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 نبذة عن البرنامج  .1

هندسة    يعتبر والتحكمبرنامج  المستويين    الحاسبات  علي  الهندسة  كليات  في  البرامج  أعرق  من 

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

هندسة الفضاء والطيران والمالحة الجوية وهندسة القوي  الكثير من الفروع الهندسية االخري مثل  

   الهندسة الطبية وغيرها من المجاالت الهندسية االخري.و الكهربائية  والطاقة 

 

 رؤية البرنامج  .2

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

 . واإلتصاالت مع اإللتزام بدعم خطط التنمية المستدامة

 

 رسالة البرنامج   .3

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

 واإلتصاالت وبما يتالئم مع متطلبات سوق العمل وتعزيز الخدمات المجتمعية.
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 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 

 لجنة الريادة والتواصل الطالبي الجودةلجنة 

 التعليم اإللكترونيلجنة 

 لجنة المشروعات والبحث العلمي

 الشئون التعليميةلجنة 

 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

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

باألقسام بعد السنة للقبول    اّلية التنسيقإختيار األقسام المناسبة لقدراتهم فقد تقرر اإللتزام بتطبيق  

 -اإلعدادية من خالل مجلس إدارة المعهد علي أساس:

 وفقاً للجدول الموضح أدناه  ( 2019)الئحة   قسام المواد المؤهلة للقبول باالأوال: 

 البرنامج 
 المواد المؤهلة 

 المادة الثانية المادة األولي

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

 

 . اإلعداديةأولوية اإللتحاق للعدد المحدد للقسم طبقاً لمجموع درجات الطالب بالفرقة ثانيا: 

 تعليمات هامة 

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

 .والتي يستلمها الطالب من اداره شئون الطالب 

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

 .السنهللحرمان من درجات اعمال  

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

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

 اسبوع من بدء الحاله المرضيه. 

 من درجة التحريري.  %30شروط النجاح في أي مقرر )مادة( حصول الطالب علي  خامساً:

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر

 قسم هندسة اإلتصاالت والحاسبات  

 .تهندسة اإللكترونيات واإلتصاالبرنامج      

 
  

   573داخلي  –مبني )ج( 

 باألقسام التخصصية تظلم الطالب من قبولهم   .8

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

 البريد   علي  للطالب   النتيجة  رسالإ  من  واحد   سبوعإ  خالل  الطالب   تظلمات   تلقي  يتم -

 . للطالب  لكترونيإلا

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

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

 . لفحصها الطالب  شئون مدير قبل من والطالب   التعليم

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

  سبوع إ  خالل  بة  الخاص   لكترونيإلا  البريد   طريق  عن  إلتماسة  فحص   بنتيجة  الطالب   يفاد  -

  .لتماسإلا باب  غلق من

 . الطالب  ملففي  اإللتماس صلأ يودع -

 

 المقاصات  .9

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

ومعاهد   كليات  الي  التطبيقية  الفنون  ومعاهد  كليات  الي  التطبيقية  الفنون  ومعاهد  كليات  من 

الهندسة وكذلك ال يجوز العكس حيث يسمح للطالب المفصولين من كليات ومعاهد الهندسة 

 باإللتحاق بمعاهد نظرية فقط.

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

 - علي النحو التالي:

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

 المعتمدة للمقررات المراد المعادلة بها.

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

ويحقق   العلمي  الطالب  للمقرر    %75محتواة  العلمي  المحتوي  من  األقل  علي 

 المطلوب المعادلة بة.

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

المحول إليه. ويتم جمع المقررات التي تم دراساتها، ويعادل منه بمقرر في المعهد  
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عد  إستيفاء  حالة  في  بالمقرر  ونسبة  المجموع  للمجموع  المعتمدة  الساعات  د 

 المحتوي لجملة المقررات بالمقرر المراد المعادلة بة. 

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

 إلية دون النظر في تاريخ تحويالت سابقة للطالب بين المعاهد.

 

 الدراسي الئحة اإلعفاءات الخاصة بالتفوق  .10

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

 إعفاء.  %5يمنح الطالب الحاصلين علي تقدير جيدجداً  ▪

 إعفاء.  %10يمنح الطالب الحاصلين علي تقدير ممتاز  ▪

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

 حال حصوله علي تقدير جيدجداً. 

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

 

 إعفاءات األشقاء  .11

إعفاء توزع عليهم بالتساوي غير شاملة المصروفات اإلضافية   %15األشقاء يمنح  -

 )الوزارة(.

 

 وحدة دعم الطالب  .12

 طريقة اإلعالن عن الوحدة:  -

 إتحاد الطالب للقيام باإلعالن بخدمات الوحدة.التواصل مع  ▪

 أنشطة الوحدة: -

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

رئيس مجلس إدارة األكاديمية ونائب رئيس مجلس إدارة األكاديمية وعميد  

 المعهد العالي للهندسة ووكيل المعهد العالي للهندسة ورؤساء األقسام.
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تصوير حفل تقديم الشهادات للطالب المتفوقين وذلك لتحفيزهم علي العمل  ▪

 الدراسي ورفع صور اإلحتفال علي الموقع الرسمي لألكاديمية. 

محاضرات تعويضية للطالب المتقدمين للمعهد مؤخراً بالفرقة اإلعدادية عمل  ▪

 بالتنسيق مع قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية. 

ة للطالب المحولين مقاصه ومحملين بمواد بعد صدور  عمل محاضرات تعويضي ▪

 قرار لجنة المقاصه بالتنسيق مع إدارة شئون الطالب واألقسام المعنيه. 

    تقديم الدعم اإلجتماعي: -

 .الداخلية للمعهد  تقديم خصومات للطالب طبقاً لالئحه ▪

 تقديم الدعم المادي:  -

 الداخلية للمعهد. تقديم الدعم المادي طبقاً لألئحة  ▪

 تقديم الدعم الطبي: -

للتشخيص  مراجعة نظام التسجيل الطبي للطلبة واألدوية المنصرفه لهم طبقاً  ▪

 الطبي. 

مراجعة نظام تسجيل الطالب الجدد وكشف األمراض المزمنه وإختبار فيروس   ▪

 سي.

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

 متابعة صناديق شكاوي الطالب بالمعهد -

 .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 قواعد .13

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

  .كاديميةألا بمنح الوافدين

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

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

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

 .  سنويا

 . يخصها  فيما كالً  السابق بالقرار  المعنية دارات إلا تنفذ  -: خامسا

 

 الحاسبات والتحكمالمقرارات الداراسيه لبرنامج هندسه  .14

 الفرقه االولي  41-1

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي األول 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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ECE 

110 
(1دوائر )  2 1 1 4 90 30 30 2 150 

ECE 

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

ECE 

112 

القياسات االلكترونية  

(1 )  1 1 1 3 75 25 25 2 125 

PHM 

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

PHM 

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

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 
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 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي الثاني 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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ECE 

111 
 150 2 30 30 90 4 1 1 2 (2دوائر )

ECE 

121 

الدوائر اإللكترونية 

 100 2 40 - 60 3 1 - 2 التناظرية 

ECE 

113 

القياسات االلكترونية  

(2 ) 1 1 1 3 75 25 25 2 125 

ECE 

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

PHM 

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

PHM 

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

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 

 الفرقه الثانيه 41-2

كود  
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ECE 

222 

تحليل الدوائر 

 150 2 30 30 90 4 1 1 2 اإللكترونية 

ECE 

270 

مجاالت  

 100 2 - 40 60 3 - 1 2 كهرومغناطيسية 

ECE 

240 

اإلشارات و تحليل  

 100 2 - 40 60 4 - 2 2 النظم 

ECE 

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

ECE 

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

PHM 

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

HUM 

251 

نظم المراقبة وضبط 

 50 1 - 20 30 2 - - 2 الجودة 

  14 6 3      700 
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 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
ن 

حا
مت

إل
 ا
دة

م

ة(
ع

سا
(

رة  
ض

حا
م

 

ن
ري

تم
 

ي 
مل

ع
ي  

ال
جم

إل
ا

 

ي
ير

حر
ت

نة  
س

ل 
ما

ع
أ

ي  
و
شف

 /
ي

مل
ع

 

ECE 223  150 2 - 60 90 4 - 2 2 الدوائر اإللكترونية المتكاملة 

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 البرمجة الشيئـية 

ECE 241  100 2 - 40 60 3 - 1 2 اإلشارات العشوائية 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 

  

 الفرقه الثالثه 14-3

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي األول 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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CCE 345  150 2 30 30 90 5 1 2 2 االتصاالت الرقمية 

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

CCE 330 ( 1بنية الحاسب) 100 2 - 40 60 3 - 1 2 

CCE 332  100 2 - 40 60 3 - 1 2 هياكل بيانات 

CCE 3XX 
مقرر إختيارى تخصصي 

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

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

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

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

  13 8 3      
750 

 إجمالي درجات الفصل األول   24 إجمالي عدد ساعات الفصل األول 
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كود  

 المقرر 
 إسم المقرر 

 الفصل الدراسي الثاني 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا
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CCE 

372 
موجات كهرومغناطيسية 

(2 ) 
2 1 1 4 90 30 30 2 150 

CCE 

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

CCE 

331 
 100 2 20 20 60 4 1 1 2 (2بنية الحاسب )

CCE 

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

CCE 

333 
 150 2 30 30 90 5 2 1 2 قواعد بيانات 

CCE 

3XX 
مقرر إختيارى تخصصي  

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

HUM 

351 
مقرر اختيارى إنسانيات 

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

  13 8 6      
750 

 إجمالي درجات الفصل الثاني   27 إجمالي عدد ساعات الفصل الثاني 

  

 الفرقه الرابعه 41-4

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي األول 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا

ن 
حا
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CCE 462 ( 1شبكات) 100 2 20 20 60 4 1 1 2 

CCE 434  100 2 - 40 60 3 - 1 2 نظم التشغيل 

CCE 435  100 2 - 40 60 3 - 1 2 ذكاء إصطناعى 

CCE 487  100 2 40 - 60 3 1 - 2 هندسة البرمجيات 

CCE 486  100 2 - 40 60 3 - 1 2 هندسة تحكم متقدم 

CCE 

4XX 
مقرر إختيارى تخصصي  

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

CCE 

4XX 
مقرر إختيارى تخصصي  

(4) 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

CCE 490  50 - 20 30 - 4 3 - 1 مشروع 

  15 6 5      750 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر
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 إجمالي درجات الفصل األول   26 إجمالي عدد ساعات الفصل األول 

 

 إسم المقرر  كود المقرر 

 الفصل الدراسي الثاني 

النهاية 

العظمى  

 للدرجات 
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CCE 463 ( 2شبكات) 100 2 20 20 60 4 1 1 2 

CCE 452  100 2 20 20 60 4 1 1 2 الرسم بالحاسب 

CCE 436 100 2 - 40 60 3 - 1 2 تنقيب البيانات 

CCE 

4XX 
 تخصصيمقرر إختيارى 

(5 ) 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

CCE 

4XX 
مقرر إختيارى تخصصي 

(6 ) 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

HUM 

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

CCE 

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

CCE 490  150 - 100 50 - 5 3 - 2 مشروع 

  14 6 7      
750 

 إجمالي درجات الفصل الثاني   27 إجمالي عدد ساعات الفصل الثاني 
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 المحتوي العلمي للمقرارات   .15

 المحتوي العلمي لمقرارات  للفرقه االولي  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    – Kirchhoff قوانين –مقدمة عن الهندسه الكهربية 

 .الدوائر ثالثية الطور  -طرق حساب الطاقة  –المتردد 

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

 تجارب معملية علي حساب التيار والجهد المستمر والمتردد.

 - المراجع الرئيسية:

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:

        

  

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

للترانزسستور    –(     BJTترانزستور )    –دايود الزينر وتطبيقاتة    –القص (   الفيزيائي  تشكيالت    –التكوين 

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

 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  

 ( 1) اإللكترونية

  125= 25+25+75) عملي تمرين محاضرة 

) 1 1 1 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

قنطرات التيار المستمر    -أجهزة قياس االنحراف للمقاومات   -أجهزة قياس االنحراف للتيار المتردد   -المستمر  

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1537213
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1537213
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طرق قياس قيم   - س سعة المكثف وحث الملفات المجهولةقنطرات التيار المتردد لقيا  -لحساب قيم المقاومات 

 . المقومات الصغيرة والكبيرة

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

 - المراجع الرئيسية:

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

Education,2006. 

PHM 151 ( 3رياضيات ) 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

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

 . نظرية جاوس(  -نظرية ستوك -السطحى

 - المراجع الرئيسية:

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

University). 2009 

 الدرجات  الساعات اسبوعياً عدد  اسم المقرر الرقم الكودى 

PHM 153  ( 3) فيزياء 
  75) عملي تمرين محاضرة 

+25+25=125 ) 2 1 1 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

 .النسبيه

 - الرئيسية:المراجع 

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

Modern Physics, Second Edition. US: McGraw-Hill Education, 1999. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 114  هندسة ميكانيكية 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

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

التبريد   –تطبيقات فى تبريد المعدات االلكترونية    –والكابالت   الموصالت فى الحرارة انتقال  - للتبريد نيوتن

الخواص  بواسطة الممتد )زعانف(. مقدمة فى    -الهندسية للمواد  واإلنفعاالت اإلجهاداتوالميكانيكية   السطح 

 )والمسننات   والقارنات والسيور والطنابير االعمدة( الحركة   نقل مكونات  - الميكانيكية على الوصالت تطبيقات

فى االنابيب  السريان    -مقدمة فى السريان الرقائقى والمضطرب    –معادلة االستمرارية وكمية الحركة والطاقة    .

 والتوربينات  المضخات مثل الهيدروليكية األجهزة -

 - الرئيسية:المراجع 

- 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)    

ً  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    -استجابة دوائر )التفاضلية (الدرجة األولى والثانية  

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

 الدوائر المرتبطة مغناطيسيا وتطبيقاتها .    –
 تجارب معملية علي: المرشحات وتطبيقاتها.

 - المراجع الرئيسية:

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

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 121 
الدوائر اإللكترونية  

 التناظرية

 عملي تمرين محاضرة 
(60+0+40=100 ) 

2 0 1 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

التفاضلي    –ترانزستوار    MOSFETو  JFETدوائر   وتطبيقاتة    –المكبر  العمليات  الجمع    –مكبر  مكبر 

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

 - المراجع الرئيسية:

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

1998.  

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 113 
القياسات  

 ( 2) اإللكترونية

  125= 25+25+75) عملي تمرين محاضرة 

) 1 1 1 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

 المستشعرات. –  راسمات الذبذبات الخاصة

 إستخدام األجهزة الرقمية.  –تجارب معملية علي: قياس التردد 

 - المراجع الرئيسية:

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

Education,2006. 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 180  تصميم منطقى 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

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

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

 - المراجع الرئيسية:

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

International, 2019 
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وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

PHM 152 ( 4رياضيات ) 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

  - معادلة البالس(  -الحرارةمعادلة    –معادلة الموجة    – المعادالت التفاضلية الجزئية بطريقة فصل المتغيرات  

 تحويالت البالس وتطبيقاتها.  –متسلسالت فوريير 

 - المراجع الرئيسية:

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

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

PHM 154  ( 4)فيزياء 
  75) عملي تمرين محاضرة 

+25+25=125 ) 2 1 1 

           - محتويات المقرر:

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

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

ىالنشاط    -خواص االنويه    -   LASERج اشعه ال  انتا-   Xانتاج اشعه    - االنبعاث التلقائى والمستحث لالشعاع    -

 االنشطار واالندماج النووى والمفاعالت -االشعاعى وعمليات 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  
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   573داخلي  –مبني )ج( 

 

 المحتوي العلمي لمقرارات  للفرقه الثانيه  15-2

 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   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    –القدرة  مكبر  

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

 المذبذبات –تطبيقات الثايرستور  –تجارب معملية علي مكبر القدرة 

 - 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 

 100=40+00 + 60) عملي تمرين محاضرة 

) 2 1 0 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

 . مرور الموجات خالل األسطح الموصله والعوازل  –اإلستقطاب 

 - المراجع الرئيسية:

Electromagnetics, Wiley series, 8th ed., 2011, Engineering William H. Hayt 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 240 
شارات وتحليل  اال

 النظم  

=  00+40+60) عملي تمرين محاضرة 

100 ) 2 2 0 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

خصائص االشارات   –محور الزمني  القطعة علي  متالمتصلة والاالشارات    –االشارات  تصنيف    -تعريف االشارة

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

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

الترردي  النط الترردي    –اق  النطاق  النظم في  الترددي  –تمثيل  النطاق  في  النظم  )  بإستخدام متسلسلة  تحليل 

Fourier    ) وتحويل  (Fourier  ).  

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
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 - المراجع الرئيسية:

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

Publishing Company, 1995. 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 281 مشغالت دقيقة 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

 برامج 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    –المصفوفات    –الدوال    –الجمل الحلقية    –الجمل الشرطية    –البيانات األساسية والعمليات عليها  أنواع    –أساسيات البرمجة  

 للتصنيفات.

 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:

        

  

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

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

 وتطبيقاته. 

 - المراجع الرئيسية:

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



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

وق                                                          المعهد العالي للهندسة بمدينة الشر

 قسم هندسة اإلتصاالت والحاسبات  
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   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:

        

  

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

 سمات ضبط الجودة فى الصناعات.  -الصيانة  -لمواصفات التصميم واالنتاج 

 - المراجع الرئيسية:

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 223 
الدوائر اإللكترونية  

 المتكاملة

 عملي تمرين محاضرة 
 (90+60+0=150 ) 

2 2 0 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

 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 

كهرومغناطيسية  

(1 ) 

 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 John Daniel Kraus

ed., 1999 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

ECE 244  ( 150=30+30+90) عملي تمرين محاضرة  االتصاالت التناظرية 

https://www.amazon.com/John-Daniel-Kraus/e/B000AQ0158/ref=dp_byline_cont_book_1
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2 1 1 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

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

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

وتعديل زاوية فك تعديل كال من تعديل التردد    –توليد إشارات  تعديل التردد وتعديل زاوية الطور    –النطاق  

ستريو تعديل التردد    –مستقبل بث أو إذاعة الراديو    -   ن تقنيات تعديل السعه  وتعديل الزاويهمقارنة بي  –الطور  

 . المعيدات التتناظرية –التجميع بتقسيم التردد  –

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

 التجميع بتقسيم التردد. –تعديل 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:

        

  

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

لواجهة المستخدم الرسومية  مقدمة    –الربط بين الدوال وتنفيذها    –(  Polymorphismأساسيات تعدد األشكال )

 (.Swingبإستخدام حزمة )

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

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

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

 - المراجع الرئيسية:

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

Algorithms and Applications", Pearson, Fourth Edition, 2007. 
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- S.Salivahanan, A. Vallavaraj, C. Gnanapriya, Digital Signal Processing, 

TMH/McGraw Hill International, 2007 

ً  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:

        

  

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

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

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

 العمليات العشوائية . 

 - 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:

        

  

المحول-المحوالت عمل  المثالى-نظرية  العملى-المحول  المكافئة- المحول  وحساب  -المفقودات-الدوائر  الكفاءة 

 معامالت المحوالت من االختبارات الكهربية 

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

 فى المولد. معامل التحكم -المولد

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

االالت الخاصة    –المفقودات والكفاءة  -الدوائر المكافئة-المحركات الحثية-االت التيار المتردد: المولد المتزامن

 وتطبيقاتها. 

 - المراجع الرئيسية:

Electrical Machinery ,  Fitzgerald  , Power systems analysis , A.John 
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 المحتوي العلمي لمقرارات  للفرقه الثالثه  15-3

 

 

 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 345 االتصاالت الرقمية 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

 - المقرر:

        

  

 –تعديل التردد    –طرق التعديل الرقمية )تعديل السعة    –التحويل من اإلشارات النمطية الى اإلشارات الرقمية  

  –  MPSK،M-QAMالتعديل الرقمي ذو المستويات المتعددة )أكبر من مستويين(    –تعديل زاوية الطور(  

كمية   –لومات وتصنيف القنوات  تصنيف مصادر المع  –مبادئ نظرية المعلومات    –تقسيم الزمنى  الالتجميع ب

المتبادلة   المعلومات  التكويد   –المعلومات وكمية  المعلومات  أنواع  –اساسيات نظرية  االكواد   :تكويد مصادر 

 .األكواد اإللتوائية – االكواد الدوارة –الخطية 
التعديل متعدد المستوي: تعديل الزاويه    –تعديل الزاويه    –تعديل التردد    –تعديل السعه    –لبتعديل النبضي الكودي  تجارب معملية علي:  

 . تعديل السعة والزاويه –

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

University Press., 2009 

 الدرجات  اسبوعياً عدد الساعات  اسم المقرر الرقم الكودى 

CCE 384  التحكم التناظري 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

SFG    )–    التحليل في نطاق التردد    –تحليل تغير االقطاب    –تحليل االستجابة العابرة والنهائية    –تحليل االتزان

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

محاكاة باستخدام   – حكم باستخدام مالحظة الحالة  تصميم نظم الت  –مالحظة الحالة    – باستخدام متغيرات الحالة  

 مات الب.   

 - المراجع الرئيسية:

Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering (5th Edition), Pearson, 2010.  

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 330 ( 1بنية الحاسب ) 
 عملي تمرين محاضرة 

(60+40+0=100 ) 
2 1 0 
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   573داخلي  –مبني )ج( 

 

 

 

 

 

 

 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

مقدمة عن بنية الحاسب ، هيكل وسلوك الحاسبات الرقمية على مستويات . تحكم البرامج ، مجموعة األوامر 

 وأكوادالتشغيل ، تصميم وحدة المعالجه .

 - المراجع الرئيسية:

William Stallings, Computer Organization and Architecture: Designing for 

Performance, Prentice Hall Press, Upper Saddle River, NJ, 2009 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 332  هياكل بيانات 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

 - المقرر:

        

  

)المصفوفات   األساسية  البيانات  الطوابير    –التصنيفات(    -هياكل  بيانات  باستخدام    –هياكل  القوائم  بيانات  هياكل 

البيانات    –هياكل بيانات األشجار    –هياكل بيانات القوائم باستخدام المؤشرات    –المؤشرات     – البحث في هياكل 

 طرق ترتيب البيانات تصاعدي وتنازلي.

 - المراجع الرئيسية:

K. Mehlhorn and P. Sanders,”Data Structures and Algorithms”, Springer, May 

2008. 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

EPM 339 
هندسة القوي  

 الكهربية 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

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

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

 - 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 
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   573داخلي  –مبني )ج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

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

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

  - المطالبات والمنازعات أثناء تنفيذ األعمال وقرارات المهندس بشأنها  -يك( طبقاً للقانون المدني واإلداريالفيد

 أساليب حل المنازعات في العقود المحلية والدولية ودياً أو بالتحكم الخاص أو المؤسسي. 

 - المراجع الرئيسية:

 الدرجات  اسبوعياً عدد الساعات  اسم المقرر الرقم الكودى 

CCE 39X ( 1تدريب ميداني ) 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

 - المقرر:

        

  

والبرمجيات   والحاسبات  والمنطقية  الكهربية  والدوائر  االلكترونيات  في  موضوعات  تغطي  مشاريع صغيرة 

 .الرقمية

 - المراجع الرئيسية:

ً  المقرراسم  الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 372 

موجات 

كهرومغناطيسية  

(2 ) 

 عملي تمرين محاضرة 
(90+30+30=150 ) 

2 1 1 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

الدقيقة   الموجات  الفعالة    –االلياف الضوئية     –حاويات  الفعالة وغير  الدقيقة  الموجات    – الهوائيات    –نبائط 

 معمل قياسات ميكرويف وهوائيات.  –اإلشعاع 

 الهوائيات.  –تجارب معملية علي: االليف الضوئية 

 - المراجع الرئيسية:

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

ed., 1999 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 385 ( 100=0+40+60) عملي تمرين محاضرة  التحكم الرقمى 

https://www.amazon.com/John-Daniel-Kraus/e/B000AQ0158/ref=dp_byline_cont_book_1
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   573داخلي  –مبني )ج( 

 

 

 

 

 

 

2 1 0 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

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

 .محاكاة باستخدام مات الب –تصميم نظم التحكم باستخدام متغيرات الحالة  –والتفاضلي 

 - المراجع الرئيسية:

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

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 331 ( 2بنية الحاسب ) 
  60) عملي تمرين محاضرة 

+20+20=100 ) 2 1 1 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

الوسيطة ، نظم  ، الذاكرة  ة الرئيسية ، الذاكرة اإلفتراضية، الذاكرة ، الذاكرقنية خطوط تجزئه تنفيذ التعليماتت

 اإلدخال واإلخراج 

 نظم االدخال واالخراج. –تجارب عملية علي: تنفيذ العمليات 

 - المراجع الرئيسية:

Computer Organization and Architecture: Designing for William Stallings, 

, Prentice Hall Press, Upper Saddle River, NJ, 2009 Performance 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 324 
تصميم دوائر  

 بالحاسب  

  100=20+20+60( عملي تمرين محاضرة 

) 1 1 2 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

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

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

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

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

 المحاكاة الزمنية .

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

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

 - 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://dl.acm.org/citation.cfm?id=1610377
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1610377
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 الثالثة  للفرقة التخصصية  اإلختيارية المقررات15-3-1

كود  

 المقرر 
 إسم المقرر 

 CCE 3XX( 1مقرر إختياري تخصصي )

 مجموع درجات المقرر

 ً  توزيع الدرجات  توزيع الساعات إسبوعيا

ة  
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CCE 

388 
 100 2 -  40 60 3 - 1 2 المرئية البرمجة 

CCE 

350 

تصميم وتحليل النظم  

 الشيئية 
2 1 - 3 60 40  - 2 100 

CCE 

351 
 100 2 -  40 60 3 - 1 2 تطبيقات في الحاسب 

  CCE 3XX( 2مقرر إختياري تخصصي ) 

CCE 

337 
 100 2 -  40 60 3 - 1 2 نظرية الحساب 

CCE 

353 

تصميم وتحليل 

 الخوارزمات 
2 1 - 3 60 40  - 2 100 

CCE 

389 

مشغالت اللغات  

 والمترجمات 
2 1 - 3 60 40  - 2 100 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 333  قواعد بيانات 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

 - المقرر:

        

  

تصميم قواعد    –البيانات العالقية ، لغات تعريف قواعد البيانات  نماذج    ––المفاهيم األساسية لقواعد البيانات  

سرية البيانات    – تصميم قواعد البيانات باستخدام نظريات التطبيع    –البيانات باستخدام مخطط البيانات والعالقات  

 قواعد البيانات المتزامنة. –استرجاع قواعد البيانات  –صحة البيانات  –

تصميم علي:   عملية  والعالقات    تجارب  البيانات  باستخدام مخطط  البيانات  البيانات    –قواعد  قواعد  تصميم 

 باستخدام نظريات التطبيع. 

 - المراجع الرئيسية:

Ramez Elmasri , Shamkant Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison-

Wesley Publishing Company, 2010 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا
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ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 350 
تصميم وتحليل النظم  

 الشيئية

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

لغة   استخدام  االنظمه وتصميم  وتطوير  لبناء  الشيئيه  الطريقة  تحليل و تصميم     UMLاساسيات  فى  الشيئيه 

تحقيق متطلبات بناء وتطوير نظم المعلومات    -وبتنفيذ واختيار وصيانة البرامج الالزمه لبناء تطبيقات المشاريع  

كيفية البناء والتطوير الشيئ لنظم المعلومات الموزعه على شبكات   -باستخدام تقنيات التحليل والتصميم الشيئ 

 . internetاالتصاالت ونظم المعلومات على شبكة 

   -المراجع الرئيسية:

D.S Malik , Data structure using  C++,  Course Technology,2010 
 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 351 
تطبيقات فى  

 الحاسب 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

تطبيقات طبية   –الرؤية بالحاسب  –تشغيل الصور  –نظم فى الوقت الحقيقي  –التطبيقات الصناعية للحاسبات 

 نظم اإلدارة المعلومات .  -نظم تخطيط و متابعة االنتاج  –اآلليات  –نظام دعم اتخاذ القرار  –

 - المراجع الرئيسية:

Chris H. Pappas, The Complete reference,  Tata McGraw-Hill , 1999. 

 

 

 

 

 الثالثة  للفرقة التخصصية اإلختيارية للمقررات  العلمي المحتوي  15-3-1

 ( CCE 3XX)   2إختياري تخصصى  مقررات

 

CCE 388 البرمجة المرئية 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

 - المقرر:

        

  

الحدث مدفوعة الرمجة    –تنفيذ الرسومات بلغة الجافا    –(  Swingالمستخدم الرسومية بإستخدام حزمة )واجهة  

الترابط    – الجافا    –البرمجة متعددة مؤشرات  في  الوسائط  الجافا    –تعدد  في  الملفات  إستخدام    –التعامل مع 

 الشبكات في الجافا. 

 - المراجع الرئيسية:

Richard Szeliski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer-Verlag 

New York, Inc., New York, NY, 2010 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 353 
تصميم وتحليل  

 الخوارزمات 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

البحث   االشجار   -امثله للرجعيه    -مبادئ الرجعيه    -الحد االدني    -القوائم المرئيه    - الترتيب  -الخورزمات , 

المتصله , طريقه  طريقه الترتيب المدمجه للقوائم    -الترتيب بطريقه فرق تسد     -اشجار البحث لبثنائيه  -الثنائيه  

  -الرسومات  -الجداول ذات االشكال المختلفه    -المصفوفات الستطيلة الشكل    -الترتيب السريعه  للقوائم المتصلة  

 الرسومات كهياكل بيانات .  -التمثيل باستخدام الحاسب  -الخلفيه الرياضيه 

 - المراجع الرئيسية:

Abraham Silberschatz, Operating System Concepts, Jhon Wiley & sons, 2005. 
 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 389 
مشغالت اللغات 

 والمترجمات

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

طرق تقسيم وفصل   -مراحل تصميم المترجمات  –أسس تصميم قواعد لغات الحاسب    –أنواع مشغالت اللغة  

 تنفيذ مترجم بسيط .  –طرق توليد الشفرات المثلى  -طرق اإلعراب المختلفة  -الجمل إلى مكوناتها 

   -المراجع الرئيسية:

Data structures Yedidyah Langsam , Moshe J. Augenstein , Aaron M. Tenenbaum, 

(2nd ed.), Prentice Hall Press, Upper Saddle River, NJ, 1996 using C and C++  
 

 

 الرابعة  الفرقة لمقررات  العلمي  المحتوى 15-4

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 337  نظرية الحساب 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

 - المقرر:

        

  

 – نظريات االوتوماتا والنماذج الحسابية    –نظريات الحوسبه )هل للمسألة حل ام ال(    -الرياضيات المتقطعة  

الموزعة   المسألة. االنظمة   الحل طبقة لحجم  ايجاد  بالسرعة في  التعقيد وارتباطها  المعالجة    –نظرية  أنظمة 

للنماذج واالنظمة المش  –المتوازية والمتزامنة   العملي  التحكم والتشفير و تصميم  التطبيق  اليها  في انظمة  ار 

 المترجمات.   

 - المراجع الرئيسية:

Ronald V. Book, Simple Representations of Certain Classes of Languages, Journal 

 31, Jan. 1978 -of the ACM (JACM), v.25 n.1, p.23 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=227371
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=227371
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=322050
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=322050
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CCE 462 ( 1شبكات )  
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

- المقرر:  

        

  

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

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

أنواع و مواصفات    -وظائف الطبقات فى النموذج المرجعى    -  (TCP/IP,OSIللشبكات)نظام التوصيل المفتوح  

نقاط التقابل فى طبقة    .وظائف طبقة "وصلة البيانات" و تقسيمها الى طبقات فرعيه  -(  physicalة األولى)الطبق

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

تكوين فريم   - طبيعى )عنوان كارت الشبكة(كارت الشبكة و العنوان ال  -  [CSM/CA-CSMA/CD]على الشبكة

 .طريقة اكتشاف و تصحيح األخطاء المستخدم فى طبقة "وصلة البيانات" -  البيانات فى طبقة "وصلة البيانات" 

 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

CCE 434  نظم التشغيل 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

- المقرر:  

        

  

نظم   –نظم ادارة الذاكرة  الرئيسية والتخيلية    -هياكل نظم التشغيل المختلفة    –واساسيات نظم التشغيل  مفاهيم  

قواعد    –المشغالت المتزامنة    -نظم جدولة المشغل الرئيسي    –نظم إدارة المشغالت    -جدولة المشغل الرئيسي

 السرية والحماية لنظم التشغيل.

 - المراجع الرئيسية:

speed networking, ACM Computing Surveys -William Stallings, Advances in high

223, March 1996 -(CSUR), v.28 n.1, p.221 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 435  اصطناعيذكاء  
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

- المقرر:  

        

  

, اساسيات   الصناعي  الذكاء  لغات  بين  الفرق   , الصناعي وخصائصها  الذكاء  لغات  في  مقدمه   , الصناعي  الذكاء 

واالتحاد , تمثيل المعرفه , انواع تمثيل  االجزاء االساسيه لحل المشكالت , تمثيل الحاالت في الفراغ و رسم التقاطع  

 المعرفه , نظم االنتاج , مقدمه في الشبكات العصبيه

 - المراجع الرئيسية:

Elaine Rich, Artificial Intelligence,  Tata McGraw-Hill , 2009. 

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=234406
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=234406
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ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 487  البرمجيات هندسة  
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

- المقرر:  

        

  

البرمجيات ، طرق   تحليل متطلبات   ، البرمجيات  ، مبادئ جودة  البرمجيات  لهندسة  اساسية   مبادئ ومفاهيم 

لدورة حياة البرمجيات تصميم البرمجيات ، فحص وصيانة البرمجيات ، بناء البرمجيات بواسطة نموذج الشالل  

 ، النمذجة ، المتطلبات ، توثيق التصميم ، خطة فحص البرامج وإعداد دليل المستخدم .

 تجارب عملية علي: تحليل وتصميم البرمجيات. 

 - المراجع الرئيسية:

-, McGrawg: A Practitioner's ApproachSoftware EngineerinRoger S Pressman, 

Hill, Inc., New York, NY, 2004  

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 486  هندسة تحكم متقدم 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

- المقرر:  

        

  

الحاكم المنطقي  – الحاكم الدارة تخصيص الذاكرة  –التحكم باستخدام الكمبيوتر  – الحاكم الرقمي ) فتح وقفل ( 

شكادا    –المبرمج   العمليات    – نظم  في  للتحكم  سكاد  الصناعة    –استخدام  في  االلي  استخدام    –االنسان 

 ميكروبرسسور في التحكم اآللي .

 - المراجع الرئيسية:

Eric D. Knapp, Industrial Network Security, 2nd Edition,  Syngress, 2014 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 490 مشروع 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

- المقرر:  

        

  

والمنطقية والحاسبات مشاريع تخصصية تغطي موضوعات في االتصاالت وااللكترونيات وادوائر الجهربية  

 والبرمجيات الرقمية والشبكات . 

 - المراجع الرئيسية:

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=994110
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=994110
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   573داخلي  –مبني )ج( 

 

 

 

 

CCE 463 ( 2شبكات )  
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

- المقرر:  

        

  

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

عنوان الشبكه كيفيه تقسيم وحده البيانات الى    -(  4بروتوكول الشبكه نسخه ) - التبديل وارسال البيانات  -النقل 

وان الى اكثر من شبكه تجميع العناوين فى عنوان  االستخدام االمثل لعناوين الشبكه , تقسيم العن -وحدات اصغر

تسجيل عنوان الشبكه وترجمته , ترجمه عنوان   -اكبر , االتوجيه بين النطاقات غير المعتمده على طبقه العنوان  

العنوان الطبيعى   التوحيه بأستخدام   -الشبكه للمشترك الى  البيانات,تركيب الموجه ,خورزميات  عمليه توجيه 

بروتوكول   - RIP,OSPF,BGPبروتوكوالت التوجيه الداخليه والخارجيه  -ات او حاله الوصله متجه المساف

طبقه   -بروتوكول التحكم فى اإلرسال وبروتوكول داتا جرام المستخدم    -خصائص طبقه النقل    -  6الشبكه نسخه  

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

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

 - المراجع الرئيسية:

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

EDITION, Pearson Education Inc, 2011. 

ً  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 452  الرسم بالحاسب 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

- المقرر:  

        

  

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 

تقسيم ملف االظهار ,طرق التفاعل , الحركه , ملئ المضلع , الرسومات ثالثيه االبعاد  للرسومات ثنائيه االبعاد ,  

 , تقسيم المنحنيات واالسطح، مشاكل األسطح الخلفبة، محو  الخطوط الخفيه .

رسم االشكال االوليه , توضيح النقط , نسبه الطول    -تجارب عملية علي:  تطبيقات نظم الرسومات المتخاطبه  

ض , رسم الخطوط والدوائر التحويل للرسومات ثنائيه االبعاد , تقسيم ملف االظهار ,طرق التفاعل , الي العر

الحركه , ملئ المضلع , الرسومات ثالثيه االبعاد , تقسيم المنحنيات واالسطح، مشاكل األسطح الخلفبة، محو  

 الخطوط الخفيه .

 - المراجع الرئيسية:

Computer Graphics staff, Status report of the graphic standards planning 

committee, ACM SIGGRAPH Computer Graphics, v.13 n.3, p.1-10, August 1979   

اسبوعياً عدد الساعات  اسم المقرر الرقم الكودى   الدرجات  

CCE 436  تنقيب البيانات 
 عملي تمرين محاضرة 

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

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=988498
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=988498
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   573داخلي  –مبني )ج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محتويات  

- المقرر:  

        

  

البيانات   عن  التنقيب  الساسيات  التحليليه    -مقدمة  المعالجة  لغة  واستخدام  البيانات  مخازن  الساسيات  مقدمة 

فى البحث عن البيانات التنقيب عن البيانات باستخدام تقنية استنتاج قواعد ارتباط بين البيانات    OLAPالتفاعليه  

association rules   -  تق باستخدام  البيانات  عن  التصنيف  التنقيب  التنبوأ   Classificationنية  وتقنية 

prediction   -    التنقيب عن البيانات باستخدام تقنية تحليل الكتل العنقودى - clustring   تطبيقات فى التنقيب

 عن البيانات.

 - المراجع الرئيسية:

David Hand, HeikkiMannila, and Padhraic Smyth, Principles Of Data Mining, 

Cambridge, MA: MIT Press, 2001. ISBN: 026208290X. 

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

إدارة   –مدير المشروع وفرق عمل المشروع    –اإلدارة االستراتيجى للمشروع    –اسباب نجاح المشروعات  

  -المساهمين  

األساليب اإلدارية   –مرحلة انتهاء المشروع (    –  مرحلة التنفيذ  –المراحل المختلفة للمشروع ) مرحلة التخطيط  

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

 - المراجع الرئيسية:

 مبادئ األقتصاد . د.عبد المنعم راضي    -

 عقود و مواصفات األعمال األنشائية . د.السيد عبد الفتاح القصبي  -

المقرراسم  الرقم الكودى    ً  الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 49X  ( 2تدريب ميداني  ) 
 عملي تمرين محاضرة 

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

محتويات  

- المقرر:  

        

  

 مشاريع تطبيقية في مجاالت االلكترونيات والشبكات  وهندسة الحاسبات والتحكم والبرمجيات 

 - المراجع الرئيسية:
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 الرابعة  للفرقة التخصصية اإلختيارية المقررات 15-4-1

 إسم المقرر  كود المقرر 

 CCE 4XX( 4( و )3مقرر إختياري تخصصي )

 مجموع درجات المقرر

توزيع الساعات  

 ً  إسبوعيا
 توزيع الدرجات 

ة( 
ع

سا
ن)

حا
مت

إل
 ا
دة

م
 

رة 
ض

حا
م

 

ن
ري

تم
 

ي 
مل

ع
ي  
ال
جم

إل
ا

 

ي
ير

حر
ت

نة  
س

ال
ل 

ما
ع

أ
ي  

و
شف

ي/
مل

ع
 

CCE 

461 
 100 2 - 40 60 3 - 1 2 أنظمة التحكم بالحاسب 

CCE 

426 

التصميم باستخدام  

 الحاسب 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

CCE 

464 

التحكم في العمليات  

 الصناعية 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

CCE 

465 

نظم مراقبة    (1)   

 الحالة 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

CCE 

454 
 100 2 - 40 60 3 - 1 2 االنظمة الموزعة 

CCE 

458 

نظم االستحواذ  

واتصاالت الوسائط  

 المتعددة 

2 1 - 3 60 40 - 2 100 

CCE 

4XX 

موضوعات    (1)

مختارة في هندسة  

 الحاسبات  

2 1 - 3 60 40 - 2 100 

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

الكودى الرقم  ً  اسم المقرر   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 490 مشروع 
 عملي تمرين محاضرة 

(0+50+100=150 ) 
2 0 3 

محتويات  

- المقرر:  

        

  

مشاريع تخصصية تغطي موضوعات في االتصاالت وااللكترونيات وادوائر الجهربية والمنطقية والحاسبات 

 والشبكات . والبرمجيات الرقمية 

 - المراجع الرئيسية:
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   573داخلي  –مبني )ج( 

CCE 

454 
 100 2 - 40 60 3 - 1 2 دوائر الحاسب 

CCE 

455 

معالجة الصور والرؤية  

 بالحاسب 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

CCE 

467 
 100 2 - 40 60 3 - 1 2 التوجيه والتحكم 

CCE 

466 

نظم مراقبة   (2)

 الحالة 
2 1 - 3 60 40 - 2 100 

CCE 

457 
 100 2 - 40 60 3 - 1 2 الحوسبة السحابية 

CCE 

468 
 100 2 - 40 60 3 - 1 2 تطبيقات الروبوتات 

CCE 

456 
 100 2 - 40 60 3 - 1 2 برمجة الويب

CCE 

460 
 100 2 - 40 60 3 - 1 2 تأمين شبكات الحاسب 

CCE 

4XX 

موضوعات مختارة في  

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

 الرابعة للفرقة التخصصية اإلختيارية للمقررات  العلمي المحتوي 15-4-2

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 461 
أنظمة التحكم 

 بالحاسب 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

وحدات   –وحدات التحكم والتشغيل   –البنية  – (  DCSنظم التحكم الموزع)  – مكونات نظم التحكم بالحاسبات 

الموزعة   البيانات  –التحكم  نقل  االشرافي    -شبكة  )  –المتابعة والتحكم  اجهزة ونظم    –(   SCADA برامج 

 تطبيقات   -تصميم نظم التحكم بالحاسبات 

 -:جع الرئيسيةاالمر

Edition,  stSherrie Nist, Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security, 1

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013   

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 426 

التصميم 

باستخدام  

 الحاسب 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

تطبيقات التصميم باستخدام الحاسب فى   –أدوات التصميم البيانية على الحاسب    –مفاهيم التصميم والمحاكاة  

 مجموعات برامج التصميم الجاهزة . –المجاالت الهندسية المختلفة 

   -المراجع الرئيسية:

, approach aided design: an integrated-Computer ,Dipendra K. Sinha, Ran Hsu-Tai

West Group, 1991.                                                                          

 

https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dipendra+K.+Sinha%22
https://www.google.com.eg/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tai-Ran+Hsu%22
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ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 464 

التحكم في  

العمليات  

 الصناعية 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - المقرر:محتويات 

مهييء االشارة    –مهييء االشارة التناظري    –الحساسات الضوئية    –الحساسات الميكانيكية    –حساسات الحرارة  

نمذجة العمليات الصناعية   –أنواع المتحكمات    –مباديء التحكم الصناعي    –وحدات التشغيل النهائية    –الرقمية  

 الروبوتات  .  –

   -المراجع الرئيسية:

Larry T Ross, Stephen W Fardo, et al., Industrial Robotics Fundamentals: Theory 

Willcox, -Edition), Goodheart rd(3 and Applications

2017                                                                 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 465 
نظم مراقبة الحالة  

(1 ) 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

  -تصميم الفلتر محدود الدفعات  -متطلبات تحليل االشارات   -متطلبات أجهزة القياس   -مقدمة لحاالت المراقبه 

 مراقبة درجة الحراره .  -تصميم المشفر الصوتى الوجهى  -تصميم الفلتر غير محدود الدفعات 

   -المراجع الرئيسية:

Alan Davis, Handbook of Condition Monitoring: Techniques and Methodology, 

, 1998                                                               Chapman and Hall 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 454  األنظمة الموزعة 
 عملي تمرين محاضرة 

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

           - محتويات المقرر:

يقدم هذا المنهج مقدمة عن مباديء ونماذج االنظمة الموزعة والتعريف بالمباديء الرئيسية في االنطمة الموزعة  

االتصاالت والعمليات والمسميات والتزامن والتوافق واستنساخ وتحديد االعطال باالضافة الي شرح وتشمل  

النماذج المختلفة وتشمل االنظمة الشيئية وانظمة الملفات الموزعة وانظمة الوثائق وسيتيح الجانب العملي من 

 هذا المنهج للطالب عمل تجارب علي االنظمة الموزعة . 

   -المراجع الرئيسية:

D.S Malik , Data structure using  C++,  Course Technology,2010 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 458 
نظم االستحواذ  

واتصاالت الوسائط  

 المتعددة 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

https://www.bookdepository.com/publishers/Chapman-and-Hall
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محتويات  

 - المقرر:

        

  

يوفر هذا المنهج للطالب البروتوكوالت الضروية لدعم اتصاالت الوسائط المتعدده عبر الشبكات مثل بروتوكول 

سيكون  - سيل النبضات في الزمن الحقيقي وبروتوكول التحكم في الزمن الحقيقي وبروتوكول الزمن الحقيقي  

ال في  والفيديو  الصوت   واستقبال  الحصول  علي  المقدرة  لديهم  شبكات الطالب  اعداد  وكذا  الحقيقي  زمن 

 .االتصاالت وسيتعلم الطالب الطرق المختلفة لتكويد مصدر المعلومات

   -المراجع الرئيسية:

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

Inc., 2004.   

 

ً  اسم المقرر قم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 4XX 
موضوعات مختارة  

في هندسة الحاسبات  

(1) 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

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

   -المراجع الرئيسية:

 
 

 

 

 CCE 4XX(  6( و)5مقرر إختياري تخصصي )

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 454   دوائر الحاسب 
 عملي تمرين محاضرة 

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

           - محتويات المقرر:

األساسية   للذاكرة    –الوحدات  المباشر  االتصال  المقاطعة    –وسائل  الال    -دوائر  المتزامنة و  االتصال  دوائر 

 دوائر الربط الخاصة .  –دوائر االتصال  –متزامنة 

 - المراجع الرئيسية:

 .Pearson, 1992Edition,  rdMorris Mano, Computer System Architecture, 3 

 

ً  اسم المقرر الكودي رقم   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 455 
معالجة الصور  

 والرؤية بالحاسب 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

استخراج   -التكوين من االسقاط  –حفظ البيانات    -تحسين الصور  -طرق تشغيل الصور  – تمثيل الصور بالحاسب  

 الرؤية بالحاسب  . -التعرف علي االشكال -تحليل الصور -المالمح

                                                                    -المراجع الرئيسية:

US:  , Visual C++ 6: The Complete Reference,Chris H. Pappas,William H. Murray

McGraw-Hill Education, 1999. 

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=227371
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=227371
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=Chris%20H.%20Pappas%2CWilliam%20H.%20Murray&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 467  التوجيه والتحكم 
 عملي تمرين محاضرة 

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

           - محتويات المقرر:

نظم   -أجهزة القياس ومعدات التحكم    -نظم الطيار اآللي    -استراتيجيات التوجيه الذاتي    -مقدمة لنظم التوجيه  

 وعمليات التحكم العشوائي فى عمليات التوجيه . 

 - المراجع الرئيسية:

Industrial Automated Systems: Instrumentation and Motion Terry L.M. Bartelt, 

dition), Cengage Learning, E st(1 Control

2010                                                                         

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 466 
نظم مراقبة الحالة  

(2) 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - المقرر:محتويات 

اعتماد الصيانة على مراقبة الحالة    -مراقبة حالة القدرة    - مراقبة حالة التيار الكهربى    -مراقبة حالة االهتزازات  

 أكتشاف االعطال باستخدام مراقبة الحالة .  -

      -المراجع الرئيسية:

Alan Davis, Handbook of Condition Monitoring: Techniques and Methodology, 

, 1998Chapman and Hall 

 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 457  السحابية الحوسبة 
 عملي تمرين محاضرة 

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

           - محتويات المقرر:

بناء نظام السحابه الذى يعتمد على الحوسبه السحابية . إستخدام النموذج المرجعى المكون من خمس طبقات هى  

وثالث طبقات وظائف متعاكسه ) هى عدم   - الخدمه (  -التناغم    –التحكم    –اإلفتراضية    –) الطبيقه الطبيعبة  

 إنقطاع العمل والتأمين وإدارة الخدمة ( لبناء نظام السحابه . 

تغطية   المقرر  هذا  فى  يتم  المتعاكسه  الزظائف  من  وظيفه  وكل  المرجعى  النموذج  طبقات  من  طبقة  لكل 

التى تحتو الوظيفه ومكوناتها والعمليات  او  الطبقة  التى تشملها  ،  التكنولوجيات  المستخدمة  ى عليها واآلليات 

ويتبع المقرر نظام اقتراب مفتوح لوصف المفاهيم والتكنولوجيات عند اتمام هذا المقرر بنجاح يكون الطلبه قد  

اكتسبوا المعارف الالزمة إلتخاذ القرارات السليمة عن التكنولوجيات والعمليات واآلليات الالزمة لبناء نظام  

 .سحابه

      -المراجع الرئيسية:

Chris H. Pappas, The Complete reference,  Tata McGraw-Hill , 1999. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

https://www.amazon.com/Industrial-Automated-Systems-Instrumentation-Control/dp/1435488881/ref=sr_1_1?qid=1557690439&refinements=p_27%3ABartelt&s=books&sr=1-1&text=Bartelt
https://www.amazon.com/Industrial-Automated-Systems-Instrumentation-Control/dp/1435488881/ref=sr_1_1?qid=1557690439&refinements=p_27%3ABartelt&s=books&sr=1-1&text=Bartelt
https://www.bookdepository.com/publishers/Chapman-and-Hall
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CCE 468  تطبيقات الروبوتات 
 عملي تمرين محاضرة 

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

 - محتويات المقرر:

يشمل المقرر الموضوعات التالية :  - تعليم مقدمة لعالم االنسان اآللي وتطبيقات ولغات البرمجة الخاصه بها  

تطبيقات المتحكم الصغير جداً) ميكرو ( وتطبيقات الحساسات المستخدمة في الروبون سواء من ناحية البرامج 

الرياضي  الخلفية  الطلبة  تعليم  الي  المقرر  ويهدف   . الدوائر  للحركة  أو  الرياضية  المعادالت  تتضمنها  التي  ة 

 الديناميكية ومعادالت الحركة .

    -المراجع الرئيسية:

Chris H. Pappas, The Complete reference,  Tata McGraw-Hill , 1999. 

 

ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 460 
تامين شبكات  

 الحاسب 

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

محتويات  

 - المقرر:

        

  

الشبكات وخدمات   تأمين  الهجوم ضد  والحاسبات وانواع  البيانات  تأمين شبكات  مقدمة عن  المنهج  يوفر هذا 

النبضات   تشفير فيض  التقليدية وانظمة  التشفير  انظمة  التشفير وتشمل  التشفير وأنظمة  وانظمة التأمين وعلم 

 .تشفير مجموعة النبضات وخوارزمة ريفست شامير وادلمان وكذا ادارة المنهاج

   -المراجع الرئيسية:

William Stalling, Cryptography and network security principles and practice, fifth 

edition, prentice Hall, 2011. 

 

 

 الدرجات  اسبوعياً عدد الساعات  اسم المقرر الرقم الكودي 

CCE 456 برمجة الويب 
 عملي تمرين محاضرة 

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

           - محتويات المقرر:

المحتوى المتغير والتطبيقات المستخدمه لتسهيل عملية توزيع البيانات وتنمية الخطط إلدارة البيانات ذات التغير 

السريع لدى المؤسسات والهيئات لغرض أن يكون التوزيع قد تم فى التوقيت المحدد . ويتم ذلك برامج مرخصه  

رسائل والتى تستخدم نظم إدارة قواعد البيانات ونظم لتخليق نواتج الوسائط  المتعدده التى نعتمد على تبادل ال

لكى تكون طريقة للتفهم والتعامل مع البيانات . طرق البرمجه المتقدمه   HTML/XMLتداول الملفات ونظم  

وإظهار المكاتبات وتخطيط وتصميم وتنفيذ الشبكات المحليه والواسعه وفضاء الشبكه العنكبوتيه لغات البرمجه 

باثيون   مثل   ((  ) والشبكه Python, Rubyوروبى  الوجوديه   ( مثل  مؤخراً  ظهرت  حديثه  وتكنولوجيا   )

 .العنكبوتيه بإستخدام الدالالت ( 

     -المراجع الرئيسية:

Chris H. Pappas, The Complete reference,  Tata McGraw-Hill , 1999. 
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ً  اسم المقرر الرقم الكودي   الدرجات  عدد الساعات اسبوعيا

CCE 4XX 

موضوعات مختارة  

في هندسة 

 ( 2الحاسبات )

 عملي تمرين محاضرة 
(60+40+0=100 ) 

2 1 0 

           - محتويات المقرر:

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

     -المراجع الرئيسية:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


