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 :الرؤيا
 ود خريجيه يقدم قسم هندسة االتصاالت في جامعة الحسين بن طالل برنامجا في هندسة االتصاالت ذو جودة عالية ليز     
  .من حملة درجة البكالوريوس بالمهارات والمعرفة ليكونوا قادرين على مواكبة التحديات في التكنولوجيا وتطوراتها 

 :الرسالة
 :سيحرص قسم هندسة االتصاالت على     

 .بالمهارات والمعرفة وأخالقيات المهنة ليكونوا ناجحين كقادة ومهندسين تزويد الطلبة -
 .العلمية التي تزود الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالفرصة لخلق وتفسير وتطبيق المعرفةإدامة البحوث  -
 .إعداد خريجين قادرين على مواجهة التحديات الذهنية واألخالقية والمهنية -

 

 :األهداف 
 :من أهم أهداف قسم هندسة االتصاالت ما يلي    

 . لى هندسة االتصاالت و االلكترونياتتقديم برنامج تطويري معتمد لدرجة البكالوريوس يركز ع (1
تعليم وتدريب مبادئ وأساليب هندسة االتصاالت التي تتضمن العلوم والرياضيات الضرورية لتحليل وحل  (2

 . المشاكل في مختلف التطبيقات
ا تطوير مهارات للتصميم تتضمن المقدرة على هيكلة المشاكل والعمل ضمن فريق واالتصال الفعال شفويا أو كتابي (3

 .بالمختصين وغير المختصين بهندسة االتصاالت
تزويد هندسة االتصاالت و االلكترونيات بالمجاالت التعليمية الواسعة والتي تشمل التحليل والتصميم والتطبيق في  (4

 .تقنيات االتصاالت الحديثة
 .توفير االحتياجات الالزمة للصناعة والمجتمع خاصة في مناطق جنوب األردن (5
 .ة بين جامعة الحسين بن طالل وشركات التكنولوجيا المحليةتوطيد العالق (6
تسليح الطلبة بالقيم والمبادئ واألخالق والرؤى التي تجهزهم الكتساب الخبرات والقدرات للتعامل مع نطاق واسع  (7

 .في المجاالت التجارية والقضايا األخالقية

 

  :المخرجات
هندسة االتصاالت قسم  منهندسة االتصاالت البكالوريوس في  درجة الحصول على  متطلبات يجتازونالطلبة الذين 

 :أنمنهم في جامعة الحسين بن طالل يتوقع 
االتصاالت و وتطبيقات الحاسوب وأدواته لحل مشاكل هندسة  الرياضيات والمبادئ العلمية العامة، يستخدموا (1

 .العمليةااللكترونيات 
استنباط لها ويحلتالبيانات و القدرة على استخراجو تجارب العملية،ال إنجازمهارات التصميم والقدرة على  وايمتلك (2

 .منها نتائجال
 .مع  االحتياجات المطلوبة لتتالءمالقابلية لتحليل وتصميم النظم والمكونات والعمليات  وايمتلك (3
لمختصين شفويا وكتابيا مع ا وامن عرض معلومات تقنية بشكليها الشفوي والكتابي بوضوح وأن يتواصل وايتمكن (4

 .هندسة االتصاالتوغير المختصين ب
 .ره في العلم والمجتمع والتكنولوجيااوأث االتصاالت الوعي بمجال ميكون لديه (5
ختلفة يات ضرورية للعمل في فرق ميمتلكوا القدرة على تحمل التغييرات باكتساب مهارات محددة وأخالق (6

 .االتجاهات
بحيث يتبنى عملية التعلم المستمر مما يساعد في تقدمه الوظيفي في هندسة االتصاالت يدرك النمو الهائل في حقل  (7

 .هندسة االتصاالتمجال 
 .هندسة االتصاالتآخر التطورات في مجال  وايواكب (8
 .واألخالقية للمهندس في سوق العمل االحترافيةالمسؤوليات  وايفهم (9

 .هندسة االتصاالتة في عمليات يمتلك المهارات العملية لألدوات والبرامج واألجهزة الهندسية الحديث (11
في مختلف  المفاهيم االقتصادية للمساهمة في العملية اإلنتاجية للبضائع والسلع والخدمات استيعابالقدرة على  (11

 .المجاالت
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 برنامج درجة البكالوريوس

المواد وترميز  ترقيم : 

 :التالي يعطى كل مساق رقماً مكوناً من سبع خانات كما هو موضح في الجدول 
 

 الرقم التسلسلي المجال المعرفي المستوى القسم الكلية

 (S)خانة  (K)خانة  (L)خانة  (DD)خانتان  (FF)خانتان 

 

 (.15) هو االتصاالتبينما رمز قسم هندسة ( 15)رمز كلية الهندسة هو 

 :مثال

 
 

 

 

 

 

 التخصصات 

 .ساعة معتمدة بنجاح 161بعد إتمام  االتصاالتنح القسم درجة البكالوريوس في هندسة يم             

متطلبات درجة البكالوريوس في هندسة االتصاالت 

في كلية الهندسة في جامعة الحسين بن طالل وفقاً للشروط  االتصاالتتمنح درجة البكالوريوس في هندسة       

ة البكالوريوس في جامعة الحسين بن طالل الصادرة عن مجلس العمداء عليها في تعليمات منح درج المنصوص 

ساعة معتمدة موزعة كما  161بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة الحسين بن طالل وبعد إنهاء 

 .التاليةهو مبين في الجداول 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

(5050051)هندسة األمواج الدقيقة   

0 0 5 0 5 2 1 

تسلسلال الحقل المستوى القسم الكلية  

 رقم الحقل المجال المعرفي

 0 عام

 1 الدوائر الكهربائية

 2 اتصاالت 

 3 الحاسبات 

 4 القياسات والتحكم  

 0 الكهرومغناطيسية

 6 اإللكترونيات 

 7 اآلالت الكهربائية 

 8   القوى الكهربائية

 9 مشروع تخرج وتدريب ميداني 
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متطلبات منح درجة البكالوريوس: 

 
 ساعة معتمدة موزعة 160يجتاز  أنجة البكالوريوس في تخصص هندسة االتصاالت عليه ليحصل الطالب على در

 .كما هو موضح في الجدول التالي

 (ساعة معتمدة 061)توزيع متطلبات الخطة الدراسية لمنح درجة البكالوريوس 

 التصنيف
 الساعات المعتمدة

 المجموع اختيارية إجبارية

 57 15 12 متطلبات الجامعة

 58-  58 لبات الكليةمتط

 155 9 93 متطلبات القسم

 3 3 - مواد حرة

 260 12 211 المجموع

 

 

متطلبات الجامعة: 

 .ساعة اختياري 10, ساعة إجباري  15ساعة معتمدة منها  57تتكون متطلبات الجامعة من 
 

 (ساعة معتمدة 01: )متطلبات إجبارية 
 تطلب السابقالم عملي نظري .م. س اسم المادة رقم المادة

-  -- -  او امتحان المستوى/العربية االستدراكي 5551599
-  -- -  او امتحان المستوى/ حاسوب استدراكي 5615599
-  -- -  او امتحان المستوى/ االنجليزية االستدراكي 5555599
 - - 3 3 العلوم العسكرية 5155151
 5551599 - 3 3 اللغة العربية 5551151

لغة اإلنجليزية ال 5555151  3 3 - 5555599 

 - - 3 3 التربية الوطنية 5550155

    21 المجموع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ساعة معتمدة 01: )متطلبات اختيارية 

 :التالية الحزميختارها الطالب من                                  
 

 حزمة العلوم اإلنسانية: 

 يعمل نظري .م. س اسم المادة رقم المادة
متطلب سابق أو 

 *متزامن
 - - 3 3 اللغة الفرنسية 2024020

 - - 3 3 مدخل إلى علم المكتبات 2026020

 - - 3 3 اللغة االسبانية 2029020

 - - 3 3 اللغة األلمانية 2027020

 2020020 - 3 3 مهارات االتصال باللغة العربية 2020020

 2020020  3 3 مهارات االتصال باللغة االنجليزية 2020020
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 حزمة العلوم االجتماعية واالقتصاد: 

 عملي نظري .م. س اسم المادة رقم المادة
متطلب سابق 

 *أو متزامن
مساهمة األردن في  2720022

 الحضارة اإلنسانية
3 3 - - 

 - - 3 3 االقتصاد في حياتنا 2400022

   3 3 مبادئ اإلدارة 2400020

   3 3 الريادة 2400023

   3 3 التراث الحضاري والناس 2720021

   3 3 الثقافة اإلسالمية 2022000

 - - 3 3 مبادئ علم النفس 2003000

   3 3 القانون في حياتنا 2021030

   3 3 مبادئ التربية 2020040

 - - 3 3 تاريخ القدس 2022070

تاريخ الحضارة العربية  2022073
 واالسالمية

3 3 - - 

 - - 3 3 مهارات 2000000

 

 حزمة العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة 

 عملي نظري .م. س اسم المادة رقم المادة
متطلب سابق أو 

 متزامن
 - - 3 3 مقدمة في علم الفلك 2323022

 - - 3 3 قضايا بيئية 2120022

   3 3 مبادئ التربية الرياضية 2022070

 

متطلبات الكلية : 

 .ساعة معتمدة موزعة كما هو في الجود التالي 18ية من تتكون متطلبات الكل     

 عملي نظري .م. س اسم المادة رقم المادة
المتطلب السابق او 

 *متزامن

 5615599 6 - 5 هندسيرسم  5057531

-  - 3 3 (1)تفاضل و تكامل  0302101
 - - 3 3 (1)فيزياء عامة  5353151
 5353151 - 3 3 (5) فيزياء عامة 5353155

 0302101 - 3 3 (5)تفاضل و تكامل  0302102

 5353151 3 - 1 (1)فيزياء عامة عملية  5353153

5353155 3 - 1 (5)فيزياء عامة عملية  5353154
 

 3 3 - 0612099 (++C)لغة البرمجة  5615114

 - - 1 1 مدخل للهندسه 5051155

 - 3 - 1 مشاغل هندسية  5057591

 5555151 - - 1 مهارات اتصال 5005355

 5355155 - 3 3 اقتصاد هندسي 5051404

للمهندسين تحليل عددي 0502200  3 3 - 5355155 

    12 المجموع 

 

, ساعة متطلب قسم إجباري  93ساعة معتمدة منها  155تتكون متطلبات القسم من  :متطلبات القسم

 .ساعات متطلب قسم اختياري 9

 

 

 
 (دةساعة معتم 91: )متطلبات إجبارية 



 6 

 المتطلب السابق عملي نظري .م. س اسم المادة رقم المادة

 0302102 3 - 1 تطبيقات هندسية 0508201

 0302102 1 2 3 (1)رياضيات هندسية  5058555

 5058555 1 2 3 (5)رياضيات هندسية  5058553

( 1) كهربائية دارات 5058511  3 3 - 5353155 

( 5) كهربائيةدارات  5058515  3 3 - 5058511 

  5058555,  5058551 - 3 3 إشارات وأنظمة 5050551

الدارات  المنطقية تصميم  5011531  3 3 - 5615114 

 5011531 - 3 3 المعالجات الدقيقة ولغة االسمبلي 0511233

الدارات  المنطقيةمختبر تصميم  5011534  1 - 3 5011531 
*   

 5058511 - 3 3 (1)الكترونيات  5050561

5058515 3 - 1 كهربائيةالدارات المختبر  5058311
 

 5050551 - 3 3 االحتماالت والعمليات العشوائية 5050353

 5050353-  3 3 تناظرية تصاالتا 5050354

 0511233 3 - 1 مختبر المعالجات الدقيقة ولغة االسمبلي  0511330
* 

 5050551 - 3 3 أنظمة التحكم 5058341

 5058341 3 - 1 التحكم نظمةأ مختبر 5058345

 - 5 5 األجهزة والقياسات 5058343
0505261 

5058515 

 5058343 3-  1 مختبر األجهزة والقياسات  5058344

 5058553 - 3 3 (1)كهرومغناطيسية  5050301
 5050301-  3 3 (5)كهرومغناطيسية  5050303

 5050561 - 3 3 (5)الكترونيات  0505361

 - 3 3 الرقمية كترونياتاإلل 5050364
5056531 

0505361 

 0500361 3 - 1 مختبر االلكترونيات 5050363

 5050354 - 3 3 اتصاالت رقمية 5050451

 5050354 3-  1   التناظرية مختبر االتصاالت 5050453

 األنظمة المضمنة 0511431
3 

3 - 
0511233 

5058341 

 - 3 3 معالجات اإلشارات الرقمية 5050454
5050551 

5058553 

 5050364 3-  1 الرقمية مختبر االلكترونيات 5050360

 - 3 3 إلكترونيات اإلتصاالت 5050465
0505361 

5050451 

 5050465 3 - 1 اإلتصاالتالكترونيات مختبر 5050463

 5050451 3 - 1 مختبر اتصاالت رقمية 5050456

 5050303 - 3 3 هندسة الهوائيات 0505524

 5050303 - 3 3 األمواج الدقيقةهندسة  5050051

 5050451 - 3 3 االتصاالتأنظمة  0505520

 3 - 1 مختبر األمواج الدقيقة والهوائيات 5050055
5050054 

5050051 

 - 3 3 ضوئيةالتصاالت اال 0505525
0505421 

0505353 

 5050451 - 3 3  واسيبالحاالتصاالت و شبكات  5050033

 0505520 3 - 1 االتصاالت المتقدمةمختبر  5050058

 .م.س 115انهاء  - - 3 التدريب الميداني 5050095

 .م.س 155 إنهاء - - 1 (1)مشروع تخرج  5050091

 5050091 - - 5 (5)مشروع تخرج  5050095

 

 تزامن    *
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  (ساعة معتمدة 9: )اريةياختمتطلبات 

 السابقالمتطلب  عملي نظري .م. س اسم المادة رقم المادة

 5055421  3 3 االتصاالت المتنقلة 0505523

 - 3 3 معالجة الصوت والصورة 5011455
5050551 

5058553 

 5050451 - 3 3 ازهندسة التلف 5050458

 5050451 - 3 3 نظرية المعلومات و التشفير 5050457

 5050055  3 3 نمذجة ومحاكاة أنظمة االتصاالت 5050041

 5050421  3 3 الفضائية االتصاالت 5050056

 5058341  3 3 أنظمة التحكم الرقمية 5011436

  3 3 (1)آالت كهربائية  5058371
5058515 

5050301 

 5050051  3 3 هندسة الرادار  5050057

 5050451-  3 3 ت  نظم النقل في االتصاال 5050459

 5353151-  3 3 مقدمة الى ميكانيكا المواد 5057305

 موافقة القسم - 3 3 موضوعات خاصة في هندسة االتصاالت 5050059

 

 (ساعات معتمدة  3)متطلبات حرة 

 . عةمادة يختارها الطالب من بين المواد التي تطرحها الجام
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الخطة االسترشادية: 
    السنة الدراسية األولى

 .م. س الفصل األول
المتطلب 

 (2)السابق

لب المتط

 (1) السابق

  * 1 اللغة اإلنجليزية  0101202

   1 (2)تفاضل وتكامل  0101202

   1  (2)فيزياء عامة  0101202

   1 اختياري جامعة 

   21 المجموع 

 الفصل الثاني

   1 اختياري جامعة 

   1 اللغة العربية  0102202

  0101202 1 (1)تفاضل وتكامل  0101201

  0101202 1 ( 1) عامةفيزياء  0101201

  0101202 2 (2)فيزياء عامة عملية  0101201

  C++ 1 0612099لغة البرمجة  0621224

   26 المجموع 

 
 . ينبغي أن تؤخذ من قبل الطلبة الذين يجتاوزا امتحان كفاءة اللغة االنجليزية)*( 

  

 

 

    السنة الدراسية الثانية

 .م. س الفصل األول
المتطلب 

 (2)قالساب

المتطلب 

 (1) السابق

 -------  1 إجباري جامعة 

  0101201 2 (1)فيزياء عامة عملية  0101204

 -------  1 مشاغل هندسية  0502192

  0101201 1 (2)رياضيات هندسية  0508101

  0101201 1 (2)كهربائية اراتد 0508122

  0621224 1 لدارات المنطقيةتصميم ا 0522112

  0621099 1 سم هندسير 0502112

 -------  2 مدخل للهندسة 0502200

  0101201 2 تطبيقا ت هندسية 0508102

   28 المجموع 

 الفصل الثاني

  0101201 1 تحليل عددي للمهندسين 0501100

 1 إشارات وأنظمة 0505112
0508102  

0508202 
 

  0508101 1 (1) رياضيات هندسية 0508101

 0522112 2 لدارات المنطقيةتصميم امختبر  0522114
*  

  0508122 1 (1)كهربائية  اراتد 0508121

  0508122 1  (2)الكترونيات  0505162

   16 المجموع 
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    السنة الدراسية الثالثة

 .م. س الفصل األول
المتطلب 

 (2)السابق

المتطلب 

 (1) السابق

   1 إجباري جامعة 

  0101202 2 مهارات اتصال 0501100

  0508121 2 كهربائيةالدارات ال مختبر 0508311

  0505112 1 أنظمة التحكم 0508142

  0508101 1 (2)كهرومغناطيسية  0505152

  0505162 1 (1)الكترونيات  0505162

  0505221 1 االحتماالت والعمليات العشوائية 0505111

   17 المجموع 

 الفصل الثاني

  0505162 2 ر االلكترونياتمختب 0505161

  0508142 2 التحكم انظمة مختبر 0508141

 0505162 0522112 1 الرقمية اإللكترونيات 0505164

  0522112 1 األسمبليالمعالجات الدقيقة ولغة  0522111

 0508121  0505162 1 األجهزة والقياسات 0508141

  0505152 1 (1)كهرومغناطيسية  0505151

  0505111 1 تناظرية تصاالتا 0505114

   26 المجموع 

 

 

 

 

    السنة الدراسية الرابعة

 .م. س الفصل األول
المتطلب 

 (2)السابق

المتطلب 

 (1) السابق

  0505114 1 اتصاالت رقمية 0505412

  0101201 3 اقتصاد هندسي 0502454

  0505114 2 التناظرية تصاالتاالمختبر  0505411

 0508101 0505112 1 لجة اإلشارات الرقميةمعا 0505414

 0511233 2 األسمبليمختبر المعالجات الدقيقة ولغة  0511330
*  

  0505164 2 مختبر اإللكترونيات الرقمية 0505165

   1 اختياري جامعة 

   26 المجموع 

 الفصل الثاني

 0508341 0511233 1 األنظمة المضمنة 0511431

 0505162   0505412 1 ت االتصاالتإلكترونيا 0505461

  0508141 2 مختبر األجهزة والقياسات 0508144

  0505412 2 مختبر اتصاالت رقمية 0505416

  0505151 1 األمواج الدقيقةهندسة  0505512

   1 اختياري جامعة 

   1 اختياري قسم 

   22 المجموع 
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    السنة الدراسية الخامسة

 (2)المتطلب السابق .م. س ولالفصل األ
المتطلب 

 (1) السابق

  0505461 2 االتصاالت تمختبر الكترونيا 0505461

  0505412 1 االتصاالتأنظمة  0505510

  0505151 1 هندسة الهوائيات 0505514

  .م. س 210 اجتياز 2 (2)مشروع تخرج  0505592

   1 اختياري جامعة 

   1  اختياري قسم 

   15 عالمجمو 

 الفصل الثاني

  0505412 1  واسيبالحاالتصاالت وشبكات  0505511

 0505512 0505514 2 مختبر األمواج الدقيقة والهوائيات 0505511

  0505510 2 مختبر االتصاالت المتقدمة 0505518

  0505592 1 (1)مشروع تخرج  0505591

   1 اختياري قسم 

   1 اختياري جامعة 

   21 المجموع 

                                              

 الصيفيالفصل 

  م.س 220اجتياز  1 التدريب الميداني 0505590

   1 المجموع 

 

       (ساعات معتمدة  3)حرة  مادة
 .الجامعةيختارها الطالب من بين المواد التي تطرحها                        

 

 

 :سنوياتوزيع الساعات المعتمدة 
 السنة األولى 58

 السنة الثانية 34

 السنة الثالثة 33

 السنة الرابعة 33

 السنة الخامسة 31

 مادة حرة 3
 المجموع 260
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وصف المواد: 
ساعة معتمدة 2  00508102 تطبيقات هندسية 

تطبيقات ،المعادالت التفاضليةلحل ، Matlab   ،Simulinkاستحدام ،  المعادالت التفاضلية العاديةحل ،تحويالت البالس 
 .نمذجة االنظمة الهندسية، هندسية 

المتطلب السابق  (5)تفاضل وتكامل  إجباري تخصص

 أو متزامن

ساعات معتمدة 1  0508101 (2) رياضيات هندسية 
طية من  الرتبة األولى ، مقدمة في األعداد المركبة واالشتقاق الجزئي ،حل المعادالت التفاضلية العادية الخطية و غير الخ

الرتبة الثانية والرتب العليا حل المعادالت التفاضلية باستخدام متسلسالت القوى ، حل المعادالت التفاضلية باستخدام تحويالت 
الضرب النقطي ، المتجهات في المستوى، المتجهات، البالس وتطبيقاته، نظم اإلحداثيات العمودية واالسطوانية والكروية

  .اقتران بسل، اقترانات خاصة، الخطوط والمستويات في الفراغ ، المصفوفات والمحددات، المتجهي والضرب
المتطلب السابق   (5)تفاضل وتكامل  إجباري تخصص

 أو متزامن

ساعات معتمدة 1  0505111 االحتماالت و العمليات العشوائية 
المتقطعة والمتصلة، العمليات على المتغيرات العشوائية، اقترانات  مبادئ االحتماالت ونظرية المجموعات، المتغيرات العشوائية

التوزيع المختلفة، مدخل إلى العمليات العشوائية، اقترانات الترابط، العمليات الخطية، والتقريب، عمليات بويزن وتسلسالت 
 .ماركوف، التحليل الصفي

وأنظمة إشارات إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0508101 (1)رياضيات هندسية  

، اللي لحقل متجه (Div)، تباعد الحقل المتجه (Grad)التدرج لحقل عددي  ،(السطحي و الحجمي)التكامل الثنائي و الثالثي 
(Curl)،تكامل فورير  -متسلسلة فورير : تحليالت فورير  متسلسلة تايلر ، متسلسلة لورانت ،، األعداد المركبة وتحليالتها– 

   .تحويالت فورير
(1)رياضيات هندسية  إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0508122 (2)كهربائية  اراتد 

 التحليل العقديليلها، موزعات الجهد والتيار، المصادر غير المستقلة وتح ،و كيرشوف أوم قوانينأنواع الدوائر وعناصرها، 
،  RL،(RC) والحلقي، تحوالت المصادر، التراكب ونظريتي ثيفينين ونورتن، المحاثة والمواسعة، الدوائر الخالية من المصدر

 .الخالية من المصدر وأنواع اإلخماد واالستجابة الكاملة RLCدوائر  تطبيقات االقترانات القسرية،
(5)فيزياء عامة  إجباري تخصص متطلب السابق ال 

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0508121 (1)كهربائية  اراتد 

تحليل ، التردد العقدي، االقترانات القسرية الجيبية، مفهوم المتجه، االستجابة الجيبية المستقرة، متوسط القدرة والقيم الفعالة،
تحليل االستجابة الترددية، منحنى بود،  ربائيةفي الدوائر الكه راستخدام تحويالت البالس و فوري، وتصميم دوائر الرنين 

أحادية الطور، ثالثية األطوار توصيلة : متعددة األطوار الدوائر .، المرشحاتالدوائر ثنائية المنفذاً، الدوائر المترابطة مغناطيسي
(Y)   و (Δ). 

(1)كهربائية  اراتد إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعة معتمدة 2  0508122 كهربائيةال الداراتر مختب 

دوائر : الحلقي، نظريتي ثيفينين ونورتن، قنطرة ويتستون، االستجابة العابرةالتحليل و كيرشوف قوانيندوائر التيار الثابت، 
RL, RC, RLC،المرشحات تحليل وتصميم دوائر الرنين ، دوائر التيار المتناوب، مفهوم الممانعة، االستجابة الترددية ، .

  .الدوائر ثنائية المنفذ ، نظرية الطاقة القصوى المنتقلة،(Δ) و   (Y)وائر ثالثية األطوار وتحويالت د
المتطلب السابق   (5)كهربائية  اتراد إجباري تخصص

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505162 (2)الكترونيات  

 الترانزيستور ثنائي القطبين، نواع الديودات وتطبيقاتها ا،  تطبيقاتهالديود و،  p-nوصله ، أساسيات نظرية أشباه الموصالت 
(BJT) ،،ترانزستور تأثير المجال  دوائر انحياز الترانزستور ثنائي القطبية(FET) ،دوائر انحياز ترانزستور تأثير المجال ،

 .ةالمفاتيح االلكتروني، الكترونيات القدرة عناصر ، FETو  BJTباستخدام مضخمات اإلشارة الصغيرة 
(1)كهربائية  اراتد إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505162 (1)الكترونيات  

المضخمات متعددة المراحل ، المضخمات باستخدام  –التركيبات : (BJT)المضخمات باستخدام الترانزستور ثنائي القطبية 
متعددة المراحل ، الستجابة الترددية للمضخمات ، مضخمات  المضخمات -التركيبات : (FET)ترانزستور تأثير المجال

 .التطبيقات ، المضخمات ذات النفاذية المرجعية و المذبذبات –الخصائص : العمليات 
(1)الكترونيات  إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0522112 المنطقية تصميم الدارات 

 العدادات المتتابعة، الدوائر تصميم المجمعات، و المقارنات المشفرات، و المدمجات البوليني، الجبر المنطقية، البوابات

 .المتزامنة،المسجالت

المتطلب السابق   لغة برمجة  ++C إجباري تخصص

 أو متزامن
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ساعة معتمدة 2  0522114 المنطقية الدارات ممختبر تصمي 
. لمنطق الحسابية البسيطة ، الجبر المنطقي ، القالبات وتصميم الساعة الرقميةتجارب على البوابات المنطقية وتصميم وحدة ا

 .العدادات المتزامنة والمسجالت
أو  متزامنالمنطقية    تصميم الدارات إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0502200 للمهندسين تحليل عددي 

. مثل الهندسة الكهربائيةالمشاكل الناتجة في المجاالت الهندسية محاكاة تعريف وية، تدريبات عملية على األدوات الحساب.
كاد و -ل فورتران وبيسك، ولغة السي، واألدوات البرمجية مثل ماذثالمعرفة األساسية بلغات الحاسوب عالية المستوى م

الهدف األساسي من المساق هو تأسيس .ألدواتالماتالب، يحلل الطالب ويحل ويعرض النتائج للمشاكل الهندسية بواسطة هذه ا
 .فهم لدى الطالب عن العمليات الحسابية ومحدوديتها وتزويد الطالب باألدوات الالزمة ليكون منافسا في فعاليته لحل المشاكل

(5)تفاضل وتكامل  إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعة معتمدة 2  0501100 مدخل الى الهندسة 

، وكيف تقّدم المشاريعكيف يصوغ، يضع، ويحّل المشاكل، كيف تعمل على فريق لتصميم . ، مجاالت عمل المهندسينمقدمة
المجاالت المختلفة للهندسة والطبيعة المتعددة األغراض لتصميم الهندسة . نتائج العمل الهندسي في الشكل الشفهي والمكتوب

نقابة المهندسين . الجمعيات و النقابات المهنية الهندسية. ممارسة المهنية الهندسيةال. مجموعة مبادئ المهندس األخالقّية. الحديث
 .األردنيين

المتطلب السابق  اليوجد متطلب إجباري تخصص

 أو متزامن

 0502112 رسم هندسي 
تجميع المساقط ، بعادالرسم ثالثي األ، طرق رسم المساقط الهندسية، أدوات الرسم الهندسي ، مقدمة في أساسيات الرسم الهندسي

 (AutoCAD) مقدمة في الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب، الهندسية 

المتطلب السابق  حاسوب استدراكي إجباري تخصص

 أو متزامن

ساعة معتمدة 2  0502192 مشاغل هندسية  
 عمل تمرين باستخدام، دة واللحامالحدا أدواتتدريب الطالب على استخدام  ،الخراطة وأدواتتدريب الطالب على استخدام عدد   

تدريب الطالب على استخدام عدد وأدوات النجارة ، أدوات القياس  .الحادة واللحام أدواتعمل تمرين باستخدام ، ادوات الخراطة
ام عمل تمرين باستخد، تعريف الطالب بأنواع الدوائر الكهربائية وكيفية عملها، تدريب الطالب على استخدام أدوات السباكة،

  . عمل تمرين باستخدام أدوات السباكة، أدوات النجارة

المتطلب السابق  اليوجد متطلب إجباري تخصص

 أو متزامن

ساعة معتمدة 2  0501100 مهارات اتصال 

مهارات  . سلوكيات وأخالقيات مهنة الهندسة، دور المهندس في المجتمع، مهارات االتصال الالزمة لعمل المهندس بعد تخرجه
، إدارة االجتماعات وتدوينها، كتابة السيرة الذاتية، مهارة التأثير والعرض، ، ين القراءة والكتابة واالستماع والمناقشةتحس

المصطلحات الهندسية الفنية، الكتابة الفنية للتقارير العلمية ومشاريع التخرج، تطبيقات عملية على استخدام التكنولوجيا الحديثة 
 .في االتصال

خصصإجباري ت المتطلب السابق  اللغة االنجليزية 

 أو متزامن

ساعات معتمدة 1  0505461 الكترونيات االتصاالت 
دوائر  .المرشحات الفعالة وغير الفعالة. المذبذبات. المضخمات ،مختلفة الرقمية التناظرية والتصاالت االتحليل دوائر نظم .

تضمين : دوائر االتصاالت الرقمية ، .وكشفه FMالتضمين الترددي  ،وكشفه AMالتضمين السعوي  :تناظرية التصاالت اال
تشفير ،تشفير وفك التشفير الرقمي ،  PPMموقع النبض تضمين و،  PWMة سعة النبض تضمين،  PAM  نبضة مقدار ال

 .المفتاح  تضمينتشفير وفك تشفير النمط التربيعي ل،وفك تشفير وتيرة تحويل القفل 
لرقميةاالتصاالت او (5)يات الكترون إجباري تخصص  المتطلب السابق  

ساعات معتمدة 1  0505164 الرقمية تااللكترونيا 
، بوابات المقاومة والترانزستور األساسية: مادة االلكترونيات الرقمية تصف كيفية عمل البوابات المنطقية بمختلف أنواعها

عملية تبدد ، FETخصائص ، الترانزستور  وكيفية عملها -رانزستورتركيب بوابات الت، بوابات الدايود والترانزستور األساسية
الترانزستور من نوع  -بوابات الترانزستور، مفتوحة الجامع  TTLبوابات ، ئقة السرعة وقليلة الطاقة اف  TTLبوابات ، الطاقة 
-tri موس -السيبوابات ، و العاكسات  CMOSو  NMOSبوابات ، MOS بوابات ، األساسية  ECLبوابات ، شوتكي

state   والتوصيالت بين مختلف مجموعات ، كما سيتعرف الطالب على  المقارنات بين المفاتيح الثنائية. وبوابات الحالة
الدوائر المتكاملة ذات ، دوائر الزمن ، الذاكرة العشوائية الوصول والذاكرة الدائمة الشبه موصلة : سيتم التطرق إلى. المنطق

 .وااللكترونيات المبرمجة، دة االهتزازات العدي
(5)الكترونيات تصميم الدارات المنطقية   و  إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعة معتمدة 2  0505161 مختبر االلكترونيات 

دوائر تقويم نصف موجة وموجة كاملة،خصائص وتطبيقات الديودات ذات األغراض  ، دالدايودوائر  -دخصائص الدايو
قاعدة )، خصائص الدخل والخرج للترانزستور ثنائي القطبية بتوصيالته المختلفة ...(زينر، الضوئية، شوتكي،: مثل)صة الخا

دوائر انحياز ترانزستور ثنائي القطبية، ترانزستور ثنائي القطبية كمكبر إشارة  ،(باعث مشترك –جامع مشترك  -مشتركة
 .FET، دوائر انحياز (JFET, EMOSFET, DMOSFET)ل خصائص ترانزستور تأثير المجا صغيرة وكمتاح،

(5)الكترونيات  إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعة معتمدة 1  00502454 اقتصاد هندسي 

واحدة وموحدة ونماذج الدفع . التكافؤ وصيغة الفائدة المركبة. مبادئ االقتصاد والهندسة، والعناصر الرئيسية لدراسات الجدوى



 13 

الحاضر، السنوية التي تبلغ قيمتها في المستقبل، ومعدل العائد الداخلي، ونسبة . سي، ومعايير القرار عن بدائل واحدة ومتعددةاأل
آثار ضريبة الدخل على اتخاذ القرارات وتحليل البيانات . التكاليف والفوائد وطرق السداد، ومعاملة التدفقات النقدية المختلفة

نظريات األدارة، اإلدارة الهندسية . إدارة المشاريع، وجدولة المشاريع باستخدام جانت وأسبقية األساليب مبادئ تقنيات. المالية
 .وتطبيقاتها في الصناعة

المتطلب السابق  (5)تفاضل وتكامل  إجباري تخصص

 أو متزامن

ساعات معتمدة 1  0522111 المعالجات الدقيقة ولغة االسمبلي 
وتتضمن المادة الجوانب المادية والبرمجية للمعالجات . عالجات الدقيقة وتطبيقاتها وأساليب تطويرهاأساسيات تصميم أنظمة الم

في نمطيها  8186الدقيقة وبنيتها والنواقل التي تستخدم في تصميم أنظمة المعالجات ويتم دراسة عائلة المعالجات لشركة إنتل 
وتغطي المادة الجانب البرمجي من لغة . لمعالج مع مكونات الحاسوبالحقيقي والمحمي، وعمليات المقاطعة، وتقنيات ربط ا
وكذلك توضح المادة األنظمة المتقدمة للمعالجات الدقيقة مثل معالجات . أسمبلي للمعالج بما فيها البرامج الفرعية والمقاطعات

 .إنتل بنتيوم

المتطلب السابق  تصميم الدارات المنطقية    إجباري تخصص

 أو متزامن
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ساعة معتمدة 2  0522110 ولغة االسمبلي مختبر المعالجات الدقيقة 
استخدام أساسيات لغة اسمبلي ومجموعة التعليمات للمعالجات الدقيقة، كتابة، تصحيح . التفاعل مع مختبر المعالجات الدقيقة

 .راجاألخطاء وتنفيذ برامج مختلفة بلغة االسمبلي ، واستخدام واجهات الذاكرة واإلدخال واإلخ
أو متزامن  المعالجات الدقيقة ولغة االسمبلي إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0522412 األنظمة المضمنة 

وبرمجته، ربطه مع وحدات اإلدخال واإلخراج، تحويل البيانات من تناظري إلى رقمي ( PIC)تركيب المتحكم الدقيق 
 .تطبيقات إستخدام المتحكم الدقيقوبالعكس، الربط مع المجسات، 

أنظمة التحكم و المعالجات الدقيقة ولغة االسمبلي إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعة معتمدة 2  0505165 الرقمية تااللكترونيامختبر  

سرتقرار، المقارنرات متعرددة االهترزاز الغيرر مسرتقرة وأحاديرة اال ة، الردوائر المنطقيرMOSوخصائصرها، خصرائص  TTLدوائرر 
ودائررة ، وموجرات الفولتيرة ، مؤقترات الردوائر المتكاملرة ، تنراظري إلرىرقمي و الرقمي  إلىمحوالت التناظري وقداحات سميث، 

، المكبررر الغيررر عرراكس، المكبررر  س، مكبررر العمليررات وتطبيقاترره، المكبررر العرراكواجهررة البوابررات المنطقيررة، اخررذ العينررة واإليقرراف 

 .تكامليوال يالتفاضل

الرقمية تااللكترونيا إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعة معتمدة 2  0505461 الكترونيات االتصاالتمختبر  

، PPLمضخمات اإلشارة، كسب الجهد والتيار والقدرة، دوائر التضمين وفك التضمين المختلفة التناظرية والرقمية، دائرة 
 ، المذبذباتالمرشحات الفعالة وغير الفعالة

المتطلب السابق  الكترونيات االتصاالت إجباري تخصص

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505351 (2(ةكهرومغناطيسي 

 -المجال المغناطيسي الثابت -الموصالت والعوازل -الطاقة والجهد -قانون جاوس -المجال الكهربائي الساكن -تحليل المتجهات
 -تيار اإلزاحة -قانون فاراداي -المجاالت المتغيرة زمنيا –شروط الحدود بين المواد -غناطيسيةالقوى والمواد الم -قانون أمبير

 .معادالت ماكسويل في شكليها التفاضلي والتكاملي

(5)فيزياء عامة   إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505351 (1(ةكهرومغناطيسي 

انتشرار الموجرات ، المجراالت الكهربائيرة والمغناطيسرية المتغيررة زمنيرا بشركل جيبري -المتغيررة زمنيرامعادالت ماكسويل للمجاالت 
التطبيقررررات األساسررررية .علررررى حرررردود األوسرررراطلموجررررات ل واالنكسررررار، االنعكرررراس األوسرررراط المختلفررررةالكهرومغناطيسررررية عبررررر 

 .الهوائيات مثلنظم البث موجهات الموجات، خصائص وللكهرومغناطيسية في خطوط النقل 
المتطلب السابق  (1)ة كهرومغناطيسي إجباري تخصص

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505112 إشارات وأنظمة 

نظم إشارات الزمن المتواصل والزمن المنفصل ، الردوري ، واألسرى ، واإلشرارات الجيبيرة ، وحردة الردافع وحرده خطروة المهرام ، 
أنظمرة الرزمن الخطري : أنظمرة الرزمن الخطرى الثابترة . نفصل وخصائص هذه األنظمرةونظم إشارات الزمن المتواصل والزمن الم

وتكامرل االلترواء ، خرواص أنظمرة الرزمن ،الثابت منفصلة الزمن ، مجاميع االلترواء، أنظمرة الرزمن الخطري الثابرت متصرلة الرزمن 
للررزمن المتواصررل ، خررواص تحويررل  رفرروريتحويررل :.  فرروريرتحويررل  .وخصائصررها وتطبيقاتهررا فرروريرسلسررلة   .الخطرري الثابررت

باسرتخدام تحويرل  -تحليرل أنظمرة الرزمن الخطري الثابرت . تحويل البالس وتحويل البالس العكسي: فوريرتطبيقات تحويل . فورير
 .صلنفللزمن الم فوريرتحويل . و تطبيقاته z تحويل. البالس

و تطبيقات هندسية (1)رياضيات هندسية  إجباري تخصص ابق المتطلب الس 

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505114 االتصاالت التناظرية 

ونسرربته، التمثيررل ألترروزيعي  التضررمين والحامررل المختررزل، معامررل الكامررلبكررل أنواعرره الحامررل ( AM) تضررمين السررعةمرردخل إلررى 
 نمررط ( FM) دديالتضررمين التررر، مفرراهيم  التضررمين الطرروري،  للتضررمين السررعوي، توزيررع الطاقررة  التضررمين السررعوي شررارةإل

، التمثيررل التضررمين نطاقررات التررردد و معامررل  للتضررمين الطرروري، العالقررة والفروقررات بررين األنررواع المختلفررة  التضررمين الترررددي
. ، مبرادئ االتصراالت الرقميرة التضرمين السرعوي و  التضرمين الطروري برين  توالفروقرا،  التضرمين الطروري شرارة إللتوزيعي ا

نمذجررة  TDMو  FDM، نظررم الخلررط والتقسرريم الترررددي والزمنرري( PCM) النبضرري التضررمينشررفير، نظررم العينررات، التكميررة، الت
، نظرم اتصراالت اإلشرارات النبطيرة، نطراق قاعردة التشويش في أنظمة االتصاالت تأثير التشويش على أنظمرة االتصراالت المختلفرة

 ( ,PAM,PWM,PPM)نقل النبط ، أنواع نقل اإلشارة الزاوية النبطية 
المتطلب السابق  االحتماالت و العمليات العشوائية إجباري تخصص

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0508142 أنظمة التحكم 

أخطراء حالرة االسرتقرار فري األنظمرة األوليرة ، معردل االسرتجابة للرزمن ، تتضمن هذه المادة مقدمة في أنظمة التحكم وخصائصرها 
أخطراء حراالت االسرتقرار فري  أنرواع، حقرول الرزمن والترردد ، تحويل االقترانرات، حة والمغلقة أساسيات الدوائر المفتو، والثنائية 

معرردل االسررتجابة وحرراالت ، بنينررة،  خصائصررهمررنهج لوكرراس فرري اسررتخراج الجررذور بمررا فرري ذلررك ، األنظمررة الخطيررة التراجعيررة 
حراالت ، رسرم البرود ويتضرمن تقرديرات الخرط المسرتقيم تطبيقات فري . تطبيقات في مناهج االستجابة والحساسية للتردد. االستقرار

 ، معيار االستقرار، وتتضمن خصائصها Nyquistتطبيقات خريطة . حافة االكتساب وحافة الشكل، االستقرار في حقول التردد
تضرمن تصرميم أنظمرة الرتحكم التراجعيرة وت. تطبيقرات رسرم نيكلروس البيراني.المعكوسة Nyquistخريطة ، Mوحلقات  Nحلقات 

تطبيقرات علرى . و تقيريم األداء ألنظمرة الرتحكم التراجعيرة،  PD, PI, PIDأساسيات في التصرميم والتصرميم باسرتخدام متحكمرات 
 .التعويض ويتضمن على تعويض الحالة المتقدمة وتعويض الحالة المتأخرة وتعويض الحاالت المتقدمة والمتأخرة
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ساعة معتمدة 1  0508141 و القياسات األجهزة 
 باشرالتيار الم ، قناطر(المقاومة المتغيرة ثالثية األطراف)قياسات، مجزئ الجهد ات الأساسيوالخطأ، أنظمة الوحدات، قياسات ال

، أجهزة قياس التياروالمتناوب المؤشرة، الجلفانوميتر، الداينموميتر الكهربائي،  أجهزة قياس التيار المباشر ناوب،والتيار المت
ز قياس اجهالمقاومة،  أجهزة قياس ،تأثيرات الحمل، ةرقدال معامل أجهزة قياس ة،رقدأجهزة قياس الجهد، أجهزة قياس ال

 . ة، محلل الطيفراسم اإلشارعازلية، عدادات التردد، محوالت القياس، ال
(1) الكترونيات  و ( 5)كهربائية  دارات إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعة معتمدة 2  0508141 التحكم أنظمة مختبر 

االستجابة االنتقالية و المستقرة ، أنظمة التحكم من الدرجة األولى و الثانية: المواضيع التالية مجموعة من التجارب تغطي
التحكم بمحركات التيار المستمر ، االستجابة الزمنية و الترددية. واالستجابة للمدخالت المختلفة مثل اقتران درجة الوحدة و غيره

التحكم باستخدام  Simulinkو  Matlabطبيقات على صندوق األدوات   ت. التحكم بالمستوى ، PIDتطبيقات على متحكمات 
PLC. 

المتطلب السابق  أنظمة التحكم إجباري تخصص

 أو متزامن
ساعة معتمدة 2  0508144 و القياسات األجهزةمختبر  

أجهزة قياس التيار  ناوب،متوالتيار ال باشرالتيار الم في قناطر( المقاومة المتغيرة ثالثية األطراف)استخدامات مجزئ الجهد 
، قياس القدرة، (االستخدام)والمتناوب المؤشرة، المقاومات المتوازية، المحوالت وقياس الخطأ، األجهزة متعددة القياس  المباشر

 .محلل الطيف. قياس التردد ومزودات الطاقة، راسم اإلشارة
و القياسات األجهزة إجباري تخصص المتطلب السابق   

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505511 شبكات االتصاالت والحواسيب 

وطبقة ربط   (Physical)الفيزيائية TCP/IPمدخل إلى طبقات نظام  .و تطبيقاته  OSIنموذج ،  تقنيات التبديل، مقدمة
ام تقنيات زيادة قدرة الشبكة باستخد. مقدمة إلى نظرية االصطفاف.  ، (Network)وطبقة الشبكات   (Data link)البيانات
 . Bluetooth, WiFi, WiMaxالشبكات الالسلكية التقنيات الالسلكية مثل . التشفير

المتطلب السابق  االتصاالت الرقمية إجباري تخصص

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505510 أنظمة االتصاالت 

  ISDNأنظمة الهاتف الرقمي  مقدمة إلى : حديثةهذا المساق يهدف إلى التعريف بأنظمة االتصاالت التطبيقية التقليدية منها و ال
. أنظمة اتصاالت باأللياف الضوئية. تقنيات التوليف و التشويش. األنظمة عريضة الطيف والقفز الترددي. أنظمة التلفاز

 AMPSأو  GSMمدخل إلى أنظمة االتصاالت المتنقلة كالـ . االتصاالت الفضائية
لمتطلب السابق ا االتصاالت الرقمية إجباري تخصص

 أو متزامن
ساعة معتمدة 2  0505416 الرقمية تمختبر االتصاال 

، و استرجاعه سيغماوال الدلتاتضمين ، التضمين النبضي بانوعه  multiplexing ات الدمجالتعريف وأخذ العينات ، تقني
، اإلرسال  Q-PSK،املةتوليد اإلشارة الح ASK ،FSK  ،PSKالتضمين المحمول بأنواعه . التضمين ائروتصميم د

 .المشفر واالستقبال
المتطلب السابق  االتصاالت الرقمية إجباري تخصص

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505511 هندسة األمواج الدقيقة 

،  ةالمايكرويالمذبذبات ، كذلك موجهات الموجات و، بشكل أساسي توليد الطاقة ذات الذبذبات العالية ونقلها  تتضمن هذه المادة
 وانتشار الموجات الراديوية في الفضاء، ةالمايكرويالحاالت الصلبة عناصر مبادئ 

(5)كهرومغناطيسية  إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن

 المتطلب السابق إشارات وأنظمة إجباري تخصص

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505414 معالجة اإلشارات الرقمية 

،الررربط المتتررالي  2و  1محررول فررورير السررريع والمتقطررع تراكيررب الفالتررر الرقميررة المباشرررة ذات الشرركل ،و تطبيقاترره   Zتحويررل 
ستجابة المحرددة والغيرر محرددة، تصرميم تصميم فالتر ذات اال. والمتوازي للفالتر الرقمية، تراكيب الفالتر ذات االستجابة المحددة

 .مشروع تصميم فلتر رقمي .تأثيرات الدقة في التصميم. الفالتر الغير محددة
(5)رياضيات هندسية  و إشارات وأنظمة إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505412 تصاالت رقميةا 

التشويش في تقنيات ،ونموذج العين ، المساواة ،تشكيل النبضات ، AWGNو   ISIاإلشارات الرقمية عبر القنوات مع وبدون 
نمذجة ، حد التمرير للنقل الرقمي  فلتره،  مثلىوالمستقبالت ال ات المطابقةالمرشح، الرقمي وتحليل احتمالية الخطأ   التضمين

تمثيل فضاء ( . DPSK)و( PSK)و( FSK)و ( ASK) ـاإلشارات واألنظمة لمستوى النظام الثنائي والمستوى المتعدد ل
 . رابطة و غير المترابطةتحليل احتمالية الخطأ لطرق التشفير الرقمي للكاشفات المت. اإلشارات ونموذج االستقبال 

المتطلب السابق  االتصاالت التناظرية إجباري تخصص

 أو متزامن
ساعة معتمدة 2  0505411 مختبر االتصاالت التناظرية 

تحليل ،   Super heterodyne، دائرة الـ AM ،FMالتضمين وفك التضمين السعوي والترددي ،نين والبلورات دوائر الر
 . الموجات المضمنة

المتطلب السابق  االتصاالت التناظرية إجباري تخصص

 أو متزامن
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ساعات معتمدة 1  0505514 هندسة الهوائيات 
أنواع ، المصادر الخطيةفوفات، أساسيات وتعاريف، نظم بسيطة في اإلشعاع ، المص. النظرية التمهيدية وتصميم الهوائيات

 .الهوائيات عريضة النطاق، قياسات الهوائيات، السلكية لهوائيات، ا(… -horn- dish- microstrip)الهوائيات 
(5)كهرومغناطيسية  إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعة معتمدة 2  0505511 الهوائيات واألمواج الدقيقة مختبر 

القدرة للموجات قياسات القياسات ألنواع مختلفة من الهوائيات، ، قياسات الكسب، الموجهة أساسيات الهوائيات ،الهوائيات
 ودامجات اتشفا، كالمحمالت السلسلية والمفرعة،  الموجهة، المقرنات  موجهات الموجات، SWRقياسات المعاوقة و، الدقيقة

 .الموجات الدقيقة
هندسة الهوائياتو  إجباري تخصص المتطلب السابق  هندسة األمواج الدقيقة  

 أو متزامن
ساعة معتمدة 2  0505518 مختبر االتصاالت المتقدمة 

قنية ت. GPSنظام . ، تفاعل المحطة األساسية مع المحطة المتنقلةGSMنظام . CDMAتعدد الوصول باستخدام تقسيم الشفرة 
مفاهيم اتصاالت . الطيف المنتشر، التضمين وفك التضمين، طيف االنتشار ذو التتابع المباشر، طيف االنتشار ذو قفز التردد

األقمار الصناعية، تغيير التردد المخصص للصعود والهبوط، وصلة القمر الصناعي المتعلقة بالصوت والصورة بين المرسل 
وئية، قياس القدرة الضوئية، خصائص الثنائيات الباعثة للضوء والكاشفة للضوء، تحديد زاوية مفاهيم االتصاالت الض. والمستقبل

القبول والفتحة العددية لأللياف الضوئية، قياس الفقدان، قياس طول الليف الضوئي والتوهين وفقدان الوصالت باستخدام 
OTDR . 

المتطلب السابق  أنظمة االتصاالت إجباري تخصص

 أو متزامن

ساعات معتمدة 1  0505418 ازهندسة التلف 
المفاهيم الفيزيائية للتلفاز، أدوات إظهار والتقاط الصورة التلفزيونية، توليد اإلشارة التلفزيونية، مراحل مسح والنحراف وتزامن 

 .األشعة الضوئية، أنابيب اإلرسال واالستقبال التلفزيوني الملون، المفاهيم األساسية للتلفاز الرقمي
تخصص اختياري المتطلب السابق  االتصاالت الرقمية 

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0522410 معالجة الصوت والصورة 

ل يتحو و على الصور الرقمية ؛ الترشيح ثنائي األبعاد الرقمية الهندسيةو  ةجبريالعمليات ال، النقطة: دراسة المواضيع التالية 
 .ترميم و الضغطالو  ةتجزئال؛ تحسين الصورة ،تقنيات  فوريه

تخصص اختياري (5)رياضيات هندسية و  إشارات وأنظمة  المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505412 نظرية المعلومات و التشفير 

. رمعلومات منفصلة واإلنتروبي ومصدر التشفي. نظرة عامة لالتصاالت الرقمية ونظم التخزين: واإلنتروبي المتقطعة المصادر 
. نموذج القنوات المنفصلة : القنوات والقدرة القنوات . تشفير علم الحساب . زيف-ليميلقاموس التشفير وتشفير . تشفير هوفمان

الحقل الثنائي . اعتبارات عامة: تصحيح أخطاء تشفير الكتلة . تشفير الكتلة و نظرية شانون. قدرة القناة والقناة الثنائية المتناسقة 
تعريف وخصائص : الشيفرة الدورية . شيفرة هامينج . فك الرموز الخطية . كتلة الرموز الخطية. ء الموجه وثنائي الفضا

تعريف شيفرة : شيفرة االلتواء . كتابة وفك الرموز للشيفرة الدورية . الدورية  الشيفرةتمثيل متعدد الحدود . الشيفرة الدورية 
 .القرار الصعب والمرن لفك شيفرة فيتربي.  رة فيتربيشيف .خواص تركيب شيفرة االلتواء. االلتواء 

تخصص اختياري المتطلب السابق  االتصاالت الرقمية 

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505542 نمذجة ومحاكاة أنظمة االتصاالت 

الرقمي  ن التضمي ، وكذلكFM وAM التناظري مثل التضمين  . البرمجيات ة منمحاكاة نظم االتصاالت باستخدام مجموع
، نمذجة  VPI أدواتاستخدام . Simulink Matlab حاسوبيه مثل  تاومحاكاة باستخدام أدال .PSK  ،QAM  ،FSKمثل 

 .الشبكات ومحاكاة
تخصص اختياري المتطلب السابق  أنظمة االتصاالت 

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505511 المتنقلة االتصاالت 

،  المسارنماذج التنبؤ متوسط خسارة .على المدى الطويل والتالشي على المدى القصير ، :  االتصاالت المتنقلة مقدمة ، بيئة
. التشويش. التداخل..مفهوم الخلية و إعادة استخدام التردد. مخططات القنوات المتعددة و القنوات المتجاورة. التغطيةمبادئ 

الوصول ، اتصاالت الجيل الثالث و الرابع، TACS, AMPS, ADS, GSM,  : نظمة االتصاالتأ. تقنيات التضمين
 .الخاص و العام

تخصص اختياري المتطلب السابق  االتصاالت الرقمية  

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505516 االتصاالت الفضائية 

القدرة : معالم النظام الفضائية  وائيات ،تصميم الوصلة الفضائية،تاريخ االتصاالت الفضائية ، الميكانيكا المدارية، اإلرسال، اله
التنظيمات الفضائية متعددة الدخول، ، الضجيج الحراري، كثافة الضجيج، معادالت النظام الفضائي،  القدرة المنقولة،  الفعالة

التلفزيون الفضائي  وجيا المحطات األرضية،تقسيم الشيفرة متعدد الخول، تكنول، الزمني متعدد الدخولتقسيم التقسيم الترددي، ال
 .المستقبل التلفزيوني، المتطلبات التقنيةشبكة التوزيع والبث المباشر ، : 

تخصص اختياري المتطلب السابق  االتصاالت الرقمية 

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0522416 أنظمة التحكم الرقمية 

محول   تحليل األنظمة المتقطعة باستخدام طريقة، نظام حالة الحيز، الت الفرقمعاد، األنظمة واإلشارات المتقطعةمقدمة إلى 
 -معيار راوث ، البيانات أنظمة، توضيح معدالت االستجابة ومعدل االستجابة في حالة االستقرار. Z-transform الزد

تحويالت في ، د البيانيرسم البو،  Nyquistمعيار ،  locusجذور ، في االستقرار  Jerry’sاختبارات ، هيرويتز 
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bilinear ، متحكماتPID. 
تخصص اختياري المتطلب السابق  أنظمة التحكم 

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0508122 (2)آالت كهربائية  

مكافئرة، ، النمذجرة والردائرة المثاليةالالمحوالت المثالية وغير أحادي وثالثي األطوار، : المحوالت الكهربائيةالدوائر المغناطيسية، 
التيرار آالت  ، الخصائص والتحكم بالسررعة،تصنيفالتركيب وال: التيار المباشرآالت تطبيقات نظام الوحدات النسبية، التوافقيات، 

 .الحثيةالت ، الخصائص، النمذجة والدائرة المكافئة، التحكم بسرعة اآلتصنيفالتركيب و، الالمتزامنةالحثية والت اآل: المتناوب

صتخص اختياري المتطلب السابق  (1)و كهرومغناطيسية  (5)كهربائية  دارات 

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505512 هندسة الرادار 

معادلة المفاهيم والتعاريف ، . التصوير السطحي والهدفيالناحية النظرية األساسية لتصميم وتحليل أنظمة الرادار التي تؤدي 
الدقة، المفاهيم  الرادار االصطناعي عالي الموجات عريضة النطاق، معالجة اإلشارة،  ،تصميم الرادار الحديث،  مجال الرادار

 .االصطناعية الفتحةذات 
تخصص اختياري المتطلب السابق  هندسة األمواج الدقيقة 

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505519 موضوعات خاصة في االتصاالت 

يطرح هذا المساق ليغطي بعض المواد . التصاالت من قبل أساتذة القسممساق يغطي مواضيع حديثة ومتطورة  في هندسة ا
 .الغير مضمنة في الخطة الدراسية أو لمواكبة آخر التطورات في مجال هندسة االتصاالت

تخصص اختياري المتطلب السابق  موافقة القسم األكاديمي 

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505515 االتصاالت الضوئية 

األلياف ، لموجهات الموجات ، شار الضوء باستخدام نظريات  األشعة  ونظريات الكهرومغناطيسية ، األلواح  العازلة دراسة انت
، بصرية  -األجهزة الكهرو –مرسالت ومستقبالت األلياف البصرية ، اإلضعاف والتشتيت في األلياف البصرية ، البصرية 

 .أللياف البصرية واعتبارات تصميمهاتقييم انجاز ا، نيان قياس األلياف البصرية قت

تخصص اختياري المتطلب السابق  (5)االتصاالت الرقمية و كهرومغناطيسية  

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505419 نظم النقل في االتصاالت 

أنظمة . ج القصيرةأنظمة األموا، انتشار الموجات الراديوية، تقنيات الدمج، مقدمة لنظم النقل في االتصاالت و وسائط النقل
 .الهواتف و شبكاتها. ترتيب الوصول المتعدد، االتصاالت الفضائية

تخصص اختياري المتطلب السابق  االتصاالت الرقمية 

 أو متزامن
ساعات معتمدة 1  0505590 التدريب الميداني 

 .ية أسابيع متصلةساعات معتمدة يحدد له مكان للتدريب الميداني لمدة ثمان( 111)بعد أن يكمل الطالب   
ساعات معتمدة 115إنهاء  إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
ساعة معتمدة 2  0505591 (2)مشروع تخرج  

. يكون الطالب أحد أعضاء فريق لعمل مشروع تخرج له عالقة بتصميم الكيان المادي أو تصميم برمجيات هندسية أو بحثية
والتصميم البرمجي الهندسي يهدف إلى تصميم برمجيات وتنفيذها . يم وتنفيذ نظام ماديتصميم الكيان المادي يهدف إلى تصم

أما المشروع البحثي فيهدف إلى التحري والتجريب إليجاد حلول لبعض المشاكل المعقدة في حقول . كحلول لبعض المشاكل
ي للمنتج المادي أو البرمجي المطور أما في يتطلب المشروع من الفريق تقديم تقرير وعرض تقديم. العلوم والهندسة المختلفة

 .حالة المشروع البحثي فيطلب من الفريق النتائج التجريبية أو التحليالت النظرية والبرمجية التي تحاكي المشكلة قيد البحث
ساعات معتمدة 155إنهاء  إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
 0505592 (1)مشروع تخرج  ساعة معتمدة 1

في ظل إرشاد مشرف المشروع، تقديم قائمة بأسماء المواد واألجهزة واألسعار التقديرية لهذه المواد التقديرية لمشرف :التصميم
تنفيذ . الفحص والتنفيذ للتصميم في المختبر.المشروع للمصادقة عليها، وضع التصميم النهائي للمشروع تبعا لتعليمات المشرف

الفحص الكلي للمشروع للتأكد من مطابقة . مقارنة النتائج المخبرية بالنتائج النظرية المتوقع. زمبرمجيات تحاكي المشكلة إن ل
كتابة تقرير فني حسب الخطوط اإلرشادية التي يقوم قسم .النتائج التي تم الحصول عليها في ضوء المواصفات التي تم وضعها

تقديم عرض شفوي لمدة زمنية محددة يعرض فيها الطلبة نتائج . عهندسة الحاسوب بتزويدها للطلبة ليغطي مراحل تنفيذ المشرو
 .المشروع في مختلف مراحله

(1)مشروع تخرج  إجباري تخصص المتطلب السابق  

 أو متزامن
 
 

 


