قسم هندسة األلكترونيات
واالتصاالت والحاسبات

الفـرقة األولـى
الرقم الكودي للمقرر
ريض 111

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر

محاضرة 3 :

رياضيات ( ) 2

درس 2 :

التفاضل الجزئى وتطبيقاته – السطوح فى الفراغ – التكامل المتعدد – مفكوك الدوال – متسلسالت فورير – المعادالت التفاضليه
وتطبيقاتها – معادلة أويلر – نظام من المعادالت التفاضليه الخطيه – تحويالت البالس وتطبيقاته – التحليل العددى.

المرجع الرئيسي :

Calculus with Analytic Geometry , Swokowsky

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

فيز 141

فيزيقا ( ) 2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

الفيزياء الضوئية  :التداخل والحيود واالستقطاب والتأثيرات الكهربية الضوئية والمغناطيسية الضوئية .
مدخل للفيزياء  :االنبعاث اإللكتروني – نظرية بوهر  ،ازدواجية الموجات والجسيمات  ،مبدأ هيزنبرج عن عدم اليقين  -حيود أشعة
أكس وقياس خطوط الطيف  ،تأثيرات كهر وضوئية  ،طول موجة دي برولى – فروض التفاعل النووي – الخواص الفيزيائية للمواد:
خواص المواد المغناطيسية والعوازل والمعادن واشباة المواصالت .

المرجع الرئيسي :

Modern Physics, Shaum Series

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 121

الكترونيات ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

أشباه الموصالت وخواصها البلورية –الدايود (وصلة  – ) PNتطبيقات دوائر الدايود ( دوائر التقويم – دوائر القص) دايود الزينر
وتطبيقاته.
ترانزستور  -JFET -MOSFET -BJTالتكوين الفيزيائى للترانزستور -تشكيالت الترانزستور -الدوائر المكافئة للترانزستور فى
حالتى اإلشارات الصغيرة والكبيرة – استخدام الترانزستور كمكبر لإلشارات.

المرجع الرئيسي :

Micro Electronic Circuits . A.S. Sedra

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 112

قياسات ومعمل ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 1 :

درس 2 :

التعاريف ا الساسية والموصفات  ،التصنيف الفنى للقياسات الكهربية-األخطاء الناشئة عند القياس ومصادرها وطرق معالجتها-الدقة-
أنواع األخطاء-الطرق االحصائية للتعامل مع األخطاء المحتملة-الحساسية-تصنيف وخواص أجهزة القياس -أجهزة قياس االنحراف :
المظاهر األساسية -أجهزة قياس الجهد -أجهزة قياس التيار المستمر– قنطرات التيار المستمر –محوالت الطاقة لتهيئة االشارات –
تجارب معملية تغطى موضوعات فى اإللكترونيات والدوائر والتصميم المنطقي وبرمجة الحاسبات .

المرجع الرئيسي :

Introduction to Electronic Circuit , Richard Dorf

اتصاالت – اولي1-

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

مدن 111

هندسة مدنية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

إنشاء المباني أساسات المباني البناء بالطوب  ،البناء باألحجار  ،أعمال العزل  ،األسقف واألرضيات  ،الساللم  ،نظرية اإلنشاءات .

المرجع الرئيسي :

Theory of Structures , EL- Dakhakhni

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

مشك 111

هندسة ميكانيكية ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

أساسيات الهندسة الميكانيكية  :مقدمة فى التصميم الميكانيكي للمكونات األساسية :التكئات ،التروس  ،السيور -مقدمة فى هندسة
االنتاج ودراسة التوقيت والحركة .

المرجع الرئيسي :

A Text Book of Thermodynamics , R.S.Kurmi

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عام 111

إنسانيات ( ) 2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس - :

مبادئ علم اإلدارة  :تعريف اإلدارة  ،المدارس اإلدارية  ،الناحية الكيفية والكمية لإلدارة– أهمية اإلدارة بالنسبة للمهندس ،المدير القائد
 ،صفات المدير الناجح  ،اتخاذ القرارات  ،النواحي الفنية ىاالنسانية فى اإلدارة  ،دراسة السلوك.
مبادئ علم االقتصاد  :أهمية االقتصاد بالنسبة للمهندس  ،التكلفة  ،عائد المشروعات  ،الجدوى االقتصادية  ،المقارنة االقتصادية ،
العمر االقتصادي – تطبيقات.
بحوث العمليات  :تعريف  ،اتخاذ القرارات تحت الظروف المختلفة  ،نظرية االحتماالت  ،الحل األمثل للمشكالت :
(البرمجة الخطية – النقل  )...تخطيط وتقيم المشروعات  ،تطبيقات .

المرجع الرئيسي  :مبادئ االقتصاد  ،عبد المنعم راضى

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 111

دوائر ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

مقدمة طرق تحليل دوائر المقاومات البسيطة (دوائر التيار المستمر)-الدوائر ذات الدفعية الجيبية – استخدام حبر األرقام المركبة في
الدوائر الدفعية الجيبية – نظريات تحليل الدوائر الدفعية الجيبية  -الدوائر ثالثية الطور.

المرجع الرئيسي :

Introduction to Electronic Circuits , Richard . Dorf

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 113

تصميم منطقى

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

النظم العددية – الحبر البولى ،والبوابات المنطقية  ،تبسيط الدوال المنطقيه ،النطاط الفطاط،العدادات،المسجالت االزاحيه،الدوائر
التجمعيه،التكويد و فك التكويد ،الذاكره  ،تطبيقات.

المرجع الرئيسي .:

Digital Systems , Ronald J.Tocci

الفـرقة الثانية
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ريض 211

رياضيات ( ) 3

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 4 :

االتحليل المركب – نظام من المعادالت الخطيه – الحل العددى للمعادالت التفاضليه العاديه حل المعادالت التفاضليه فى صورة متسلسلة
قوى – تطبيقات على برنامج .MATLAB

االمرجع الرئيسي :

Linear Programing , E.O.Heady

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 231

مجاالت كهربية ومغناطيسية
()2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

المجاالت الكهروستاتية  ،المجاالت المغناطيسية -التيار المستمر -المجاالت المتغيرة زمنيا -معادالت ماكسويل -الموجات الكهرومغناطيسية
.

االمرجع الرئيسي :

Electromagnetics , John Kraus

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت211

دوائر ( ) 2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 4 :

دوائر الرنين (على التوالي والتوازى والدوائر المرتبطة مغناطيسيا ) –تطبيقات على دوائر الرنين (المرشحات السلبية) الشبكات ثنائية
المنفذ  -التحليالت العابرة للدوائر – تركيب الدوائر لدوال النقط الدافعة .

المرجع الرئيسي :

Introduction to Electronic Circuits , Richard. Dorf

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 213

المشغالت الدقيقة

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

عملى 2 :

درس 2 :

اساسيات المشغالت  ،تركيب المشغل  ، Z80 ، 0108مجموع االوامر ،لغه التجميع ،ارتباط المشغالت مع الدوائر و وحدات االدخال و
االخراج  ،تطبيقات مختلفه .

المرجع الرئيسي :

Microprocessors and programming logic , Kenith L.Short

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

مشك 211

هندسة ميكانيكية ( ) 2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

ميكاني كا الموائع:نظرية ميكانيكا الموائع،تطبيقات على المنظومات الميكانيكيه مثل المضخات و التوربينات و التحكم الهيدروليكى
ومحطات القوى الهيدروليكيه و المراوح.
انتقال الحراره :نظرية انتقال الحراره – تطبيقات فى العوازل و التبريد فى الكابالت و المعدات.

المرجع الرئيسي :

Fundamentals of Fluid Mechanics , B.R.Munson

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر
إنسانيات ()3

عام 211

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس - :

التغير في أنشطة التشغيل  ،تكاليف وحدات اإلنتاج  ،التشغيل األمثل لوحدات اإلنتاج الصناعية .العوامل العشوائية فى نظم االنتاج  ،ادارة
المشروعات ،استخدام الحاسب فى اإلدارة .

المرجع الرئيسي  :عقود ومواصفات األعمال اإلنشائية  ،السيد عبد الفتاح القصبى

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 221

الكترونيات ( ) 2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

د رس 2 :

المكبرات متعددة المراحل و الدوائر المركبة –مكبرات العمليات-مكبرات الترددات المنخفضة والعالية – مكبرات القدرة – المكبرات ذات
التغذيةالمرتجعة – المكبرات التفاضلية والتكاملية – مكبرات العمليات –المذبذبات والمكبرات الرنانة.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
كهت 212

المحتوى العلمي للمقرر

Microelectronic Circiuts , A.S.Sedra

اسم المقرر
قياسات ومعمل ( ) 2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 4 :

أجهزة قياس التيار المتردد  ،أجهزة قياس التردد  ،قياس القدرة و الطاقة والطور والشحنة الكهربية ومعامل القدرة – قنطرات التيار
المتردد – راسمات الذبذبات – التحليل العشوائي لألخطاء – تجارب معملية تغطى موضوعات قي اإللكترونيات والدوائر والمشغالت
الدقيقة والمجاالت الكهربية والمغناطيسية والقوى الكهربية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
كهت 214

المحتوى العلمي للمقرر

Introduction to Electronic Circuit , Richard Dorf

اسم المقرر
تحليل االشارات الكهربية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

تمثيل اإلشارات  -االشارات المتصلة والمتقطعة – تمثيل النظم – اإللتواء ( )convolutionواستخدامه فى تحليل النظم المتصلة
والمتقطعة – اإلرتباط ( )correlationوتطبيقاته فى نظم اإلتصاالت  -طرق التحويل :تحويل فورير لإلشارات الدورية وغير الدورية
– تحويل البالس – تحويل  - Zاستخدام طرق التحويل فى تحليل النظم المتصلة والمتقطعة – مدخل للمرشحات الرقمية – االشارات
العشوائية واالحتماالت .

المرجع الرئيسي :

Analog and Digital Signal Processing , Ashok Ambarda

الفـرقة الثالثة
الرقم الكودي للمقرر
كهت 321

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
الكترونيات ( ) 3

درس 2 :

محاضرة 3 :

البوابات المنطقية ثنائية القطب ومن نوع معدن /أكسيد  /شبة موصل – الدوائر المتكاملة التناظرية ( المقارن – دائرة) الضرب كاشف
الطور  ،حلقة المعلومات – الكترونيات تخزين واسترجاع وعرض المعلومات (صوتية –مرئية –بيانات) –تصميم التقريب – طرق
التصميم األمثل .

المرجع الرئيسي :

Microelectronics , J.Millman

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 312

قياسات ومعمل ( ) 3

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2/4 :

المحلالت الطيفية – أجهزة القياس المتعددة الرقمية (الجهد-التردد .............-الخ)-األخطاء فى القياسات الرقمية  -حسابات تصميم
أجهزة قياس الجهد الرقمية – راسمات الذبذبات الرقمية – المحلالت المنطقية – تجارب معملية تشمل موضوعات فى اإللكترونيات ،
والشبكات والحاسبات واالتصاالت و الموجات الكهرومغناطيسية  ،والتحكم واآلالت الكهربية .

المرجع الرئيسي :

Electronic Instrumentation and Measurement , David A.Bell

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 331

موجات كهرومغناطيسية ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 1 :

المو جات فى األوساط المبددة الال اتجاهيه  ،حاويات الموجات مقفلة الحدود  ،الفجوات الرنانة نبائط الموجات الدقيقة غير الفعالة منابع
الموجات الدقيقة وتكبيرها – خطوط النقل – اإلشعاع.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
كهت 341

Microwave Devices & Circuits , Samuel Y.

اسم المقرر
اتصاالت ( ) 1

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة لنظم االتصاالت  ،تمثيل أوساط االنتقال – التعديل التناظرى – التعديل السعوى بأنواعه – إستخالص اإلشارات من اإلرسال
بالتعديل السعوى – التعديل بالتردد وزاوية الطور – اإلرسال واإلستقبال لألنظمة بتعديل التردد وزاوية الطور – أجهزة اإلرسال
واإلستقبال فى اإلذاعة ( راديو وتليفزيون ) والستريو  -أنظمة متعدد تقسيم التردد ()Frequency Division Multiplexing
– الكاشفات ( – )Detectorsالخالطات (- )Mixers
مقدمة لنظم االتصاالت الرقمية – عملية أخذ العينات ( – )Samplingعملية التكميم ( – )Quantizationشوشرة التكميم –
الظروف المثلى للمكممات القياسية – التعديل النبضى المرمز ( – )PCMالتعديل النبضى التفاضلى المتوائم ( – )ADPCMتعديل
دلتا – تعديل دلتا المتوائم – متعدد التقسيم الزمنى ( – )Time Division Multiplexingالترميز الخطى (-)Line Coding
نقل اإلشارات العشوائية عبر المرشحات – كثافة طيف القدرة ( – )Power Spectral Densityالضوضاء – عمليات جاوس –
نظرية الحد المركزى  -الضوضاء البيضاء -نظم اإلرسال فى المدى األساسى – تداخل الرموز – شرط "نايكويست" لإلرسال فى المدى
األساسى بدون تشوه – طيف دالة التمام المرفوعة ( -)Raised Cosine Spectrumالمكررات الوالدة – نموذج العين ( Eye
 -)Patternالمساويات (-)Equalizersنظم اإلرسال متعدد السعة ( – )Multilevel signalingنظام تعديل السعة (-)ASK
نظام تعديل التردد ( – )FSKنظام تعديل الزاوية( – )PSKنظام التعديل بفارق الزاوية ( - )DPSKنظام التعديل متعدد السعة (M-
 - )ASKنظام التعديل متعدد التردد ( - )M-FSKنظام التعديل متعدد الزاوية ( - )M-PSKنظام تعديل السعة/الزاوية المهجن (M-
.)QAM

المرجع الرئيسي :

Modern Digital and Analog Communications , B.P .Lathi

الرقم الكودي للمقرر
كهت 381

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
هندسة النظم والتحكم

درس 2 :

محاضرة 3 :

المحتوى العلمي للمقرر
أمثلة انظم التحكم متصلة الوقت-نظم التحكم ذات التغذية العكسية – تحليل الرد العابر-تحليل أخطاء االستقرار-الرد فى مجال الذبذبة-
الرسومات القطبية-الرسومات اللوغاريتمية-اإلتزان النسبى -مسار الجذور -طرق تصميم المعوضات باستخدام أشكال بودى والمجال
الهندسى للجذور .امثله لنظم التحكم متصلة – تحليل الرد العابر – تحليل أخطاء األستقرار – الرد فى مجال الذبذبه – الرسومات
القطبيه – الرسومات اللوغاريتميه – األتزان النسبى – مسار الجذور – التعويضى بأساليب الرد فى مجال الذبذبه.
نظرية التحكم األمثل للنظم المتصله – مسألة المعدل التربيعى – اتزان النظم مغلقة الحركه – نظم التحكم متقطعة الوقت – استعراض
لتحويل  - zتحويل  zالمعدل – دالة التحويل النبضيه – الدقه االستقراريه – تحليل اتزان جورى – الرد فى مجال الذبذبه –التصميم
التقليدى لنظم  – D.T.Cتصميم  D.T.Cلرد النطاق المبث.

المرجع الرئيسي :

Modern Control Engineering , K.Ogata

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهق 301

هندسه القوى و اآلالت الكهربية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
الآلالت الكهربيه :المحوالت – االت التيار المتصل ،االت التيار الحثى – الألالت المتزامنه – االت كهربيه خاصه – التحكم االلكترونى
فى األالت الكهربيه.
القوى الكهربيه :وحدات التغذيه المتصله – شبكات التوزيع –التأريض – حمايه االجهزه الكهربيه – نظم منع انقطاع التيار – توزيع
القوى فى الشبكات – التكيف – االرضى –الحمايه الكهربيه لالجهزه .

المرجع الرئيسي Electrical Machinery , Fitzgerald , Power systems analysis , A.John :

الرقم الكودي للمقرر
عام 311

المحتوى العلمي للمقرر

اسم المقرر

اٍدارة مشروعات صناعية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

عملى - :

طبيعة وتخطيط المشروعات الصناعية ،العنصر البشرى للمشروعات :فرق العمل ،القيادات ،الجدولة.
النواحى االقتص ادية والمالية :دراسات الجدوى،تمويل االستثمار ،تكلفة المراقبة والتحكم ،النواحى التنظيمية-تنظيم التخطيط

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
ريض 311

المحتوى العلمي للمقرر

Electrical Machinery , Fitzgerald

اسم المقرر
رياضيات ( ) 4

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

دوال خاصه(بيتا – جاما – بسل  -ليجندر) – معادالت تفاضليه جزئيه – مقدمه لطرق الحل بالفروق المحدوده – نظرية الحتماالت –
المتغيرات العشوائيه – التوزيعات األحتماليه – تطبيق على برنامج MATLAB

المرجع الرئيسي :

Statistics for Advanced Level , J. Miller

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 313

هندسة الحاسبات ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

تصميم البرامج ،انواع البياتات المبسطه  ،اوامر التحكم  ،المصفوفات ،الدوال  ،الملفات  ،طرق البحث  ،طرق التخزين  ،هياكل نظم
التشغيل  ،مكوناتها  ،الخدمات التي تقدمها  ،العمليات المتزامنه  ،مفهوم العمليه  ،مسأله المنتج والمستهلك  ،مفاهيم الجدوله  ،معاير
االداء  ،طرق الجدوله  ،تنظيم الذاكره  ،البرمجه المتعدده الثابته والمتغيره  ،استدعاء الصفحات  ،إداره الصفحات الخاليه  ،مفهوم
الملف  ،طرق الوصول  ،نظم االوامر لحمايه الملفات .

المرجع الرئيسي :

Turbo C Programming for the PC , Robert Laford

الفـرقة الرابعة
شعبة االلكتروينات واالتصاالت

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 412

قياسات ومعمل ( ) 4

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة - :

درس 4 :

تجارب معملية ومشاريع صغيرة تغطى موضوعات فى اإللكترونيات واالتصاالت والموجات الكهرومغناطيسية والتحكم والحاسبات .

المرجع الرئيسي :

Electronic Instrumentation and Measurement , David A.Bell

الرقم الكودي للمقرر
كهت 431

اسم المقرر
موجات كهرومغناطيسية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

نظري ة وتصميم المشاريع  ،انتشار موجات الراديو  ،أوساط انتقال الموجات مكشوفة الحدود نظم الموجات الدقيقة والضوئية .

المرجع الرئيسي :

Electromagnetic waves and radiating Systems , Edward C. Jordan

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 441

اتصاالت ( ) 2

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

تمثيل العمليات العشوائية – الضوضاء فى نظم االتصاالت ذات التعديل السعوى  -الضوضاء فى نظم االتصاالت ذات تعديل التردد
وزاوية الوجه  -الضوضاء فى نظم االتصاالت ذات التعديل النبضى  -الضوضاء فى نظم االتصاالت الرقمية المختلفة – المستقبل ذو
المرشح الموائم والكشف الترابطى.
نظم اإلتصاالت بالطيف المنتشر( – )Spread Spectrumنظام السلسلة المباشرة( – )Direct Sequenceنظام القفز
الترددى ( - )Frequency Hoppingالخفوت فى قنوات الراديو وطرق التعددية – مقدمة لنظرية المعلومات ( Information
 )Theoryوتكويد المصدر( – )Source Codingنظرية سعة المعلومات ( – )Channel Capacity Theoremتكويد
التحكم فى األخطاء ( – )Channel Codingأكواد المجموعات الخطية – األكواد الدورية( – )Cyclic Codesاألكواد المتفوفة
( – )Convolutional Codesأكواد تربو ( – )Turbo Codesتطبيقات فى نظم اإلتصاالت باأللياف الضوئية – اإلتصاالت
المتحركة – إتصاالت األقمار الصناعية – شبكات التليفونات – شبكات الحاسبات.

المرجع الرئيسي :

Modern Digital and Analog Communication Systems B.P. Lathi

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 461

شبكا ت الحاسبات()2

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

عملى 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
اهداف استخدام شبكات الحاسبات ،تصنيف الشبكات  ،هيكل عماره الشبكات  ،نموذج للشبكات (اي اس او) معاير الشبكات ،
برتوكوالت وصل البيانات  ،خدمات الشنكات  ،طرق التحكم في التدفق  ،شبكات المناطق الواسعه  ،الشبكات المحليه  ،تطبيقات مختلفه
علي الشبكات.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

كهت 904
المحتوى العلمي للمقرر

اسم المقرر

المشروع

عدد الساعات أسبوعيا

محاضرة 6 :

درس - :

يقوم مجموعة من الطالب بدراسة موضوع معين ليحصلوا على معرفة عميقة من خالل المراجعة لما نشر فى الموضوع والخبرة
العلمية

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 421

الكترونيات ( ) 4

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 1 :

طرق تحليل الدوائر المتكاملة  ،التركيبات المصفوفة  ،تصميم الدوائر المتكاملة الرقمية ( الدوائر ذات االتساع الكبير الغاية فى الكبر )
 ،االعتمادية  ،دراسات تطبيقية .

المرجع الرئيسي :

Microelectronics , J.Millman

الفـرقة الرابعة
شعبة الحاسبات والتحكم
الرقم الكودي للمقرر
كهت 413

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر
هندسة الحاسبات ( ) 2

محاضرة 3 :

درس 2 :

اساسيات تصميم الحاسب  ،مجموعه تعليمات الحاسب  ،تكوين االمر  ،طرق العنونه  ،انواع التعليمات  ،تصميم وحدات الحاسب و
المنطق ووحده التشغيل االنبوبيه  ،وحده التحكم  ،التعامل مع الذاكره السريعه  ،دوائر المقاطعه  ،ترامن خطوط الوصل  ،اجهزه
االدخال واالخراج  ،توصيل الوحدات الطرفيه للحاسب .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
كهت450

المحتوى العلمي للمقرر

Computer Networks , Andrew S. Tanenboum

عدد الساعات أسبوعيا

اسم المقرر

محاضرة 2 :

هندسة التحكم ( ) 2

درس 2 :

نظرية التحكم األمثل للنظم المتصلة –اتزان النظم مغلقة الحلقة  -االستقرار باستخدام نظرية ليابونوف  ،تصميم التحكم  :باستخدام
إشارات المخرج و الحالة و استخدام طرق المالحظة فى التحكم  ،التحكم األمثل  ،دراسات تطبيقية .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
كهت 411

المحتوى العلمي للمقرر

Modern Control Engineering , K.Ogata

اسم المقرر
المشروع

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 6 :

درس - :

يقوم مجموعة من الطالب بدراسة موضوع معين ليحصلوا على معرفة عميقة من خالل المراجعة لما نشر فى الموضوع والخبرة العلمية

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 414

شبكات اتصال الحاسبات

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة3 :

درس 2 :

مفاهيم اتصاالت البيانات  ،بناء الشبكة وبروتوكوالت االتصاالت  ،تحديد سعة الخطوط فى الشبكات المركزية والموزعة – خوارزمات
تصميم الشبكات وطرق أختيار المسار – أمثلة على شبكات الحاسبات نظام شبكة الخدمات المتكاملة الرقمية .
عمليات وبروتوكفت بين الشبكات وبعضها  ،الجيل الجديد لبرتوكالت األنترنت  ،أنظمة األشارات  ،طرق التحكم لمنع الزحام فى شبكات
الكمبيوتر  ،أنظمة وادارة شبكات الكمبيوترز

المرجع الرئيسي :

Computer Networks , Andrew S. Tanenbaum

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 412

قياسات ومعمل ( ) 4

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة - :

درس 4 :

تجارب معملية و مشاريع صغيرة تغطى موضوعات فى اإللكترونيات واالتصاالت والموجات الكهرومغناطيسية والتحكم والحاسبات .

المرجع الرئيسي :

Electronic Instrumentation and Measurement , David A.Bell

المقررات اإلختيارية
شعبة هندسة اإللكترونيات واألتصاالت الكهربية
للفرقة الرابعة




















كهت  441القياسات اإللكترونية واألجهزة
كهت  442اإللكترونيات الصناعية
كهت  443تصميم الدوائر بمساعدة الحاسب
كهت  444نظم االتصاالت اإللكترونية
كهت  448إلكترونيا ت الموجات الدقيقة
كهت  446اإللكترونيات الضوئية
كهت  441اإللكترونيات االستهالكية
كهت  440نظم االتصاالت المتحركة
كهت  441نظم التحويل
كهت  481الكترونيات القوى
كهت  481دوائر الموجات الدقيقة المتكاملة
كهت  482هندسة الصوتيات وفوق السمعيات
كهت  483أنظمة االتصاالت باألقمار الصناعية
كهت  484أنظمة االتصاالت بالاللياف الضوئية
كهت  488االستشعار عن بعد بالموجات الدقيقة والضوئية
كهت  486تصميم النظم اإللكترونية
كهت 411نظم التحكم
كهت  441نظم التحكم بالحاسب
كهت  481موضوعات مختاره

المقـــررات االختيــارية
شعبة هندسة الحاسبات والتحكم
للفرقة الرابعة
 كهت  461نظم التحكم بالحاسبات
 كهت  462التوجيه والتحكم
 كهت  463التصميم باستخدام الحاسب
 كهت  464نظم التشغيل
 كهت  468تظم ادارة قواعد البيانات
 كهت  466مشغالت اللغات والمترجمات
 كهت  461الرسم بالحاسب
 كهت  460الذكاء االصطناعي
 كهت  461تصميم و تحليل الخوارزمات
 كهت  411الدوائر البينية للحاسب
 كهت  411تطبيقات في الحاسبات
 كهت  411نظم التحكم
 كهت  441نظم التحكم بالحاسب
 كهت  411موضوعات مختاره

المقررات األختيارية للفرقة الرابعة
لشعبتي اإللكترونيات واألتصاالت والحاسبات والتحكم
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 441

القياسات اإللكترونية واألجهزة

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 3 :

أجهزة القياس المبينة على المشغل الدقيق  -أجهزة قياس التردد – أجهزة قياس الزمن  ،المحلل المنطقي – محوالت الطاقة – كشف
وتشخيص الخلل فى الدوائر التناظرية والرقمية  ،قياسات الشوشرة .

المرجع الرئيسي :

Electronic Instrumentation and Measurements , David Bell

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 442

اإللكترونيات الصناعية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 3 :

نبائط ومحوالت الطاقة ومعدات القياس  ،دوائر القدرة اإللكترونية – تسخين العزل الكهربي والموجات الدقيقة – التطبيقات الصناعية
للمشغل الدقيق – تطبيقات فوق الصوتية –المتحكمات اإللكترونية – دوائر الضبط الزمني .

المرجع الرئيسي :

Power Electronics , Cyril W.Lander

عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 443

تصميم الدوائربمساعدة الحاسب

درس 2 :

محاضرة 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مبادئ نظرية مخطط الشبكات – تحليل دوائر التيار المستمر و المتردد باستخدام طريقة تحليل العقد المعدلة – التحليل العابر  :معدالت
الحالة و النموذج المرافق – التحليل الال خطى – تحليل الحساسية و السماحية – طرق التصميم األمثل – مدخل لتصميم الدوائر شديدة
االتساع  ،حزم تحليل و تصميم و محاكاة الدوائر .

المرجع الرئيسي :

Computer - Aided Design , Tai - Ran - Hsu

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 444

نظم االتصاالت اإللكترونية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة  4 :أو 3

درس  2 :أو 1

دوائر إرسال واستقبال التليفزيون الملون – دوائر وأجهزة اتصال البيانات – دوائر وأجهزة نقل وأجهزة نقل الصور – دوائر وأجهزة
االتصاالت عبر االقمار الصناعية .

المرجع الرئيسي :

Modern Digital And Analog Communications , B.P.Lathi

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 448

الكترونيات الموجات الدقيقة

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

نبائط الموجات الدقيقة – المكبرات البارامترية ومضعفات التردد -تصميم الشرائط الدقيقة –مقدمة للدوائر الدقيقة المتكاملة أحادية
الكيان والمخلطة – تطبيقات .

المرجع الرئيسي :

Electromagnetics , John D.Kraus

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 446

اإللكترونيات الضوئية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

نبائط الموجات الدقيقة – المكبرات البارامترية ومضعفات التردد – تصميم الشرائط الدقيقة – مقدمة للدوائرالدقيقة المتكاملة احادية
الكيان والمخلطة – تطبيقات .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
كهت 441

المحتوى العلمي للمقرر

Optical Fiber Communications , Gerd Keiser

اسم المقرر
اإللكترونيات االستهالكية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

مبادئ تسجيل االشارات الصوتية واألنظمة الصوتية عالية الدقة ،كاميرات االشارات المرئية  ،تسجيل االشارات المرئية  ،وحدات
عرض االشارات المرئية  ،األجهزة االستهالكية المبينة على المشغل الدقيق الكترونيات التامين – استخدام اإللكترونيات فى المنزل

الحديث – األجهزة اإللكترونية فى المكاتب .

المرجع الرئيسي :

The Art of Electronics , Paul Horowitz

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 440

نظم االتصاالت المتحركة

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
المفاهيم األساسية لإلتصاالت المتحركة – تخطيط الترددات – التداخل فى النظام –التنقل ( – )Handoffهندسة المرور
وحساب سعة النظام – طرق زيادة سعة النظام – هيكل النظام.
نموذج إنتشار الموجات فى الطرق والشوارع وداخل المبانى – الخفوت ومشكلة التظليل – خاصية دوبلر
نظام  : GSMتخطيط الترددات – توزيع القنوات المنطقيه على القنوات الفيزيقه – األنواع المختلفة لقنوات المعلومات
والتحكم – أنواع الدفعات  -هيكل النظام – تكويد المصدر( – )Source Codingتكويد القناة (– )Channel Coding
التبديل ( – )Interleavingالتعديل – القفز الترددى – التحكم فى قدرة الخرج – السرية وإدارة النظام.
نظام متعدد التقسيم الكودى ( : )CDMAتخطيط الترددات واألكواد – هيكل النظام – تكويد المصدر – التبديل – تكويد
القناة – التعديل – التحكم فى قدرة الخرج – التنقل – السرية وإدارة النظام.

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 441

نظم التحويل

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 3 :

نظم التحويل التقليدية  ،التحكم ببرنامج مخزون – السنتراالت اإللكترونية – االشارات فى الشبكات التليفونية  ،الشبكات المحلية
والبعيدة  ،شبكات البيانات  ،نظرية المرور والطابور .

المرجع الرئيسي :

Principles of Energy Conversion , Archie W.Culp

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 481

الكترونيات القوى

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

الترانزيستور كقاطع للتيار –الثيرستور بأنواعه –مكبرات القدرة والتحكم – منظمات الجهد المستمر المحوالت والعاكسات – التحكم فى
سرعة المحركات – مثبت الجهد الترددي وحدات مصدر القدرة الالمنقعة .

المرجع الرئيسي :

Power Electronics , Cyril W. Lander

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت481

دوائر الموجات الدقيقة المتكاملة

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

مصفوف االنتشار  ،خطوط الشرائط الدقيقة متعددة المستوى – المكنات غير الفعالة  :قارنات مرشحات  ،فواصل  ،دورات  ،الدوائر
المجمعة للقدرة – دوائر الشرائط الدقيقة الفعالة – تصميم دوائر الموجات الدقيقة الفعالة أحادية الكيان .

المرجع الرئيسي :

CMOS , Digital ICS , Sung - Mo Kang

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 482

هندسة الصوتيات وفوق السمعيات

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 3 :

انتشار الموجات الصوتية المستوية والكروية  ،مصادر الصوت البسيطة وتركيباتها ،الدوائر الميكانيكية والصوتية المتماثلة ديناميكيا،
محوالت الطاقة الصوتية  ،الميكرفونات بأنواعها وأن ظمتها ،السماعات بأنواعها وأنظمتها ،قياسات الصوت ،الصوتيات والسمعيات،
الصوتيات فى األماكن المفتوحة والمغلقة – ،الصوتيات المعمارية  -تطبيقات االنبعاث الصوتي – التطبيقات الصناعية لفوق السمعيات .

المرجع الرئيسي :

عدد الساعات أسبوعيا

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 483

أنظمة لالتصاالت باألقمار الصناعية

درس 2 :

محاضرة 3

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمة-اتصاالت األقمار الصناعية-األقمار الدوارة-معالجة االشارة-عناصر القمر الصناعى-عناصر المحطات األرضية-تقنيات التوصل
المتعدد)-(multiple access techniqueالمعالجة على متن القمر الصناعى-نظم تحديد المحل (-)GPSحسابات الوصالت.

المرجع الرئيسي :

Satellite Communication , Dennis Roddy

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 484

أنظمة االتصاالت باأللياف الضوئية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة3

مقارنة اإلتصاالت الضوئية والراديوية – األلياف الضوئية ذات معامل اإلنكسار المتغيرفجائيا والمتغير تدريجيا – التمثيل الشعاعى فى
األلياف الضوئية – تدهور اإلشارة فى األلياف الضوئية – الخواص الضوئية ألشباه الموصالت – المشعات :ليزر ثنائيات األقطاب
( – )Laser Diode LDثنائيات األقطاب المشعة للضوء ( – )Light Emitting Diode LEDعمل المرسل الضوئى التناظرى
والرقمى – المستقل الضوئى  -المستقل الضوئى  - PINالمستقل الضوئى أفالنش ( – )Avalancheعمل المستقبل الضوئى التناظرى
والرقمى – أنظمة اإلتصاالت الرقمية والمتناظرة – أنظمة اإلتصاالت الضوئية المترابطة ( – )Coherentأنظمة المتعدد باستخدام تقسيم
الطول الموجى ( – )WDMالمكبرات الضوئية – المكونات الضوئية.

المرجع الرئيسي :

Optical Fiber Communications , Gerd Keiser

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 488

االستشعار عن بعد بالموجات الدقيقة والضوئية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
تعريفات عامة بالرادار ومقياس االشعاع وتطبيقاتها  ،مناقشة عامة ألسس عمل أنواع الرادار المختلفة ( نبضي  ،دويار  ،ذو التشكيل
الترددي ) – الردارات المصورة لالشعاع عن بعد  ،رادارات الجنب المحمولة جوا  ،رادارت المشعار التحليقى – اسس عمل مقياس
االشعاع  ،أسس عمل رادارات الليزر ( الليدار )  ،مقدمة لألستشعار عن بعد بالليدار – التصوير المجسم ( الهولوجرافى ) – التطبيقات
المدنية و العسكرية .

المرجع الرئيسي :

Electromagnetics with applications , J.Kraus

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 486

تصميم النظم اإللكترونية

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3

درس 2 :

مقدمة لتكنولوجيا  - MOSقواعد التصميم الهندسية ،خصائص الدوائر ،المخطط للدوائر التناظرية ،الزاكرة ،تصغير األبعاد ،النظم
المتزامنة ،الهياكل المنتظمة ،دوائر مصفوفات البوابات المبرمجة حقليا ،األنواع التجارية لدوائر المصفوفات ،نظم التصميم ،تطبيقات
التصميم،

المرجع الرئيسي :

Integrated Electronics , Jacob Millman

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كه ت 461

نظم التحكم بالحاسبات

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3

درس 2 :

التحكم باستخدام الحاسبات الرقمية – تصميم متحكم رقمى باستخدام مكافئات متقطعة لدوال نقل متصلبة  ،تحليل النظم المخلطة
– تصميم نظم التحكم الرقمي – تنفيذ المتحكم الرقمي باستخدام المشغل الدقيق .

المرجع الرئيسي :

Process Control and Technologic Circuits , PLC , W.Balton

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 462

التوجيه والتحكم

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة  4 :أو 3

درس 2

مقدمة لنظم التوجيه  ،استراتيجيات التوجيه الذاتي  ،نظم الطيار اآللي  ،أجهزة الق ياس ومعدات التحكم  ،نظم وعمليات التحكم العشوائي
فى عمليات التوجيه .

المرجع الرئيسي :

Automatic Control Systems , Kuo

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 463

التصميم باستخدام الحاسب

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة  4 :أو 3

درس 2 :

مفاهيم التصميم والمحاكاة – أدوات التصميم البيانية على الحاسب – تطبيقات التصميم باستخدام الحاسب فى المجاالت الهندسية
المختلفة – مجموعات برامج التصميم الجاهزة .

المرجع الرئيسي :

Computer - Aided Design , Tai-Ran-Hsu

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 464

نظم التشغيل

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3

درس 2 :

مفاهيم المكونات الجامدة المؤثرة على نظام التشغيل برمجة النظم – نظم ادارة الذاكرة – نظم جدولة المشغل الرئيسي – المشغالت
المتزامنة – نظم ادارة المعلومات والملفات .

المرجع الرئيسي :

Operating Systems , William Stallings

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 468

نظم ادارة قواعد البيانات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2

المحتوى العلمي للمقرر
المفاهيم األساسية لقواعد البيانات – التعامل مع هيكل البيانات المتقدمة – نماذج البيانات  ،لغات استرجاع البيانات – لغات االستفسار
– التوحيد – نظم ادارة قواعد البيانات المنتشرة والتحكم التطابقى – نظم قواعد البيانات ذات النسخ المتعددة – تقييم أداء نظم قواعد
البيانات .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
كهت 466

المحتوى العلمي للمقرر

Database Systems , C.J.Date

اسم المقرر
مشغالت اللغات والمترجمات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

أنواع مشغالت اللغة – أسس تصميم قواعد لغات الحاسب – مراحل تصميم المترجمات  ،طرق تقسيم وفصل الجمل إلى مكوناتها ،
طرق اإلعراب المختلفة  ،طرق توليد الشفرات المثلى – تنفيذ مترجم بسيط .

المرجع الرئيسي :

Data Structures Using C and C++ , Yedidyah

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 461

الرسم بالحاسب

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة3 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
مقدمه الرسم بالحاسب  ،تطبيقات نظم الرسومات المتخاطبه  ،برامج الرسومات  ،رسم االشكال االوليه  ،توضيح النقط  ،نسبه الطول
الي العرض  ،رسم الخطوط والدوائر  ،مبادئ الرسومات  ،اساليب التظليل االوليه  ،التحويل للرسومات ثنائيه االبعاد  ،تقسيم ملف
االظهار ،طرق التفاعل  ،الحركه  ،ملئ المضلع  ،الرسومات ثال ثيه االبعاد  ،تقسيم المنحنيات واالسطح ،مشاكل األسطح الخلفبة ،محو
اللخطوط الخفيه .

المرجع الرئيسي :

Autocad 12 , Rusty Germer

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 460

الذكاء الصناعي

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة3 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
اساسيات الذكاء الصناعي  ،مقدمه في لغات الذكاء الصناعي وخصائصها  ،الفرق بين لغات الذكاء الصناعي  ،االجزاء االساسيه لحل
المشكالت  ،تمثيل الحاالت في الفراغ و رسم التقاطع واالتحاد  ،تمثيل المعرفه  ،انواع تمثيل المعرفه  ،نظم االنتاج  ،مقدمه في
الشبكات العصبيه

المرجع الرئيسي :

Artificial Intelligence , Elaine

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 461

تصميم وتحليل الخوارزمات

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3 :

درس 2 :

المحتوى العلمي للمقرر
الخورزمات  ،البحث  ،الترتيب  ،القوائم المرئيه ،الحد االدني  ،مبادئ الرجعيه  ،امثله للرجعيه  ،االشجار الثنائيه  ،اشجار البحث
لبثنائيه  ،الترتيب بطريقه فرق تسد  ،طريقه الترتيب المدمجه للقوائم المتصله  ،طريقه الترتيب السريعه للقوائم المتصلة ،
المصفوفات الستطيلة الشكل  ،الجداول ذات االشكال المختلفه  ،الرسومات  ،الخلفيه الرياضيه  ،التمثيل باستخدام الحاسب  ،الرسومات
كهياكل بيانات .

المرجع الرئيسي :

Operating System Concepts , Abraham Silberschatz

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 411

الدوائر البينية للحاسب

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2

المحتوى العلمي للمقرر
الوحدات األساسية – وسائل االتصال المباشر للذاكرة – دوائر المقاطعة  ،دوائر االتصال المتزامنة و الال متزامنة – دوائر االتصال –
دوائر الربط الخاصة .

المرجع الرئيسي :

Computer System Architecture , Morris Mano

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 411

تطبيقات فى الحاسبات

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2

التطبيقات الصناعية للحاسبات – نظم فى الوقت الحقيقي – تشغل الصور – الرؤية بالحاسب – تطبيقات طبية – نظام دعم اتخاذ القرار
– اآلليات – نظم تخطيط و متابعة االنتاج  -نظم اإلدارة المعلومات .

المرجع الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
كهت411

المحتوى العلمي للمقرر

The Complete Reference , Chris H.Pappas
اسم المقرر
نظم التحكم

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3

درس 2

تصميم وضع االقطاب لنظم  MIMOمراقبات لوينرر ،نظرية الفصل  ،تصميم التحكم لنظم التغ>ية العكسية للحالة الغير كاملة
وللمخرجات ،نظرية فضاء الحالة المتقطعة  ،مصفوفة دالة التحويل النبضية  ،االستقرار  ،التحكمية والقابلية للرؤية  ،تصميم وضع
االقطاب  ،مراقبات الحالة  ،رد النطاق الميث لنظم  D .T.Cمتعددة المتغيرات .

المرجع الرئيسي :
Chris H.Pappas

The Complete Reference ,

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 441

نظم التحكم بالحاسب

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3

درس 2

انواع نظم التحكم  ،هياكل المتحكمات ذات النطق المب رمج  ،فئة التعليمات االساسية  ،الموفنات  ،العدادات  ،تطبيقات  ،نظم التحكم
التي تستخدم  PLCالتتابعية والتقابلية  ،تطوير البرنامج الدرجي ن متحكمات ومسجالت االزاحة  ،الدالة الدرجية  ،التابعيات  ،نظم
التحكم المبنية علي المشغالت الدقيقية  ،التحكم ثالثي الحد باستخدام المشغالت الدقيقة  ،المواجهة بين المتحكمات والمجسمات
والمحفزات .

المرجع الرئيسي :
Chris H.Pappas

The Complete Reference ,

المواد المختارة :
الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كهت 481وكهت 411

يتحدد عند االختيار

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 3

مقررات لموضوعات مستحدثة يتم اقرارها بواسطة مجلس القسم واعتمادها من السيد العميد

درس 2

