
  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة

  الدراسات المهنیة  مقررات دبلومالعلمي ل محتوىال

  الكهربیةأساسیات الدوائر  ٥٠٨هكت 

 –مصــادر الطاقــة  –الــدوائر الكهربیــة  –التیــار الكهربــي  –الجهــد وفــرق الجهــد : متغیــرات الــدائرة
ـــار الثابـــت : االســـتجابة للـــدوائر البســـیطة  –االحمـــال    -تها اتحـــویالت البـــالس واســـتخدام –التی

: تشــغیل الــدوائر  -التوصــیل علــي التـوالي والتــوازي  –حسـابات القــدرة  –حالـة االســتقرار الجیبیــة 
دوائـــر  –دوائـــر التیـــار المتـــردد  –الممانعـــة التبادلیـــة  –جهـــود نقـــط االتصـــال  –نظریـــات الـــدوائر 

  حساسیة الدوائر الكهربیة –خصائص نظم الدوائر الكهربیة  – الرنین

  ١أساسیات االلكترونیات  ٥٠٩هكت 

 –مكونـات التیــار :    PNوصـلة  –التركیــب والتوصـیل معادلــة االسـتمراریة : أشـباه الموصـالت 
  وتطبیقاتها  PNدوائر ثنائي  –االنهیار  –مكثفات  االنتشار 

:   FETترانزیسـتور ، الـدوائر المكافئـة والتطبیقـات ، عملـة وخصائصـه : الترانزسـتور ذو الوصـلة 
خصائصــه  كعنصــر فــي الــدائرة  :  MOSFETترانزیســتور ، عملــة كعنصــر فــي دائــرة وتطبیقــات 

جــراء بعــض القیاســات لــه  –تجــارب علــي معــایرة أجهــزة القیــاس و  ٕ قیــاس  –عمــل  االوسلســكوب وا
قیــاس خصــائص  الترانزســتور ثنــائي القطبیــة وقیــاس خصــائص طـــرق  –ینــر خصــائص دایــود ز 

    قیاس دوائر الرنین ومعامل الجودة –توصیلة 

  ٢أساسیات االلكترونیات  ٥١٠هكت 

ـــة  ـــائي وتطبیقات ـــر الثن ـــر الحـــد ، الموحـــدات : دوائ ـــر ، دوائ ـــائي زین ـــر التنظـــیم ، ثن مكبـــرات _ دوائ
، االســتجابة الترددیــة ، دوائــر مكبــرات الجهــد : خفضــة اإلشــارات الصــغیرة مكبــرات التــرددات المن

تـأثیر التـرددات العالیـة علـي ، مكبـرات التـرددات العالیـة _ ودوائـر المكبـرات الفرقیـة ، تابع المشع 
FET, BJT   ، مكبرات النطاق الواسع المكبرات المنغمة مكبرات القدرة ومراحل اإلخراج.  

  الدوائر االلكترونیة ٥١١هكت 



دوائــر ، متعــدد االهتــزازات ، ســیال النبضــات ، دوائــر التفاضــل والتكامــل : تشــكیل الموجــة دوائــر 
ثنـــائي ، دوائــر المقاومـــة الســالبة ، الثنـــائي كمفتــاح : دوائـــر الوصــل والقطــع  –تطبیقــات ، الزنــاد 
محــول التمــاثلي الــي رقمــي : محــوالت االشــارات  –تطبیقــات ، دوائــر موحــدات الســلیكون ، النفــق 

تعــدیل العــرض وتعــدیل ، تعــدیل الســعة : دوائــر التعــدیل النبضــي  –ومحــول الرقمــي الــي تمــاثلي 
  تطبیقات، الموقع 

  )ورش الكترونیة(دوائر عملیة في االلكترونات  ٥١٢هكت 

التدریب على  –المتكاملة  التدریب على كیفیة قیاس المقاومات والمكثفات والترانزستور والدوائر
  تجمیع الدوائر االلكترونیة البسیطة

  تكنولوجیا الدوائر المجمعة على اللوحة  ٥١٣هكت 

التدریب علي طباعة الدوائر  -التدریب علي تصمیم الدوائر االكترونیة باستخدام الحاسب 
طباعة الدوائر التدریب علي  - عة الضوئیة ااالكترونیة یدویا علي لوحات النحاس وكذلك الطب

  .علي طبقتین 

  

  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة

  نظم االتصاالت  ٥١٤هكت 

اجهـزة اســتقبال  –اسـتخالص االشـارات مــن االسـال بالتعـدیل الســعوي  –التعـدیل السـعوي بانواعــة 
ر والتــردد االرســال واالســتقبال لالنظمــة بتعــدیل الطــو ( التعــدیل بزاویــة الطــور  –التعــدیل الســعوي 

اداء انظمـة التعـدیل فـي  –انظمـة التعـدیل الرقمـي _ تشـفیر الخـط _ انظمة التعدیل النبضي  _ )
  وجود الضوضاء

  صیانة وتركیب أجهزة االتصاالت ٥١٥هكت 
الریسـیفر ، الفیـدیو  –التلیفزیـون  –التدریب علي كیفیة صیانة اجهـزة الحاسـب مثـل اجهـزة الرادیـو 

    .االجهزةتعلیم تركیب بعض هذة _ 



  مشروع ٥١٦هكت 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة

  في هندسة االلكترونیات  مقررات دبلوم الدراسات العلیاالعلمي ل محتوىال

  الدوائر المتكاملة المتقدمة ٥٢٦هكت 

خصــائص  –التصــنیع  طــرق –تصــمیم وتحلیــل الــدوائر المتكاملــة ذات التجمیــع القیاســي الكبیــر 
ـــائط  ـــة لوظـــائف المنطـــق والـــذاكرة  –النب ـــي الـــدوائر اإلســـتیتاكیة والدینامیكی التـــأثیرات العارضـــة عل

ــــدرة المســــتهلكة  ــــذاكرات –وحســــاب الســــرعة والق ــــوتر –تصــــمیم أنــــواع ال أســــتخدام الشــــرائح والكمبی
   . في التصمیم المساعدة

  هندسة االتصاالت ٥٢٧هكت 

تصــمیم الــنظم وتحلیــل درجــات األداء وهندســة النقــل  –صــاالت عــن بعــد الفكــرة العامــة لــنظم األت
ـــــة  ـــــداخل والتشـــــوه والتكلف ـــــة –والتحویـــــل والضوضـــــاء والت تعـــــدیل  –اإلتصـــــاالت التنـــــاظیرة والرقمی

  تقنیات نقل األشارات الرقمیة –األشارات 

  تطبیقات المعالج الدقیق ٥٢٩هكت 

، التــزامن فــى الحاســب اآللــى، الحاسـب اآللــىوصــالت نظــام ،  البرمجــة، التجمیــع اساسـیات لغــة 
، الرقـائق القابلـة للبرمجـة، التوصـیل الثنـائى، تقسـیم تـزامن الحاسـب، اجراءات المقاطعة، المقاطعة

بـدائل المكونـات الصـلبة لالدخـال ، تطبیقات على تحكم الـدورات المغلقـة، انظمة اكتساب البیانات
نمــاذج علــى تطبیقــات الحاســب فــى ، اكل المفاجئــةدراســة حالــة المشــ، ادوات التطــویر، واالخــراج

    .  االتصاالت



  معالجة االشارات ٥٣٠هكت 

ـ المرشــحات الرقمیـة ـ المرشــحات التوافقیـة ـ تطبیقــات علــى  Zتحویـل فــوریر المحــدد ـ تحویــل 
المرشـحات التوافقیــة الغیــات ومضــاعفات الصــدي ـ معالجـة اإلشــارة الرقمیــة للصــوت ـ معاجلــة 

میـة للصـورة ـ تطبیقـات علـي معالجـة اإلشـارة الرقمیـة للـرادار ـ معاجلـة األشـارة الرقمیـة اإلشـارة الرق
  .للسونار ـ تطبیقات أخرى ـ تطبیقات في نظام  االتصاالت

  هندسة االلیكترونیات ٥٣١هكت 

مســــتقبالت ، كــــامیرات التلیفزیــــون، نظــــم التلیفزیــــون، اســــتعادة الصــــوت والتســــجیل، نظــــم االذاعــــة
، الـتحكم عـن بعـد، مسـتقبالت التلیفزیـون الملـون، اسس التلیفزیـون الملـون، حادى اللونالتلیفزیون ا

ـــدیو ـــرات الفی ـــتحكم فـــى الكســـب، مكب ـــر ال ـــزامن، دوائ ـــر الت ـــر االنحـــراف االفقـــى والرأســـى ، دوائ دوائ
معـدات العــرض ، اكتشـاف االعطــال فـى دوائــر الرادیـو و التلیفزیــون، النظـام الصــوتى، للمخرجـات
وســـائل الطبـــع ، شـــرائط واســـطوانات الفیـــدیو، معـــدات النقـــل بـــین التلیفزیـــون والســینیما ،الســینیمائى
    .الموسیقى االلكترونیة واجهزتها، االلكترونى

  في الحالة الجامدة الموجات الدقیقةنبائط ودوائر  ٥٣٢هكت 

المذبــــــذبات  –الالخطیــــــة ذات الحالــــــة الجامــــــدة  الموجــــــات الدقیقــــــةالخـــــواص األساســــــیة لــــــدوائر 
 –مكبــرات الترانزیســـتور  –متغیــرات التــردد والمــازج األعــاقي  –البة لمكبــرات ذات المقاومــة الســوا

ـــردد  –التعـــین بإســـتعمال مؤشـــرات  التشـــتت  ـــدات مضـــاعفات الت دراســـة  –مجمعـــات القـــدرة ومول
   .الموجات الدقیقة  دوائر –معملیة لخواص بعض النبائط 

  مشروع ٥٣٤هكت 

  واالتصاالت الكهربیةقسم هندسة االلكترونیات 

  المحتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في هندسة االتصاالت

  تموجات كهرومغناطیسیة ٥٣٥هكت 

، معـامالت التشـتت، وصـف الـدوائر،  متعددة المداخلدوائر ،الدوائر المكافئة لمرشدات الموجات 
مزیحـات ، النهایـات الموهنـات، بیةاألجهزة السـل، ربط المرشدات بواسطة الفجوات، إثارة المرشدات



، فــایرى بــرو والــرنین الضــوئي، نظریــة دوائــر الــرنین، الوصــالت الهیجینیــة، الــربط الموجــه، لزوایــاا
كشـــــــف وقیــــــاس الموجـــــــات ، الكشـــــــف عــــــن القـــــــدرة الضــــــوئیة، قیاســــــات میكرومتریـــــــة وضــــــوئیة

  . الضوئیة قیاس معامالت األلیاف، قیاس الطول الموجي، المیكرومتریة

  نظم االتصاالت الضوئیة ٥٣٦هكت 

، إطــالق وربــط الطاقــة فــي األلیــاف الزجاجیــة، مراجعــة علــى االتصــاالت عبــر األلیــاف الزجاجیــة
وصـالت النقطـة ، أنظمـة اإلرسـال الرقمیـة، الكاشـف ، عمـل المسـتقبل الضـوئي الرقمـي والتنـاظري

أنظمــة اإلرســال ، لشوشــرةل االشــارةنســبة ، األنظمــة المتنــاظرة، األنظمــةتصــمیم اعتبــارات ، للنقطــة
ـــــر األلیـــــاف الزجاجیـــــة تاالتصـــــاال، متعـــــدد القنـــــاة المكبـــــرات ،  WDMتقســـــیم ، المنســـــجمة عب

    .الضوئیة

  التلفونات الرقمیة والتحویل ٥٣٧هكت 

المواصـفات القیاسـیة التنظیمیـة  –لفـة تطرق تشـفیر الكـالم المخ –ترقیم الصوت  –تعافب الدوائر 
سـائل الصـغیرة ر التبـدیل بأسـتعمال ال –التبدیل بالتقسـیم المـوقعي  –الدوائر تبدیل  -CCITT)(لهیئة

تحلیــل أداء  –اللــوائح المختلفــة للتبــدیل  –التبــدیل الســریع بإســتعمال الرســائل الصــغیرة  –) باكــت(
  .نظم التبدیل المختلفة

  نظریة االتصاالت الرقمیة ٥٣٨هكت 

التعـدیل –تشفیر والتعـدیل ومعـدالت السـعة والقطـع االساسیة للاالكواد –الكشف –المستقبل االمثل 
القنــوات المرشـــحة  –التشــفیر والتــوازن المشـــترك –التشـــفیر للقنــوات ذات التـــداخل -الطــورى الــدائم

  .التوازن   –وتداخل الرموز 

  لإلشارات افقةالمعالجة المتو  ٥٣٩هكت 

الطـــرق التكراریـــة للوصـــول للحـــل  –نظریـــة وتطبیـــق الترشـــیح المتوافـــق للـــنظم ومعالجـــة اإلشـــارات 
مرشـح كالمـان المتوافــق  -  lmsطریقـة  –المرشــحات المستعرضـة  –األمثـل وخواصـها التقاربیـة 

 –التطبیقــات فــي إكتشــاف  اإلشــارة وحــذف الضوضــاء ومعالجــة الكــالم  –وطــرق أقــل التربیعــات 
  .تطبیق علي الحاسب لبعض الطرق 

  شبكات اتصال الحاسبات ٥٤٠هكت 



ـــوتر و نظمهـــا  ـــوتر لمعماریـــات الكمبی ـــة –موضـــوعات شـــبكات الكمبی ـــوتر ومكونات –تكـــوین الكمبی
الـتحكم فـى الشـبكات –م وصـل البیانـات ظـن–الشـبكات  بنـاء–وظـائف الشـبكات –تقنیات التحویـل 

امثلــة محــددة مثــل الوصــل مــن نقطــة الــى نقطــة والتوابــع االرضــیة وحــزم –نظــم النقــل والتجمیــع –
  .ات المحلیة الرادیو والشبك

  مبادئ الهوائیات وانتشار الموجات ٥٤١هكت 

هـوائى السـلك ، ثنـائى القطـب،  اساسیات وتعریفات الهوائیات المسـتخدمة فـى االرسـال واالسـتقبال
، هوائیــــات بــــاجى اودو، الهوائیــــات الشــــریطیة، هــــوائى ثنــــائى ینطــــوى، هوائیــــات الــــرنین، الطویــــل

 الهوائیــات، الهوائیــات الحلزونیــة، ذات الموجـة المنتقلــة هوائیــات الســلك، هوائیـات عریضــة النطــاق
  الهوائیات ، الهوائیات ذات الجلبة، مزدوجة القمع

  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة

دوائـر التغذیـة للهـوائى المصـنوع مـن سـلك ، ذات الفتحـة المسـتطیلة والدائریـة و الهوائیـات العاكسـة
 دائرةمعادلــة فریــز والــ، فــى نظــم االتصــاالت اســتخدام الهوائیــات، العاكســةوللصــفیف وللهوائیــات 

تـاثیرات ، تـاثیرات االرض، التـاثیرات الجویـة، انتشار الموجات الدقیقـة، المكافئة لضوضاء الهوائى
  .البالزما

  نظم االتصاالت باألقمار الصناعیة ٥٤٢هكت 

تــأثیرات أنتشــار  –ألقمــار الصــناعیة هوائیــات ا –تخصــیص التــردد  –مــدارات األقمــار الصــناعیة 
 –نظـم التعـدیل  –تـأثیر الضـجیج  –موازنـة القـدرة  –األقمـار الصـناعیة  اتصـاالتالموجات علي 

 اإلرســـالتصـــمیم أجهـــزة  –وأعـــداد المقاســـم  اإلشـــاراتطـــرق تعـــدد  –والتشـــفیر  التعـــدیل الخطـــي
   .تطبیقات  – واالستقبال

  ة تصاالت المتحركأنظمة اال  ٥٤٣هكت 

خــواص قنــاه اإلتصــاالت  -إعــادة اســتخدام التــردد –الخلویــة  –قدمــة لــنظم األتصــاالت الحركیــة م
" الخفـوق مـن نـوع  –نماذج الفقد فـي المسـار  –أنتشار الموجات في المناطق السكنیة  –الحركیة 

 –تقلیـل تـأثیر التـداخل بـین القنـوات المختلفــة  –واإلظـالل مـن النـوع اللوجـاریثمي الطبیعــي " رالـي 



 –نظــم الطیــف الموســع ونظــم التعــدد المقاومــة  –المراســلة والســعة  –لــوائح األتصــاالت الحركیــة 
  .نظم األتصاالت الحرفیة  –تقسیم الشفرة 

  مشروع ٥٤٤هكت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة

  الهوائیات وانتشار الموجات المحتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في

  هندسة الموجات المیكرومتریة ٥٤٥هكت 

دراســة نبــائض اشــباه الموصــالت ذات ،اجهــزة االلكترونیــات المیكرومتریــة ذات الموجــات المتعــددة
الترانزســـتورات ،متریـــةاالمكبـــرات البار ،المقاومـــة الســـالبة المســـتخدمة عنـــد تـــرددات الموجـــات الدقیقـــة

ـــردد ، ت المیكرومتریـــةالمســـتخدمة عنـــد التـــرددا الـــدوائر المتكاملـــة فـــي بنـــاء مكبـــرات ومذبـــذبات الت
  العالي

  هندسة الهوائیات ٥٤٦هكت 

ـــائى ، اساســـیات وتعریفـــات الهوائیـــات المســـتخدمة فـــى االرســـال واالســـتقبال وهوائیـــات الصـــفیف ثن
هـــوائى ثنـــائى ، هوائیـــات الـــرنین، هـــوائى الســـلك الطویـــل، دراســـة الصـــفیف واصـــطناعه، القطـــب
هوائیــات الســـلك ، هوائیــات عریضــة النطــاق، هوائیــات بـــاجى اودو، الهوائیــات الشــریطیة، ینطــوى

ـــة ـــة، ذات الموجـــة المنتقل ـــات الحلزونی ـــات ذات الجلبـــة، مزدوجـــة القمـــع الهوائیـــات، الهوائی ، الهوائی
مصـنوع دوائـر التغذیـة للهـوائى ال، الهوائیات ذات الفتحة المسـتطیلة والدائریـة و الهوائیـات العاكسـة

معادلــة فریــز ، فــى نظــم االتصـاالت اســتخدام الهوائیـات، مـن ســلك وللصــفیف وللهوائیـات العاكســة
، تـاثیرات االرض، التـاثیرات الجویـة، انتشـار الموجـات الدقیقـة، المكافئة لضوضاء الهـوائى دائرةوال

  .تاثیرات البالزما

  مبادئ شبكات االتصاالت ٥٤٧هكت 

النطـاق ،الشـبكة المتكاملـة للخـدمات،البیانـات،الـتلكس،التحویـل،لیفونالت،التلغراف،مقدمة االتصاالت
معـدات ،تقسـیم الطـول المـوجي ،الرقمـي. التماثلي، التخلط ،ادارة الشبكات،التحویل الخاص،الواسع



المـــــــــــــــــــــــودیم معــــــــــــــــــــــــدات المواجهــــــــــــــــــــــــه للبیانــــــــــــــــــــــــات ، المواجهـــــــــــــــــــــــه لنقــــــــــــــــــــــــل البیانــــــــــــــــــــــــات
ـــدیو:الرمـــز،الرقمیـــة ـــل : الخطـــوط النحاســـیة،الصـــوتي،الفی ـــاف الضـــوئیةكاب ـــات التراســـل ،االلی تطبیق
ــالرادیو الخــدمات ،االقمــار الصــناعیة،التقنیــة،الخــدمات،االتصــاالت المتحركــة، االنظمــة ، التقنیــة،ب

  . الخطوط الرقمیة المشتركة.التقنیة،

  الكهروبصریات واللیزر ٥٤٨هكت 

ظـاهرة  –البلـورات ومتجـه العـزل  بصـریات الموجـات الجاوسـیة ،خصـائص: إنتشار شعاع اللیزر 
( مقدمـــة فـــي البصـــریات الالخطیــــة  –صــــوتي  -الحیـــود البصـــري  –الكهروبصـــریات ونبائطهـــا 
ـــــزر  ـــــة للی ـــــدیر وتحلیـــــل األســـــتقرار )الفجـــــوات الرنان ـــــنمط الق ـــــزر وتشـــــبع الكســـــب  –ال كســـــب اللی

(Q) إنضغاط تبضات اللیزر بعثرة رمان وبرلیوني: موضوعات خاصة .  

  معالجة اإلشارات الرقمیة دوائر ٥٤٩هكت 

 –وقــت الحقیقــي لنظــام التصــمیم والتنفیــذ لمعالجــة األشــارات والمرشــحات الرقمیــة التــي تعمــل فــي ا
تحویـل هـارتلي  –عملیات معالجـة األشـارات بمـا فیهـا تحویـل فـوریر المحـدد وتحویـل جیـب التمـام 

االت ومعالجـــة أشـــارات تطبیقـــات فـــي معالجـــة  الكـــالم والصـــور واألتصـــ –والتنبـــؤ بطیـــف القـــدرة 
  .الردار واألشارات الصوتیة 

  

  

  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة

  نظریة انتشار الموجات ٥٥٠هكت 

ـــة الحـــل الواحـــد وشـــروط الحافـــة  ـــة المغناطســـیة ـ نظری الجهـــد المغناطیســـي  –اساســـیات النظری
ـــة لألنـــواع المختلفـــة مـــن -یرتـــز ومتجهـــات ه االوســـاط  وتشـــمل األوســـاط الغیـــر المعادلـــة الموجی

انتشـار الموجـات فـي  - متجانسة واألوساط المتغیرة مع الـزمن واألوسـاط ذات األعتمـاد اإلتجـاهي
  .األوساط المؤینة 

  الرادار والسونار ةنظمأ ٥٥١هكت 



ـــــرادار ـــــر، طبیعـــــة ال ـــــأثیر دوبل ـــــرادار، ت رادار الموجـــــات ، رادار الموجـــــات المتصـــــلة، معـــــادالت ال
، رادار المالحقـــة، رادار دوبلـــر النبضـــي، رادار بیـــان الهـــدف المتحـــرك، بتعـــدیل التـــرددالمتصـــلة 

، طــرق العـــرض، المســـتقبالت، الهوائیــات الموجهـــة إلكترونیــا، هوائیــات الـــرادار، مرســالت الـــرادار
ـــرادار فـــي الضوضـــاء ـــرادار، اكتشـــاف إشـــارات ال ـــة القیاســـات فـــى ال ، اســـتخالص المعلومـــات، دق

تطبیقـات مدنیـة ، االستشـعار عـن بعـد، أسـس عمـل اللیـزر، عوائق الرادار، ادارانتشار موجات الر 
  .وعسكریة

  مشروع ٥٥٢هكت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة

   الماجستیر  مقرراتالعلمي ل محتوىال

  الدوائر المتكاملة الرقمیة المتقدمة ٦٠١هكت 

خصائص  –طرق التصنیع  –تصمیم وتحلیل الدوائر المتكاملة ذات التجمیع القیاسي الكبیر 
التأثیرات العارضة علي الدوائر اإلستیتاكیة والدینامیكیة لوظائف المنطق والذاكرة  –النبائط 

استخدام الشرائح والوسائل –تصمیم أنواع الذاكرات –وحساب السرعة والقدرة المستهلكة 
  .ر المساعدةوالكمبیوت

  الدوائر المتكاملة النتاظریة ألكسید المعدن  ٦٠٢هكت 

اإلشارات  –أنماط دوائر تناظریة ( MOS )-  اساسیات تصمیم الدوائر المتكاملة التناظریة 
دوائر المقارنات  –تصمیم المكبرات والمحوالت التناظریة ودوائر العینات والتخزین  –الصغیرة 

  .التناظري إلي رقمي والعكس  المبدالت –والفولت اإلسنادي 

  تصمیم الدوائر المتكاملة بمساعدة الحاسب   ٦٠٣هكت 

هذا المقرر یغطي موضوعات متعددة تتصل بتطویر وتصمیم الدوائر المتكاملة بمساعدة 
 –هذا المقرر یوضح تقنیات تصمیم الدوائر من الناحیتین النظریة والتطبیقیة  –الكمبیوتر 

  .ات تصمیم الدوائر المتكاملة ومراجعتها واختبارها موضوع لكوكذا

    )البصریات الكهربیة(وااللكترو بصریات  نبائط البصریات ٦٠٤هكت 



نبائط الموصلیة البصریة والدیودات البصریة  –كواشف البصریات واألشعة تحت الحمراء 
 –وبصریة وتفنبائط العرض من لیزر أشباه الموصالت ال –ومكثف الصور وكواشف الصور 

  .یة خطالكهروبصریات ومعدالت دلیل الموجات والبصریات الال

  شبكات االتصاالت   ٦٠٥هكت 

 –اجهزة اعالم ارسال  – topologiesشبكة اتصاالت محلیة  –تصنیف شبكات االتصال 
معاییر شبكة  –أداء الشبكات المحلیة  –أساسیات نظریة الطوابیر  –التحكم في الخطأ 

أمن شبكة  –أمثلة عملیة ألنظمة تشغیل شبكة اتصاالت محلیة  –االتصاالت المحلیة 
   .االتصاالت المحلیة 

  نظریة االتصاالت الرقمیة   ٦٠٦هكت 

التعدیل –الحود االساسیة للتشفیر والتعدیل ومعدالت السعة والقطع –الكشف –المستقبل االمثل 
القنوات المرشحة –التشفیر والتوازن المشترك –ات ذات التداخل التشفیر للقنو - الطورى الدائم

  .التوازن –وتداخل الرموز 

  اتصاالت المتحركات   ٦٠٧هكت 

خواص قناه اإلتصاالت  -إعادة استخدام التردد –الخلویة  –مقدمة لنظم األتصاالت الحركیة 
" الخفوق من نوع  –نماذج الفقد في المسار  –أنتشار الموجات في المناطق السكنیة  –الحركیة 

 –تقلیل تأثیر التداخل بین القنوات المختلفة  –من النوع اللوجاریثمي الطبیعي تصال واإل" رالي 
 –نظم الطیف الموسع ونظم التعدد المقاومة  –المراسلة والسعة  –لوائح األتصاالت الحركیة 

  نظم األتصاالت الحرفیة –تقسیم الشفرة 

  

  

  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة

  نظریة انتشار الموجات   ٦٠٨هكت 



ـــة  –أساســـیات النظریـــة المغناطیســـیة  الجهـــد المغناطیســـي  –نظریـــة الحـــل الواحـــد وشـــروط الحاف
المعادلـــة الموجیــــة لالنــــواع المختلفـــة مــــن االوســــاط وتشـــمل االوســــاط الغیــــر  –ومتجهـــات هتــــرز 

انتشـــار  –ســاط المتغیـــرة مـــع الــزمن واالوســـاط ذات االعتمــاد االتجـــاهي متجانســة واالوســـاط واالو 
  .الموجات في االوساط المؤینة 

  لموجات الدقیقةنبائط ودوائر ا ٦٠٩هكت 

المذبذبات والمكبرات  –الخواص األساسیة لدوائر المیكروموجات الالخطیة ذات الحالة الجامدة 
التعین  –مكبرات الترانزیستور  –متغیرات التردد والمازج األعاقي  –البة ذات المقاومة الس

دراسة معملیة  –مجمعات القدرة ومولدات مضاعفات التردد  –بإستعمال مؤشرات  التشتت 
  دوائر المیكروموجات  –لخواص بعض النبائط 

  الطرق العددیة للهوائیات ٦١٠هكت 

وطرق )فوریر السریعة ( تحویالت  –طرق العزوم  –متكاملة حل المعادالت ال –العددیة للهوائیات  االنظمة
 –تطبیقات علي الهوائیات المسطحة  –طرق الترددات العالیة  –التكامالت المحددة ذات العناصر المجزئة 

لبعض هذه الطرق  الحاسباتمحاكاه  –شرائح الطبقیات الواقعة والمنظومات والقنوات وتصمیم تركیب الهوائیات 

  .العددیة 

  المعالجة المتوافقة لإلشارات  ٦١١هكت 

الطـــرق التكراریـــة للوصـــول للحـــل  –نظریـــة وتطبیـــق الترشـــیح المتوافـــق للـــنظم ومعالجـــة األشـــارات 
مرشـح كالمـان المتوافــق  -  lmsطریقـة  –المرشــحات المستعرضـة  –األمثـل وخواصـها التقاربیـة 

 –التطبیقــات فــي إكتشــاف  اإلشــارة وحــذف الضوضــاء ومعالجــة الكــالم  –وطــرق أقــل التربیعــات 
  .تطبیق علي الحاسب لبعض الطرق 

  نظریة دالئل الموجات وتطبیقاتها  ٦١٢هكت 

دوائـر ، إثـارة الموجـات المسـتطیلة والدائریـة ، دلیـل الموجـات الدائریـة ، دلیل الموجـات المسـتطیلة 
، ماجیـــك تـــي  ، المعجـــالت ، ســـتطیلة والدائریــة الرنینیـــة دالئـــل الموجـــات الم، الــرنین لمیكرونـــي 

  .تطبیقات علي دالئل الموجات ، الموصالت علي شكل تي 

  النبائط الصوتیة وتطبیقاتها  ٦١٣هكت 



البیزو (  الضغط الكهربیةمستشعرات  –مستشعرات الكهروبصریات وتحلیل النمط المختلفة 
طرق  –المشعات الصوتیة  –الرنانات الصوتیة  –وتطبیقات المرشحات الصدمیة  –) الكهربیة

  .تطبیقات التصویر الفوق صوتي  –تطبیقات في نظم اإلتصاالت  ٠تشكیل األشعاع 

  دوائر معالجة االشارات الرقمیة  ٦١٤هكت 

 –وقــت الحقیقــي لنظــام التصــمیم والتنفیــذ لمعالجــة األشــارات والمرشــحات الرقمیــة التــي تعمــل فــي ا
تحویـل هـارتلي  –ارات بمـا فیهـا تحویـل فـوریر المحـدد وتحویـل جیـب التمـام عملیات معالجـة األشـ
تطبیقـــات فـــي معالجـــة  الكـــالم والصـــور واألتصـــاالت ومعالجـــة أشـــارات  –والتنبـــؤ بطیـــف القـــدرة 

  .الردار واألشارات الصوتیة 

  

  

  

  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة

  نظم التصویر الطبي  ٦١٥هكت 

 –التصـویر بـالكمبیوتر  -Xالتصـویر بأشـعة : القواعـد األساسـیة لتصـویر البنیـة األساسـیة للجسـم 
تحلیـل الـنظم المثـارة والمعرضـة بداللــة  –الفـوق صـوتیات  –الطـب النـووي  –الـرنین المغناطیسـي 

قـــدرة الضوضـــاء علـــي توضـــیح األمـــراض  –حساســـیة الكشـــف  –دالـــة التعـــدیل  –دقـــة اإلیضـــاح 
  .وتحسین التشخیص 

  طرق حدیثة لتخطیط الدوائر المتكاملة  ٦١٦هكت 

بأشــعة : -طــرق المعالجــة البصــریة  –تقنیــات التصــنیع  وتصــمیم الــدوائر  –معالجــة بنیــة النبــائط 
X  ونىتـــراكم طبقـــات  الفـــیلم الســـمیك النمشـــى المبلـــل و الثقـــب االیـــ -، بالشـــعاع االلكترونـــى- 

  .تحكم المعالجة  وعیوبظاهرة توازن الضوء 

    التوصیل نبائط ودوائر الموصالت الفائقة ٦١٧هكت 



النــد والنظریــة النفقیــة  –نظریــة جســمنبرج  –أزدواج الكترونیــات  –مقدمــة مــن الموصــولیة الفائقــة 
كهرودینامیكیـــة الموصـــالت الفائقـــة ووصـــالت جوزیـــف  –للجـــزئ المفـــرد وتصـــفیة جوزیـــف ســـون 

ــــة المختلفــــة للنــــوع الثــــاني للوصــــالت الفئقــــة . ظــــاهرة األقتــــراب  –ســــون  ــــق . الحال . الفــــیلم الرقی
   تقنیات التصنیع –تطبیقات في الدوائر التناظریة والرقمیة 

  الشبكات العصبیة وتطبیقاتها   ٦١٨هكت 

 –ســعة المعلومــات –النمذجــة الریاضــیة –الخصــائص العضــویة و التشــریحیة للشــبكات العصــبیة 
التعرف على النمـاذج الـذاكرة المسـاعدة وانـواع مسـائل –التعلیم والتنظیم الذاتى  –مؤائمة الشبكات 

  طرق مشاكل التوصیل والتنفیذ –طرق الخوارزم  –االمثلیات 

  نظریة التشفیر   ٦١٩هكت 

-الخوارزم –تشفیر القنوات –مقدمة عن نظریة معدل التشفیر -مقدمة عن تقنیات التشفیر  
 واسترجاع  التشفیر

 .تقییم أداء التشفیر لقنوات االتصال - التشفیر

  االتصاالت ذات الطیف الموسع   ٦٢٠هكت 

نظم القفز من  –نظم التتابع المباشر  –مقدمة لنظم االتصاالت ذات الطیف الموسع المختلفة 
إشارات التداخل  –كسب المعالجة  –والنظم المختلطة  –نظم التعدیل التقریبي  –التردد 

طرق التزامن  –تولید الشفرات الشبیه بالضوضاء  –معدل الخطأ كمؤشر أداء  –والشوشرة 
تطبیقات في نظم االتصاالت ذات الطیف  - والمتابعة في نظم المقاسم ذات الطیف الموسع 

 االتصاالت الالسلكیة داخل –اتصاالت األقمار الصناعیة  –الموسع في االتصاالت العسكریة 
  . وغیرهاالمباني 

  هندسة اإلشارات   ٦٢١هكت 

توزیع :الوصف االحصائى-األبعاد-التغیرات-وحدة المرور-مبادئ نظریة مرور اإلشارات
نظم -االرتقاء/توزیع الزائد في نظم الفقد–نظم الفقد ونظم التأخیر –المرور والواجدیة 

  .ساسیة التحمیل الزائدح-نظم التأخیر المركبة–دوائر توزیع مرور اإلشارات -الوصالت



  

  

  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة

  االتصاالت الذكیة   ٦٢٢هكت 

یدرس في هذا المقرر عدد من الموضوعات الحدیثة المختارة في مجال أنظمة االتصاالت 
  .الذكیة المتقدمة 

  االتصاالت البصریة المتقدمة    ٦٢٣هكت 

-الطبقیة -المستویة–تحلیل انتشار الموجات الموجهة فى التركیبات المختلفة مثل االسطوانیة 
ذات النمط االحادى واالنمطة المتعددة :الشعیرات الضوئیة - دالئل الموجات الضوئیة الشریطیة

 ً دالئل الموجات  ذات التسریة دالئل  wوذات العازل القفزى والعازل المتدرج و ذات النوع 
نظریة  -التفاعل عن العقد –وجات المتماثلة وغیر المتماثلة الدوریة وذات التركیب المعقد الم

بالزمون –الترابط االتجاهى –النشاط الضوئي –اللیزر ذو التغذیة العكسیة الموزعة –فلوكیت 
  تطبیقات عن نظریة المتكاملة والبصریات الصوتیة–األسطح 

  ناطیسیة   الطرق العددیة للمجاالت المغ ٦٢٤هكت 

 –األشــكال المتطابقــة مــن المعــادالت التفاضــلیة الجزئیــة  –الطــرق الریاضــیة فــي الكهروســتاتیكیة 
ـــة  ـــیم االبتدائیـــة  –طـــرق الفـــروق التقریبی ـــة ذات الق  –طـــرق األســـتفرار والتقریـــب  –المســـائل الحدی
.العددیــة محاكــاة كمبیوتریــة لــبعض الطــرق  –طــرق العــزم وتطبیقاتهــا  –طــرق العناصــر الجزئیــة 

    

  االستشعار عن بعد    ٦٢٥هكت 

المسح  –تقییم الصور واستنتاج طبیعة السطح منها  –المبادئ األساسیة للتصویر الجوي 
رادار الفتحة  –المسح بالموجات المیكروموجیة  –الحراري والمسح ذو الطیف المتعدد 

 –الخاصة باستشعار مواد األرض  –األقمار الصناعیة  –الردار الضوئي  –األصطناعي 
  .المعالجة الرقمیة للصور 



     المتقدمةهندسة الهوائیات  ٦٢٦هكت 

 –الهوائیات الخطیة والهوائیة علي هیئة فتحات  –یات االستقبال ئو ههوائیات اإلرسال و 
–الهوائیات ذات عرض النطاق الواسع  –التفاعل بین عناصر المصفوفات –المصفوفات 
 جالنموذ –الممانعة الداخلة  –قیاس خواص الهوائیات –تصمیم الهوائیات –لصغیرة الهوائیات ا
  .اإلشعاعي 

  الموجات الدقیقةهوائیات   ٦٢٧هكت 

–الفتحـــات ذات التغذیـــة المتجانســـة والتغذیـــة الغیـــر متجانســـة  –قاعـــدة التكـــافؤ وجهـــود اإلشـــعاع 
طــرق األشــعة الضــوئیة والطــرق  –الهوائیــات ذات األســطح العاكســة المنحنیــة  –هوائیــات البــوق 

القیـــاس المعملـــي لخـــواص لـــبعض  –هوائیـــات الشـــرائح الدقیقـــة  –الهوائیـــات العدســـیة  –التقریبیـــة 
  .الموجات الدقیقة هوائیات 

  نظریة مصفوفات الهوائیات  ٦٢٨هكت 

ـــة والمســـتویة المتجانســـة  ـــاقص  –المصـــفوفات الخطی ـــي شـــكل قطـــع ن ـــة عل  –المصـــفوفات الدائری
طــرق تصـمیم المصــفوفات ذات االتجاهیـة المتســاویة  –ت ذات التغذیـة الغیــر متجانسـة المصـفوفا

 –المصـفوفات العشـوائیة وطــرق تـدقیق الفتحــة  –المصـفوفات المتأقلمـة وطــرق تركیـب الشــعاع  –
  .مصفوفات معالجة اإلشارة

  

  

  

  قسم هندسة االلكترونیات واالتصاالت الكهربیة

  التشتت الكهرومغناطیسي  ٦٢٩هكت 

 –التشــتت عنـد التــرددات المنخفضــة وعنــد التــرددات العالیــة  –تمثیــل المجــاالت  –شـروط الحافــة 
التشــتت  –الحیــود عنــد الحــواف  -)هوبــف  –طریقــة وینــر ( التشــتت مــن مســتوي نصــف نهــائي 



 –الموجــات الزاحفــة  –دوال ایــري فــوك  –تحــویالت واتســن  –عــن األســطح األســطوانیة والكرویــة 
  .نظریات الحیود الهندسیة الطبیعیة

  معالجة الصور  ٦٣٠هكت 

بعثرة الصور  –معالجة اإلشارات علي عده محاور  –نظریة وتطبیق معالجة الصور رقمیًا 
دراك  ٕ عادة بناؤها من إسقاطها وا ٕ وتحدیدها وتحسینها وأعادتها وتقسیمها لطوائف ووصف شكلها وا

  .نماذجها

  لمعالجة اإلشارات تقنیات متقدمة  ٦٣١هكت 

التحویالت  –تحویالت األرقام النظریة  –طرق سریعة للف القصیر وتحویل فوریر المحدد 
  .تطبیقات علي الحاسب لبعض ما درس  –طرق بناء المرشحات  –واللفات عدیدة المحاور 

 


