ق مها التعرخ تلل 

الحمدي  تممو تملل المعل ممات خمال انتقالهما فممي خ   OSI   ISOاختيمار ن مام الطبقمات فمي بنماء الشممبكاتخ   التاريمل بميو نمم ذجي ال 

خ الجملء ال ماني ممو المسمال TCP/IPخ   كذلك شمرح ل  مائخ بر ت كم ل IPالشبكاتخ  الحدي  تو قن اع العن نة باستخدام بر ت ك ل 
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ت   لغمات التخاطمب   يشمل مك نات الشبكات الهاتاية   كيايمة تطم ير شمبكات المقاسمم الهاتايمةخ باإلضمافة المل التعريمخ بمأن اع الشمبكا

 .PDH ,SDH ,ATM ,Frams Relay ,X.25البر ت ك الت   التعرخ تلل ن ام 

 :5تدريب ميداني  -4352

يهدخ  ذا المسال ملل دمل الطلبة فمي الميمداو العملمي ممو خمال التمدرب تلمل الك يمر ممو المهمام التمي يجمب قو يتقنهما الطالمبخ  كمذلك 

قضمافة المل ذلمك  يتمدرب الطالمب تلمل كيايمة فمرل ك ابمل الهماتخ  التمدرب تلمل المعمدات   . تحليلهماالتعرخ تلمل ا ن ممة الكهربائيمة 

 ا جهلة المستخدمة في فرل  ت صيل ك ابل الهاتخ في المقسم  ل حات الت ليمد . كمذلك التعمرخ تلمل كيايمة سمحب  تمديمد الخطم ط 

 اله ائية  الك ابل ا رضية .

 االتصاالت الخلوية: -4351

  شمبكاتهاخ   مك نممات  طمرل اإلرسممال    GSMفمي  مذا المسممال يمتم التممدريب تلمل قساسميات قن مممة االتصماالت المتحركممةخ   قن ممة 

    برمجتهما   العممل تلممل Mobile Stationالمما رات السملبية   طمرل حلهماخ  كممذلك صميانة   تصملي  ا جهملة الخل يمة الطرفيممة  

 .GSMةخ  كذلك اله ائيات المستخدمة في قن مة برامل الكمبي تر المتعلقة بالصيان

 تقنيات الميكروويف و األقمار الصناعية نظري وعملي: -4358و 4353

فممي  ممذا المسممال يممتم التعممرخ تلممل المك نممات ا ساسممية لشممبكات الميكر  يممخ   تحديممد مسممارات الم جممات المتنا يممة الصممغر   تنميممة 

 االتصاالت تبر ا  مار الصناتية   تصميم مسارات االتصاالت تبر ا  مار الصناتية. مهارات الطالب لكياية التعامل مد تقنيات

 مهارات االتصال: -4359

يهدخ  ذا المسال ملل تمكو الطالب مو التعامل مد البيئة المحيطة   خاصة بيئة العمل   تق ية شخصية الطالب مو خمال م همار نقماط 

  يهمدخ ململ تعليمل ر ح العممل الجمماتي لمدل الطالمبخ   تعريمخ الطالمب بكيايمة تممل السميرة  الق ة   مخااء نقاط الضعخ لديمةخ كمما

الذاتية   ا م ر التي يجب مراتاتها في مقابات العمل   كياية تس يل مهاراته بطريقة تساتد فمي  ب لمه بالعممل   اسمتمرار تطم رهخ   

 جيعه تلل متابعة كل جديد في المجال الذي يعمل فيه.قيضا تنمية ر ح التط ر   اإلبداع لدل الطالب مو خال تش

 تحليل و إدارة المشاريع: -4342

خ تخطمميط المشمماريدخ دراسممة الجممد لخ كتابممة مقترحممات اكيايممة بنمماء المشمماريد  مدارتهمم  ممذا المسممال يقممدم للطالممب المبممادئ ا ساسممية فممي

 .  المشاريدخ مرا بة  تقييم المشاريد  اإلدارة المالية للمشاريد

 أنظمة االتصاالت الحديثة: -4345

 Broad-bandيشمممممل  ممممذا المسممممال تلممممل م اضمممميد مختممممارة تغطممممي التطمممم ر السممممريد الحاصممممل فممممي تممممالم االتصمممماالت خم ممممل "

communication,4G Networks ,Internet Protocol(IP),Internet Telephony(VOIP), etc." 

 :4تدريب ميداني  -4344

قن ممة االتصماالت داخمل المقاسمم  التمدرب تلمل كيايمة تحديمد ا تطممال لمل تمدريب الطلبمة تلمل التعاممل ممد بعمض يهمدخ  مذا المسمال م

 اصاحها داخل المقسم  في الميداو . كذلك التعمرخ تلمل كيايمة رصمد ا تطمال  صميانة ا جهملة الخاصمة بالمشمتركيو . قضمافة المل 

 .    خط ط االلياخ البصرية   التدريب في شركات االتصاالت الخل ية ......الخ خالتدرب تلل قجهلة االتصاالت الر مية   المايكر ي

 مشروع التخرج: -4347

يهدخ مشر ع التخمرج كمتطلمب للطلبمة المت  مد تخمرجهم ململ متطماء الطالمب فرصمة قكاديميمة يسمتطيد ضممو مطار ما التعممل فمي فهمم 

تلميمة بنماءة مسمتعينات بتحصميله ا كماديميخ  بقدراتمه الذاتيمة  ب مكانمات  جانب ق  قك مر ممو ج انمب تخصصمه  المحا لمة لتحقيمل مضمافة

 الجامعة مو مكتبات  مختبرات  مشا،ل   يئة تدريسية  ،ير ا.


