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 برنامج هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت 

 

 نبذة عن البرنامج  .1

برنامج هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت من أعرق البرامج في كليات الهندسة علي المستويين    يعتبر

ثير قوي وفعال علي كافة مناحي الحياة وكذلك تداخلة مع الكثير  أ المحلي والدولي لما لهذا التخصص من ت

مثل   الهندسية االخري  الفروع  امن  الجوية وهندسة  والطيران والمالحة  الفضاء  والطاقة  هندسة  لقوي 

  و الهندسة الطبية وغيرها من المجاالت الهندسية االخري.الكهربائية 

 

 رؤية البرنامج  .2

اإللكترونيات  هندسة  مجال  فى  واإلقليمى  المحلى  المستوى  على  والبحثى  العلمى  التميز  الى  السعى 

 . واإلتصاالت مع اإللتزام بدعم خطط التنمية المستدامة

 

 رسالة البرنامج   .3

اإللكترونيات  هندسة  مجال  فى  التطور  لمواكبة  وبحثيا  ومهنيا  علمياً  مؤهلين  مهندسين  إعداد 

 واإلتصاالت وبما يتالئم مع متطلبات سوق العمل وتعزيز الخدمات المجتمعية. 

 

 أهداف البرنامج  .4

العلمي واإلتصال الفعال  إعداد مهندسين متميزين لديهم القدرة علي اإلبداع والتعلم الذاتي والبحث   4-1

  .في مجاالت هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت وتطبيقاتها المختلفة

   .تقديم مستوي تعليمي متميز للطالب  4-2

   .اإلرتقاء بالبحث العلمي والخدمة المجتمعية 4-3
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 لقسم هندسة اإلتصاالت والحاسبات الهيكل التنظيمي   .5
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 الهيكل التنظيمي للبرنامج .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمى 

 اإلتصاالت وهندسة اإللكترونيات برنامج ل 

السكرتاريه 

واالدارات والوحدات 

 هالداعم

 منسق برنامج هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت 

 

 مجلس برنامج هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت 

 

 التعزيز والتطويرلجنة  التدريب وخدمة المجتمعلجنة 

 والتواصل الطالبيلجنة الريادة  الجودةلجنة 

 التعليم اإللكترونيلجنة 

 لجنة المشروعات والبحث العلمي

 لجنة الشئون التعليمية

 مجلس اإلدارة

 عميد المعهد

 األكاديميالمجلس 

 رئيس قسم هندسة اإلتصاالت والحاسبات 

 )مـــدير البرنامــــج(

 مجلس قسم هندسة اإلتصاالت والحاسبات 
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 معايير القبول بالبرنامج  .7

 ً دة العملية التعليمية باالقسام التخصصية ومصلحة الطالب في إختيار  جومن إدارة المعهد علي    حرصا

باألقسام بعد السنة اإلعدادية من  للقبول    اّلية التنسيقاألقسام المناسبة لقدراتهم فقد تقرر اإللتزام بتطبيق  

 - خالل مجلس إدارة المعهد علي أساس:

 للجدول الموضح أدناه  وفقا   ( 2019)الئحة   المواد المؤهلة للقبول باالقسام أوال: 

 البرنامج 
 المواد المؤهلة 

 المادة الثانية المادة األولي

 ( 2+ف 1الفيزياء )ف  ( 2+ف 1الرياضيات )ف  واإلتصاالت هندسة اإللكترونيات  

 

 . أولوية اإللتحاق للعدد المحدد للقسم طبقاً لمجموع درجات الطالب بالفرقة اإلعداديةثانيا: 

 تعليمات هامة 

يقوم كل  الطالب بتسجيل سته رغبات للتخصص الموضحه باستماره رغبات التخصص والتي   أوال:

 .يستلمها الطالب من اداره شئون الطالب 

علي جميع الطالب االلتزام التام باالنتظام بالسكاشن المقيديت بها حتي اليتعرضوا للحرمان من   ثانياً: 

 .درجات اعمال السنه

 . %25الطالب من اداء امتحان الماده اذا تجاوز نسبه غيابه  يتم حرمان  ثالثاً:

التقبل اي اجازات مرضيه االبعد العرض غلي السيد طبيب المعهد وبحد اقصي خالل اسبوع   رابعاً: 

 من بدء الحاله المرضيه. 

 من درجة التحريري.  %30شروط النجاح في أي مقرر )مادة( حصول الطالب علي  خامساً:
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 باألقسام التخصصية تظلم الطالب من قبولهم   .8

 . طالب  لكل لكترونيإلا البريد  طريق عن قسامألبا الطالب  قبول نتيجة  إعالن يتم -

  لكتروني إلا  البريد   علي  للطالب   النتيجة  رسال إ  من  واحد   سبوعإ  خالل  الطالب   تظلمات   تلقي  يتم -

 . للطالب 

 . التظلم سباب أ هاب مبين الطالب  شئون  دارةإل التظلم تقديم يتم -

  التعليم   لشئون  المعهد   وكيل  الدكتور  ستاذ ألا  السيد   علي  التقدم  باب   غلق   بعد   لتماسات إلا  تعرض  -

 . لفحصها الطالب  شئون مدير قبل من والطالب 

 . بها  القرار تخاذ إل  العميد  الدكتور ستاذ ألا السيد  علي فحصها بعد   لتماسات إلا تعرض  -

  غلق   من  سبوعإ  خالل  بة  الخاص   لكترونيإلا  البريد   طريق  عن  إلتماسة  فحص   بنتيجة  الطالب   يفاد  -

  .لتماسإلا باب 

 . الطالب  ملففي  اإللتماس صلأ يودع -

 

 المقاصات  .9

المفصولين من   - الطالب  تحويل  يجوز  إنة ال  والهندسية علي  الصناعية  المعاهد  قطاع  لجنة  أكدت 

الفنون التطبيقية الي كليات ومعاهد الهندسة وكذلك كليات ومعاهد الفنون التطبيقية الي كليات ومعاهد  

ال يجوز العكس حيث يسمح للطالب المفصولين من كليات ومعاهد الهندسة باإللتحاق بمعاهد نظرية  

 فقط.

تتبع القواعد المتعارف عليها عند الموافقة علي معادلة مقرر والمعتمدة من لجنة القطاع وهي علي   -

 - النحو التالي:

للمقررات التي درسها الطالب وعدد ساعاتها المعتمدة أقل من الساعات المعتمدة ال ينظر   ▪

 للمقررات المراد المعادلة بها.

فقط في حالة إستيفاء عدد الساعات المعتمدة للمقرر يتم إعتماد المقرر الذي درسة الطالب  ▪

عادلة علي األقل من المحتوي العلمي للمقرر المطلوب الم  % 75ويحقق محتواة العلمي  

 بة. 

المحول منه   ▪ المعهد  الطالب في  أكثر درسها  أو  فيها معادلة مقررين  يتم  توجد حاالت 

المحول إليه. ويتم جمع المقررات التي تم دراساتها، ويعادل المجموع بمقرر في المعهد  
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لجملة  المحتوي  ونسبة  للمجموع  المعتمدة  الساعات  عدد  إستيفاء  حالة  في  بالمقرر 

 المراد المعادلة بة.المقررات بالمقرر 

يتم عمل المقاصة فيما بين أخر معهد يدرس فية الطالب والمعهد المطلوب التحويل إلية   ▪

 دون النظر في تاريخ تحويالت سابقة للطالب بين المعاهد.

 

 الئحة اإلعفاءات الخاصة بالتفوق الدراسي  .10

 - اإلعفاءات التالية: يمنح الطالب المقيدين بالفرقة )األولي، الثانية، الثالثة، الرابعة( -

 إعفاء.  %5يمنح الطالب الحاصلين علي تقدير جيدجداً  ▪

 إعفاء.  %10يمنح الطالب الحاصلين علي تقدير ممتاز  ▪

إعفاء حال  %50إعفاء شرط حصوله علي تقدير ممتاز،  % 100يمنح أول التخصص   ▪

 حصوله علي تقدير جيدجداً.

 المصروفات اإلضافية )الوزارة(. جميع اإلعفاءات السابقة غير شاملة  -

 

 إعفاءات األشقاء  .11

 إعفاء توزع عليهم بالتساوي غير شاملة المصروفات اإلضافية )الوزارة(. %15األشقاء يمنح  -

 

 وحدة دعم الطالب  .12

 طريقة اإلعالن عن الوحدة:  -

 التواصل مع إتحاد الطالب للقيام باإلعالن بخدمات الوحدة. ▪

 أنشطة الوحدة: -

شهادات تقدير خاصة للطالب المتفوقين وتقديمها في حفل متميز بحضور رئيس عمل  ▪

مجلس إدارة األكاديمية ونائب رئيس مجلس إدارة األكاديمية وعميد المعهد العالي 

 للهندسة ووكيل المعهد العالي للهندسة ورؤساء األقسام. 

لعمل الدراسي  تصوير حفل تقديم الشهادات للطالب المتفوقين وذلك لتحفيزهم علي ا ▪

 ورفع صور اإلحتفال علي الموقع الرسمي لألكاديمية.
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محاضرات تعويضية للطالب المتقدمين للمعهد مؤخراً بالفرقة اإلعدادية بالتنسيق عمل  ▪

 مع قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية.

عمل محاضرات تعويضية للطالب المحولين مقاصه ومحملين بمواد بعد صدور قرار  ▪

 صه بالتنسيق مع إدارة شئون الطالب واألقسام المعنيه. لجنة المقا

    تقديم الدعم اإلجتماعي: -

 .الداخلية للمعهد  تقديم خصومات للطالب طبقاً لالئحه ▪

 تقديم الدعم المادي:  -

 تقديم الدعم المادي طبقاً لألئحة الداخلية للمعهد.  ▪

 تقديم الدعم الطبي: -

 للتشخيص الطبي.مراجعة نظام التسجيل الطبي للطلبة واألدوية المنصرفه لهم طبقاً  ▪

 مراجعة نظام تسجيل الطالب الجدد وكشف األمراض المزمنه وإختبار فيروس سي. ▪

 متابعة اإلجراءات اإلحترازية مع اإلدارة الطبية المتخذه بسبب جائحة كورونا.  ▪

 بالمعهدمتابعة صناديق شكاوي الطالب  -

 .رصد المشكالت الواردة بالشكاوي في سجالت مخصصة  ▪

 ه الشكاوي. وضع الحلول القترحة لمعالجة هذ  ▪

 . لالزمةاعرض المقترحات علي السيد أ.د. عميد المعهد إلتخاذ اإلجراءات  ▪

 

 االكاديمية من  المقدمة الدراسية المنح من الوافدين الطالب استفادة واعدق .13

 الوافدين الطالب  ومنح لقبول العامة دارةإلا طريق عن للقبول المرشحين الوافدين الطالب  يمنح  -:اوال

   .كاديميةألا بمنح

  ويعتمد  الدراسية  المنحة من ستفادةإلل لترشيحة لسفارة المستشارية من خطاب  الطالب  يحضر -:ثانيا

  .الترشيح خطاب 

  ه.المنح من إستفادتة إستمرارية شرط  سنويا الطالب  نجاح -:ثالثا

 سنويا للمنح المقرر العدد  تجاوز لعدم المالية دارةإلا مع بينها فيما الطالب  شئون  إدارات  تنسيق -:رابعا

. 

 . يخصها  فيما كالً  السابق بالقرار  المعنية دارات إلا تنفذ  -: خامسا
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 اإللكترونيات واإلتصاالت  ة لبرنامج هندس ةلمقرارات الداراسيا .14

 للفرقة األولي  ةلمقرارات الداراسيا 14-1

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي األول 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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ECE 110 ( 1دوائر) 150 2 30 30 90 4 1 1 2 

ECE 120  100 2 40 - 60 3 1 - 2 النبائط اإللكترونية 

ECE 112 ( 1القياسات االلكترونية) 125 2 25 25 75 3 1 1 1 

PHM 151 ( 3رياضيات) 100 2 - 40 60 4 - 2 2 

PHM 153 ( 3فيزياء ) 125 2 25 25 75 4 1 1 2 

ECE 114  100 2 - 40 60 3 - 1 2 هندسه ميكانيكيه 

HUM 

151 

مقرر اختيارى إنسانيات 

(1 ) 2 2 - 4 30 20 - 1 50 

  13 8 4      
750 

 إجمالي درجات الفصل األول   25 إجمالي عدد ساعات الفصل األول 

 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي الثاني 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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ECE 111 ( 2دوائر) 150 2 30 30 90 4 1 1 2 

ECE 121 
الدوائر اإللكترونية 

 100 2 40 - 60 3 1 - 2 التناظرية 

ECE 113 ( 2القياسات االلكترونية) 125 2 25 25 75 3 1 1 1 

ECE 180  100 2 40 0 60 3 1 - 2 تصميم منطقى 

PHM 152 ( 4رياضيات) 100 2 - 40 60 4 - 2 2 

PHM 154 ( 4فيزياء ) 125 2 25 25 75 4 1 1 2 

HUM 

152 

مقرر اختيارى إنسانيات 

(2 ) 2 1 - 3 30 20 - 1 50 

  13 6 5      
750 

 إجمالي درجات الفصل الثاني   24 إجمالي عدد ساعات الفصل الثاني 

 

 

،  3فيزياء ) –( 4،  3رياضيات ) –( 2،  1القياسات اإللكترونية ) –)النبائط اإللكترونية ، الدوائر اإللكترونية التناظرية(  –( 2،  1* دوائر )

 ( تُعتبر مقررات ُمتصلة.4
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 ة الثانيللفرقة  ةلمقرارات الداراسيا 14-2

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي األول 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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ECE 

222 

تحليل الدوائر 

 150 2 30 30 90 4 1 1 2 اإللكترونية 

ECE 

270 
 100 2 - 40 60 3 - 1 2 مجاالت كهرومغناطيسية 

ECE 

240 
 100 2 - 40 60 4 - 2 2 اإلشارات و تحليل النظم 

ECE 

281 
 100 2 40 - 60 3 1 - 2 مشغالت دقيقة 

ECE 

282 
 100 2 40 - 60 3 1 - 2 البرمجة الهيكلية 

PHM 

251 
 100 2 - 40 60 4 - 2 2 (5رياضيات )

HUM 

251 
 50 1 - 20 30 2 - - 2 نظم المراقبة وضبط الجودة

  14 6 3      
700 

 إجمالي درجات الفصل األول   23 إجمالي عدد ساعات الفصل األول 

 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي الثاني 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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ECE 223 
 اإللكترونية الدوائر

 المتكاملة 
2 2 - 4 90 60 - 2 150 

ECE 271 
موجات كهرومغناطيسية 

(1 ) 2 2 - 4 60 40 - 2 100 

ECE 244  150 2 30 30 90 4 1 1 2 االتصاالت التناظرية 

ECE 242  100 2 - 40 60 3 - 1 2 معالجة إشارات رقمية 

ECE 283  100 2 40 - 60 3 1 - 2 الشيئـية البرمجة 

ECE 241 
اإلشارات العشوائية 

 100 2 - 40 60 3 - 1 2 والضوضاء 

EPM 249 100 2 - 40 60 3 - 1 2 ة كهربي آالت 

  14 8 2      
800 

 إجمالي درجات الفصل الثاني   24 إجمالي عدد ساعات الفصل الثاني 

البرمجة )الهيكيلية     -(( 1مجاالت كهرومغناطيسية ، موجات كهرومغناطيسية ))  – المتكاملة( اإللكترونية  )تحليل الدوائر اإللكترونية ، الدوائر* 

 ، الشيئية(  تُعتبر مقررات ُمتصلة. 
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 الثالثة للفرقة  ةلمقرارات الداراسيا 14-3

 التخصص: هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي األول 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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ECE 345  150 2 30 30 90 4 1 1 2 اتصاالت الحيز األساسي 

ECE 372 ( 2موجات كهرومغناطيسية) 100 2 20 20 60 4 1 1 2 

ECE 384 100 2 - 40 60 3 - 1 2 التحكم التناظرى 

ECE 324   100 2 20 20 60 4 2 1 1 تصميم دوائر بالحاسب 

EPM 339  100 2 - 40 60 3 - 1 2 هندسة القوى الكهربية 

HUM 

 50 1 - 20 30 2 - 1 1 التشريعات والعقود  352

ECE 

3XX 
 100 2 - 40 60 3 - 1 2 ( 1مقرر اختياري تخصصي )

ECE 39X ( 1تدريب ميدانى) - - 50 - 30 20 - 2 2 

  12 7 6      
750 

 إجمالي درجات الفصل األول   25 إجمالي عدد ساعات الفصل األول 

 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي الثاني 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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ECE 346  150 2 30 30 90 5 1 2 2 االتصاالت الرقمية 

ECE 373  100 2 20 20 60 4 1 1 2 هوائيات 

ECE 385  100 2 - 40 60 3 - 1 2 التحكم الرقمى 

ECE 348  100 2 - 40 60 3 - 1 2 نظرية المعلومات والتكويد 

ECE 350  باأللياف   تتصاالاال

 الضوئية 
2 - 1 3 90 30 30 2 150 

ECE 

3XX 
مقرر اختياري تخصصي 

(2 ) 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

HUM 

351 

مقرر اختيارى إنسانيات 

(3 ) 2 2 - 4 30 20 - 1 50 

  14 8 3      
750 

 إجمالي درجات الفصل الثاني   25 إجمالي عدد ساعات الفصل الثاني 

التحكم )التناظري ، الرقمي( تُعتبر مقررات  -( ، هوائيات( 2)موجات كهرومغناطيسية )  – )اتصاالت الحيز األساسي ، االتصاالت الرقمية(* 

 ُمتصلة. 

 الرابعة للفرقة  ةلمقرارات الداراسيا 14-4
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 التخصص: هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي األول 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
ن 
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ECE 447  100 2 20 20 60 4 1 1 2 االتصاالت عريضة النطاق 

ECE 462 ( 1شبكات) 100 2 20 20 60 4 1 1 2 

ECE 474  100 2 - 40 60 3 - 1 2 إنتشار الموجات 

ECE 454  100 2 - 40 60 3 - 1 2 نظم االتصاالت المتحركة 

ECE 455  100 2 - 40 60 3 - 1 2 نظم االتصاالت االلكترونية 

ECE 

4XX 
 100 2 - 40 60 3 - 1 2 ( 3مقرر إختيارى تخصصي )

ECE 

4XX 
 100 2 - 40 60 3 - 1 2 ( 4مقرر إختيارى تخصصي )

ECE 490  50 - 20 30 - 4 3 - 1 مشروع 

  15 7 5      
750 

 إجمالي درجات الفصل األول   27 إجمالي عدد ساعات الفصل األول 

 

 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي الثاني 

النهاية 

العظمى  
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ECE 463 ( 2شبكات) 100 2 20 20 60 4 1 1 2 

ECE 456  100 2 - 40 60 3 - 1 2 نظم التحويل 

ECE 457 
باألقمار   تاالتصاال

 الصناعية 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

ECE 4XX ( 5مقرر إختيارى تخصصي ) 100 2 - 40 60 3 - 1 2 

ECE 4XX ( 6مقرر إختيارى تخصصي ) 100 2 - 40 60 3 - 1 2 

HUM 

451 
 50 1 - 20 30 3 - 1 2 إدارة مشروعات  

ECE 49X ( 2تدريب ميدانى) - - 50 - 30 20 - 2 2 

ECE 490  150 - 100 50 - 6 5 - 1 مشروع 

  13 6 8      
750 

 إجمالي درجات الفصل الثاني   27 إجمالي عدد ساعات الفصل الثاني 

 

 

 ( تُعتبر مقررات ُمتصلة. بنهاية الفصل الدراسي الثاني المشروع يتم تسليم درجاتمشروع )  –( 2،  1* شبكات )
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 محتوي العلمي للمقررات الدراسية لا .15

 للفرقة األولي  لمقررات  المحتوي العلمي 15-1

 

 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 110   ( 1دوائر ) 
 عملي تمرين محاضرة 

(90+30+30=150 ) 
2 1 1 

           - محتويات المقرر:

نظريات تحليل الدوائر الكهربائية للتيار المستمر والتيار المتردد   – Kirchhoff قوانين  –مقدمة عن الهندسه الكهربية  

 .الدوائر ثالثية الطور -طرق حساب الطاقة  –

(Node – mesh – source transformation – superposition –thevenines - Nortons) 

 تجارب معملية علي حساب التيار والجهد المستمر والمتردد.

 - الرئيسية:المراجع 

Edition),  Wiley, 2006 thRichard Dorf, Introduction to Electric Circuits (7 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 120  النبائط اإللكترونية 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+0+40=100 ) 
2 0 1 

           - محتويات المقرر:

  –دوائر القص (  – تطبيقات الدايود ) دوائر التقويم  –(   PNالدايود ) وصلة  –اشباه الموصالت وخواصها البلورية 

تحليل    –تشكيالت الترانزستوار    –التكوين الفيزيائي للترانزسستور    – (     BJTترانزستور )    –دايود الزينر وتطبيقاتة  

 ب الذرى القديمه ونموذج بور.نماذج التركي   -دوائر التغذية للترانزستوار 

 المكبرات بإستخدام الترانسستور وتطبيقاتها. –تجارب معملية علي: توحيد التيار المتردد 

 - المراجع الرئيسية:

Adel S. Sedra , Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits Revised Edition, Oxford 

University Press, Inc., New York, NY, 2007  

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 112 
  القياسات اإللكترونية

(1 ) 

 عملي تمرين محاضرة 
(75+25+25 =125  ) 

1 1 1 

           - محتويات المقرر:

   - أجهزة قياس االنحراف للتيار المستمر      -الدقة-الحساسية-الطرق االحصائية للتعامل مع األخطاء المحتملة-أنواع األخطاء

قنطرات التيار المستمر لحساب قيم المقاومات      -أجهزة قياس االنحراف للمقاومات     -أجهزة قياس االنحراف للتيار المتردد  

 . طرق قياس قيم المقومات الصغيرة والكبيرة  - س سعة المكثف وحث الملفات المجهولةقنطرات التيار المتردد لقيا  -

 القنطرات. –دقة أجهزة القياس  –تجارب معملية علي: حساب الخطأ 

 - المراجع الرئيسية:

David A. Bell,“Electronic instrumentation and Measurements”, PHI / Pearson 

Education,2006. 

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1537213
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1537213
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

PHM 151 ( 3رياضيات ) 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+40+0=100 ) 
2 2 0 

           - محتويات المقرر:

التكامالت المتعددة )التكامل الثنائى     -السطوح فى الفراغ  –التفاضل الجزئى وتطبيقاته  –الدوال فى اكثر من متغير  

نظرية   -التكامل السطحى  -نظرية جرين  –التحليل األتجاهى )التكامل الخطى    –التكامل الثالثى وتطبيقاته(    –وتطبيقاته  

 . نظرية جاوس(  -ستوك

 - المراجع الرئيسية:

James Stewart, "Calculus", 7th edition (International student edition-McMaster 

University). 2009 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

PHM 153  ( 3) فيزياء 
 عملي تمرين محاضرة 

(75 +25+25=125 ) 
2 1 1 

           - محتويات المقرر:

 .النسبيه  - االطياف الذريه للغازات    - الضوء)االنعكاس,االنكسار,التداخل,الحيود,االستقطاب(  خواص    - طبيعه الضوء    - الموجات  

 - المراجع الرئيسية:

Gautreau, Ronald and Savin, William, Schaum's Outline of Theory and Problems of 

Modern Physics, Second Edition. US: McGraw-Hill Education, 1999. 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 114     هندسة ميكانيكية 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

           - محتويات المقرر:

 الحرارة انتقال طرق  -القانون االول والثانى للديناميكا الحرارية    -مقدمة فى الديناميكا الحرارية ، التعريفات والمفاهيم  

  - للتبريد نيوتن قانون  -النقل الطبيعى والقسرى عن طريق الحمل الحرارى    –نقل الحرارة عن طريق التوصيل   –

السطح الممتد   بواسطةالتبريد    –تطبيقات فى تبريد المعدات االلكترونية    –والكابالت   الموصالت فى الحرارة انتقال

الخواص فى  مقدمة  الوصالت تطبيقات    -الهندسية للمواد  واإلنفعاالت اإلجهاداتوة  الميكانيكي )زعانف(.   على 

معادلة االستمرارية وكمية    . )والمسننات    والقارنات والسيور  والطنابير االعمدة( الحركة   نقل مكونات   -  الميكانيكية

والطاقة   والمضطرب    –الحركة  الرقائقى  السريان  فى  االنابيب  السريان    -مقدمة   مثل الهيدروليكية األجهزة   -فى 

 والتوربينات  المضخات

 - المراجع الرئيسية:

- Machine Elements in Mechanical Design (5th Edition), Rebort .L Mott (1998)  

- Fluid Mechanics and Machinery(2nd Edition) , C.P. Kothandaraman, R. 

Rudramoorthy (2011)                            

- Heat Transfer: A Practical Approach (2nd Edition) ,Yunus A. Cengel (2003)    

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Yunus+A.+Cengel&search-alias=books&field-author=Yunus+A.+Cengel&sort=relevancerank
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 111 ( 2دوائر ) 
 عملي تمرين محاضرة 

(90+30+30=150 ) 
2 1 1 

           - محتويات المقرر:

دوائر الرنين )على التوالي والتوازى والدوائر المرتبطة  مغناطيسيا    - استجابة دوائر )التفاضلية (الدرجة األولى والثانية  

المنفذ  –(   ثنائية  الشبكات  السلبية(  )المرشحات  الرنين  دوائر  على  للدوائر     -تطبيقات  العابرة  الدوائر   –التحليالت 

 المرتبطة مغناطيسيا وتطبيقاتها .  
 تجارب معملية علي: المرشحات وتطبيقاتها.

 - المراجع الرئيسية:

Edition),  Wiley, 2006 thRichard Dorf, Introduction to Electric Circuits (7 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 121 
الدوائر اإللكترونية  

 التناظرية

 عملي تمرين محاضرة 
(60+0+40=100 ) 

2 0 1 

           - محتويات المقرر:

دوائر   –دوائر الترانزستوار كمكبر لالشارات  –الدوائر المكافئة للترانزستور في حالتي االشارات الصغيرة والكبيرة 

JFET  وMOSFET    محول   –مكبر الجمع واالطرح    –مكبر العمليات وتطبيقاتة    –المكبر التفاضلي    –ترانزستوار

 .محول من تناظري الي رقمي –من رقمي الي تناظري 
 معملية علي: الترانسستور كمكبر ففإشارات وتطبيقاتها. تجارب 

 - المراجع الرئيسية:

Edition), Oxford Press, 1998.  thAdel Sedra and C. Smith, Microelectronic Circuits (4 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 113 
  القياسات اإللكترونية

(2 ) 

 عملي تمرين محاضرة 
(75+25+25 =125  ) 

1 1 1 

           - محتويات المقرر:

راسمات    –راسمات الذبذبات    -أجهزة القياس االلكترونية     –أجهزة قياس التردد وتطبيقاتها    -أجهزة القياس الرقمية  

 المستشعرات. – الذبذبات الخاصة

 إستخدام األجهزة الرقمية.  –تجارب معملية علي: قياس التردد 

 - المراجع الرئيسية:

David A. Bell,“Electronic instrumentation and Measurements”, PHI / Pearson 

Education,2006. 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 180  تصميم منطقى 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+0+40=100 ) 
2 0 1 

           - محتويات المقرر:

العددية   الفطاط,العدادات,المسجالت   –النظم  ،النطاط  المنطقيه  الدوال  تبسيط   ، المنطقية  والبوابات  البولى،  الحبر 

 االزاحيه,الدوائر التجمعيه,التكويد و فك التكويد ,الذاكره ، تطبيقات.
 العددية.تجارب معملية علي: النظم 

 المسجالت. –العدادت  –التكويد  –تجارب عملية علي: الدوائر التجميعية 

 - المراجع الرئيسية:

Ronald J. Tocci , Digital Systems principles and applications, Prentice-Hall International, 

2019 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

PHM 152 ( 4رياضيات ) 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 2 0 

           - محتويات المقرر:

حل المعادالت (المعادالت التفاضلية الجزئية    -من الرتبة األولى والرتب األعلى وحلهاالمعادالت التفاضلية  العادية  

متسلسالت فوريير    -معادلة البالس(  -معادلة الحرارة  –الموجة  معادلة    –التفاضلية الجزئية بطريقة فصل المتغيرات  

 تحويالت البالس وتطبيقاتها.  –

 - المراجع الرئيسية:

Kreyszig, Erwin, Advanced Engineering Mathematics, New York :Wiley, 2008. 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

PHM 154  ( 4)فيزياء 
 عملي تمرين محاضرة 

(75 +25+25=125 ) 
2 1 1 

           - محتويات المقرر:

الكهروضوئى والجسم االسود (   الكم )االنبعاث  لمكانيكا  المزدوجه للضوء    - مقدمه  الفوتونات والموجات    -الطبيعه 

االنبعاث التلقائى   -االرقام الكميه    -النموذج الكمى للذره    -مبدئ هيزنبرج  لعدم التاكد    -الماديه )حل معادله شرودنجر(  

ىالنشاط االشعاعى وعمليات   -خواص االنويه    -   LASERج اشعه ال  انتا-   Xانتاج اشعه    -والمستحث لالشعاع  

 االنشطار واالندماج النووى والمفاعالت  -التحلل االشعاعى 

 - المراجع الرئيسية:

Gautreau, Ronald and Savin, William, Schaum's Outline of Theory and Problems of 

Modern Physics, Second Edition. US: McGraw-Hill Education, 1999. 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر

 تقسم هندسة اإلتصاالت والحاسبا  

 .تهندسة اإللكترونيات واإلتصاالبرنامج      

 

   573داخلي  –مبني )ج( 

 الثانية للفرقة  لمقررات  المحتوي العلمي 51-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً  اسم المقرر لرقم الكودى ا  الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 222 
تحليل الدوائر  

 اإللكترونية

 عملي تمرين محاضرة 
 (90+30+30=150 ) 

2 1 1 

           - محتويات المقرر:

  –مذبذبات    –مكبرات ذات اشارة مرتجعة موجبة وسالبة    –مولد موجات سن المنشار    –الثايرستور    –مكبر القدرة  

 دوائر الزاوية المغلقة . –مذبذبات تحكم الجهد  –شمت ترجر  –دوائر متعددة الهزات   –دائرة الساعة 

 المذبذبات -تطبيقات الثايرستور  –مكبر القدرة تجارب معملية علي 

 - المراجع الرئيسية:

Adel S. Sedra , Kenneth C. Smith, Microelectronic Circuits Revised Edition, Oxford 

University Press, Inc., New York, NY, 2007  

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 270 
مجاالت 

 كهرومغناطيسية 

 عملي تمرين محاضرة 
(60 + 00+40=100  ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

اإلستقطاب    –الموجات الكهرومغناطيسية  –معادالت ماكسويل    –المجاالت الكهربية والمغناطيسية الساكنة والمتغيره  

 . مرور الموجات خالل األسطح الموصله والعوازل –

 - المراجع الرئيسية:

, 8th ed., 2011, Engineering Electromagnetics, Wiley seriesWilliam H. Hayt 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 240 
شارات وتحليل  اال

 النظم  

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+00 =100 ) 

2 2 0 

           - محتويات المقرر:

  –خصائص االشارات    –محور الزمني  القطعة علي  متاالشارات المتصلة وال  –االشارات  تصنيف    -تعريف االشارة 

  - تمثيل النظم   –خصائص النظم  –تصنيف النظم  –أهم االشارات الشائع استخدامها – اجراء العمليات علي االشارات 

تمثيل االشارات في النطاق الترردي    –التقارب وااللتواء    –ير الزمن  تحليل النظم الخطية التي التتغير خصائصها مع تغ 

النظم  – النطاق الترردي    تمثيل  الترددي  –في  النطاق  النظم في  )  وتحويل  (     Fourier)  بإستخدام متسلسلة  تحليل 

Fourier   ).   

 - المراجع الرئيسية:

Ashok Ambarda, Analog and Digital Signal Processing , Second Edition, PWS, 

Publishing Company, 1995. 

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1537213
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1537213
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=William+H.+Hayt+Professor+Emeritus&search-alias=books&field-author=William+H.+Hayt+Professor+Emeritus&sort=relevancerank


 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر

 تقسم هندسة اإلتصاالت والحاسبا  

 .تهندسة اإللكترونيات واإلتصاالبرنامج      

 

   573داخلي  –مبني )ج( 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً  المقرراسم  الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 281 مشغالت دقيقة 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+0+40=100 ) 
2 0 1 

           - محتويات المقرر:

، مجموعة األوامر ، مقدمة للغة التجميع ، الكومة ، برامج     Z80 , 8085تركيب المشغل    –اساسيات المشغالت  

 بسيطة ، برامج التكرار ، برامج تحويل األكواد ، برامج العمليات الحسابية .

 العمليات الحسابية –تحويل االكواد  –تجارب معملية علي: البرامج البسيطة والتكرارية 

 - المراجع الرئيسية:

Kenith L. Short , Microprocessors and programming Logic, Prentice-Hall International, 

2017 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 282 البرمجة الهيكلية 
 عملي تمرين محاضرة 

 (60+0+40=100 ) 
2 0 1 

           - محتويات المقرر:

 مقدمة للتصنيفات.  –المصفوفات    –الدوال    –الجمل الحلقية    –الجمل الشرطية    –البيانات األساسية والعمليات عليها  أنواع    –أساسيات البرمجة  

 المصفوفات.  -الدوال  –الجمل الشرطية والحلقية  – تجارب عملية علي: البيانات بأنواعها 

 - المراجع الرئيسية:

Lubia Vinhas , Fundamentals of structure programming , Wiley series, 2016 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

PHM 251 ( 5رياضيات ) 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+40+0=100 ) 
2 2 0 

           - محتويات المقرر:

حل المعادالت التفاضلية باستخدام   –المتسلسالت الالنهائية  -القيم الذاتية والمتجهات الذاتية-مراجعة على المصفوفات  

 تحويالت زد وتطبيقاته. -التحليل المركب  –لجندار(  –بسيل  –جاما  –الدوال الخاصة )بيتا  -المتسلسالت 

 - المراجع الرئيسية:

Kreyszig, Erwin, Advanced Engineering Mathematics, New York :Wiley, 2008. 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر

 تقسم هندسة اإلتصاالت والحاسبا  

 .تهندسة اإللكترونيات واإلتصاالبرنامج      

 

   573داخلي  –مبني )ج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

HUM 251 
نظم المراقبة وضبط  

 الجودة 

 عملي تمرين محاضرة 
(30+20+0 =50 ) 

2 0 0 

           - محتويات المقرر:

دوائر الجودة لمواصفات   -اقتصاديات الجودة  -التوحيد الدولى للجودة    -قيمة الجودة    -مستوى الجودة    -إدارة الجودة  

 سمات ضبط الجودة فى الصناعات.  -الصيانة  -التصميم واالنتاج  

 - المراجع الرئيسية:

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 223 
  اإللكترونية الدوائر

 المتكاملة

 عملي تمرين محاضرة 
 (90+60+0=150 ) 

2 2 0 

           - محتويات المقرر:

المتكاملة   الدوائر  المنطقية    –تصنيع  رام(    –الدوائر  و  )روم  التخزين  التوافقية    -دوائر  الرقمية  الدوائر   –الدوائر 

 المصفوفات. – المتكاملة علي نطاق واسع جداً 

 - المراجع الرئيسية:

Jacob Millman , Arvin Grabel, Microelectronics, 2nd ed., McGraw-Hill, Inc., New York, 

NY, 1987 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 271 
موجات 

 ( 1كهرومغناطيسية )

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 2 0 

           - محتويات المقرر:

 المواءمه. -  smithاستخدام مخطط  –الموجات الموقوفه  –اإلنعكاس   –تحليل خطوط النقل 
 القنطرات. –دقة أجهزة القياس  –تجارب معملية علي: حساب الخطأ 

 - الرئيسية:المراجع 

, Electromagnetics with Applications,  William C Brown, 5th ed., John Daniel Kraus

1999 

https://www.amazon.com/John-Daniel-Kraus/e/B000AQ0158/ref=dp_byline_cont_book_1


 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر

 تقسم هندسة اإلتصاالت والحاسبا  

 .تهندسة اإللكترونيات واإلتصاالبرنامج      

 

   573داخلي  –مبني )ج( 

 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 244  االتصاالت التناظرية 
 عملي تمرين محاضرة 

(90+30+30=150 ) 
2 1 1 

           - محتويات المقرر:

لنظم االتصاالت   السعوى    –مقدمة  الحيزين    –التعديل  المتعامد    –تعديل ذو  السعوى  الجانبى   –تعديل  الحيز  تعديل 

الجانبى الجزئى بدون موجه حامله وبموجه حامله. مفاهيم تعديل الحيز    –المفرد بدون موجه حامله وبموجه حامله  

 – تعديل التردد ضيق النطاق وعريض النطاق تعديل زاويه الطور ضيق النطاق وعريض النطاق    –تعديل الزاويه  

ن  مقارنة بي  –وتعديل زاوية الطور  فك تعديل كال من تعديل التردد    –توليد إشارات  تعديل التردد وتعديل زاوية الطور  

  – التجميع بتقسيم التردد   –ستريو تعديل التردد  –مستقبل بث أو إذاعة الراديو  -  تقنيات تعديل السعه  وتعديل الزاويه

 . المعيدات التتناظرية

تعديل    –تعديل التردد    – تعديل الحيز الجانبي المفرد    – تعديل ذو الحيزين    –التعديل السعوي  تجارب معملية علي:  

 التجميع بتقسيم التردد. –الزاويه 

 - المراجع الرئيسية:

B.P .Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, Fourth Edition, Oxford 

University Press., 2009 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 283  الشيئـيةالبرمجة 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+0+40 =100 ) 
2 0 1 

           - محتويات المقرر:

البرمجة الشيئية   العامة بإستخدام أساسيات   –توارث التصنيفات    –مفاهيم األشياء والتصنيفات    –أساسيات  البرمجة 

لواجهة المستخدم الرسومية بإستخدام حزمة مقدمة    –الربط بين الدوال وتنفيذها   –(  Polymorphismتعدد األشكال )

(Swing.) 

استخدامات واجهة   –الربط بين الدوال  –استخدام اساسيات تعدد االشكال  –تجارب عملية علي: التصنيفات وتوارثها 

 الرسوم باستخدام حزمة سونج.

 - المراجع الرئيسية:

Herbert Schildt , The complete reference Java 2, McGraw Hill, 2015. 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 242 
شارات اإلمعالجة 

 الرقمية

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

المتقطع الزمن  المتقطع  -تحليل اإلشارات في  الزمن  النظم في  تحويل    -تحويل البالس- وتطبيقاتهتحويل زد    -تحليل 

 تصميم المرشحات الرقمية المختلفة وتطبيقاتها.  -تحويل فورية السريع -فورية المتقطع

 - المراجع الرئيسية:

- John G Proakis and Manolakis, "Digital Signal Processing Principles, 

Algorithms and Applications", Pearson, Fourth Edition, 2007. 

- S.Salivahanan, A. Vallavaraj, C. Gnanapriya, Digital Signal Processing, 

TMH/McGraw Hill International, 2007 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر

 تقسم هندسة اإلتصاالت والحاسبا  

 .تهندسة اإللكترونيات واإلتصاالبرنامج      

 

   573داخلي  –مبني )ج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 241 
اإلشارات العشوائية  

 والضوضاء 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

القيم    –التوزيعات االحتمالية المتصلة  و المتقطعة    – المتغيرات العشوائية المتصلة و المتقطعة    –نظرية االحتماالت  

التحويالت للمتغيرات العشوائية    –المتغيرات العشوائية المتعددة    –المتوقعة للمتغيرات العشوائية المتصلة والمتقطعة  

 أنظمة االتصال في  العمليات العشوائية .  –خواص  العمليات العشوائية  –العمليات العشوائية  -المتصلة والمتقطعة 

 - المراجع الرئيسية:

Douglas C. Montgomery and George C. Runger, Applied statistics and probability for 

engineering, Sixth Edition, WIELY, 2014.  

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

EPM 249  أالت كهربية 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+40+0=100 ) 
2 1 0 

           - محتويات المقرر:

الكفاءة وحساب معامالت  -المفقودات-المكافئةالدوائر  -المحول العملى-المحول المثالى-نظرية عمل المحول-المحوالت

 المحوالت من االختبارات الكهربية

المستمر:المولد التيار  المولد-االت  الكهربية-نظرية عمل  الدافعة  المكافئة  -القوة  المولد-الدائرة  -خصائص ومنحنيات 

 معامل التحكم فى المولد. 

 معامل التحكم فى السرعة -عالقة السرعة بالعزم والتيار-العزم المنتج-المحرك: نظرية عمل المحرك 

المتزا المولد  المتردد:  التيار  الحثية-مناالت  المكافئة-المحركات  والكفاءة  -الدوائر  الخاصة   – المفقودات  االالت 

 وتطبيقاتها. 

 - المراجع الرئيسية:

Electrical Machinery ,  Fitzgerald  , Power systems analysis , A.John 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر

 تقسم هندسة اإلتصاالت والحاسبا  

 .تهندسة اإللكترونيات واإلتصاالبرنامج      

 

   573داخلي  –مبني )ج( 

 الثالثة للفرقة  لمقررات  المحتوي العلمي 15-3

 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 345 
اتصاالت الحيز  

 األساسي 

 عملي تمرين محاضرة 
(90+30+30=150 ) 

2 1 1 

           - محتويات المقرر:

مكان النبضه. الضوضاء فى التعديل التناظرى وسعه وعرض    :طرق التعديل النبضى التناظريه  –العينات  نظرية أخذ  

تعديل   – التعديل النبضي الكودي التفاضلي والتنبؤي  –التعديل النبضى الكودى    :التحويل من التناظرى إلى الرقمى  –

 .موزالتداخل بين الر –الترميز الخطي  –تعديل دلتا المتوافق  –دلتا 

تعديل    –التجميع بالتقسيم الزمني  –التعديل النبضي الكودي التفاضلي  –التعديل النبضي الكودي تجارب عملية علي: 

 .دلتا

 - المراجع الرئيسية:
B.P .Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, Fourth Edition, Oxford 

University Press., 2009 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 372 
موجات 

 ( 2كهرومغناطيسية )

 عملي تمرين محاضرة 
(60+20+20=100 ) 

2 1 1 

           - محتويات المقرر:

الموجات   الشريطية    –تحليل حاويات  الموجات  النقل  –حاويات  الشريطية    – قياسات خطوط  الدوائر  ببرامج تحليل 

 منابع ومكبرات الموجات الدقيقة.  –نبائط الموجات الدقيقة غير الفعالة والفعالة  –التمثيل 
 تحليل الدوائر الشريطية. –قياسات خطوط النقل  –تجارب معملية علي: تحليل حاويات الموجات 

 - المراجع الرئيسية:

, Microwave Devices and Circuits, Prentice Hall, 3rd ed., 1996Samuel Y. Liao 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 324   تصميم دوائربالحاسب 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+20+20=100 ) 
1 1 2 

           - محتويات المقرر:

مراحل تقدم وبنية االجهزة المنطقية القابلة للبرمجة ، التركيب الداخلي للبوابات القابلة للبرمجة حقلياً،أدوات التصميم 

باستخدام لغة توصيف العتاد للدوائر المتكاملة ذات السرعات المرتفعة بمساعدة الحاسوب، تصميم الدوائر التوافقية  

 جداَ، تصميم الدوائر المتزامنة باستخدام لغة توصيف العتاد للدوائر المتكاملة ذات السرعات المرتفعة جداَ. 

السرعات المرتفعة تجارب عملية علي:  تصميم الدوائر التوافقية باستخدام لغة توصيف العتاد للدوائر المتكاملة ذات  

 جداَ، تصميم الدوائر المتزامنة باستخدام لغة توصيف العتاد للدوائر المتكاملة ذات السرعات المرتفعة جداَ. 

 - المراجع الرئيسية:

- V. A. Pedroni, "Circuit Design with VHDL," Cambridge, MA:MIT Press, 2004.            

- 

- S. Brown and Z. Vranesic, "Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design," 

3rd Ed., McGraw-Hill Companies, 2009. 

- D. L. Perry, "VHDL Programming by Example," 4th Ed., McGraw-Hill, 2002. 

https://www.amazon.com/Samuel-Y.-Liao/e/B001HOGRCS/ref=dp_byline_cont_book_1


 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

EPM 339 
هندسه القوى  

 الكهربية 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

نظم   –الطويله (  -المتوسطة  –تمثيل واداء خطوط النقل ) القصيره  –محطات القوى  –عناصر نظم الطاقة الكهربية 

 - دوائر إستخراج الطاقة القصوي والتحكم في الطاقة    –اقتصاديات عمل نظم القوى الكهربية    –  ( AC-DC)التوزيع  

 مصادر الطاقة الجديدة والمتجدده . – نظم الحماية –حسابات القفل الدائرى  ثالثية األطوار 

 - المراجع الرئيسية:

William D. Stevenson, Elements of Power System Analysis, McGraw-Hill Inc., New 

York, 2014 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

HUM 352   التشريعات والعقود 
 عملي تمرين محاضرة 

(30+20+0 =50 ) 
1 1 0 

           - محتويات المقرر:

التقنية والخصائص  التردد     - المصطلحات  تخصيصات  وتسجيل  واإلخطار  اإلدارية    –التنسيق  أحكام   –األحكام 

الخاصة بنقابة القوانين واللوائح    -أحكام بدء نفاذ لوائح الراديو    –اتصاالت اإلستغاثة والسالمة    –الخدمات والمحطات  

العالقة بين اطراف عقد المقاولة المحلي والدولي )مثل عقود الفيديك( طبقاً   -المهندسين وإتحاد المقاولين وحماية البيئة

أساليب حل المنازعات    -المطالبات والمنازعات أثناء تنفيذ األعمال وقرارات المهندس بشأنها  -للقانون المدني واإلداري

 الدولية ودياً أو بالتحكم الخاص أو المؤسسي.في العقود المحلية و

 - المراجع الرئيسية:

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 384  التحكم التناظري 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+40+00=100 ) 
2 1 0 

 

 - محتويات المقرر:

        

  

  –(  SFGرسم تدفق االشارات )  – (   BD( مخطط الصندوق )  TFدالة التحويل )  – (  Sالدوال الناقلة في نطاق ) 

تصميم التحكم  –التحليل في نطاق التردد  –تحليل تغير االقطاب  –تحليل االستجابة العابرة والنهائية  –تحليل االتزان 

التحكم باستخدام منحنيات بوذ    –باستخدام منحنيات االقطاب   التحكم باستخدام متغيرات    –تصميمم نظم  تحليل نظم 

 محاكاة باستخدام مات الب  . –حكم باستخدام مالحظة الحالة تصميم نظم الت –مالحقة الحالة  –الحالة 

 - المراجع الرئيسية:

Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering (5th Edition), Pearson, 2010.  
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 39X ( 1تدريب ميداني ) 
 عملي تمرين محاضرة 

 (0+20+30=50 ) 
0 0 2 

           - محتويات المقرر:

 موضوعات في االلكترونيات والدوائر الكهربية وال.منطقية والحاسبات والبرمجيات الرقمية مشاريع صغيرة تغطي  

 - المراجع الرئيسية:

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 346 االتصاالت الرقمية 
 عملي تمرين محاضرة 

(90+30+30=150 ) 
2 2 1 

           - محتويات المقرر:

: طرق التعديل الرقمى المختلفه  - المعيدات الرقمية    – المستقبالت المثاليه    –الضوضاء فى أنظمة النطاق األساسى   

  – متعدد الزاوية    –متعدد التردد    –  الرموز: متعدد السعةطرق التعديل متعدد    –الزاوية  تعديل    –التردد    تعديل  –السعة  

 متعدد الزاوية مع السعة.

 طرق التعديل الرقمي المختلفه. –الضوضاء في أنظمة النطاق االساسي  –علي: التداخل بين الرموز تجارب عملية 

طرق التعديل الرقمي المختلفة:    –التعديل النبضي الكودي التفاضلي    –تجارب معملية علي: التعديل النبضي الكودي  

متعدد    –متعدد التردد    –طرق التعديل متعدد الرموز: متعدد السعة    –تعديل الزاوية    –تعديل التردد    –تعديل السعة  

 الزاوية. 

 - المراجع الرئيسية:
B.P .Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, Fourth Edition, Oxford 

University Press., 2009 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 373 هوائيات 
 عملي تمرين محاضرة 

 (60+20+20=100 ) 
2 1 1 

       

 – الهوائيات الشريطية    –مصفوفات الهوائيات    –هوائيات الموجات الدقيقة    –الهوائيات السلكية    –معامالت الهوائيات  

 قياسات الهوائيات    – Radomesاغطية الهوائيات  –المؤامة –الهوائيات الذكية  –هوائيات النطاقات العريضه 
 تجارب معملية علي: قياسات الهوائيات. 

 - المراجع الرئيسية:

ed.,  th, Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley series, 4Constantine A. Balanis

2016  

https://www.wiley.com/en-eg/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AConstantine+A.+Balanis


 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر

 تقسم هندسة اإلتصاالت والحاسبا  

 .تهندسة اإللكترونيات واإلتصاالبرنامج      

 

   573داخلي  –مبني )ج( 

  

 

 

 

 الدرجات  اسبوعياً عدد الساعات  اسم المقرر الرقم الكودى 

ECE 385  التحكم الرقمي 
 عملي تمرين محاضرة 

 (60+40+0=100 ) 
2 1 0 

           - محتويات المقرر:

تصميم    –تحليل االتزان وتحليل االستجابة العابرة والنهائية    –تصميم الحاكم الرقمي    –(    Zالدوال الناقلة في نطاق )  

تصميم   –الحاكم التماثلي والتكاملي والتفاضلي     -الحاكم الرقمي باستخدام منحنيات االقطاب وباستخدام منحنيات بود

 . محاكاة باستخدام مات الب –نظم التحكم باستخدام متغيرات الحالة 

 - لمراجع الرئيسية:ا

Edition), Pearson, 1995.  ndTime Control Systems (2-Katsuhiko Ogata, Discrete 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 348 
نظرية المعلومات  

 والتكويد 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

متوسط كمية   –متوسط كمية المعلومات ) إنتروبى (    –كمية المعلومات الذاتية    –مبادئ نظرية المعلومات والتكويد  

متوسط كمية المعلومات لمصادر المعلومات   –سعة القناة    –المعلومات المتبادلة    –المعلومات المرتبطة والمشروطه  

التكويد مع الفقد   –تصنيف نظم التكويد   -بادلة .مبادئ نظرية التكويد :سعة القناة بداللة كمية المعلومات المت  –المتصلة  

فقد   بدون  البادئه    –والتكويد  تكويد مصادر   –كود  األمثل  الطول  ذو  الكود  المتغير  والطول  الثابت  الطول  ذو  كود 

يانات المرسله على  خوارزمية ليمبل زيف لضغط البيانات. تكويد الب  –كود شانون فانو    –كود هوفمان    -المعلومات :

كود " هامينغ "    –الكود الخطى    –المفهوم األساسى لتكويد البيانات المرسلة على قنوات اإلتصال    –قنوات اإلتصال  

كود سى اتش    –الكود المتصل دائرياً    –" هامنغ " بطريقه المصفوفة    –تمثيل كود    – طزق فك هذا النوع من التكويد  

 نموذج فيتربى لفك التكويد.  –حالة والتعريشة لألكواد التالفيفيه مخططات ال –الكود التالفيفى  –

 - المراجع الرئيسية:

Thomas M. Cover, Joy A. Thomas, Elements of Information Theory, WILEY, Second 

Edition. 2006. 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 350 
باأللياف   تاإلتصاال

 الضوئية 

 عملي تمرين محاضرة 
 (90+30+30=150 ) 

2 0 1 

           - محتويات المقرر:

الموجيه لأللياف الضوئيه والخفض والتشويه داخل األلياف الضوئيه  التركيبى لأللياف الضوئيه والمعادالت  الشكل 

( الكاشف الضوئى والهترودين ، تصميم أنظمة االتصاالت الضوئيه   LEDومصادر اإلنبعاث الضوئى ) الليزر ،  

 وحساب البور للنظام .

 ل األلياف الضوئية.تجارب عملية علي: الخفض والتشويه داخ

 - المراجع الرئيسية:

Hill, Inc., New York, NY, 2008 -, Optical Fiber Communications, McGrawGerd Keiser 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Keiser%2C+Gerd
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Keiser%2C+Gerd
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 دول المقررات اإلختيارية التخصصية للفرقة الثالثة )هندسة اإللكترونيات واالتصاالت( ج

 إسم المقرر  كود المقرر 

 ECE 3XX( 1مقرر إختياري تخصصي )

 مجموع درجات المقرر

ً توزيع الساعات   توزيع الدرجات  إسبوعيا
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ECE 343 
معالجة اإلشارات  

 الرقمية المتقدمة 
2 1 - 3 60 40  - 2 100 

ECE 352 
هندسة الصوتيات  

 وفوق السمعيات 
2 1 - 3 60 40  - 2 100 

ECE 360  100 2 -  40 60 3 - 1 2 االتصاالت تأمين 

  ECE3XX( 2مقرر إختياري تخصصي ) 

ECE 361 
شبكات االتصاالت 

 الالسلكية 
2 1 - 3 60 40  - 2 100 

ECE 325 
تصميم الدوائر المتقدمة  

 بالحاسب 
2 1 - 3 60 40  - 2 100 

ECE 353 
األنظمة الصوتية  

 والمرئية 
2 1 - 3 60 40  - 2 100 

 

 اختيار المقررات االختيارية بما يتالئم مع اختيار الطلبة لمشروع التخرج * يتم 

 * ساعات العملي للمواد االختيارية تعتمدعلي خصائص المقرر 

 * يجوز إضافة مقررات إختيارية أخري بعد موافقة مجلس القسم العلمي والمجلس األكاديمي ومجلس إدارة المعهد. 

 

 للفرقة الثالثة  اإلختيارية التخصصية مقرراتلل 

 ت هندسة اإللكترونيات واالتصاال 
 

 ( ECE 3XX)   1إختياري تخصصى  مقررات

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 343 
اإلشارات الرقمية  معالجة 

 المتقدمة 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0 =100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

طرق معالجة اإلشارات المتعددة بما في ذلك معالجة اإلشارات متعددة المعدالت ، والتحليل القائم على فضاء المتجهات 

اإلشارة والترشيح األمثل والترشيح التكييفي والتحويل المويجي ومعالجة مثل تقريب اإلشارة والتنبؤ الخطي  ونمذجة 

 االشارات العشوائية وتقدير طيف القدرة ، ومعالجة إشارة الكالم. 
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ً  اسم المقرر الكودي الرقم   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE  360 مين االتصاالتأت 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+40+0=100 ) 
2 1 0 

 - محتويات المقرر:

مقدمة عن تأمين شبكات البيانات والحاسبات وانواع الهجوم ضد تأمين الشبكات وخدمات التأمين وعلم التشفير  

وتشمل انظمة التشفير التقليدية وانظمة تشفير فيض النبضات وانظمة تشفير مجموعة النبضات  وأنظمة التشفير 

 .وخوارزمة ريفست شامير وادلمان وكذا ادارة المنهاج

 - المراجع الرئيسية:
William Stalling, Cryptography and network security principles and practice, fifth edition, 

prentice Hall, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ( ECE 3XX)   2إختياري تخصصى  مقررات

 

 

 - المراجع الرئيسية:
- Rabiner, L. R. and Schafer, R. W, Theory and Application of Speech Processing, (2010), 

Pearson. 

- Discrete-Time Signal Processing, Oppenheim, Schafer and Buck; Pearson Education, 

1999 (or latest edition)  

- Mathematical Methods and Algorithms for Signal Processing, Moon and Stirling; 

Prentice Hall, 1999  

- Digital Signal Processing, Proakis, Manolakis and Sharma; Pearson Education, 2006  

- Multirate Systems and Filter Banks, Vaidyanathan; Prentice Hall, 1993  

- Wavelets and Subband Coding, Vetterli and Kovačević; Prentice Hall, 1995  

- Adaptive Signal Processing, Widrow and Stearns; Pearson Education, 1985  

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE  352 
هندسة الصوتيات  

 وفوق السمعيات 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

 - محتويات المقرر:

البسيطة   المستوية والكروية ، مصادر الصوت  الموجات الصوتية  الميكانيكية والصوتية انتشار  الدوائر  وتركيباتها، 

المتماثلة ديناميكيا، محوالت الطاقة الصوتية ، الميكرفونات بأنواعها وأنظمتها، السماعات بأنواعها وأنظمتها، قياسات  

والمغلقة،   المفتوحة  األماكن  فى  الصوتيات  والسمعيات،  الصوتيات  المعمارية    –الصوت،  تطبيقات     -الصوتيات 

 التطبيقات الصناعية لفوق السمعيات .  –اث الصوتي االنبع

   -المراجع الرئيسية : 

F. Alton Everest and Ken C. Pohlman, Master Handbook of Acoustics, Sixth Edition, 

MCGraw-Hill Education, 2015 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE  353 
األنظمة الصوتية  

 والمرئية

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

 - محتويات المقرر:

  ، المرئية  االشارات  كاميرات  الدقة،  عالية  الصوتية  واألنظمة  الصوتية  االشارات  تسجيل  االشارات  مبادئ  تسجيل 

 – األجهزة االستهالكية المبينة على المشغل الدقيق الكترونيات التامين    -المرئية , وحدات عرض االشارات المرئية  

 .  المباني والمنشاّتاستخدام اإللكترونيات فى 

 - اجع الرئيسية:المر

F. Alton Everest and Ken C. Pohlman, Master Handbook of Acoustics, Sixth Edition, 

MCGraw-Hill Education, 2015 

  

 الدرجات  الساعات اسبوعياً عدد  اسم المقرر الرقم الكودى 

ECE 361 
شبكات االتصاالت 

 الالسلكية 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0 =100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

،المواصفات الالسلكيه ، (WPAN) مقدمة عن شبكات االتصاالت الالسلكيه، شبكات المنطقة الشخصية الالسلكيه

انواع الشبكات ، المواصفات القياسية ، التطبيقات بنية البروتوكول ، انواع القنوات ، تامين البلوتوث ، مواصفات  

، تقنيات   (WLAN)الحيز االساسي، بروتوكول الموائمة والتحكم المحور المنطقي ، شبكات المطقة الالسلكيه 

الطيف المنتشر ، الموجة الدقيقة ضيقة النطاق ، التطبيقات و المتطلبات   االتصال ، االشعة تحت الحمراء ،

والمواصفات القياسية ، بنية البروتوكول الطبقة الطبيعية ، طبقة التحكم المحور المنطقي ، طبقة التحكم في النفاذ 

، التقنيات الممكنة ، (WMAN)للوسط ، تامين شبكات المناطق المحلية الالسلكيه، شبكات المناطق المدن الالسلكيه 

المواصفات القياسية ، منجات شبكات المناطق المدن الالسلكيه ، طبوغرافية الشبكات ، التطبيقات ، شبكات المناطق  

 المدن الثابتة و المحمولة ، مواصفات الشبكات المناطق المدن الالسلكيه

 - المراجع الرئيسية:

 willim stallingd “wireless communications and networks” prentice hall inc. 2002 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 325 
دوائر   التصميم 

 المتقدمة بالحاسب  

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0 =100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

مقدمة عن االنواع المختلفة لالاّلت محدودة الحاالت، تصميم بعض االمثلة العملية باستخدام االاّلت محدودة الحاالت،  

 المستقبل العالمي الالتزامني، المحاكاة الزمنية.-واجهة المرسل

 - المراجع الرئيسية:

- V. A. Pedroni, "Circuit Design with VHDL," Cambridge, MA:MIT Press, 2004. 

- S. Brown and Z. Vranesic, "Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design," 

3rd Ed., McGraw-Hill Companies, 2009. 

- D. L. Perry, "VHDL Programming by Example," 4th Ed., McGraw-Hill, 2002 
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 ة الرابعللفرقة  لمقررات  المحتوي العلمي 15-4

 

 

ً  اسم المقرر لرقم الكودى ا  الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 447 
االتصاالت عريضة 

 النطاق 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+20+20=100 ) 

2 1 1 

           - محتويات المقرر:

أنظمة   –األكثار بتقسيم الترددات و الترددات المتعامده  تقنية    -تقنية األكثار بتقسيم االكواد    –أنظمة الطيف الموسع  

 موضوعات أخرى .  -تقنيات التنوع   –تأثيرات قناة اإلتصال  –األكثار الزمنى 

 تجارب عملية علي: تقنيات اإلكثار والتنوع. 

 - المراجع الرئيسية:

Bernard Sklar, Digital Communications, Second Edition, Prentice Hall, 2001. 
B.P .Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, Fourth Edition, Oxford 

University Press., 2009 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE  462  ( 1)شبكات 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+20+20=100 ) 
2 1 1 

           - المقرر:محتويات 

 – العميل /للند و شبكات الخادم-العالقة الجغرافية)طبولوجى( شبكات الند  [تصنيف الشبكات    -مقدمة شبكات الحاسب  

النماذج المرجعية للشبكات)نظام   -أنواع الشبكات المحلية)ايثرنت(    -شبكات واسعة(  - شبكات متوسطة-شبكات محلية

المفتوح   المرجعى    -  ( TCP/IP,OSIالتوصيل  النموذج  فى  الطبقات  الطبقة    -وظائف  مواصفات  و  أنواع 

البيانات" و    -(  physicalاألولى) الى طبقات فرعيهوظائف طبقة "وصلة  التقابل فى طبقة "وصلة    .تقسيمها  نقاط 

الالسلكية  -البيانات"   المحلية  المستخدم و مواصفاتها    -أنواعها  -الشبكة  الترددات  الدخول على    -حيز  بروتوكوالت 

تكوين فريم البيانات   - كارت الشبكة و العنوان الطبيعى )عنوان كارت الشبكة(  -   [CSM/CA-CSMA/CD]الشبكة

 .طريقة اكتشاف و تصحيح األخطاء المستخدم فى طبقة "وصلة البيانات" -  طبقة "وصلة البيانات" فى
 تمثيل البروتوكوالت.  – (Packet tracerتجارب عملية علي: إنشاء شبكات الحاسب وإختبارها عن طريق محاكي )

 - المراجع الرئيسية:

ANDREW S. TANENBAUM, “COMPUTER NETWORKS”, FIFTH EDITION, 

Pearson Education Inc, 2011. 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 474  إنتشار الموجات 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+40+0=100 ) 
2 1 0 

           - محتويات المقرر:

األنتشار فى مياه البحار    – األنتشار فى االيونوسفير    –التروبوسفير  انتشار الموجات في    –انتشار الموجات األرضية  

. 

 - المراجع الرئيسية:

, Radio Wave Propagation Fundamentals, Artech House Radar Series, 1st Artem Saakian

ed., 2012 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Artem+Saakian&search-alias=digital-text&field-author=Artem+Saakian&sort=relevancerank
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ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 455 
نظم االتصاالت 

 اإللكترونية

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

 موضوعات اخري.  –انظمة الصوت و الفيديو الرقميه  -انظمة الفيديو التناظريه  -انظمة التليفيزيون التناظريه 

 - المراجع الرئيسية:
B.P .Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, Fourth Edition, Oxford 

University Press., 2009 
 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 454 
نظم االتصاالت 

 المتحركة

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

المفاهيم الخلويه : الخاليا وإعادة إستخدام الترددات والمناوله والتحكم فى القدره والنفاذ    –ما قبل االتصاالت الخلويه  

واإلزدواج   والتداخالت    –المتعدد  السعه  وحساب  المكالمات  حركة  الخلويه   –هندسه  األنظمه  وخصائص  بنيه 

LTEA,LTE,UMTS,GSM  والمعالجات . والتقنيات التى أدت إلى ظهورها 

 - المراجع الرئيسية:
T.S. Rappaport "edition, Prentice Hall Inc.  ndwireless Communications principles and Practice"2

, 2002  

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 490 مشروع 
 عملي تمرين محاضرة 

(0+30+20=50 ) 
1 0 3 

           - محتويات المقرر:

والتحكم االلي والرقمي والشبكات  مشاريع متخصصة تطبيقية تغطي موضوعات في الحاسبات والبرمجيات الرقمية  

 ونظم االتصاالت وااللكترونيات والموجات الكهرو مغناطيسية . 

 - المراجع الرئيسية:

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE  463  ( 2)شبكات 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+20+20=100 ) 
2 1 1 

           - محتويات المقرر:

التبديل    - طبقه الشبكه ,خصائصها , الخدمات التى تقدمها لطبقه النقل    - (  1مراجعه على ما سبق دراسه فى مقرر الشبكات )

االستخدام االمثل    - عنوان الشبكه كيفيه تقسيم وحده البيانات الى وحدات اصغر  - (    4بروتوكول الشبكه نسخه )  - وارسال البيانات  

وان الى اكثر من شبكه تجميع العناوين فى عنوان اكبر , التوجيه بين النطاقات غير المعتمده على طبقه  لعناوين الشبكه , تقسيم العن 

عمليه توجيه البيانات,تركيب   - تسجيل عنوان الشبكه وترجمته , ترجمه عنوان الشبكه للمشترك الى العنوان الطبيعى    - العنوان  

المسافا متجه  بأستخدام  التوحيه  ,خورزميات  الوصله  الموجه  حاله  او  والخارجيه    - ت  الداخليه  التوجيه  بروتوكوالت 
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RIP,OSPF,BGP   -    بروتوكول التحكم فى الرسال وبروتوكول داتا جرام    - خصائص طبقه النقل    -   6بروتوكول الشبكه نسخه

 (DNS,DHCP,FTP,TELNETامثله على بروتوكوالت طبقه التطبق ) - طبقه التطبيق وخصائصه   - المستخدم 

 (TCP, UDPبروتوكوالت التحكم في االتصال ) –تجارب عملية علي: تمثيل بروتوكوالت التوجيه 

 - المراجع الرئيسية:
ed., Pearson Education Inc,  thANDREW S. TANENBAUM, “COMPUTER NETWORKS”, 5

2011. 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 456  نظم التحويل 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+40+0=100 ) 
2 1 0 

           - محتويات المقرر:

التغلب عليها   السنتراالت ووسائط اإلتصال بينها ومشاكلها وطرق  التباديل وبنيه وأنواع  النداء :    –تقنيات  إشارات 

 –هندسة حركة المكالمات    –التعريف وتطورها وانواعها وبنية وبرتوكوالت وتطبيقات فى الشبكات الهاتفيه والخلويه  

 الفرعيه والزمنية والهجين والسنتراالت البرمجيه .حسابات وبنية السنتراالت الرقميه 

 - المراجع الرئيسية:

- P. GNANASIVAM “TELECOMMUNICATION SWITCHING AND 

NETWORKINGS”, Second Edition, New Age International Publishers, 2006. 

- John C. Bellamy “Digital Telephony”, Third Edition, A Wiley-Interscience 

Publication, 2000. 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 457 
باألقمار   تاالتصاال

 الصناعية 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

تحليل ميزانية المحور   –والتقسيمات وأنواع المدارات والتطبيقات منظومة االتصاالت باألقمار الصناعيه : المكونات 

الضوضاء   وانواع  الفقود  األرضيه    –وأنواع  والمحطات  والمتلقيات  الفرعيه  واألنظمه  المنظومه  خصائص   –بنية 

تقنيات   –إيريديوم وجلوبال ستار في سات    –األقمار الصناعية ذات المدار المتزامن والمتوسط والمنخفض اإلرتفاع  

 النفاذ المتعدد فى إتصاالت األقمار الصناعيه . 

 - المراجع الرئيسية:
Dennis Roddy "Satellite Communications" fourth edition Mc Graw - Hill Inc., 1989. 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

HUM 451 إدارة مشروعات 
 عملي تمرين محاضرة 

(30+20+0=50 ) 
2 1 0 

           - محتويات المقرر:

اسباب    –اسباب فشل المشروعات    –االنشطة االساسية إلدارة المشروعات    –التحديات التى تواجة إدارة المشروعات  

المشروعات   للمشروع    –نجاح  المشروع    –اإلدارة االستراتيجى  المشروع وفرق عمل   - المساهمين  إدارة    –مدير 
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األساليب اإلدارية الحديثة   –مرحلة انتهاء المشروع (    –مرحلة التنفيذ    –المراحل المختلفة للمشروع ) مرحلة التخطيط  

 .  2008/ 9001إدارة الجودة الشاملة و أيزو  –فى إدارة المشروعات 

 - المراجع الرئيسية:

 الدرجات  اسبوعياً عدد الساعات  اسم المقرر الرقم الكودى 

ECE 49X ( 2تدريب ميداني ) 
 عملي تمرين محاضرة 

(0+20+30=50 ) 
0 0 2 

           - محتويات المقرر:

 مشاريع تطبيقية في مجاالت االلكترونيات والموجات الدقيقة وهندسة الحاسبات والتحكم والبرمجيات  

 - المراجع الرئيسية:

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 490 مشروع 
 عملي تمرين محاضرة 

(0+50+100=150 ) 
1 0 5 

           - محتويات المقرر:

مشاريع متخصصة تطبيقية تغطي موضوعات في الحاسبات والبرمجيات الرقمية والتحكم االلي والرقمي والشبكات  

 ونظم االتصاالت وااللكترونيات والموجات الكهرو مغناطيسية . 

 - المراجع الرئيسية:
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للفرقة الرابعة  اإلختيارية التخصصية مقرراتال  

 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت  

 

 * يتم اختيار المقررات االختيارية بما يتالئم مع اختيار الطلبة لمشروع التخرج 

 االختيارية تعتمدعلي خصائص المقرر * ساعات العملي للمواد 

 * يجوز إضافة مقررات إختيارية أخري بعد موافقة مجلس القسم العلمي والمجلس األكاديمي ومجلس إدارة المعهد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 ECE 4XX( 4( و )3مقرر إختياري تخصصي )

 مجموع درجات المقرر

ً توزيع   توزيع الدرجات  الساعات إسبوعيا
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ECE 426 100 2 - 40 60 3 - 1 2 الكترونيات القوى 

ECE 475  100 2 - 40 60 3 - 1 2 الكترونيات الموجات الدقيقة 

ECE 451  100 2 - 40 60 3 - 1 2 االلكترونيات الضوئية 

ECE 458 
نظم االستحواذ واتصاالت 

 الوسائط المتعددة 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

ECE 4XX 
موضوعات مختارة في هندسة  

 (1) اإللكترونيات
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

ECE 4XX 
موضوعات مختارة في هندسة  

 (1االتصاالت )
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

  ECE 4XX( 6( و )5) تخصصي مقرر إختياري 

ECE 476 
الدقيقة   الموجاتدوائر 

 المتكاملة 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

ECE 427  100 2 - 40 60 3 - 1 2 تصميم النظم االلكترونية 

ECE 459 
اشارات النداء في شبكات  

 االتصاالت 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

ECE 464  100 2 - 40 60 3 - 1 2 تامين االتصاالت المتقدم 

ECE 4XX 
موضوعات مختارة في هندسة  

 (2اإللكترونيات )
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

ECE 4XX 
موضوعات مختارة في هندسة  

 (2االتصاالت )
2 1 - 3 60 40 - 2 100 
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 اإلختيارية التخصصية مقرراتل ل المحتوي العلمي

 للفرقة الرابعة  

 اإللكترونيات واالتصاالت هندسة 

 

 ( ECE 4XX)   3,4إختياري تخصصى  مقررات

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 426  إلكترونيات القوي 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+40+0=100 ) 
2 1 - 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

مهيئ اإلشارة  –مهيئ اإلشارة التناظري  –الحساسات الضوئية   –الحساسات الميكانيكية  –حساسات الحرارة 

 الروبوتات. –التطبيقات الصناعية للمشغل الدقيق  –التحكم في سرعة المحركات  –الرقمي 

     -المراجع الرئيسية:

Cyril W. Lander, Power electronics, 2nd ed., McGraw-Hill, Inc., New York, NY, 1987 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 475 
الكترونيات الموجات  

 الدقيقة 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

 - محتويات المقرر:

الدقيقة   الموجات  التردد  –نبائط  البارامترية ومضاعفات  الدقيقة    -المكبرات  الشرائط  الدقيقة –تصميم  للدوائر  مقدمة 

 تطبيقات .  –المتكاملة أحادية الكيان والمخلطة 

 - المراجع الرئيسية:

Hill College, 4th ed., 1991-, Electromagnetics,  McgrawJohn Daniel Kraus 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE  451  الضوئيةاإللكترونيات 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+40+0=100 ) 
2 1 0 

 - محتويات المقرر:

الفوتين في أشباة الموصالت مصدر ضوئي من أشباه الموصالت )ليد و ليزر(. كاشف للضوء من مواد شبه موصلة 

 مثل 

 PIN-PD, APDكاشف الفولتوفولتيك و موزع ضوئي و مجمع ضوئي و تحويل ضوئي. 

                                                                -المراجع الرئيسية:

., Optoelectronics and Optical Fiber Sensors, PHI, 2013Asit Baran Maity  

 

https://www.amazon.com/John-Daniel-Kraus/e/B000AQ0158/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Asit+Baran+Maity&search-alias=digital-text&field-author=Asit+Baran+Maity&sort=relevancerank


 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر

 تقسم هندسة اإلتصاالت والحاسبا  

 .تهندسة اإللكترونيات واإلتصاالبرنامج      

 

   573داخلي  –مبني )ج( 

ً  اسم المقرر الكودي الرقم   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 458 

نظم االستحواذ 

واتصاالت الوسائط  

 المتعددة 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

 - محتويات المقرر:

الزمن   في  النبضات  سيل  بروتوكول  مثل  الشبكات  عبر  المتعدده  الوسائط  اتصاالت  لدعم  الضروية  البروتوكوالت 

الحقيقي   الزمن  وبروتوكول  الحقيقي  الزمن  في  التحكم  وبروتوكول  علي  - الحقيقي  المقدرة  لديهم  الطالب  سيكون 

شبكات االتصاالت وسيتعلم الطالب الطرق المختلفة  الحصول واستقبال الصوت  والفيديو في الزمن الحقيقي وكذا اعداد  

 .لتكويد مصدر المعلومات

   -المراجع الرئيسية:

Ze–Nain Li and Mark S. Drew "Fundamental of multimedia" , Pearson education Inc., 

2004.  

 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 4XX 

موضوعات مختارة    

في هندسة اإللكترونيات  

(1 ) 

 عملي تمرين محاضرة 
 (60+40+0=100 ) 

2 1 0 

 - المقرر:محتويات 

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

                                                                                    -المراجع الرئيسية:

  

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 4XX 

موضوعات مختارة    

في هندسة االتصاالت 

(1 ) 

 عملي تمرين محاضرة 
 (60+40+0=100 ) 

2 1 0 

 - المقرر:محتويات 

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

                                                                                    -المراجع الرئيسية:

 

 ( ECE 4XX)   3,4إختياري تخصصى  مقررات

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 476 
دوائر الموجات  

 الدقيقة المتكاملة 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+00=100 ) 

2 1 0 

 - محتويات المقرر:

المكنات غير الفعالة : قارنات مرشحات ، فواصل ،   –مصفوف االنتشار ، خطوط الشرائط الدقيقة متعددة المستوى  

 أحادية الكيان تصميم دوائر الموجات الدقيقة الفعالة    – دوائر الشرائط الدقيقة الفعالة    –دورات ، الدوائر المجمعة للقدرة  

  -المراجع الرئيسية:

, Microstrip Lines and Slotlines  , Artech House Microwave Library , 3rd Ramesh Garg

ed., 2013 

 

https://www.amazon.com/Ramesh-Garg/e/B001KJ1FB8/ref=dp_byline_cont_book_1
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 الدرجات  الساعات اسبوعياً عدد  اسم المقرر لرقم الكودي 

ECE 427 
تصميم النظم  

 اإللكترونية

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

 - محتويات المقرر:

 -الذكرة -المخطط للدوائر التناظرية  -خصائص الدوائر  -قواعد التصميم الهندسية -  MOSمقدمة لتكنولوجيا 

األنواع التجارية  -دوائر مصفوفات البوابات المبرمجة حقليا -الهياكل المنتظمة  -النظم المتزامنة -تصغير األبعاد

 - تطبيقات التصميم -نظم التصميم -لدوائر المصفوفات

   -المراجع الرئيسية:

Jacob Millman , Christos Halkias , F. E. Terman, Integrated Electronics: Analog Digital 

Hill, Inc., New York, NY, 1972 -Circuits and Systems, McGraw 

 

 

ً  المقرراسم  الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 459 
إشارات النداء في 

     شبكات االتصاالت

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

 - محتويات المقرر:

النداء وانواعها وعيوب ومميزات كل نوع سواء داخل الحيز أو  النداء وتشمل تعريف اشارات  مقدمه عن اشارات 

القناه أو فى قنوات مشتركه  خارج الحيز   التيار المتردد سواء فى نفس  منظومه    -سواء باستخدام التيار المستمر أو 

رقم النداء  الشبكه    –  7اشارات  النداء    –بنيه  اشارات  نقل  أربعه    –محاور  نموذج  بين  ومقارنه  البروتوكوالت  بنيه 

النداء   اشارات  وحدات  وأخيرا  طبقات  السبع  ونموذج  المستوىالج  -مستويات  الرسائل:  بنقل  الخاص    4,  3,  2زء 

مستوى   كل  وظائف  وبنيه  رقم    -ووصف  النداء  اشارات  منظومه  الشبكات   7تطبيقات  وفى  التلفونات  شبكات  فى 

 المحموله الخلويه. 

 - المراجع الرئيسية:

Travis Russell "Signaling System #7" Third edition, Mc Graw-Hill Inc, 2000. 

 

 
 

 

 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 464 
مين االتصاالت أت

 المتقدم 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

 - محتويات المقرر:

التأمين وسيتعلم يوفر هذا المنهج معلومات متقدمة عن تأمين شبكات البيانات والحاسبات وتنفيذ خدمات التأمين وادوات   

العام ) المفتاح  ( والشبكات الخاصة     MDS)  5( ودالة هاش وخوارزمة ملخص الرسالة رقم     PKTالطالب بنية 

 .  IPS – TDS- Tpre( وبروتوكوالت التأمين لتطبيقات االنترنت التالية   VPNاالفتراضية )

 - المراجع الرئيسية:
William Stalling, Cryptography and network security principles and practice, fifth edition, 

prentice Hall, 2011. 

 
 

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=578810
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=578810
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ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE  4XX 
موضوعات مختارة في  

 (2هندسة اإللكترونيات )

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

 - محتويات المقرر:

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

 - المراجع الرئيسية:

 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE  4XX 
موضوعات مختارة في  

 (2) هندسة االتصاالت

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

 - محتويات المقرر:

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

 - المراجع الرئيسية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر

 تقسم هندسة اإلتصاالت والحاسبا  

 .تهندسة اإللكترونيات واإلتصاالبرنامج      

 

   573داخلي  –مبني )ج( 

 

   التدريب الميداني مقررات

واالتصاالتلبرنامج هندسة اإللكترونيات   

 

 جدول مقررات التدريب الميداني لبرنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
 

 

 

 

  واحدة مرة أسبوعين تدريب بواقع ساعه  50 إجمالى ( : 2الميداني ) & التدريب (1الميداني ) التدريب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 ( 1مقرر تدريب ميداني )

 مجموع درجات المقرر

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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ECE 39X  

موضوعات يقوم بتحديدها  

مجلس القسم  طبقاً لرغبات  

 الطالب ومواكبة التطور 

-  - 2 2 -  20 30 - 50 

  ( 2مقرر تدريب ميداني ) 

ECE 49X  

موضوعات يقوم بتحديدها  

مجلس القسم  طبقاً لرغبات  

 الطالب ومواكبة التطور 

-  - 2 2 -  20 30 - 50 
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