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اسس الكھرباء



  1 لصفحةا

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعلیمیةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنیاھقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. ءلكھربااسس ا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. لمختبرة ،المحاضرا

 لسنةا /لفصل ا 5. يسنو

 )لكليا(سیة رالدت الساعاد اعد 6. 150

 لوصفا اذاد ھعدإیخ رتا 7. 0202/6/02

 ررلمقاف ادأھ 8.

 اهبين طبرلا و ةيئابرهكلا ةسدنهلا يف ةيساسالا تاريغتملا مهف- 1

 تايرظنلا نم ةعومجم مادختساب ةيئابرهكلا رئاودلا عيمج لح نم نكمتلا2-

 بوتناملا راتيلا رئاود لحل رمتسملا راتيلا تايرظن لتغالسا نم نكمتلا3-

 ةيلكلا ةردقلافةرمع و تاهجتملا و ةثالثلا راوطالا رئاود ةيهام كاردا4-

 

 

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقییموالتعلم والتعلیم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفیةاف ادھألا -أ

 لكھربائیةا ةئراللد الساسیةا تلمكوناا معرفة1-أ 

 لكھربائیة ا ئروالدا لحل الساسیةا تلنظریاا معرفة2-أ

ة ئرداالنسب لكل الطریقة ر اختیاامعرفة و لمختلفة ت النظریاانة بین رلمقاا معفة 3-أ

 وبمتنا او مستمر رلتیاا نیكو عندما تلنظریاا هذھ تطبیق في قلفرا معرفة4-أ

 یسیة طلمغناائر واالساسیة للدت المكوناا معرفة 5-أ

 لثالثةار اوطالو احد الور الطوائر دواالساسیة بین وق الفرامعرفة  6-أ

  .ررقملخاصة بالا ةتی رااھلمااف دھألا  - ب

 لمستمرا و وبلمتناا رلتیاا ذات لكھربائیةا ئروالدا حل– 1ب

 عمل – 3بلكھربائیة ا ئروالدا لحل تبالریاضیا الستعانةا – 2ب

 لكھربائیةا ئروالدا امباستخد یسیةطلمغناا ئرواللد ةمحاكا
 ب4-

 لتعلموالتعلیم ائق ارط

 لصیفيایب رلتد،المنھجي ایب رلتد،المختبرة ،المحاضرا

 لتقییمائق ارط

 لیوميالتقییم ،النھائیةت االمتحانا،الفصلیةت االمتحانا،التحریریة رات االختباا

  لقیمیةوا نیةالوجدا افدھألا -ج

 لمختلفةا تللمشكال ةمبتكر لحلو مدھیجاا على صلحرا و لطلبةا ىلد اعالبدا روح زرع1-ج

 ة بنتائج متمیزج فعالة تخر قكفر لجماعيالعمل الطلبة على ا قابلیة تنمیة2-ج

 عاتقھم  على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسیةا لتھیئةا و لطلبةا ىلد لیةوبالمسؤ رلشعوا تنمیة3-ج

 لى نتئج مرضیةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرو ا صلحراتنمیة قیم  4-ج

 لتعلموالتعلیم ائق ارط

 جيھنلما بیردتلا، رشولا و ية لعملا تارتبخلما، ةیمیداكالا تارحاضلما

 لتقییمائق ارط

 لنھائیةرات االختبا،الفصلیةرات االختبا،التفاعلي التقییم ا

 



  3 لصفحةا

 ). لشخصيا رلتطووا یفظلتوا بقابلیة لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا یلیةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
لكھربائیة ا ةئراللد لریاضيا لوصفا1-د

 لكھربائیةل االحماا بحسا2-د

ب لحاسوا امباستخد لكھربائیةا ئروالدا حل3-د

 لكھربائیةائر والدایسیة مع طلمغناائر والدة امحاكا 4-د
 

 
 

 رلمقرابنیة          11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعلیماریقة ط لتقییماریقة ط

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 كةرلمشاا
 لیومیةا

 1-4 20 لمقاییسات و الوحدا اتلمصطلحا ةمحاضر

 يتحریر
 تكارمشا،

 ة،محاضر
 مختبر

Mesh,Kirchoff رلتیاا تنظریا 
 لمستمرا

30 10-5 

 ي،تحریر
 عملي

 ة،محاضر
 مختبر

Thevenin رلتیاا تنظریا 
 وبلمتناا

40 18-11 

 ي،تحریر
 عملي

 ة،محاضر
 مختبر

3 Phase 19-24 30 لثالثةار اوطالائر دوا 

 ي،تحریر
 عملي

 ة،محاضر
 مختبر

Magnetism 25-28 24 یسیةطلمغناا 

 ي،تحریر
 عملي

 ة،محاضر
 مختبر

Transformer 29-30 10 لمحولةا 

      

 

 

 

 لتحتیةالبنیة ا         12.

Electric Technology by Theraga 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

 )درلمصاا(لرئیسیة اجع المرـ ا2 

Fundamentals of electricity by Alexander اھصى بوي یتلا جعالمراو بتلكا ـا 

 )،      یر رلتقا، العلمیة ت المجالا (

IEEE Transactions on circuits and systems النترنیتاقع امو، نیةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 



  4 لصفحةا

 سيرالدر المقراخطة تطویر          13.

 ج كلھلمناالى تغییر ر اجیة بحیث یصارلخاة النافذو العمل الى حقل دا استنااسي سنویا رالدر المقراجعة امر
 اتسنو 5 او 4

 

 



االلكترونیك الرقمي



1 لصفحةا

رلمقراصف و

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

كلية مدينة العلم الجامعة لتعليميةالمؤسسة ا 1.

بلحاسوت اندسة تقنياھقسم   لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

لرقميانیك وكترلالا رلمقرامز ر /سم ا 3.

مختبرة ، محاضر  لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

0202/0202 لسنةا /لفصل ا 5.

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150

لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 0202/6/29

رلمقراف ادأھ 8.

 نا ىلع ارداق بلاطلا نوكي نا ىلع ررقملا فدهي

 اهبين ليوحتلا ةيفيكو ةيمقرلا دادعالا ةمظنا مهف- 1

 اهنم ةدافتسالاو اهليلحت قرطو ةيمقرلا تاباوبلا مهفو ةفرعم- 2

 اهليلحتو ةيمقرلا رئاودلا ميمصت مهفو ةفرعم- 3

 ةيمقرلا رئاودلا تامادختسا مهفو ةفرعم- 4

 سكعلابو يلثامتلا ماظنلا ىلا ةيمقرلا ماظنلا نم ةمظنالل ليوحتلا قطر ةفعرم- 5



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادھألا -أ

 تعمليا فيو ئروالدا تحليل في منھا دةالستفاوا بينھا لتحويلا قروط لرقميةا ادالعدا نظمةا معرفة 1-أ

لبرمجة ا

 لعملا بسح ةيلرقمار ئاودلا وينكفي ت اھمادختسا ةيفيكوا ھعانواوة يلرقما تابابو لا ةعرفم 2-أ

 جةرلخاوا خلةالدا لرقميةا تلموجاا معرفة ريقط عن منھا بلمطلوا

جة رلخاالرقمية الموجة امعرفة شكل ق ورة طلمختلفة بعدالرقمية ائر والداعلى تحليل عمل  رةلقدا 3-أ

 قرط مادختسا باھتالدامعوفة لتخلما ةيلرقمار ئاودلل ةبسنلبا يممصاتلاط سبا ىلال وصولا ىلع رةدقلا 4-أ

دة متعد

 بالعكسولرقمي م النظاالى التماثلي م النظاامن ت لموجااتحويل  5-أ

 لناحيةا من لمھمةا ئروالدا من اھغيرو لزمنيةا ئروالدوا لرقميةا اداتلعدا تصميم قرط معرفة 6-أ
 لعمليةا

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دھألا  - ب

 رةفضل صووالرقمية بابسط ائر والداتصميم  – 1ب

 خرالى م التحويل من نظاوالبرمجية ت العملياالرقمي في دي العدم النظاام استخداعلى رة لقدا – 2ب

 ستخاماتھا وا عملھا قرط معرفةو لرقميةا ئروالدا تحليل – 3ب

 قمية بتصاميمق رلقيم بطرل اخاوادقمي رغير اج خراء ذات اجزاية على ولحاائر والداتصميم  4-ب
 بلمطلواحسب و معينة

 لتعلموالتعليم ا ئقارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديصلرار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح :ةيميداكالا تارحاضلما

 يلعملا يراھلما بنجالار ويطت ىلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةرحاضلماء اثنا ھلعتفاى دم ةظحالمق يرط نع بلالطا ييمقتلس اسالافر وي ثيح :يلعفاتلا يمقتلا

                                                                                                   

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل ھتعباتمو بلالطا مھف ىدمل ةلمعرفافر وي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا ھتكرامشو

 ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخايسي رلتدا قبل من ةالمعطا

 نوكتو :ةئياھنلا ترااتبالخا ريلمھاوايمي دالكااسي بجانبيھا رالدا لفصلا لخال اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع

 بجانبيھا سيةرالدا لسنةا لخال اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةيئاھنلا قةلحلا

 ريلمھاوا يميدالكاا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 لمختلفةا تللمشكال ةمبتكر لحلو مدھيجاا على صلحروا لطلبةا ىلد اعالبدا روح زرع 1-ج

 ة بنتائج متميزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  2-ج

 عاتقھم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتھيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج
 



  3 لصفحةا

 لى نتائج مرضيةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 تحفيزو عمل قفر تشكيل ريقط عن لطلبةا بين ونلتعاا روح تنمية مختلفة قبطر لھا لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 عدة صشخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل مةزلالا دلجھوا جميع لبذ على لطلبةا

 لتقييمائق ارط

 لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذھ يتم حيث :لمباشرا لتقييما
لطالب رة اقدى يتم تقييم مد :لعمليةا يعرلمشاالك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا لنتائجق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجااعلى 

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
بالعكس ددي ولترالى الزمني ل المجاامن ت الدلمعاا تحويل 1-د

 تالتصاالا لمجا في ماتھااستخدوا تالدلمعاا تحليل 2-د

ة لمعقدالرياضية ت االدلمختلفة للمعال الحلوا ديجاا 3-د

 منھا لعمليةا دةالستفاا قروط تلمصفوفاا حلو تحليل 4-د
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 السئلةا

، لشفھية ا

ر الختباا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

النظمة امعرفة  لرقميةاد االعدم انظا

 تحويالتھاولرقمية ا

 خرمن شكل ال

15 1,2,3 

 السئلةا

خ الا،ةيھفلشا

 يميولا رابت

 ة،محاضر
 مختبر

 تباالبوا معرفة لرقميةت اباالبوا

 قروط لرقميةا

 اھئدافوو مھااستخدا

15 4,5,6 

 السئلةا

، ةيھفلشا

 راتبالخا

 يميولا

 ة،محاضر
 مختبر

ئر والدا تبسيط معرفة فنورخريطة كا

 ريق خريطةط عن

 فنوركا

 

15 

7,8,9 

ة لئسالا

خ الا،ةيھفلشا

 يميولار ابت

 ة،محاضر
 مختبر

ئر والدا تصميم معرفة لحسابيةت العملياا

ت لعملياا امباستخد

 وريلضرا لحسابيةا
 لمطلوبةة ائرالدا حسب

30 10,11, 

12,13, 

14,15 

ة لئسالا

 خالا،ةيھفلشا

 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

ية ولحاا ئروالدا تصميم تلقالباا

 قرطو تاباللق ا ىعل

 تحليلھا

20 16,17, 

18,19 

ة لئسالا

 خالا،ةيھفلشا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

ادات لعدا تصميم اداتلعدا

 كيفية تحليلھاو لرقميةا
 ماتھااستخدوا

20 20,21, 

22,23 

ة لئسالا

 خالا،ةيھفلشا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

 اتلرجسترا معرفة لتسجيلامغير 

 تصميماتھاوعھا انووا

10 24,25 

ة لئسالا

 خالا،ةيھفلشا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

اع نوا معرفة تلمذبذباا

 تصميماتھاو تلمذبذباا
 لعمليةا ماتھااستخدوا

15 26,27, 

28 

ة لئسالا

خ الا،ةيھفلشا

 يميولار ابت

 ة،محاضر
 مختبر

لى التماثلي ا لمحو

 لرقميل المووا قمير

 تماثلي لىا

 ئروالدا تصميم

م لنظاالمحولة من ا

 لتماثليالى ا لرقميا
 بالعكسو

25 29,30 

 لتحتيةالبنية ا         12.

Digital Fundamental by Floyed 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

1- Digital Fundamental by Floyed 

2- 

Digital_Circuit_Analysis_and_Design_with_Sim 

ulink_Modeling_2nd_Ed by Steven T. Karris 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 



  5 لصفحةا

1- Digital Fundamental by Floyed 

2- 

Digital_Circuit_Analysis_and_Design_with_Sim 

ulink_Modeling_2nd_Ed by Steven T. Karris 

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

www.academia.edu 

www.electronics_tutorials.ws 

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 ھي بلرقما يمماصتلا ةالقعو FPGA  لا نة عيفيعرتلا ئدابلما ضعب لخادا

 

http://www.academia.edu/
http://www.electronics_tutorials.ws/


برمجة الحاسوب



  1 لصفحةا

 رلمقراصف و موذجن
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياھقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. بلحاسوابرمجة 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

0202/0202  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150

 لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 0202/6/29

 رلمقراف ادأھ 8.

 نم صاصتخالاب ةقالع تاذ لئاسم لح يف C++ ةغل مادختساو اهتجمربو ةينورتكلإلا بوساحلا ىلع بلاطلا فيرعت ىلا ررقملا فدهي

 :لخال

 تاجخرملاو تالخدملاو تاانبيلا عاوناو تاريتغملاب بلاطلا فيرعت- 1

 ةيطرشلاو ةيضايرلاو ةيقطنملا طورشلا و تارارقلا ذاختا ىلع مهفيو فرعتي- 2

 فقوتلاو رارمتسالا ةيفيكو تالقحلاو طورشلا ءاشنا ةكيفي مهفيو فرتعي- 3

 خلا .. فيراعتو فيراعت نم اهب قلعيت ام لكو لاودلا مهفيو فرعتي- 4

 نيدبعلاو دحاولا دبعلا تاذ تافوصفملا مهفيو فرتعي- 5

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادھألا -أ

 تلمخرجات والمدخالت والبيانااع انوات والمتغيرامعرفة  1-أ

ية طلشروالرياضية والمنطقية اوط لشراع انوا معرفة 2-أ

 لتوقفار واالستمراكيفية ت ولحلقاوط والشرء انشاامعرفة  كيفية   3-أ

بھا  يتعلق ما كلو واللدا معرفة 4-أ

 لبعدينواحد الوالبعد ت ذات المصفوفاامعرفة   5-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دھألا  - ب

 واللدزات وااليعااتنفيذ  – 1ب

 ++Cـلا بلغة اھتنفيذو مجالبرا تنفيذو كتابة – 2ب

 صعالقة باالختصاذات مج  اتصميم بر – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديلرصار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح :ةيميداكالا تارحاضلما

 يراھلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما
 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةرحاضلماء اثنا ھلعتفاى دم ةظحالمق يرط نع بلالطا ييمقتلس اسالافر وي ثيح :يلعفاتلا يمقتلا
                                                                                                           

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل ھتعباتمو بلالطا مھف ىدمل ةلمعرفا فروي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا ھتكرامشو

 ةالمعطا

يسي رلتداقبل  من

 اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخا

 ريلمھاوايمي دالكااسي بجانبيھا رالدا لفصلا لخال

 اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةئياھنلا قةلحلا نوكتو :ةئياھنلا ترااتبالخا
 ريلمھاوا يميدالكاا بجانبيھا سيةرالدا لسنةا لخال

 لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 لمختلفةا تللمشكال ةمبتكر لحلو مدھيجاا على صلحروا لطلبةا ىلد اعالبدا روح زرع 1-ج

ة بنتائج متميزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على اقابلية  تنمية 2-ج

-جعاتقھم  على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتھيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج

 لى نتائج مرضيةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 مختلفة قبطر لھا لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 مةزلالا دلجھوا جميع لبذ على لطلبةا تحفيزو عمل قفر تشكيل ريقط عن لطلبةا بين ونلتعاا روح تنمية

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل

 



  3 لصفحةا

 لتقييمائق ارط

 لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذھ يتم حيث :لمباشرا لتقييما
لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

 لنتائجق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجاالطالب على رة اقدى يتم تقييم مد :لعمليةا يعرلمشاا
 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
 لبرمجةالغة زات يعااتنفيذ كافة  - 1د

C++ بلغة اھتنفيذو مجالبرا كتابة - 2د 

 ++Cـلا

 ++C لغةام باستخدص عالقة باالختصاذات مج  اتصميم بر - 3د
 

 

 

 

 

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 السئلةا

 نحاتمالا،ةيھفلشا

 يميولا

ة، محاضر

 مختبر
Algorithm and Flow 

Chart 

على ف لتعرا

ت مياارزلخوا

 النسيابيةا تلمخططاوا

 

15 

 

1st, 2nd, 3rd 

ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيھفلشا
 ليوميا

ة، محاضر

 مختبر

Introduction to C++ 

(Structure of a 

(program 

 على لغةف لتعرا

 ++C لبرمجةا

 

10 

 

4th, 5th 

 
 

ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيھفلشا

 يميولا

 

 
ة، محاضر

 مختبر

Variables , Data 

Types, Declaration 

of variables, Scope 

of variables, 

Initialization of 

variables, 

Expressions and 

Basic Input/Output. 

ات لمتغيراعلى ف لتعرا

اع نوت، والبيانااع انووا

 لمجات، لبياناا

تھيئة ات، لمتغيرا

لتعبير ات، المتغيرا

اج إلخرا /ل خادإلوا

 ألساسيا

 

 

10 

 

 

6th, 7th 

 

 

 

 
ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيھفلشا

 يميولا

 

 

 

 

ة، محاضر

 مختبر

Operators 

(Assignment, 

Arithmetic 

operators, 

Compound 

assignment, Increase 

and decrease, 

Relational and 

equality operators, 

Conditional 

operator, Bitwise 

Operators and 

Explicit type casting 

operator) 

 

 

 

 

 

ت لمشغالاعلى ف لتعرا

 كل ما يتعلق بھاو

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 
8th, 9th 



  4 لصفحةا

، لشفھيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Making Decisions 

(if...else and switch) 

على كيف ف لتعرا

 اراتلقرذات اتخاا

امباستخد if...else و  

switch 

 
10 

 
10th, 11th 

 ،لشفھيةا السئلةا
 ليوميا نالمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

Looping (while loop 

and for loop) 
ت على حلقاف لتعرا

 ارلتكرا
10 12rd, 13th 

، لشفھيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Jump statements 

(break, continue and 

goto) 

زات يعااعلى ف لتعرا

 لقفزا
5 14th 

 

 

، لشفھيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 

 

ة، محاضر

 مختبر

Functions (Local 

and global variables, 

Arguments passed 

by value and by 

reference, Default 

values in parameters, 

Overloaded 

functions and 

Recursive functions) 

 

 

 
وال لداعلى ف لتعرا

 كل ما يتعلق بھاو

 

 
 

15 

 

 
 

15th, 16th, 
17th 

، لشفھيةاالسئلة ا

 ليوميان المتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Arrays (Single and 

two Dimensional 

arrays, Arrays as 

parameters). 

 علىف لتعرا

كل ما ت ولمصفوفاا

 يتعلق بھا

 
10 

 
18th, 19th 

، لشفھيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Character 

Sequences and 
String handling 

على تسلسل ف لتعرا

معالجة وف الحرا

 لسالسلا
15 

20th, 21th, 
22th 

 

 

 
 

، لشفھيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 

 

 
 

ة، محاضر

 مختبر

Pointers (Reference 

operator, 

Dereference 

operator, Declaring 

variables of pointer 

types, Pointers and 

arrays, Pointers to 

pointers, void 

pointers and 

Pointers to 
functions) 

 

 

 

 

ات لمؤشراعلى ف لتعرا

 كل ما يتعلق بھاو

 

 

 

 
25 

 

 

 

23 th,24 th 

,25 th ,26th 

,27 th 

 

 
، لشفھيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 

 
ة، محاضر

 مختبر

Dynamic Memory 

(Operators new and 

new[ ], Check if the 

allocation memory 

is successful and 

Operators delete 
and delete[ ] ). 

 

 
كر والذاعلى ف لتعرا

كل ما ولديناميكية ا

 يتعلق بھا

 

 

15 

 

 
28 th ,29 

th,30 th 

 



  5 لصفحةا

 لتحتيةالبنية ا         12.

1. How to Program C++ 

2. Step by step with C++ 
3. Pointers in C++ 

 لمطلوبةارة لمقرالكتب ـ ا1

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.. 

 

 
 

 القبول 31.

02 

 



تركیب الحاسبة



  1 لصفحةا

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة 

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. هندسة تقنيات الحاسوب  

 رلمقرامز ر /سم ا 3. لحاسبةاتركيب  

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر 

 0202/0202  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150 

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 0202/6/06 

 رلمقراف ادأه 8. 

  . ةينورتكالا ةبساحلل ةيساسالا ءازجالا ةفرعمو ةيسيئرلا تانوكملاب ماملال-ا 1 

  .ةبساحلا يف ةمدختسملا ةركاذلا نم ةيسيئرلا عاونالا ةفرعم- 2 

  .ةينورتكلالا ةبساحلا يف اتهانوكمو ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو ةفرعم- 3 

  .ةبساحلا ةموظنمل تاحالصالاو ةنايصلا ءارجاو لاطعالا صيخشت نم ةنكمت ةيقبيطتو ةيملع ةراهم كالتم-ا 4 

   



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ
 .نية واللكترالحاسة ر المختلفة لتطوا حلالمرا معرفة1-أ

 لرئيسية ئھااجزوا نيةواللكترا للحاسبة لمختلفةا اعالنوا معرفة2-أ

 ةنويثا ةكراذوة يسئيرة كراذ نمة كراذلل فةلتخلما تفانيصتلاو ةكراذلل ةيساسالا يةكل يھلا ةعرفم 3-أ

لمركزية ا لمعالجةا ةلوحد الساسيةا لھيكليةا معرفة4-أ

 نيةواللكترالحاسبة اخل ت دالبياناامعرفة كيفية تمثيل  5-أ

 8085 علمعالج من نوامعرفة  6-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دهألا  - ب

 نيةواللكترالحاسبة افي ل العطااعلى تشخيص رة لقدا– 1ب

 8085 لخاصة بالمعالجزات االيعاام استخداعلى رة لقدا – 2ب

نية واللكترالمختلفة للحاسبة اع االنواعلى معرفة رة لقدا – 3ب

 8085 لخاصة بالمعالجزات االيعاام استخداعلى رة لقدا ا 4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

ة بلطلل يلمعرفا ديلرصار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح :ةيميداكالا تارحاضلما

 يلعملا يراھلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةرحاضلماء اثنا ھلعتفاى دم ةظحالمق يرط نع بلالطا ييمقتلس اسالافر وي ثيح :يلعفاتلا يمقتلا
                                                                                                           

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل ھتعباتمو بلالطا مھف ىدمل ةلمعرفافر وي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا ھتكرامشو

 ةالمعطا

يسي رلتدا قبل من

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا ةلق لحا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخا

 ريلمھاوايمي دالكااسي بجانبيھا رالدا لفصلا لخال

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياھنلا قةلحلا نوكتو :ةئياھنلا ترااتبالخا

 ريلمھاوا يميدالكاا بجانبيھا سيةرالدا لسنةا لخال

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 لمختلفةا تللمشكال ةمبتكر لحلو مدهيجاا على صلحروا لطلبةا ىلد اعالبدا روح زرع 1-ج

ة بنتائج متميزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  2-ج

 عاتقھم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتھيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج

 لى نتائج مرضيةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4-ج
 



  3 لصفحةا

 

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 مختلفة قبطر لھا لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 مةزلالا دلجھوا جميع لبذ على لطلبةا تحفيزو عمل قفر تشكيل ريقط عن لطلبةا بين ونلتعاا روح تنمية

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل

 لتقييمائق ارط

 

 لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذه يتم حيث :لمباشرا لتقييما
لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

 لنتائجق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجاالطالب على رة اقدى يتم تقييم مد :لعمليةا يعرلمشاا

 علميةال تلمشكالالمختلف  للحلووا

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
نية واللكترالحاسبة امعالجتھا في ق رل وطالعطاا تحليل 1-د

ني واللكترالحاسبة المسستخدمة في ت البياناا تحليل 2-د

 كنةالمالغة ام ستخدافي رة مھاب كتساا 3-د

 

 
 

 لتحتيةالبنية ا         11.

1- Digital Fundamental by Floyed 

2- Ramesh S. Goankar, “Microprocessor 

Architecture, Programming and Applications 

with 8085”, 5thEdition, Prentice Hall 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

1- Digital Fundamental by Floyed 

2- Ramesh S. Goankar, “Microprocessor 

Architecture, Programming and Applications 

with 8085”, 5thEdition, Prentice Hall 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2



  4 لصفحةا

1- Digital Fundamental by Floyed 
2- Ramesh S. Goankar, “Microprocessor 

Architecture, Programming and Applications 

with 8085”, 5thEdition, Prentice Hall 

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 



  5 لصفحةا

 رلمقرابنية          10.

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا أو /ة لوحداسم ا ملي عتلا قةيرط لتقييماريقة ط

   لمطلوبةا علموضوا  

 السئلةا
 ،لشفھية ا

 ة،محاضر
 مختبر

 في نظم مقدمة
 اءجزأ ب،لحاسوا

 اءالجزاعلى  فلتعرا
 لحاسبةافي  لرئيسيةا

12 1,2,3 

    مئيسية من نظار  رالختباا

    اعنو، الكمبيوترا  ليوميا

    تمثيل،لكومبيتر ا  

    ةبسحالا خلادت انابيلا  

 السئلةا
 خال،الشفھيةا

 مخة،محاضر
 تبر

 دئلمباا معرفة ننيومان يكلية فوه
 لھيكلية لرئيسيةا

8 4,5 

   لحاسبةا   ليومير اتبا

 مخ،محاضر 
 تبر

 فيت لبيانااتمثيل 
 اعالنووا     لحاسبةا

 تمثيلق رط معرفة
 لحاسبةاخل دا تلبياناا

8 6,7 

   نيةوالكترا تلمختلفة للبياناا 

 السئلةا

، ةيھفلشا

 راتبالخا

 السئلةا

، ةيھفلشا

 راتبالخا

لمعالجة ا ةحدو

 خلدا لمركزيةا
 لحاسبةا

 تلمكوناا معرفة

 ةلوحد لرئيسةا

 لمركزيةا لمعالجةا

 

8 
8,9 

     ليوميا ليوميا

ة لئسالا

 خالا،ةيھفلشا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

 ةكرالذا علة فلتعرا ةكرالذات احدو

 تصنيفاتھاو  نوعھاوا
 لمختلفةا

16 10,11, 

12,13, 

 السئلةا
 خال،الشفھيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 لخادالا اتحدو
 اجالخروا

 اعالنوامعرفة 
 لخادلال لمختلفةا

8 14,15 

   لحاسبةافي اج الخروا   ليومير اتبا

 السئلةا
 خال،الشفھيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 خلداقل النوا يكليةه
 لحاسبةا

 لمستخدمةا قلالنوا
 لحاسبةا خلدا

8 16,17 

   عھاانووا   ليومير اتبا

 السئلةا
 خال،الشفھيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 لحاسبةابين لغة  قلفرا
 لماكنةوا

 لحاسبةابين لغة  قلفرا
 لماكنةوا

8 18,19 

      ليومير اتبا

ة لئسالا

خ الا،ةيھفلشا

 يميولار ابت

 ة،محاضر
 مختبر

 لرئيسةا لھيكليةا

 عمن نو للمعالج

8085 

 لرئيسةا تلمكوناا
 8085 للمعالج

8 20,21, 

،22,23 

24 

ة لئسالا

 خالا،ةيھفلشا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

 لمستخدمةا زاتعايالا
 8085  للمعالج

 25,26 16 8085 لمعالجابرمجة 

27,28, 

 السئلةا
 خال،الشفھيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 محالبرامثلة عن ا 8085 لمعالجامج ابر
 8085 لل لمختلفةا

8 29,30 

      ليومير اتبا

 

 القبول         11.



  6 لصفحةا

 

02 

02 

 

 



حقوق األنسان



  1 الصفحة

 وصف المقرر
 

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  مقتضياً المقرر هذا إيجازاً وصف يوفر
 وصف وبين بينها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرهناً

 .البرنامج

 

 

 

 

 

 

 المؤسسة التعليمية 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 المركز /القسم العلمي  2. قسم هندسة تقنيات الحاسوب

 رمز المقرر /اسم  3. حقوق األنسان

 أشكال الحضور المتاحة 4. نظري /اسبوعي 

0202/0202  السنة /الفصل  5. 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  6. 60

 تاريخ إعداد هذا الوصف 7. 2016/9/29

 أهداف المقرر 8.

 ىلع ارداق بلاطلا نوكي نا ىلا ررقملا فدهي

 ةيطارقميدلاو ناسنألا قوحق ةدام سيردت 1-

 اهصئاصخو ناسنألا قوحق موهمبف ةبلطلا فيرتع 2-

 اهيتاعرو اهيلع ةظفاحملا ةيفيكو اهعاوناو ةماعلا ترياحلا ىلع فرعتلا 3-

 حرياته  ناسنألا قوحق ىلع ظافحلل ةيئاضقلاو ةيساسيلاو ةيروتسدلا تانامضلا ىلع فرعتلا 4-

 

 

 

 



  2 الصفحة

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم         10.

 األهداف المعرفية -أ

 اهصئاصخو ناسنألا قوقح مهوفمب ةبلطلا فيرعت 1-أ

 اهيتاعرو اهيلع ةظفاحملا ةيفيكو اهعاوناو ةماعلا تيارحلا ىلع فرعتلا 2-أ

  ناسنألا قوقح ىلع ظافحلل ةيئاضقلاو ةيسايسلاو ةيروتسدلا تانامضلا ىلع فرعتلا  3-أ

 .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -ب 

 العبارات السليمةء المقدرة على الحوار والتواصل وانتقا – 1ب 

 القدرة على المنافسة السليمة – 2ب

 سليمة المقدرة على طرح األفكار ومناقشتها بطريقة – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم

 حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرفي للطلبة :المحاضرات االكاديمية

 طرائق التقييم

 المحاضرةء حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثنا :التفاعلي التقيم

التي توفر المعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظات  :التحريرية االختباراتومشاركته 

لوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتكون الحلقة ا :الفصلية التدريسي االختبارات قبل من العلمية المعطاة

 الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري االختبارات الفصل خالل وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها

 وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها :النهائية

 والمهاري السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي خالل

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 زرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المختلفة 1-ج

 تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة  2-ج 

 الملقاة على عاتقهمء االعباتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل  3-ج
 تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية 4-ج

 طرائق التعليم والتعلم

 الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت اجتماعية  مختلفة والطلب من الطلبة ايجاد تحفيز
روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل  تنمية المناسبة لها بطرق مختلفة الديمقراطية الحلول

 بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة للعمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الجهود الالزمة

 طرائق التقييم

 حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة تفاعل الطالب :المباشر التقييم

 وتثبيت المالحظات بخصوص ذلكالمحاضرة  ءاثنا

 



  3 الصفحة

 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  (المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
التفكير  1-د

 الحوار 2-د

 الرأي بصورة حضارية شفافةء ابدا 3-د

 

 بنية المقرر         11.

مخرجات التعلم  أو الموضوع /اسم الوحدة  طريقة التعليم طريقة التقييم

 المطلوبة

 األسبوع الساعات

االسئلة 

 االمتحان,الشفهية
 اليومي

 .اهدافها،تعريفها ،حقوق اإلنسان  محاضرة
اإلنسان في الحضارات القديمة  حقوق

 )وادي الرافدين  حضارة(وخصوصا

  

2 
 

1 

االسئلة 

 االمتحان,الشفهية
 اليومي

حقوق اإلنسان في الشرائع  محاضرة
شخصية /االسالم نموذجا/السماوية

 )ص(الرسول االعظم محمد 

  

2 
 

2 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

حقوق اإلنسان في العصور الوسطى  محاضرة
حقوق اإلنسان في التاريخ  /والحديثة

 المعاصر
االعتراف الدولي بحقوق االنسان منذ 

في عهد عصب  /العالمية االولىالحرب 
 األمم وفي ميثاق األمم المتحدة

 
 

2 

 

 
3 

 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

حقوق اإلنسان على المستوى  محاضرة
االتفاقية االوربية لحقوق /اإلقليمي
االتفاققية االمريكية 1950/االنسان 

الميثاق 1969/لحقوق االنسان 
 االفريقي لحقوق

الميثاق العربي 1981/االنسان
 البيان1994/لحقوق االنسان 

الختامي الجتماع قمة عدم االنحياز 
 لحقوق االنسان 15

  

 
2 

 

 

 

4 

 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

حقوق اإلنسان على مستوى  محاضرة
المنظمات الغير حكومية ومؤسسات 

 المجتمع المدني
اللجنة الدولية للصليب 

منظمة العفو الدولية ,األحمر
المنظمة العربية لحقوق ,

 مراقبة حقوق منظمة،اإلنسان
 مؤسسات المجتمع المدني,االنسان 

  

 
2 

 

 

 
5 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

حقوق اإلنسان والحريات العامة في  محاضرة
 دستور جمهورية/الدساتير العراقية
 2005العراق 

 
2 

 

6 

 
 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

اإلنسان على المستوى حقوق  محاضرة
الحقوق  /الدولي لحقوق اإلنسان

والحريات في اإلعالن العالمي 
والعهدين الدوليين الخاصين في 

حماية الملكية /حقوق اإلنسان
 الفكرية

  

2 

 

 

7 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

 محاضرة
الحق في ،حقوق االنسان الحديثة

الحق /الحق في بيئة نظيفة/التنمية
 الحق في الدين/في التضامن

  
2 

 

8 



4 الصفحة

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

محاضرة

ضمانات حقوق االنسان على 
 المستوى الوطني

الضمانات في الدستور 
سيادةء في مبدا ضمانات/والقانون

ضمانات الفصل بين /القانون 
 الضمانات/السلطات

ضمانات في السياسة /القضائية
دور /العامة والصحافة والرأي العام

المنظمات الغير حكومية في احترام 
 ضاهرة/وحماية حقوق االنسان

الفساد االداري وتأثيره على حقوق 
 االنسان والمجتمع

 

2 9 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

محاضرة ضمانات احترام وحماية حقوق 
الصعيد الدولي دور االنسان على 

االمم المتحدة ووكاالتها
 /المتخصصة في توفيرالضمانات

جرائم االبادة  /حقوق االنسان مجلس
-جرائم عصابات داعش  /الجماعية

الجامعة /(دور المنظمات االقليمية 
االتحاد ،االتحاد االوربي،العربية

 منظمة الدول، االفريقي
 )منظمة اسيان،االمريكية

2 10 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

محاضرة مفهوم /الحريات العامة
تعاريف ,الحريات العامة

مفهوم الحرية  , ,الحرية
استخدام  /في االسالم

مصطلح الحريات 
الطبيعة الوضعية ,العامة

والقانونية للحريات 
االعتبارات ,العامة

االقتصادية واالجتماعية 
والبنوية والفلسفية 

تنظيم ، ، العامة للحريات
 من قبل الحريات

القاعدة /السلطات العامة
الشرعية للدولة القانونية

2 11 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

محاضرة التطور التاريخي لمفهوم /المساواة
التطور الحديث لفكرة /المساواة

 المساواة
المساواة بين -

جمهورية تقرير/الجنسين
العراق حول اتفاقية 

جميع اشكالعلى  ءالقضا
 -التمييز ضد المرأة 

المساواة بين االفراد 
حسب معتقداتهم 

المصالحة /وعنصرهم
الوطنية

2 12 

 ,االسئلة الشفهية

االمتحان اليومي

محاضرة تصنيف الحريات العامة 
الحريات االساسية او الفردية 

 حرية االمن والشعور
االمن الوطني والحس (باالطمئنان

حرية ,الشخصيةالحرية ),الوطني
حرية التملك ,التنقل الذهاب واالياب
 الفردي

2 13 

 ,االسئلة الشفهية

االمتحان اليومي

محاضرة الحريات الفكرية 
 حرية الراي

ال ,السياسية,التعليم,المعتقد,والتعبير
 صحافة

2 14 

 ,االسئلة الشفهية

االمتحان اليومي

محاضرة تكملة الحريات الفكرية حرية 
حرية,حرية المظاهرات,التجمع

الجمعيات والنقابات
2 15 



  5 الصفحة

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الحريات ذات المضمون االقتصادي  محاضرة
حرية ،حرية العمل،واالجتماعي 

 حرية التملك،التجارة والصناعة 
 ،الجماعي 

  

2 
 

16 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

 محاضرة
 

الضمان االجتماعي والرعاية 
المعاقين وذوي االحتياجات  /الصحية

 وضمان حقوقهم الخاصة

  
2 

 
 

17 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

الحريات العامة في العالم الثالث  محاضرة
القيود الواردة على الحقوق 

 إعالن حالة(والحريات
نتائج اعالن حالة ،)الطوارئ

 ءالطوارى

  
2 

 
 

18 

االسئلة 

 االمتحان,الشفهية
 اليومي

  محاضرة
التقدم العلمي والتقني والحريات 
 العامة

  

2 
 

19 

االسئلة 

 االمتحان,الشفهية
 اليومي

التوعية باستخدام المياه في العراق  محاضرة
ماضي وحاضر ومستقبل 
 مستقبل الحريات العامة

  

2 
 

20 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الديمقراطية  محاضرة
 خصائصها،تعريفها،مفهومها،

 ركائزها،مميزاتها،

 
2 

 

21 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الديمقراطية ، أنواع الديمقراطية محاضرة
 المباشرة مفهومها تطبيقاتها

 تقديراتها

 
2 

 

22 

 ,الشفهية االسئلة
 اليومي االمتحان

الديمقراطية الغير مباشرة أو النيابية  محاضرة
 مفهومها أركانها تطبيقاتها تقديراتها

 
2 

 

23 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الديمقراطية الشبه مباشرة مفهومها  محاضرة
 مظاهرها تطبيقاتها تقديراتها

 
2 

 

24 

 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

 
 محاضرة

 طرق االنتخابات

المباشرواالنتخاب الغير  االنتخاب1-

 مباشر

الفردي واالنتخاب  االنتخاب2-

 بالقائمة

واالنتخاب االنتخاب باالغلبية 3-

 بالتمثيل النسبي

  

2 

 

 

25 

االسئلة 

 االمتحان,الشفهية
 اليومي

  محاضرة
 وسائل تزوير االنتخابات

  

2 
 

26 

 االسئلة

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

 الديمقراطية في االنظمة محاضرة
 /في العالم الثالث الديمقراطية/العالم

التي تواجه البلدان العربية  المشاكل
 التحول الديمقراطي في

  

2 
 

27 

 االسئلة

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

عالقتها بحقوق ،األحزاب السياسية محاضرة
 اإلنسان والحريات العامة

نشأة األحزاب ، والديمقراطية
 السياسية

  

2 
 

28 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

تعريف الحزب السياسي وشرح  محاضرة
 مجموعة من،عناصر التعريف

المبادئ وحدة ،وحدة التنظيم ،األفراد
 وحدة القيادة،والمصالح

  

2 
 

29 

 



  6 الصفحة

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الوظائف التقليدية لألحزاب  محاضرة
 نظرة على قانون االحزاب،السياسية

 السياسية في العراق

 
2 

 

30 

 

 
 

 البنية التحتية         12.

 الكتب المقررة المطلوبةـ 1 يداه زيزع ض�ر روتكدلل ناسنألا قوحق

 )المصادر(المراجع الرئيسية ـ 2 يناعلا قيفش ناسح روتكدلل ةماعلا ت�رحلا ةيرظن

 الكتب والمراجع التي يوصى بها ـا 

 )      ,التقارير  ,المجالت العلمية  (

 مواقع االنترنيت ,المراجع االلكترونيةـ  ب 
.. 

 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي         13.

 ادخال بعض تطبيقات االتصاالت وبعض التطبيقات العملية في المجاالت االخرى

 



رسم ھندسي



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياھقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. ندسيھسم ر

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبر، 

0202/0202  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 90

 لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 0202/6/02

 رلمقراف ادأھ 8.

 ىلع ارداق بلاطلا نوكي نا ىلا ةداملا فدهت

 

 بلحاسوا امباستخد لھندسيا للرسم الساسيةا عدالقوا فھم -2

 لبرنامجااذھ امباستخد ساسيةا ذجنما سمر-0 2.

 لمقترحةذج النمااسم و ر تصميم 3. .

 

 



  2 لصفحةا

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادھألا -أ

 داكتووالا جمانربلا مادختسايب سدنھلا ملرسا تايساسالا مھفوة عرفم 1-أ 

 بوسحالا مادختسبا ةيساسالا  ةيسدنھلال اشكالا مسر ھعرفم 2-أ

  لبرنامجا مروالا فھمو معرفة 3-أ

 د البعاالثنائية ل االشكااسم رمعرفة  4-أ

 دالبعاالثالثية ل االشكااسم رمعرفة  5-أ

 لھندسيةا للالشكا دالبعاا ضعو لكتابةا معرفة 6-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دھألا  - ب

د البعاالثنائية الھندسية ل االشكااسم ر – 1ب 

 دالبعاا لثالثيةا لھندسيةا لالشكاا سمر – 2ب

 لھندسيا لرسما على لللحصو مرواالا تنفيذ – 3ب

 لرسمالكتابة على والرسم د االبعااضع و 4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديلرصار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح :ةيميداكالا تارحاضلما

 يلعملا يراھلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةرحاضلماء اثنا ھلعتفاى دم ةظحالمق يرط نع بلالطا ييمقتلس اسالافر وي ثيح :يلعفاتلا يمقتلا

                                                                                                           

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل ھتعباتمو بلالطا مھف ىدمل ةلمعرفا فروي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا ھتكرامشو

 ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخايسي رلتداقبل  من ةالمعطا

 نوكتو :ةئياھنلا ترااتبالخا ريلمھاوايمي دالكااسي بجانبيھا رالدا لفصلا لخال اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع

 بجانبيھا سيةرالدا لسنةا لخال اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةئياھنلا قةلحلا

 ريلمھاوا يميدالكاا



  3 لصفحةا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 لمختلفةا تللمشكال ةمبتكر لحلو مدھيجاا على صلحروا لطلبةا ىلد اعالبدا روح زرع 1-ج 

 ة بنتائج متميزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على اقابلية  تنمية 2-ج       

 عاتقھم  على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتھيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج      

 لى نتائج مرضيةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4-ج      

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 تحفيزو عمل قفر تشكيل ريقط عن لطلبةا بين ونلتعاا روح تنمية مختلفة قبطر لھا لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 عدة صشخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل مةزلالا دلجھوا جميع لبذ على لطلبةا

 لتقييمائق ارط

 لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذھ يتم حيث :لمباشرا لتقييما
لطالب رة اقدى يتم تقييم مد :لعمليةا يعرلمشاالك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

 لعلميةت المشكالا لمختلف للحلووا لنتائجق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجااعلى 

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د

لعملي وا يميدالكاا للمجاا في لبرنامجا ميةاھ توضيح 1-د

لھندسية ا تلرسوماا لتحليل بالستيعا لطالبا اركمد توسيع 2-د

  4-دلھندسية ا لالشكاا لرسم دتوكاوالا لبرنامجا فيظتو 3-د

 ةيسدنھلال اشكالا مرسل ھفلتمخق رط دجايا
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا أو /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

   لمطلوبةا علموضوا  

ة لئسالا

 مالا،ةيھفلشا
 ليوميا نتحا

 

 مختبر
 لبرنامجا تساسياا
 دتوكاوالا

معرفة تشغيل برنامج 

 سوبلحاا في  دالتوكاا
 جھةواعلى  رفلتعا

21 1,2,3,4,5 

6,7، 

   ھتمعرفو جمانربلا   

   لھندسيةا مرواالا كتابة   

 السئلةا
 مالا،ية ھفلشا

 

 مختبر
 لالشكااسم ر معرفة دالبعااثنائية ت سومار

 دالبعاا تنائية
21 ،8,9,10 

،11,12 

 مللرسو تتطبيقاو   ليومين اتحا
 لبرنامجا امباستخد

 13,14 

 السئلةا
 مال،الشفھيةا

 

 مختبر
 لتعديل لرسما ادوات
 دالبعاا ثنائي

 لتعديلادوات ا امستخدا
 تلرسوماا على

12 17,16,1 
،5 

 ،18,19  لھندسيةا   ليومين اتحا

ة لئسالا

 مالا،ةيھفلشا
 ليوميا نتحا

د البعااضع ومعرفة  لھندسيالشكل د االبعاا مختبر

 لھندسيالشكل اعلى 

12 ،20,21 

22,23 

 السئلةا
 ،لشفھيةا

 

 مختبر
 لالشكااسم ر معرفة دالبعااثالثية ل الشكاا

 رالستندد االبعاا ثالثية
6 24,25 

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا

، لشفھيةا

 نتحامالا

 

 مختبر
 ثالثية لالشكاا

 3d) to (2dدالبعاا
ت لرسوماا تحويل

 لىد االبعاا لثنائيةا
 دالبعااثالثية 

12 ،26,27 

28 

      ليوميا

 29,30 6 عملي لرسمت تطبيقا تتطبيقا  السئلةا

   لھندسيا  مختبر ،لشفھيةا

      نالمتحاا

      ليوميا

 12. لتحتيةالبنية ا    

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 



  5 لصفحةا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

 القبول         13.

 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض  لخااد
02 
02 

 



ریاضیات ( 1 )



  1 لصفحةا

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياھقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. ) 1 (ت ياضيار

  

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. )عملي /ي نظر( سيوعيا

0202/0202/  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 90

 لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 29/ 2002/6

 رلمقراف ادأھ 8.

 ةيضايرلا نيناوقلاو تالداعملا ىلع عطالالا

 ةدعقملاو ةطيسبلا ةيئابرهكلا رئاودلا لح ضرغل ةمزاللا ةيضايرلا لئاسملاو نيناولق ل ةيلمعلا تاقبيطتلا ةفرعمو مهف

 ةيمقرلا ةجمربلل ةبسانملا ةيضايرلا تالداعملا راتيخا ةفرعمو مهف

 تافوفصملل تاقبيطتلاو ةمزاللا ةيضايرلا تالداعملا ةفرعمو مهف

 

 

 

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.



  2 لصفحةا

 لمعرفيةاف ادھألا -أ

 ةلمعقدوا لبسيطةالكھربائية ائر والدالرياضية لحل انين القوت واالدلمعاا علىف لتعرا1-أ 

 لبرمجةا في مھااستخدا كيفيةو تلمصفوفاا على فلتعرا2-أ

 تلمساحام والحجوب انين حسااعلى قوف لتعرا 3-أ 

 اھلح ةيفيكو ضلفاتلة باصخالا ةيضايلرا تالداعملا ىلع فرلتع ا 4-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلما افدھألا  - ب

لكھربائية ائر والدامة لحل زلالا لرياضية ت االدلمعار اختياا – 1ب 

 لبرمجةامھا في استخدواقيامھا ب احسات ولمصفوفااد اعدا – 2ب

 تلمساحام والحجوب احسا – 3ب

 ب4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمعرفي للطالبالصيد الدعم متين ي و قوس ساأضع وم في ھلتي تساايمية دالكاات المحاضرا

 لتقييمائق ارط

 يعتمد لتيا جعةالرا لتغذيةا قرط ىحدا يوھ ذألستاوا لطالبا بين ةمباشر رةبصو تتم لتيا لتفاعليا لتقييما
ت لتي توفرمعلومااية ورلدالتحريرية ا راتالختباا لتعلموا لتعليما عملية تقييم في يسيةرلتدا لھيئةا ءعضاأ عليھا

 ترااتبالخا يسيرلتدامن قبل  ةلمعطاا دةلماا تفاعل معى مدولعلمي ى الطالب للمحتوامتابعة ى عن مد

 يسراد صلف لالخة دالمل ھتعباتمو بلالطا مامتھا ىدم يمقأ يتلا ىسطولا قةلحلا نوكتوة  يلفصلا

 ةنسل الخ ةيلعلماة دالمبا ھمامتھاو ھلعتفاى دمو بلالطا ييمفي تق ةئياھنلا قةلحلا يھوة  ئياھنلا تانحاتمالا كامل

 كاملة سيةدرا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 لمختلفةا للمشاكل ةمبتكر لحلو مدھيجاا على صلحروا لطلبةا عند اعالبدا روح زرع1-ج 

 ة بنتائج متميزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على ا قابلية تنمية2-ج

 عاتقھم  على ةلملقاا ءألعباا لتحمل لنفسيةا لتھيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية3-ج

 نتائج مرضية لىا للعمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 مناسبة لحلو ديجاإ على حثھمو لطلبةا مماا مختلفة مشاكل حرط ريقط عن عياإلبدا لجانبا تحفيز

 

 تحفيزو لتنميةوا ونلتعاا روح لتنمية دوري بشكل بنيتھا تغييرو عملھا نتائج تقييم يتم عمل قفر تشكيل
 لمختلفةا لظروفبا للعمل حثيثةال دلجھوا لبذ على بلطالا

 لتقييمائق ارط

 لكذ صبخصو مالحظاتھم تثبيتو مباشر بشكل يسيرلتدا قبل من لتقييما يتم حيث لمباشرا لتقييما
 فةلتخلما ةيلعلما تلمشكاللل ولحلال دجايا ىلع ھترقدو

 



  3 لصفحةا

 

 ). خصيلشار وطتلاو فيظتولا ةيلببقا قة علتلما ىرألخا ترااھلما ( ةلوقنلما ةيليھأتلاوة مالعا ترااھلما - د
ة ئيابھرلكار ئاودلاحل ل ةمزلالا تالدالمعا ريا تخا 1-–د

 لبرمجةا في مھااالستخد تمصفوفا عمل – 2ب

 د3-

 د4-
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 على فلتعرا Matrices ةمحاضر يومير ختباا
 تلمصفوفاا

 1 3 ن

 2 3ن تلمصفوفااقيمة د يجاا Determinants ةمحاضر يومير ختباا

 تالدلمعاا فلتعرا Cramer s rule ةمحاضر يومير ختباا
 ية اضيلرا

 3 3ن

 Function and their ةمحاضر يومير تبااخ
graphs 

 لرياضية  معا تالدلمعاا
 سمھار

 4+5 6ن

 Slopes and ة رمحاضر يومير ختباا

equation of lines 

 لخطالة دمعاو لميلا
 لمستقيما

 6 3ن

 , Type of functions ةمحاضر يومير ختباا

trigonometric 

functions 

 لرياضيةا تالدلمعاا
 لمثلثيةا

 7 3ن

 Absolute value of ةحاضرم يتحريرر ختباا
magnitude 

 8 3ن لمطلقةالقيمة د ايجاا

 Limits and ةمحاضر يومير ختباا

continuity 

 تالدلمعااعلى ف لتعرا
 لرياضيةا

 9 3ن

 ,Scalars, vectors ةمحاضر يتحريرر ختباا

component of 

vector algebra, dot 
product 

 لمتجھةوالمقاييس ا

لرياضية ت االدلمعاوا

 لمتجھةت اللمركبا

 10 3ن

 Orthogonal ةمحاضر يومير ختباا

vectors, 

component of 

vector algebra, 

vector calculus 

ت الدلمعااعلى ف لتعرا

 تلرياضية للمتجھاا
 11 3ن

 Limit theory of ةمحاضر يومير ختباا

derivative, chain 
rule 

ت الدلمعاا على  فلتعرا

 ةقاعدو لرياضيةا

 لسلسلةا

 12 3ن

 Derivative of ةمحاضر يومير ختباا

trigonometric 

,inverse 

trigonometric , 

hyperbolic, 

inverse 

hyperbolic 

 تالدامعلاعلى ف رعتلا
 لمثلثيةا

 13 3ن

 Derivative of ةمحاضر يومير ختباا

logarithmic, 

exponential 

 14 3ن تميةرللوغات االدلمعاا

 Curve sketching ةمحاضر يومير ختباا
by y2 , y3 

 15 3ن تلمنحنيااسم ر

 Application of ةمحاضر يومير ختباا
differentiation 

 16 3ن لتفاضلل احوت تطبيقا

 Theory of ةمحاضر يومير ختباا

integration (area 

 17 3ن لتكاملانين اقو

 



  5 لصفحةا

  problem )    

 Definite and ةمحاضر يومير ختباا

indefinite integral, 

integral of 

trigonometric, 

integral of inverse 

trigonometric, 

integral of 

exponential , 
logarithmic 

 غيرد ولمحدا لتكاملا
 دلمحدا

 18+19 6ن

 Integration by ةمحاضر يومير ختباا
parts 

 20 +21 6ن لجزئيالتكامل ا

 Application of ةمحاضر يومير ختباا
definite integrals 

 لتكاملل احو تتطبيقا
 دلمحدا

 22 3ن

 23 + 24 6ن لحجمب احسا Volumes ةمحاضر يومير ختباا

 Length of plan ةمحاضر يومير ختباا
curve 

 25 3ن لمنحنيل اوط

 Approximation ةمحاضر يومير ختباا
( trapezoidal rule ) 

 26 3ن فحرمنلا ھشبلا ةقاعد

 27 3ن نسمبسوة قاعد Simpson rule ةمحاضر يومير ختباا

 Application of ةمحاضر يومير ختباا
approximation 

 28 + 29 6ن لتقريبل احوت تطبيقا

 رةبصودة لماا جعةامر Review all ةمحاضر يشفور ختباا
 عامة

 30 3ن

      

 12. لتحتيةالبنية ا  

Calculus Finney / Thomas ( part 1 ) 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

Calculus Finney / Thomas ( part 1) 
Calculus with Analytic Geometry 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع رالمـ ا ب 
.... 

 

 القبول                               13.



  6 لصفحةا

02 

02 
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TEMPLATE FOR COURSE SPECIFICATION 
 
 

 
HIGHER EDUCATION PERFORMANCE REVIEW: PROGRAMME REVIEW 

 
COURSE SPECIFICATION 

 

This Course Specification provides a concise summary of the main features of the 

course and the learning outcomes that a typical student might reasonably be expected 

to achieve and demonstrate if he/she takes full advantage of the learning opportunities 

that are provided. It should be cross-referenced with the programme specification. 

 

 

 
 

1. Teaching Institution 
College of Electrical Eng. Techniques 

2. University Department/Centre 
Computer Eng. Techniques 

3. Course title/code 
Electronic fundamental 

4. Programme(s) to which it contributes Computer electronics, Computer 
networks 

5. Modes of Attendance offered 
Theory lecture,laboratory 

6. Semester/Year 
annual 

7. Number of hours tuition (total) 
150 

8. Date of production/revision of this 
specification 

22/6/2021 

9. Aims of the Course 

1- Realization of basic parameters in electrical engineering and how to link these parameters. 
2- To be capable of solving electrical circuits using different theorems. 

 

3-To be capable of using dc theorems to solve ac circuits 

4-Configuring 3 phase circuits ,vectors ,phase and total powers 

5-To be capable of linking electricity to magnetism 
 

 



 

 
 

10· Learning Outcomes, Teaching ,Learning and Assessment Methode 

A- Knowledge and Understanding 
A1.Learning the basic parameters of the electrical circuit 
A2.Learning the basic theorems to solve electrical circuits 
A3.Figuring out the best and suitable theorem to solve different circuits. 
A4.Learning the basic parameters in electromagnetic circuits. 
A5. Differentiation between dc and ac circuits. 
A6 . Learning how to implement the theorems in 3 phase circuits. 

B. Subject-specific skills 
B1.Solving dc and ac circuits 
B2.Referring to mathematics to solve electrical circuits. 
B3.simulating electrical circuits to magnetic circuits. 

Teaching and Learning Methods 

 

Theory lecture, the laboratory ,Summer training. 

Assessment methods 

Quizzes, semester tests ,Final tests, practical test. 

C. Thinking Skills 
C1.Planting creativity spirit to find out solutions for problems. 
C2.developping the capability of team work. 
C3.Developing the sensation of holding the burdens. 
C4. Encouraging the values of industriousness. 

Teaching and Learning Methods 

Academic lectures ,practical labs , workshops ,training in related work fields. 

Assessment methods 

Reactive assessment ,semester tests , final tests. 



 

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personal development) 

D1.Transforming the electrical circuit into a mathematical model 
D2.Calculations of electrical loads. 
D3.analogy of electrical circuits with magnetic circuits. 
D4. 

 

 

11. Course Structure 

 

Week 
 

Hours 
 

ILOs 
Unit/Module or 

Topic Title 

Teaching 
Method 

Assessment 

Method 

1-4 20 units Familiarization lecture Quizzes 

5-10 30 
Mesh,Ki 

rchoff 
Theorms Lecture,lab Tests and quizzes 

1-18 40 
Theveni 

n 
Theorems Lecture ,lab Practical , written 

19-24 30 3 phase AC circuits Lecture , lab Practical , written 

 

25-28 
 

20 
Magneti 

c 

circuits 

 

Magnetism 
 

Lecture ,lab 
 

Written ,practical 

29-30 10 
Flux 

linkage 
The transformer Lecture ,lab Practical written 

      

 

 

12. Infrastructure 

Required reading: 
· CORE TEXTS 
· COURSE MATERIALS 
· OTHER 

 
Electrical Technology by Theraja 

Special requirements (include for 

example workshops, periodicals, 

IT software, websites) 

 

IEEE transactions on Instrumentation and 

Measurements 

Community-based facilities 
(include for example, guest 
Lectures , internship , field 

studies) 

 
None 

 

13. Admissions 



Pre-requisites  

Minimum number of students 25 

Maximum number of students 30 

 



قسم ھندسة تقنیات 
الحاسوب 

المرحلة الثانیة



األجھزة والقیاسات



1 لصفحةا

رلمقراصف و

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

كلية مدينة العلم الجامعة لتعليميةالمؤسسة ا 1.

بلحاسوت اندسة تقنياھقسم   لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

تلقياساة واألجھزا رلمقرامز ر /سم ا 3.

عمليي ، نظر /سبوعي ا  لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

0202/0202 لسنةا /لفصل ا 5.

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 120

لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 0202/6/29

رلمقراف ادأھ 8.

 ىلع ارداق بلاطلا نوكي نا ىلا ررقملا فدهي

 ةيئابرهكلا ةسدنهلاب صةاخلا ةيئايزيفلا تايمكلا سايق تادحو ةفرعم- 1

 ةيساسألا ةيئابرهكلا تالماعملاب صةاخلا سايقلا ةزهجا ةفرعم- 2

 ةينورتكلألا تالماعملاي صةاخلا سايقلا ةزهجا ةفرعم- 3

 ..)لجيتعلا -عقملوا – ةرارحلا –طغضلاك ( ةلفختملا ةائييزفيلا تيا مكلا تاسسحتم و بوكسلسوألا لمع ةيفيك مهفو ةفرعم- 4

 ةفلتخملا اهراوطأب ةيئابرهكلا ةراشألا ديلوبت صةاخلا ةزهجألا لمع ةيفيك مهفو ةفرعم- 5



2 لصفحةا

لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

لمعرفية اف ادھألا -أ

لكھربائيةالخاصة بالھندسة الفيزيائية ت الكمياس اقياات حدومعرفة  1-أ

ألساسيةا لكھربائيةا تبالمعامال لخاصةا سلقياا ةجھزا معرفة 2-أ

 نيةوأللكترت الخاصة يالمعامالس القياة اجھزامعرفة  3-أ 

–كالضغط ( لمختلفةايائية زلفيا تلكمياا تمتحسسا و بسلسكووألا عمل كيفية فھمو معرفة 4-أ

 ..)لتعجيلا -لموقعا –ارة لحرا

لمختلفةا اارھوطبأ لكھربائيةا رةألشاا بتوليد لخاصةا ةألجھزا عمل كيفية فھمو معرفة 5-أ 

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلما افدھألا  - ب

 ألساسيةالكھربائية ت الخاصة بالمعامالس القياة اجھزام استخدا – 1ب

فة لتخلما ةئيايزيفلا تايلكما تاسسحتم و  بوسلسكوألاز اھج مادختسا – 2ب

اروطألا دةمتعد لكھربائيةا رةألشاا بتوليد لخاصةا ةألجھزا امستخدا – 3ب

لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديصلرار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح :ةيميداكالا تارحاضلما

يلعملا يراھلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما
 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

لتقييمائق ارط

ةرحاضلماء اثنا ھلعتفاى دم ةظحالمق يرط نع بلالطا ييمقتلس اسالافر وي ثيح :يلعفاتلا يمقتلا

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل ھتعباتمو بلالطا مھف ىدمل ةلمعرفا فروي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا ھتكرامشو

 ةالمعطا

يسي رلتدا قبل من

اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخا

ي راھلماوي ميداكالاا ھنبيي بجاسرادلاصل فلا لالخ

اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةئياھنلا قةلحلا نوكتو :ةئياھنلا ترااتبالخا
 ريلمھاوا يميدالكاا بجانبيھا سيةرالدا لسنةا لخال

 لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

لمختلفةا تللمشكال ةمبتكر لحلو مدھيجاا على صلحروا لطلبةا ىلد اعالبدا روح زرع 1-ج

ة بنتائج متميزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  2-ج

عاتقھم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتھيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج
ضيةمرلى نتائج ل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4-ج

لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 تحفيزو عمل قفر تشكيل ريقط عن لطلبةا بين ونلتعاا روح تنمية مختلفة قبطر لھا لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل مةزلالا دلجھوا جميع لبذ على لطلبةا



  3 لصفحةا

 لتقييمائق ارط

 لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذھ يتم حيث :لمباشرا لتقييما
لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

 لنتائجق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجاالطالب على رة اقدى يتم تقييم مد :لعمليةا يعرلمشاا
 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا

 1-د ). يلشخصا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د

 لكھربائيةا بالھندسة لخاصةا سلقياا ةجھزا امستخدا على رةلمقدا

-دنية وأللكتروا لكھربائيةا تلموجاا تحليل ةجھزا مع لتعاملا على رةلمقدا 2-د

 تصميمھا كيفيةو لفيزيائيةا تبالكميا لخاصةا تلمتحسساا مع لتعاملا على رةلمقدا 3

 نيةوأللكتروا لكھربائيةا سلقياا ةجھزا تصميمو صيانة 4-د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيھفلشا

 يميولا

ة، محاضر

 مختبر

Introduction To 

Measurements 

Quantities And 
Instruments. 

س قياات حدومعرفة 

لفيزيائية ت الكمياا

 بالھندسةلخاصة ا
 لكھربائيةا

 
16 

1st, 2nd, 
3rd, 4th 

 السئلةا

 نحاتمالا،ةيھفلشا

 يميولا

ة، محاضر

 مختبر

Electromechanical 

Indicating 

Instruments 

 سلقياة اجھزا معرفة

ت لخاصة بالمعامالا

 ألساسيةا لكھربائيةا

 

16 
5th, 6th, 

7th, 8th 

 السئلةا

 نحاتمالا،ةيھفلشا

 يميولا

ة، محاضر

 مختبر
Bridges And Their 

Applications. 

 سلقياة اجھزا معرفة

ت لخاصة بالمعامالا

 ألساسيةا لكھربائيةا

 

16 
9th, 10th, 

11th, 12th 

ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيھفلشا
 ليوميا

ة، محاضر

 مختبر

 
Oscilloscopes 

 عمل كيفية فھمو معرفة

 بسلسكووألا

 

16 
13th, 

14th, 

15th, 16th 

، لشفھيةاالسئلة ا

 ليوميان المتحاا

ة، محاضر

 مختبر

 
Signal Generation. 

 عمل كيفية فھمو معرفة

 لخاصة بتوليدا ةألجھزا

لكھربائية رة األشاا

 لمختلفةا اارھوطبأ

 
16 

17th, 

18th, 

19th, 20th 

21, 22 

 ,23rd 12 عمل كيفية فھمو معرفة Primary Sensing ة،محاضر ،لشفھيةاالسئلة ا



  4 لصفحةا

 تلكميات امتحسسا .Elements مختبر ليومين االمتحاا
 لفيزيائيةا

 24th, 25th 

، لشفھيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Analogue And 

Digital Data 

Acquisition System. 

م فھم نظاومعرفة 

 تلبيانااعلى ل لحصوا

 .ريةظلتناوالرقمية ا

12 
26th, 

27th, 28th 

، لشفھيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Computer – 

Controlled Test 

System. 

لحاسب ام استخدافھم 

 تأللي في عملياا

 سلقياا

8 29th, 30th 

 

 
 

 لتحتيةالبنية ا         12.

“Modern electronic instrumentation and 

measuring techniques”, Cooper D & A D 

Helfrick 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

1. “Electronic Instrumentation”, H. S. Kalsi 

2. “Electronic Instrumentation and 

Measurements”, David A Bell 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

1- “Principles of measurement systems”, John P. Beately 

2- Electronics & electrical measurements, A K Sawhney, , 
Dhanpat Rai & sons 

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

http://www.academia.edu/.../A_K.Sawhney- 

A_course_in_Electrical_and_Electronic_Measu...%20Si 

milar 

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب
.. 

 

 
 

 القبول         13.

02 
 

http://www.academia.edu/.../A_K.Sawhney-


األلكترونیك



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياھقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. نيكوأللكترا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. )عملي  /ي نظر (سبوعي ا

0202/0202  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 120

02/6/0202  لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 

 رلمقراف ادأھ 8.

 اهصنيعت ةيفيكو ةينورتكلالا داوملا ائصصخ ىلع عطالالا

 روتسيسنارتلاو دويادلل ةيلمعلا تاقبيطتلا ةفرعمو مهف

 دحاو لك لمع ادبمو تاروتسيستارتلا عاونأ تاربكم ةفرعمو مهف

 اهعاوناو ةيئابرهكلا ةراشإلا تامخضم ةفرعمو مهف

 ةمدختسملا ةائيبرهكلا رئاودلاو تامخضملل ةيلمعلا تاقبيطتلا

 

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادھألا -أ

م لتي يستخدالعملية ت التطبيقاد وايوالداجة من رلخارة االشااعلى منحنى خصائص ف لتعرا1-أ 

 فيھا

 في ھطبرق رطو ھنم جةراخالوة لخادلارة اشإلا صئخصاو ھملع ادبمر توسسنارتلا ىلاف عرتلا2-أ 

  نيةواللكترائر والدا

 اعالنوا هذھ من ةحدوا كل عمل امبدو راتنستوالترا اعنوأ 3-أ

 ئروالدالك في تصميم ذيف ظكيفية تور ونستوالترامن ع ية لكل نوددلتراالستجابة اعلى  فلتعرا4-أ

  لكھربائيةا الستجابةا لىا باإلضافة فيھا مةدلمستخا تلتطبيقاوا عھاانوأ رةإلشاا تمضخما على

 تلمضخماا هلھذ يةددلترا فلتعرا 5-أ

 لمتكاملةائر والداعلى ف لتعرا 6-أ 

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دھألا  - ب

 رنسيستوالترد او ايوالداعلى ي لتي تحتوانية واللكترائر والداجة من رلخاواخلة الدالقيم ب احسا – 1ب

 ةينعم يمق فقو ية ئابرھكر ئاود يممة تصيفيك – 2ب

 ب3 -
 ب4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمختبرا لمعرفي للطالبالصيد امتين لدعم ي و قوس ساأضع وم في ھتسا لتيايمية دالكاا اتلمحاضرا

 زتعزو تدعم اورھبد لتيوا لعمليةا ربلتجاا ريقط عن للطالب لعمليةا ةلخبرا يوفر يلذا لعمليا

 يلنظرا نبلجاا وادراك فھم

 لتقييمائق ارط

 يعتمد لتيا جعةالرا لتغذيةا قرط ىحدا يوھ ذألستاوا لطالبا بين ةمباشر رةبصو تتم لتيا لتفاعليا لتقييما
ت لتي توفرمعلومااية ورلدالتحريرية ا راتالختباا لتعلموا لتعليما عملية تقييم في يسيةرلتدا لھيئةا ءعضاأ عليھا

 ترااتبالخا يسيرلتدامن قبل  ةلمعطاا دةلماا تفاعل معى مدولعلمي ى اللمحتو لبالطا متابعةى عن مد

 يلنظرا اھنبية بجايلعلماة دالمل ھتعباتمو بلالطا مامتھا ىدم يمقأ يتلا ىسطولا قةلحلا نوكتوة  يلفصلا

 ھلعتفاى دمو بلاطلا ييمفي تق ةئياھنلا قةلحلا يھوة  ئياھنلا تانحاتمالا كامل سيدرا فصل لخال ريلمھاوا

 كاملة سيةدرا ةنسل الخ ةيلعلماة دالمبا ھمامتھاو

  لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 لمختلفةا للمشاكل ةمبتكر لحلو مدھيجاا على صلحروا لطلبةا عند اعالبدا روح زرع1-ج

 ة بنتائج متميزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على ا قابلية تنمية2-ج

 عاتقھم  على ةلملقاا ءألعباا لتحمل لنفسيةا لتھيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية3-ج

 لى نتائج مرضيةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط
 



  3 لصفحةا

 مناسبة لحلو ديجاإ على حثھمو لطلبةا مماا مختلفة مشاكل حرط ريقط عن عياإلبدا لجانبا تحفيز

 

 تحفيزو لتنميةوا ونلتعاا روح لتنمية دوري بشكل بنيتھا تغييرو عملھا نتائج تقييم يتم عمل قفر تشكيل
 لمختلفةا روفبالز للعمل لحثيثةا دلجھوا لبذ على بلطالا

 لتقييمائق ارط

 لكذ صبخصو مالحظاتھم تثبيتو مباشر بشكل يسيرلتدا قبل من لتقييما يتم حيث لمباشرا لتقييما

 لجماعيالعمل ز واالنجااع واالبدالطالب على رة اقدى تقييم مد حي يتمج لتخرايع رمشاولعملية ا يعرلمشاا

 فةلتخلما ةيلعلما تلمشكاللل ولحلال دجايا ىلع ھترقدو

 1-–د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د

 رنسيستوالترد او ايوالداعلى ي لتي تحتوانية واللكترائر والداجة من رلخاواخلة الدالقيم ب احسا

 معينة قيم فقو كھربائية ئردوا تصميم كيفية – 2ب

 د2

 د3-

 د4-
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا أو /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

   لمطلوبةا علموضوا  

 +ةمحاضر شفھير ختباا
 مختبر

 ھبش داولما نة عمدمق تلموصاله اشباا
 خصائصولموصلة ا

10 2+1 

   ديوالدا   

 + ةمحاضر يومير ختباا

 مختبر

 الفي د يوالدت اتطبيقا ديوالدت اتطبيقا

DC 
10 4+3 

 +ةمحاضر يومير تبااخ
 مختبر

 فيد يوالدا تتطبيقا ديوالدت اتطبيقا
ACال 

10 6+5 

 7 5 ديودالزينير ا ديودالزينير ا ةمحاضر يومير ختباا
 ھتقابيطتو ھصئاصخ  مختبر+ 

 8+9+10 15 خصاBJTرنسستوالترا رنسيستواترBJT ةمحاضر شفھير ختباا
  ھطبرق رطو ھئص  مختبر+ 

 11+12+ 10 ئردواتحليل  ئردواتحليل  +ةمحاضر شفھير ختباا

 الفي ر نسيستوالترا مختبر 
DC 

 الفي ر نسيستوالترا
DC 

 + 13 

 فصلي رختباا
 يتحرير

 +ةمحاضر
 مختبر

 ئردوا تحليل

 فيرنسيستوالترا

AC ال 

ئر دوا تحليل

 فيرنسيستوالترا

 تيالدلمووا AC ال

20 +15+14 

17+ 16 

   هذھ حلل ةمدخست  ملا   

   ئروالدا   

ر ختباا

 يتحرير

 +ةمحاضر
 مختبر

 FET رنسيستوالترا FET رنسيستواتر

 ھتقابيطتو  ھصئخصا
20 +19+18 

21+20 

 رختباا
 يتحرير

 +ةمحاضر
 مختبر

 ييةدلترا الستجابةا يةددلتراالستجابة ا
 راتنسيستواللتر

10 23+ 22 

   عھاابانو   فصلي

ر ختباا

 يتحرير

 + ةمحاضر
 مختبر

رة إلشات امضخما

 ھتطبيقاتوا ھعانوأ

رة إلشات امضخما

 ھتطبيقاتوا ھعانوأ
20 +25+24 

27+ 26 

 +ةمحاضر نھائيرختباا
 مختبر

 28+29+ 15 لتكامليةائر والدا لتكامليةائر والدا
30 

 12. لتحتيةالبنية ا    

Electronic device and circuit theory 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

Electronic device and circuit theory 

Electronic device and systems 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 



  5 لصفحةا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 



برمجة الحاسوب 2



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياھقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. 2 بلحاسوابرمجة 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

0202/0202  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150

 لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 0202/6/29

 رلمقراف ادأھ 8.

 نم صاصتخالاب ةقالع تاذ لئاسم لح يف C++ ةغل مادختساو اهتجمربو ةينورتكلإلا بوساحلا ىلع بلاطلا فيرعت ىلا ررقملا فدهي

 :لخال

 تاجخرملاو تالخدملاو تاانبيلا عاوناو تاريتغملاب بلاطلا فيرعت- 1

 ةيطرشلاو ةيضايرلاو ةيقطنملا طورشلا و تارارقلا ذاختا ىلع مهفيو فرعتي- 2

 فقوتلاو رارمتسالا ةيفيكو تالقحلاو طورشلا ءاشنا ةكيفي مهفيو فرتعي- 3

 خلا .. فيراعتو فيراعت نم اهب قلعيت ام لكو لاودلا مهفيو فرعتي- 4

 نيدبعلاو دحاولا دبعلا تاذ تافوصفملا مهفيو فرتعي- 5

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادھألا -أ

 تلمخرجات والمدخالت والبيانااع انوات والمتغيرامعرفة  1-أ 

 يةطلشروالرياضية والمنطقية وط الشرااع نوا معرفة 2-أ

ار الستمراكيفية ت ولحلقاوط والشرء انشاامعرفة  كيفية   3-أ 

 لتوقفوا

 بھا  يتعلق ما كلو واللدا معرفة 4-أ

 لبعدينواحد الوالبعد ت ذات المصفوفاامعرفة   5-أ

 .ررقملخاصة بالا      ةتي رااھلمااف دھألا  - ب

 واللدزات وااليعااتنفيذ  – 1ب

 ++Cـلا بلغة اھتنفيذو مجالبرا تنفيذو كتابة – 2ب

 صعالقة باالختصاذات مج  اتصميم بر – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديلرصار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح :ةيميداكالا تارحاضلما

 يراھلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما
 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةرحاضلماء اثنا ھلعتفاى دم ةظحالمق يرط نع بلالطا ييمقتلس اسالافر وي ثيح :يلعفاتلا يمقتلا
                                                                                                           

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل ھتعباتمو بلالطا مھف ىدمل ةلمعرفا فروي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا ھتكرامشو

 ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخايسي رلتداقبل  من ةالمعطا

 نوكتو :ةئياھنلا ترااتبالخا ريلمھاوايمي دالكااسي بجانبيھا رالدا لفصلا لخال اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع

 بجانبيھا سيةرالدا لسنةا لخال اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةئياھنلا قةلحلا

 ريلمھاوا يميدالكاا

  لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 لمختلفةا تللمشكال ةمبتكر لحلو مدھيجاا على صلحروا لطلبةا ىلد اعالبدا روح زرع 1-ج 

 ة بنتائج متميزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على اقابلية  تنمية 2-ج

 عاتقھم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتھيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج

 لى نتائج مرضيةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4-ج 

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 تحفيزو عمل قفر تشكيل ريقط عن لطلبةا بين ونلتعاا روح تنمية مختلفة قبطر لھا لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل مةزلالا دلجھوا جميع لبذ على لطلبةا

 



  3 لصفحةا

 لتقييمائق ارط

 لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذھ يتم حيث :لمباشرا لتقييما
لطالب رة اقدى يتم تقييم مد :لعمليةا يعرلمشاالك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا لنتائجق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجااعلى 

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
  +C لبرمجةالغة زات يعااتنفيذ كافة  - 1د

 ++Cـلا بلغة اھتنفيذو مجالبرا كتابة - 2د

 ++C لغةام باستخدص عالقة باالختصاذات مج  اتصميم بر - 3د

 

 

 

 

 

 رلمقرابنية          11.

ريقة ط لتقييماريقة ط

 لتعليما

ت مخرجا علموضوأو ا /ة لوحداسم ا

 لمطلوبةالتعلم ا

 عألسبوا تلساعاا

 
ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيھفلشا

 يميولا

 
ة، محاضر

 مختبر

C++ Review 

Program structure, 

namespace, 

identifiers, variables, 

constants, operators, 

typecasting, control 

structures functions). 

 
 

على لغة ف لتعرا

 لبرمجةا

 
 

8 

 
 

1st, 2nd, 

 السئلةا

 نحاتمالا،ةيھفلشا

 يميولا

ة، محاضر

 مختبر

Introduction to Object- 

Oriented Programming in 

(C++. 

على لغة ف لتعرا

 لبرمجةا

 

4 
3rd 

 

ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيھفلشا

 يميولا

 

 
ة، محاضر

 مختبر

Objects and Classes ( 
Basics of object and class 
in C++, Private and public 
members, static data and 

function members, 

constructors  and their 

types, destructors and 
operator overloading) 

 
على ف لتعرا

 اعنووا اتلمتغيرا

اع نوت، والبياناا

 لمجات، لبياناا

 ات،لمتغيرا

 

 
20 

 

 
4, 5th, 6th, 

7th, 8th+, 

 

ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيھفلشا

 يميولا

 
ة، محاضر

 مختبر

Polymorphism (Pointers 

in C++, Pointes and 

Objects, this pointer, 

virtual and pure virtual 

functions, Implementing 

polymorphism) 

 
على ف لتعرا

 كلو تلمشغالا

 ما يتعلق بھا

 

24 

 
, 9th, 10th, 
11th, 12th, 

13th14th 

 

، لشفھيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 

ة، محاضر

 مختبر

I/0 and File management 
(Concept of streams, cin 
and cout objects, C++ 

 

على ف لتعرا

 كلو تلمشغالا

 ما يتعلق بھا

 

 
20 

 
15th, 

16th17th, 

18th, 19th 



  4 لصفحةا

 

، لشفھيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 

ة، محاضر

 مختبر

stream classes, Unformatted 

and formatted VO, 

manipulators, File stream, 

C++ File stream classes, 

File  management 

functions, File mode s, 
Binary and random files). 

 

 
على ف لتعرا

 ارلتكرت احلقا

 
 

24 

 
20th21st, 

22nd, 23rd, 

24th, 25th 

 

 

، لشفھيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 

 

ة، محاضر

 مختبر

Templates, Exceptions and 

STL (What is templ ate? 

function templates and 

class templates, Introduction 

to exception, try-catch-throw, 

multiple catch, catch all, 

rethrowing exception, 

implementin g user defined 

exceptions, Overview and use 

of Standard Template 
Library). 

  

 

 
24 

 

 
25th26th, 

27th, 28th, 

29th, 30th 

 

 

 

 

 
 

 لتحتيةالبنية ا         12.

1. How to Program C++ 

2. Step by step with C++ 
3. Pointers in C++ 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.. 

 

 
 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 ءلكھرباامشاكل ب ولدسك توت االب بدال من حاسباطلكل ب توب توفير ال :لعملي الجانب ا
 جع علمية حديثةامرام ستخدا :ي لنظرالجانب ا



رسم ھندسي



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياھقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. ندسيھسم ر

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبر، 

0202/0202  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 90

 لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 0202/6/02

 رلمقراف ادأھ 8.

 ىلع ارداق بلاطلا نوكي نا ىلا ةداملا فدهت

 

 بلحاسوا امباستخد لھندسيا للرسم الساسيةا عدالقوا فھم -2

 لبرنامجااذھ امباستخد ساسيةا ذجنما سمر-0 2.

 لمقترحةذج النمااسم و ر تصميم 3. .

 

 



  2 لصفحةا

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادھألا -أ

 داكتووالا جمانربلا مادختسايب سدنھلا ملرسا تايساسالا مھفوة عرفم 1-أ 

 بوسحالا مادختسبا ةيساسالا  ةيسدنھلال اشكالا مسر ھعرفم 2-أ

  لبرنامجا مروالا فھمو معرفة 3-أ

 د البعاالثنائية ل االشكااسم رمعرفة  4-أ

 دالبعاالثالثية ل االشكااسم رمعرفة  5-أ

 لھندسيةا للالشكا دالبعاا ضعو لكتابةا معرفة 6-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دھألا  - ب

د البعاالثنائية الھندسية ل االشكااسم ر – 1ب 

 دالبعاا لثالثيةا لھندسيةا لالشكاا سمر – 2ب

 لھندسيا لرسما على لللحصو مرواالا تنفيذ – 3ب

 لرسمالكتابة على والرسم د االبعااضع و 4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديلرصار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح :ةيميداكالا تارحاضلما

 يلعملا يراھلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةرحاضلماء اثنا ھلعتفاى دم ةظحالمق يرط نع بلالطا ييمقتلس اسالافر وي ثيح :يلعفاتلا يمقتلا

                                                                                                           

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل ھتعباتمو بلالطا مھف ىدمل ةلمعرفا فروي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا ھتكرامشو

 ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخايسي رلتداقبل  من ةالمعطا

 نوكتو :ةئياھنلا ترااتبالخا ريلمھاوايمي دالكااسي بجانبيھا رالدا لفصلا لخال اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع

 بجانبيھا سيةرالدا لسنةا لخال اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةئياھنلا قةلحلا

 ريلمھاوا يميدالكاا



  3 لصفحةا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 لمختلفةا تللمشكال ةمبتكر لحلو مدھيجاا على صلحروا لطلبةا ىلد اعالبدا روح زرع 1-ج 

 ة بنتائج متميزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على اقابلية  تنمية 2-ج       

 عاتقھم  على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتھيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج      

 لى نتائج مرضيةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4-ج      

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 تحفيزو عمل قفر تشكيل ريقط عن لطلبةا بين ونلتعاا روح تنمية مختلفة قبطر لھا لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 عدة صشخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل مةزلالا دلجھوا جميع لبذ على لطلبةا

 لتقييمائق ارط

 لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذھ يتم حيث :لمباشرا لتقييما
لطالب رة اقدى يتم تقييم مد :لعمليةا يعرلمشاالك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

 لعلميةت المشكالا لمختلف للحلووا لنتائجق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجااعلى 

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د

لعملي وا يميدالكاا للمجاا في لبرنامجا ميةاھ توضيح 1-د

لھندسية ا تلرسوماا لتحليل بالستيعا لطالبا اركمد توسيع 2-د

  4-دلھندسية ا لالشكاا لرسم دتوكاوالا لبرنامجا فيظتو 3-د

 ةيسدنھلال اشكالا مرسل ھفلتمخق رط دجايا
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا أو /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

   لمطلوبةا علموضوا  

ة لئسالا

 مالا،ةيھفلشا
 ليوميا نتحا

 

 مختبر
 لبرنامجا تساسياا
 دتوكاوالا

معرفة تشغيل برنامج 

 سوبلحاا في  دالتوكاا
 جھةواعلى  رفلتعا

21 1,2,3,4,5 

6,7، 

   ھتمعرفو جمانربلا   

   لھندسيةا مرواالا كتابة   

 السئلةا
 مالا،ية ھفلشا

 

 مختبر
 لالشكااسم ر معرفة دالبعااثنائية ت سومار

 دالبعاا تنائية
21 ،8,9,10 

،11,12 

 مللرسو تتطبيقاو   ليومين اتحا
 لبرنامجا امباستخد

 13,14 

 السئلةا
 مال،الشفھيةا

 

 مختبر
 لتعديل لرسما ادوات
 دالبعاا ثنائي

 لتعديلادوات ا امستخدا
 تلرسوماا على

12 17,16,1 
،5 

 ،18,19  لھندسيةا   ليومين اتحا

ة لئسالا

 مالا،ةيھفلشا
 ليوميا نتحا

د البعااضع ومعرفة  لھندسيالشكل د االبعاا مختبر

 لھندسيالشكل اعلى 

12 ،20,21 

22,23 

 السئلةا
 ،لشفھيةا

 

 مختبر
 لالشكااسم ر معرفة دالبعااثالثية ل الشكاا

 رالستندد االبعاا ثالثية
6 24,25 

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا

، لشفھيةا

 نتحامالا

 

 مختبر
 ثالثية لالشكاا

 3d) to (2dدالبعاا
ت لرسوماا تحويل

 لىد االبعاا لثنائيةا
 دالبعااثالثية 

12 ،26,27 

28 

      ليوميا

 29,30 6 عملي لرسمت تطبيقا تتطبيقا  السئلةا

   لھندسيا  مختبر ،لشفھيةا

      نالمتحاا

      ليوميا

 12. لتحتيةالبنية ا    

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 



  5 لصفحةا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

 القبول         13.

 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض  لخااد
02 
02 

 



ریاضیات 2



  1 لصفحةا

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. لكھربائيةالھندسية التقنية الكلية ا

 رلمقرامز ر /سم ا 3. 2تياضيار

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. )ينظر(سبوعي ا

 لسنةا /لفصل ا 5. يسنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 90

92/6/9292  لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 

 رلمقراف ادأھ 8.

 هدعقملاو هطيسبلا هيئابرهكلا رئاودلا لح ضرغل همزاللا هيضايرلا لئاسملاو نيناوقلا مهفت ىلع بلاطلا ةعداسم- 1

 تايضايرلا هدام يف بلاطلا ىوتسمب ءاقترالا2-

 سيدنهلا لاجملا يف اهقبيطتو بلاطلا دنع هنماكلا تاقاطلا قطالاو هيمليس ريكتف بيلاسا هيمنت3-

 

 

 

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 -كرين ھنھنص مبر (لطالب مثالايذكر ان 1-ألمعرفية اف ادھألا -أ

 ) ……ھلمتجاتعريف 

 يھالتجاا بلضروا لنقطيا بلضرا بين لطالبا يميز ان 2-أ

 ھيلفاضتلا تالدالمعاحل ل ھقيرط نمر ثكا بلالطا مدختسي نا 3-أ 

 تثيااالحداع انوالطالب على ف ايتعران  4-أ

  ركرتلمامل اكتلا دجايا ھيفيك بلالطا مھيف نا 5-أ

 اھيلاصل ي يتلا تاجاتنتسالا ھصح ىلع بلالطا مكيح نا  6-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دھألا  - ب

 هددعتم ترااھم  بطلتت ھيمطن ريغ ھلئساحل و ھيضايلرا تلمشكالا ضعب لح– 1ب 

 – 3ب ربيعتلا في زجانالاح  ووضولاو ھقدلا – 2ب

 سلسلتلما قيطنلمار يكفتلا ىلع ترادقلا ھبمنت
 اھلح في ھياضير بيلاسا مادختساو ھياضير ھغايص ھتيايح ھشكلم ھغايص  4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 

 حاليضااسائل و–-ات محاضر

 لتقييمائق ارط

 

تحريرية  فصليةت متحاناا

 تحريرية +شفوية  /سبوعيةا راتختباا

سريعة  سئلةا

 بعديةوقبلية  سئلةا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 ذالستاا حلى شره الطالب بانتباايصغي  ان1-ج

-ج لصفا متظاو وءبھد لطالبا يھتم ان2-ج

ة لحياافي ء لعلماوالعلم اثر الطالب على ا فيتعر ان3

 الثم تايضايلرا معلت ھيمھا بلالطاف يص نا 4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لطلبةامع ار لحووالمناقشة ا

 لتقييمائق ارط

 شنقاور محاوات، ندن، ستبياا

 



  3 لصفحةا

-د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د

 بيلاساو تامولمعلاوزولرماو ھللغا ثيح نم تيا اضيلراه دامل ھيسيستا ترااھم يجرخلاب استكا1

-دلتفكير ا

 يتلا ترااھلماوا ھعلمتي يتلا تامولمعلا نمه دفاتسالا نم يجرخلا نمكت  ھيلعق ترااھم ھيمتن2

 ھعيامتالجا ھيمتنلا ثيح نم عمتجلمااف دھا ھمدخ يفو دركف ھتابطلتم  ھمدخ في اھفيظتووا ھبستكا

-د ھيدصا   تقالاو

 ضعب ليشغتو سايقلا ترااھمو ھيسدنھلا تاودالا مادختسال مث ھيلعملا ترااھلما ضعب باستكا3

 تالالة واالجھزا

 ھنمالكا تاقالطاق الاطو ھميرسليكتف بيلاسا ھيمنت  4-د
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا يملعلت ا قةيرط لتقييماريقة ط

 علموضوا

ت مخرجا

 لمطلوبةالتعلم ا

 عألسبوا تلساعاا

 -ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Vector ينظره محاضر
analysis 

 1 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 2 3 رسلدايفھم  لطالبا Vector field ينظره محاضر

 ھيعبوسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 3 3 رسلدايفھم  لطالبا Linear algebra ينظره محاضر

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 4 3 رسلدايفھم  لطالبا Vector calculs ينظره محاضر

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Scalars and ينظره محاضر
vector unit 

 5 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Orthogonal ينظره محاضر
vector 

 6 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 7 3 رسلدايفھم  لطالبا Dot product ينظره محاضر

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 8 3 رسلدايفھم  لطالبا cross product ينظره محاضر

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Theory for ينظره محاضر

vector field 

 9 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Vector ينظره محاضر

variable 
function 

 10 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھبيل ق  ھلئسا

 Polar ينظره محاضر

coordinates – 

gradient in 

polar 

 11 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Spherical ينظره محاضر
coordinates 

 12 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Complex ينظره محاضر
number 

 13 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Polar form of يره نظمحاضر

complex 
number 

 14 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Algebra for ينظره محاضر

complex 

number 

 15 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Algebra for ينظره محاضر

Spherical 

coordinates 

 16 3 رسلدايفھم  لطالبا

 



  5 لصفحةا

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 17 3 رسلدايفھم  لطالبا Infinite series ينظره محاضر

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 18 3 رسلدايفھم  لطالبا Power series ينظره محاضر

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Convergence ينظره محاضر

and  

divergence 

series 

 19 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Number and ينظره محاضر

Complex 

series 

 20 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Complex ينظره محاضر

variable 

 21 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 – Cauchy ينظره محاضر

Riemann 

equations 

 22 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Differential ينظره محاضر

equation 

 23 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Differential ينظره محاضر

equation of 

the first order 

 24 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Differential ينظره محاضر
equation of n 

order 

 25 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 26 3 رسلدايفھم  لطالبا Application ينظره محاضر

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Multiple ينظره محاضر
integrations 

 27 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 28 3 رسلدايفھم  لطالبا Surface area ينظره محاضر

 ھبوعيسا تانحاتما
 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Green ينظره محاضر
theorem 

 29 3 رسلدايفھم  لطالبا

 ھبوعيسا تانحاتما

 ھيدعبو ھيلبق  ھلئسا

 Stokes يره نظمحاضر
theorem 

 30 3 رسلدايفھم  لطالبا

 لتحتيةالبنية ا         12.

Calculus II 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 تننرتالا – بتكلا

 



  6 لصفحةا

Calculus Thomas -13th edition 

Schaum,s mathematic book 

Practice problem calculus II 

Topic s in a calculus II-wolfram mathworld 

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرا ـ ب 
.... 

 

 القبول         13.

92 

02 



معماریة المعالج الدقیق



  1 صفحةال

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة 

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. قسم هندسة تقنيات الحاسوب 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. لدقيقالمعالج اية رمعما 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر 

 0202/0202  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150 

 02/6/0202  لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 

 رلمقراف ادأه 8. 

  . ةينورتكالا ةبساحلل ةيساسالا ءازجالا ةفرعمو ةيسيئرلا تانوكملاب ماملال-ا 1 

  .ةبساحلا يف ةمدختسملا ةركاذلا نم ةيسيئرلا عاونالا ةفرعم- 2 

  .ةينورتكلالا ةبساحلا يف اتهانوكمو ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو ةفرعم- 3 

  .ةبساحلا ةموظنمل تاحالصالاو ةنايصلا ءارجاو لاطعالا صيخشت نم ةنكمت ةيقبيطتو ةيملع ةراهم كالتم-ا 4 

   



  2 صفحةال

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ
 .نية واللكترالحاسة ر المختلفة لتطوا حلالمرا معرفة1-أ

 لرئيسية ئھااجزوا نيةواللكترا للحاسبة لمختلفةا اعالنوا معرفة2-أ

 ثانوية ةكروذا ئيسيةر ةكرذا من ةكراللذ لمختلفةا تلتصنيفاوا ةكراللذ الساسيةا لھيكليةا معرفة 3-أ

لمركزية ا لمعالجةا ةلوحد الساسيةا لھيكليةا معرفة4-أ

 نيةواللكترالحاسبة اخل ت دالبياناامعرفة كيفية تمثيل  5-أ

 8086 علمعالج من نوامعرفة  6-أ

 .ررقملبا  خاصةلا ةتي رااھلمااف دهألا  - ب

 نيةواللكترالحاسبة افي ل العطااعلى تشخيص رة لقدا– 1ب

 8086 لخاصة بالمعالجزات االيعاام استخداعلى رة لقدا – 2ب

نية واللكترالمختلفة للحاسبة اع االنواعلى معرفة رة لقدا – 3ب

 8086 لخاصة بالمعالجزات االيعاام استخداعلى رة لقدا ا 4-ب

 ملعلت او يمعلتلاق ئارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديلرصار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح :ةيميداكالا تارحاضلما

 يلعملا يراھلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةرحاضلماء اثنا ھلعتفاى دم ةظحالمق يرط نع بلالطا ييمقتلس اسالافر وي ثيح :يلعفاتلا يمقتلا
                                                                                                           

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل ھتعباتمو بلالطا مھف ىدمل ةلمعرفافر وي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا ھتكرامشو

 ةالمعطا

يسي رلتداقبل  من

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوتك و :ةيلفصلا ترااتبالخا

 ريلمھاوايمي دالكااسي بجانبيھا رالدا لفصلا لخال

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياھنلا قةلحلا نوكتو :ةئياھنلا ترااتبالخا

 يراھلماوي ميداكالا اھنبياجب ةيسرادلا ةنلسال الخ

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 لمختلفةا تللمشكال ةمبتكر لحلو مدهيجاا على صلحروا لطلبةا ىلد اعالبدا روح زرع 1-ج

ة بنتائج متميزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  2-ج

 عاتقھم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتھيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج

 لى نتائج مرضيةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4-ج
 



  3 صفحةال

 

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 مختلفة قبطر لھا لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 مةزلالا دلجھوا جميع لبذ على لطلبةا تحفيزو عمل قفر تشكيل ريقط عن لطلبةا بين ونلتعاا روح تنمية

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل

 لتقييمائق ارط

 

 لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذه يتم حيث :لمباشرا لتقييما
لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

 لنتائجق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجاالطالب على رة اقدى يتم تقييم مد :لعمليةا يعرلمشاا

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
نية واللكترالحاسبة امعالجتھا في ق رل وطالعطاا تحليل 1-د

ني واللكترالحاسبة المسستخدمة في ت البياناا تحليل 2-د

 لماكنةالغة ام ستخدافي رة مھاب كتساا 3-د

 

 
 

 لتحتيةالبنية ا         11.

1- Digital Fundamental by Floyed 

2- Ramesh S. Goankar, “Microprocessor 

Architecture, Programming and Applications 

with 8085”, 5thEdition, Prentice Hall 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

1- Digital Fundamental by Floyed 

2- Ramesh S. Goankar, “Microprocessor 

Architecture, Programming and Applications 

with 8085”, 5thEdition, Prentice Hall 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2



  4 صفحةال

1- Digital Fundamental by Floyed 
2- Ramesh S. Goankar, “Microprocessor 

Architecture, Programming and Applications 

with 8085”, 5thEdition, Prentice Hall 

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 



  5 صفحةال

 رلمقرابنية          10.

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا أو /ة لوحداسم ا ريقةط لتقييماريقة ط
   لمطلوبةا علموضوا لتعليما 

 ،لشفھية ا السئلةا

 ليومير االختباا

 ة،محاضر
 مختبر

General 
architecture of 

digital computer, 

اء الجزاعلى ف لتعرا

 لحاسبةالرئيسية في ا

10 1,2 

  review of 8085 p    

 السئلةا
 رالختبا،الشفھيةا

 ة،محاضر
 مختبر

8085 memory 
addressing 

 دئلمباا معرفة
 لھيكلية لرئيسيةا

10 3,4 

   لحاسبةا   ليوميا

 ،ممحاضر 
 ختبر

8085 1/0addressing تمثيلق رط معرفة 
 خلدا تلبياناا

10 5,6 

   نيةوالكتراحاسبة ال  

 ،لشفھيةا السئلةا
 ليوميا رالختباا

 السئلةا
 ،لشفھيةا

8085 machine cycle 
& bus timing 

 تلمكوناا معرفة
 ةلوحد لرئيسةا

10 7,7 

   لمركزيةالمعالجة ا  رالختباا 

     ليوميا 

 السئلةا
 رالختبا،الشفھيةا

 ة،محاضر
 مختبر

8085 Interrupt 
Types 

 ةكرالذاعلة ف لتعرا
 تصنيفاتھاونوعھا وا

5 9 

   لمختلفةا   ليوميا

 السئلةا
 رالختبا،الشفھيةا

 ة،محاضر
 مختبر

Introduction to 
8086 p 

 اعالنوامعرفة 
 لخادلال لمختلفةا

5 10 

   فياج الخروا   ليوميا

   لحاسبةا   

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيھفلشا
 ليوميا

 ة،محاضر

 مختبر

Software 
Architecture, BIU, 

EU, registers, 
pipeline 

 لمستخدمةا قلالنوا

 لحاسبةا خلدا
 عھاانووا

10 11,12 

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيھفلشا
 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Memory 
segmentation, 

generating memory 
address 

بين لغة ق لفرا

 لماكنةوالحاسبة ا

5 13 

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيھفلشا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Hardwareorganizatio 
8086space, Data 
organization(   
aligned  and 
misaligned word, 

 لرئيسةا تلمكوناا
 8085 للمعالج

5 14 

  double word)    

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيھفلشا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Pin configuration, 
min &max 

mode,8288 bus 
controller, 8284 

system clock 

 لمعالجا برمجة

8085 
10 15,16 

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيھفلشا
 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Addressing mode, 
machine language 

coding 

 محالبرامثلة عن ا
 8085 لل لمختلفةا

10 17,18 

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيھفلشا

 ة،محاضر
 مختبر

8086 instructions 

set  (Data transfer 

LOOP instructions 

 25 19,20,21, 

22,23 
 



  6 صفحةال

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيھفلشا
 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Stack memory, POP 
& PUSH instructions 

 5 24 

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيھفلشا
 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Memory read & 
write Bus Cycles, 

Idle & wait state 

 5 25 

 السئلةا
 رالختبا،الشفھيةا

 ة،محاضر
 مختبر

Memory Interface 
Circuits, bus 
transceivers, Bank 
Write and Bank 
Read 

Control Logic, 
memory expansion. 

 10 26,27 

    ليوميا

 السئلةا
 رالختبا،الشفھيةا

 ة،محاضر
 رتب خم

1/0 Interface 

Circuits(lsolated 
input/output & 
Memory 

input/output, 1/0 

instructions, 
Input/Output Bus 

Cycles ) 

 10 28,29 

    ليوميا

 السئلةا
 رالختبا،الشفھيةا

 ة،محاضر
 مختبر

8086 Interrupt 
Types 

 5 30 

     ليوميا

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          11.

 

 ةكرالذت والمعالجاالرئيسية من اء االجزوالحديثة للحاسبة اع االنوالتعريفية عن دئ المباابعض ل خااد

 



اسس االتصاالت



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة ة مدينة العلمكلي المؤسسة التعليمية .1

   هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

 اسس االتصاالت اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 نيةفصلين دراسيين / السنة الدراسية الثا الفصل / السنة .5

 ساعة عملي(2ساعات نظري +  3) ساعة 150 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  خ إعداد هذا الوصف تاري .7

 أهداف المقرر .8

اسساساس التاصاستا المساسصدمس اي اقل المياسقس األتعليم الطالب المواضيع االساسية قرر مالهدف من هذا ال
 .سولمسعلوسس المسراسل اكهريسئا

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
 

  هداف المعرفيةاأل -أ

 ه يكون قادرا على:بنجاح فان هذا المقرراذا اتم الطالب 

 .االتصاالتتصنيف نظم   -1أ

 االشارات وطرق تحليلها . تمييز-2أ

 .انواعهوالتمييز بين  عملية التضمينفهم -3أ

 فهم المرشحات وكيفية تصميمها 4أ

  



  
 2الصفحة 

 
  

 

 :ان  قادرا على ون المقرر بنجاح فانه يكاذا اتم الطالب هذا  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التحليالت الهندسية الرياضية. يطبق  – 1ب

 النظمة االتصاالت التماثلية.المشاكل  يحدد  – 2ب

  يبني ويختبر انظمة االتصاالت التي طرحت في الجانب النظري. -3ب    

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية 

 التطبيق العملي في المختبر لمفردات المنهاج. 

 لمباديء الهندسية العامة والتي تصب بتحليل وتصميم المشكلة الهندسيةة ببعض ااالستعان. 
 طرائق التقييم      

 

 الفصليةو رية الدوريةاالمتحانات النظ 

  الفصليةواالمتحانات العملية الدورية 
  االختبارات القصيرة(Quizzes) 

 ليةالحوارات والمناقشات خالل المحاظرات النظرية والعم 
 ات الواجب(Homeworks) 

 
 :ان  قادرا على ون المقرر بنجاح فانه يكاذا اتم الطالب هذا . األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 مطلوبات مهنة الهندسة والمسؤولية األخالقية.  يدرك  -1ج        

 معي. سياق المجتتأثير الحلول الهندسية على األنشطة االقتصادية والبيئية  وال يستوعب  -2ج        

 لحاجة إلى التعلم مدى الحياة والقدرة على االنخراط فيه.ا يدرك  -3ج        

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات النظرية 

 المحاضرات العملية والتطبيق العملي في المختبر 

 ةالمناقشات الجماعي 

 طرائق التقييم    
 النقاش. لدارسين فيركة بقية اعرض النتائج صفيا ليتم مناقشتها ومشا

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية. -1د

 القدرة على تصميم التجارب واجراءها وتحليل البيانات وتفسيرها. -2د

 .ات والمهارات الهندسية الحديثة واألدوات الالزمة لممارسة مهنة الهندسةدام التقنية على استخالقدر  -3د 



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1,2,3 9  

سيتعلم الطالب 

المصطلحات 

المهمة في 

منضومات 

 االتصاالت

 ومفاهيمها

Introduction to Communications 

fundamentals :Basic elements of 

communication system, signals  

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

 الهندسية المباديء

والمخططات  العامة

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

4,5,6 
9  

 

سيتعلم الطالب 

عملية التحويل من 

نطاق الزمن الى 

نطاق الترددات 

لالشارات عن 

طريق استخدام 

 متسلسالت فورير

Fourier Series 

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

قواعد والمعادالت ال

  التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

7,8,9 9  

 سيتعلم الطالب 

عملية التحويل من 

نطاق الزمن الى 

الترددات نطاق 

لالشارات 

والمنضومات 

لتسهيل تحليل 

وتصميم 

منضومات 

 االتصاالت

Fourier Transform 

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

قواعد والمعادالت ال

  التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

10,11
,12,1

3 
9  

سيتعرف الطالب 

على اهمية عملية 

التضمين  واسبابه 

 واانواعه 

Modulation:  

Amplitude Modulation 

frequency Modulation 

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

 الهندسية المباديء

والمخططات  العامة

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

14,15 
6  

 

سيتعلم الطالب 

االساس في عملية 

التحول الى 

 النضام الرقمي

Sampling 

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

قواعد والمعادالت ال

 يةالتوضيح

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

16,17 6  

سيتعلم الطالب 

مبدا عمل 

التضمين النبضي 

 السعوي

Pulse Amplitude Modulation 

 نظري عرض

المعادالت ب باالستعانة

والمخططات 

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

18,19
, 

6  

سيتعلم الطالب 

مبدا عمل 

التضمين النبضي 

 الزمني والموقعي

Pulse Width Modulation, Pulse 

Position Modulation 

 نظري عرض

المعادالت ب باالستعانة

والمخططات 

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

20,21
,22 

9  
سيتعلم الطالب 

مفاهيم التضمين 

 الرقمي
Digital modulation 

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

قواعد والمعادالت ال

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

اجب صفي+و  

23,24
,25 

9  

سيتعرف الطالب 

على انواع 

المرشحات 

 وتصميمها

Filters 

 نظري عرض

المعادالت ب باالستعانة

والمخططات 

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 البنية التحتية  .11

  ."Introduction to Communication systems" * ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Ferrel G.Stremler  

* Communication systems (analog and digital).  

Sanjay Sharma 
 

 Simon Haykin, "Communication Systems", 4th* )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
edition, John Wiley & Sons, Inc., 2001. 

*Grahame smillie, "Analogue and digital 
communication techniques" 

ـ الكتب والمراجع التي يوصى ا

المجالت )                بها  

 ( العلمية , التقارير ,.... 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
“Signals and systems Introduction”, Tutorials Point 

website, 

http://www.tutorialspoint.com/dip/signals_and_system_introduction.htm 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم. -1

 .االتصاالتات تقديم سمنارات عن طريق الدارس يتناول بها منظوم -2

 

 
 

26,27
,28 

9  

سيتعرف الطالب 

على خطوط نقل 

الموجات 

واالشارات 

الكهربائية 

والكهرومغناطيس

 ية

Transmission lines 

 ظرين عرض

 ببعض باالستعانة

قواعد والمعادالت ال

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

29,30 9  

سيتعلم الطالب 

 كيفية استخدام 

مخطط سميث 

اليجاد معامل 

االنعكاس لخطوط 

 النقل

Smith Chart 

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

 الهندسية المباديء

والمخططات  العامة

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

ب صفي+واج  



قسم ھندسة تقنیات 
الحاسوب 

المرحلة الثالثة



االتصاالت الرقمیة



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياھ

 رلمقرامز ر /سم ا 3. لرقميةت االتصاالا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

 لسنةا /لفصل ا 5. 2002/ 2002

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 2002/6/18

 رلمقرا افدأھ 8.

 لثالثة علىالمرحلة االب طلى تعريف ف ايھد

 لرقميةت االتصاالالمستخدمة في ت المصطلحاوايم ھلمفاا -

 لرقميل االتصاانظمة امن ع كل نوت سلبيات ويجابياا -

 لرقميالتضمين اع انوا -

 سترجاعھااكيفية ولوقت اقمية في نفس رات رشاة اعدل ساار -
 

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 

 لمعرفيةاف ادھألا -أ 

 

لرقمية ا تالتصاالا في لمستخدمةا تلمصطلحاوا يمھلمفاا تعريف 1-أ

 يةلرقم ا تاالصتالا ةظمنا نم عون لك تابيسلو تابيجايا فيعرت 2-أ

ي لرقما ينمضتلا عانواف بعرت  3-أ

 تھاامميزو لرقميةا النظمةا اعنوا بين نةرلمقاا4-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دھألا  - ب

 قميت رتصاالام تصميم نظا– 1ب

 قميارات رالشااتظمين  – 2ب
 لرقميةرة االشاالتشويش على ء والضوضااكيفية تقليل  – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 تلمخططاة والمحاضرض اعر -

 لذكيةرة السبوا -

 لعلميةات المتختبرا -

 ييمقلت ا قئارط

 تلمعلوماع استرجاوالشفھية االسألة ا -

 السبوعيةت االمتحاناا -

 لفصليةرات االختباا -

 لنھائيةرات االختباا -

 لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 تذليلھاو تلصعوباا تحليل كيفية على لطالبا قابلية تنمية 1-ج

 لية للطلبةوبالمسؤر لشعوا تنمية2-ج
 لمرضيةالنتائج الى ل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراقيم  تنمية3-ج

 لطلبةى الدر البتكازرع روح ا 4-ج

 



  3 لصفحةا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لجانبا لتحفيز مختلفة علمية قبطر لھا حل من كثرا ديجاا لطلبةا من لطلبوا علمية تمشكال حرط
 لطلبةى الد عياالبدا

 لتقييمائق ارط

 لمباشرالتقييم ا -

 لعمليةايع رلمشاا -

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د

 

 لتصاميما في نسبھاا ديجاوا لرقميةا النظمةا على لعملا 1-د

لرقمية رات االشاا تحليل 2-د

 سترجاعھاا كيفيةو لوقتا نفس في رةشاا من كثرا لساار 3-د

 



  4 لصفحةا

  رلمقرابنية          11.

لتعلم ت امخرجا علموضوأو ا /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط 

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 تفاعلي تقييم 

 راتختباا و

 تحريرية

 ضلعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Introduction to digital 

communication 
 ملنظاا وھ ما فھم

 لرقميا
 عملي 2

 ينظر 2
1 

تفاعلي  تقييم 

 راتختباا و
 تحريرية

ض لعرا

 رةلسبووا
 لمختبرا +

Signal types, General 

block diagram of digital 

communication 

 اعنوا فھم

 تصميمو راتالشاا
 لرقميا ملنظاا

 عملي 2

 ينظر 2

2 

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Advantage and 

disadvantage of digital 

modulation, digital 

coding 

على ف لتعرا

ر مضاات ومميز

 لرقميالتضمين ا

 عملي 2

 ينظر 2

3 

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Sampling theorem, 

Pulse Amplitude 

Modulation (PAM), 
Time Division 

 اعنوا فھم

لتضمين ا

TDM , 

PAM 

 عملي 2
 ينظر 2

5 ، 4 

  Multiplexing (TDM)    

 تفاعلي تقييم 

 راتختباا و

 تحريرية

 ضلعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Pulse width and Pulse 

Position Modulation 

(PWM & PPM), 

 اعنوا فھم

 لتضمينا

PWM ,PPM 

 عملي 2
 ينظر 2

6 

تفاعلي  تقييم 

 راتختباا و
 تحريرية

ض لعرا

 رةلسبووا
 لمختبرا +

S/N in analog pulse 

modulation 
رة شاس اقيا

 ءلضوضاا

 عملي 2
 ينظر 2

7 

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Pulse Code Modulation 

PCM), Noise 

Consideration in PCM, 

Limitation and 

Modifications of PCM, 

 اعنوافھم 

لتضمين ا

PCM 

DPCM 

 عملي 2
 ينظر 2

9 ، 8 

  Differential PCM    

  (DPCM).    

 تفاعلي تقييم 

 راتختباا و

 تحريرية

 ضلعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Delta Modulation 

(DM), Delta-Segma 

Modulation, 

 لتضمينع انو فھم

DM 

 عملي 2
 ينظر 2

11 ، 10 

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Intersymbole 

Interference (ISI), Pulse 

Shaping to reduce ISI, 

Equalizer, Adaptive 
Equalizer, Matched 

مكانية ا ديجاا

 بين خلالتدا

 تكوينو تلموجاا

 تلمرشحاا

 عملي 2

 ينظر 2

، 13 ، 12 

14 

  Filter.    

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Baseband modulation 

(Digital Modulation), 
Amplitude Shift Keying 

(ASK) [Modulation and 

demodulation]. Frequency 

Shift Keying (FSK) 

 اعنوا فھم

لتضمين ا

FSK, , 

ASK 

PSK 

 عملي 2

 ينظر 2

،16 ، 15 

18 ، 17 

20 19، 

  [Modulation and    
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  demodulation], Phase Shift 

Keying (PSK) [Modulation, 

Coherent and Noncoherent 

Detection], Differential 

PSK. 

   

تفاعلي  تقييم

 راتختباا و
 تحريرية

ض لعرا

 رةلسبووا
 لمختبرا +

Error performance of Binary 

System. 
ء الخطااتحليل 

 لثنائيم اللنظا

 عملي 2
 ينظر 2

22 ، 21 

تقييم تفاعلي 

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Quadrature Phase Shift 

Keying (QPSK), Offset 

QPSK, Minimum Shift 

Keying 

 اعنوا فھم

لتضمين ا

, 

QPSK 

OQPSK 

 عملي 2
 ينظر 2

24 ، 23 

 25 ، 26 ، عملي 2 اعنوا فھم Quadrature Amplitude ضلعرا تقييم تفاعلي

رات ختباو ا

 تحريرية

رة لسبووا

 لمختبرا +

Modulation (QAM), 

Multilevel Modulation 

Techniques M-ary PSK, 

 لتضمينا

QAM , 

MPSK 

 27 ، 28 ، ينظر 2

30 ، 29 

  M-ary QAM,    

  Bandwidth Efficiency    

  and power Spectra of    

  modulated Signal,    

  Carrier Recovery and    

  Clock Recovery.    

      

  12. لتحتيةالبنية ا    

  لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

Sarkar N., Elements of Digital Communications, 

first edition, 2003 

  )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

Haykin S., Introduction to Analog and Digital بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا اـ  

Communications, second edition, ) ير رلتقا، العلمية ت المجالا      ،( 

2007.  

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 نة بينھمرلمقاوالتضمين امن اع نوة احد الكثر لعدوامن زفي رات شاة اعدل ساارسة كيفية درا -



(PE) األلكترونیك القدرة



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياھ

 رلمقرامز ر /سم ا 3. (PE) رةلقدانيك وأللكترا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرضرة ، محا

0202/0202  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

02/2/0202  لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 

 رلمقراف ادأھ 8.

  من لتمكنـل تھيئتھمو تبمعلوما تنياولكترا عفر لثالثةا لمرحلةا لبةط يدولتز رلمقرا فيھد

 لحملا ىلار دصلما نم ھلمرسلاره دقلال قانتا ىلع هطريلسا ةيفيكوي عانصلاك نيورتلكألا موھمف ةعرفم- 1 :

ة طريلسا في اھمادختساوا ھفحص ةيفيكو لجالماا ذھفي  ھمدختلمسا ھنيورتلكألا تاونلمكا ىلع فعرتلا- 2 .

 .لحملر والمصدابين ره لقدل انتقااعلى 

 PE. في ھمدختلمساق رطو لئاسوى لع فعرتلا- 3

 .ھيلالعاره دقلا وذ هربيلكال امحاللرولطا يثالثي ودحاا ھعانوا عيمبج ليدعتلار ئاود ليحلتوة سراد- 4

 AC. وبلمتنار التياائر دوافي ره لقدل انتقااعلى ه لسيطراتحليل كيفية و  سةدرا- 5

 DC.  لمستمررالتياائر دوافي ره لقدل انتقااعلى ه لسيطراتحليل كيفية و  سةدرا- 6

 supply .Power رهلقدا مجھز ئردوا تصميم كيفية سةدرا- 7



  2 لصفحةا

 motor AC and DC    وبلمتناوالمستمر ر اوطلماا عةسر علىه لسيطراعلى كيفية  فلتعرا- 8

.drive 

 .لتحقق منھا عملياايتم ولمختبر عمليا اتطبق في ه عالات الفقراكل - 9

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادھألا -أ
 .ھثحالما ةيلالعال امالحا ىلار لمصدا نمره دقلال قانتا ىلع هطريلساق رط ةعرفم 1-أ

 .حلقدا ئردوا تصميم كيفيةو لثايرسترا على هلسيطرا كيفية فھمو معرفة 2-أ

 DC to .DC لتحويل منا ئردواتنفيذ وسة كيفية تصميم درا 3-أ

 .رتوالما ةعرس ىلع هطريلسا ةيفيكو بيحالمصل ھئاضألاة دش ىلع هطريلسار ئاودذ يفتنوة عرفم 4-أ

 Rectifier.ت لمعدالائر دواتنفيذ وكيفية تصميم  معرفة5-

 .بالمقررخاصة لاتية رااھلمااف دھألا  - ب
  PID مكحتلا ھيظرن مادختسبا تاكمحتم ميمصت – 1ب

 ة ظمنالا ةياررقتسا ھمعرفل تايمارزوخ ذيفتنوة باتك – 2ب

 لمحاكيابيئة ام باستخدت ئر متحكمادواتشغيل وتصميم  – 3ب

 لمختلفةاية لالنظمة ارالستقرب احسا 4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديصلرار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلما ساسالافر وت ثيح : ةيميداكالا تارحاضلما

 بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھيلا جاتما يحل كفر وي تتلا :  رشولاوة يلعملا تارتبخلما

 اتخطو عتباوا صحيحة رةبصو لعمليةا يعرلمشاا بتنفيذ مللقيا يةورلضرا دئلمباا ترسيخو لعمليا ريلمھاا

 .تلممتلكاوا صالشخاا على لناتجةا ارالضرا من للحد لمھنيةا لسالمةا

 لتقييمائق ارط

 لتغذيةا تساسياامن ةحدوا نتكوو يسيرلتدوا لطالبا بين ةمباشر رةبصو هذھ لتقييما عملية تتم حيث : لتفاعليا لتقيما

 لتعلموا لتعليما عملية بتقييم يسيةرلتدا لھيئةا ءعضاا عليھا يعنمد لتيا جعةالرا

 ىللمحتو لطلبةا متابعة ىمد عن يسيةرلتدا لھيئةا لعضو راتالختباا هذھ توفرو : يةورلدا لتحريريةا راتالختباا

 يسي للطلبةرلتدامن قبل ة لمعطات المالحظات والمعلوماالتفاعل مع اكيفية ويمي دالكاا

 يتلا ةيلعلماة دالما مع وتالفھ بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو  : ةيلفصلا ترااتبالخا 
 مامتھا ىدم ييمقتل ةئياھنلا قةلحلا نوكتو : ةئياھنلا ترااتبالخا ريلمھاوا يميدالكاا بجانبيھا سيرالدا لفصلا لخال اھتلقا 

 ريلمھاوا يميدالكاا بجانبيھا سيةرالدا لسنةاخالل  اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا



  3 لصفحةا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 لطلبةى الدر البتكااع واالبدزرع روح ا 1-ج 

 لية للطلبةوبالمسؤ رلشعواتنمية 2-ج

 لمرضيةالنتائج الى ل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراقيم  تنمية3-ج 

 لجماعيالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لجانبا لتحفيز مختلفة علمية قبطر لھا حل من كثرا ديجاا لطلبةا من لبوالط علمية تمشكال حرط
 ونلتعاا روح لتنمية يةدور رةبصو بنيتھا تغيرو عملھا نتائج تقييم يتم عمل قفر تشكيللطلبة ا ىلد عياالبدا

 ةعد صشخاا معو مختلفة وفرظ تحت للعمل مةزلالا دلجھوا جميع لبذ على لطلبةا تحفيزو

 لتقييمائق ارط

 لطلبةا تفاعل مالحضة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذھ يتم حيث : لمباشرا لتقييما
رة قدى يتم تقييم مد : لعمليةا يعرلمشاالك ذ صبخصو تلمالحظاا تثبيتو لقيميةا نيةالوجدا افدھالا تطبيقھمو

 تلمشكالالف تخملل ولحلاو ئجانتلا علىل لحصوق وافرن لعمل ضماعلى اع والبدز واالنجاالطالب على ا

 يرضنلا مع يلعملاق باطت نمق حقتلاو ةبلطلا ھجاوي تتلا ةيلعلما

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
 .رهدقلال قانتا ىلع هرطسي  لاو ليدعتلار ئاودذ يفتنو يممتص تايملع 1-د

 Ac to .DC        لعاكساعلى تحويل  هلسيطروالتحكم ا تعمليا2-د

 .لثايرسترح ائر قددواتنفيذ و تصميم3-د

 .رلماتواعلى سؤعة ه لسيطرائردواتصميم وتنفيذ  4-د
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية  9.

 عألسبوا لساعاا لتعلمت امخرجا علموضوأو ا /ة لوحداسم ا ريقةط لتقييماريقة ط

  ت لمطلوبةا  لتعليما 

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Electronic 1و2 2ن / اعنواعلى ف لتعرا 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

 اتمختبر و
 عملية

component devices 
and types of PE 

systems 

 ھنيورتلكألا تاونكمال
 ئروالدا اعنووا

 ھمدختلمسا ھنيورتلكألا

PE في 

  2ع

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

 تحريرية
 يةدور

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Single and three 

phase rectifier to 

deliver power to 

high inductive load 

 يمھلمفاح اشرو فھم

 رئاودو PE ل ھيساسألا

 تالثيةدي ؤحاالتعديل ا

 رلطؤا

 2ن /

 2ع

 3و4و5و6

 و7

 تقييم مباشر      

 ةمحاضر تقييم تفاعلي DC line 8و9 2ن / قرطعلى ف لتعرا 

 راتختباا 

 تحريرية
 يةدور

 اتمختبر و
 عملية

commutation في رست  رياثلاء فاطا 
 لمستمرر التياا ئردوا

DC 

  2ع

 تقييم مباشر      

 ةمحاضر تقييم تفاعلي AC voltage و10و11و 2ن / هلسيطراعملية ح شر 

 رات ختباا

 تحريرية

 اتمختبر و
 عملية

controller ئردوافي ره لقدا على 
 AC وبلمتناا رلتياا

 12 2ع

      يةدور

 تقييم مباشر      

 ةمحاضر يلعاتف  ييمتق Average and RMS 13و 2ن / ئردواعلى ف لتعرا 

رات ختباا  14و15

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

 اتمختبر و
 عملية

value of a periodic 

waveforms. 

Methods of thyristor 

triggers, 

 رلبووالثايرستر ا حقد
 اجستخروا نسستراتر

 ھيرودلا ھجولما لدعم

 ھلالغعا ھميقلوا

 2ع

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Dc to Dc converter 16و17و 2ن / تنفيذوتصميم ح وشر 

رات ختباا  18و19

تحريرية 

 يةدور

 شرابم يم يتق 

 اتمختبر و
 عملية

(chopper) 

-Buck 

-Boost 

-buck-Boost 

 رلتياالتقطيع ا ئردوا
 Dc to Dc لمستمرا

converter(Chop 

per). 

 2ع

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Switch-Mode power 20و21 2ن / رهتصميم مجھز قد 

 راتختباا 

تحريرية 

 يةدور

 اتمختبر و
 عملية

supply تقنية امباستخد 
Switch-mode 

power supply. 

  2ع

 تقييم مباشر      

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Single-phase and 22و23و 2ن / رلتياائر تحويل دوا 

رات ختباا  24و25

 تحريرية

 اتمختبر و
 عملية

three-phase inverter. وبلى متناا لمستمرا 
 رلطواثالثي و  ديحاا

 2ع

 



  5 لصفحةا

 يةدور

 تقييم مباشر 

     

 ةمحاضر تقييم تفاعلي DC-Motor Drive. 26و27و 2ن / قويستل ھمدمق حشر 

 راتختباا 

تحريرية 

 يةدور

 اتمختبر و
 عملية

 عةسر  على هلسيطروا 
 -DCلمستمرا رلماتوا

Motor Drive 

 28 2ع

 تقييم مباشر      

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Fourier series 29و 30 2ن / تجاولما ضعب ليلحت 

 راتختباا 

تحريرية 

 يةدور

 اتمختبر و
 عملية

analysis. عليھا للجصوا تم لتيا 
 هعالا لمنھجا في

 يررمتسلسلة فو بطريقة

  2ع

 تقييم مباشر      

      

 

 لتحتيةالبنية ا         10.

Modern power electronics 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

Power electronics system and application 

By Lander 

Power electronics 
By Rashid 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

Same as in the above. بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا ) 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 سيرالدر المقراخطة تطوير           11.

 دةلمتعلقة بالمارب التجاامختبرية حديثة لتغطية كافة ة جھزاجلب  :لعملي الجانب ا
 جع علمية حديثةامرام ستخدا :ي لنظرالجانب ا

 



اسس ھندسة السیطرة 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياھ

 رلمقرامز ر /سم ا 3. ة لسيطراندسة ھسس ا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرضرة ، محا

0202/0202  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 29/ 6 / 0202

 رلمقراف ادأھ 8.

 : من لتمكنـل تھيئتھمو تبمعلوما بفرعيھا لثالثةا لمرحلةا لبةط يدولتز رلمقرا فيھد

تحويل  امباستخدي لعقدل المجاافي  تفاضليةت الدمعا املزمني باستخدل المجاافي م لنظاا تحليل- 2 

 سالبال

 يلعقدل المجاافي ددي لترل المجاافي م لنظاا تحليل- 0

 PID عنو من لمتحكما وھ لتحكما نظرية امباستخد لمصممةا تلمتحكماا شھرأ تصميم على لعملا- 3 

 مختلفةت خاالدلمختلفة الاالنظمة استجابة اتحليل و سةدرا- 4
 النظمةاية ارستقرى اتحليل مدو  سةدرا- 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%85%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B9_PID&action=edit&redlink=1


  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 تفاضلية تالدمعا امباستخد لزمنيا للمجاا في ملنظاا تحليل فھمو معرفة 1-أ لمعرفيةاف ادھألا -أ

  سالبال تحويل امباستخد يلعقدا للمجاا في

 يلعقدا للمجاا في دديلترا للمجاا في ملنظاا تحليل فھمو معرفة 2-أ

 مختلفة ت خاالدلمختلفة الاالنظمة استجابة اتحليل و سةدرا 3-أ 

 لمختلفةا النظمةا يةارستقرا فھمو معرفة 4-أ

 PID عنو من لمتحكما وھ لتحكما نظرية امباستخد لمصممةا تلمتحكماا شھرا عمل فھمو معرفة 5-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دھألا  - ب
 PID مكحتلا ھيظرن مادختسبا تاكمحتم يممتص – 1ب

ة ظمنالا ةياررقتسا ھمعرفل تايمارزوخ ذيفتنوة باتك – 2ب 

 لمحاكيابيئة ام باستخدت ئر متحكمادواتشغيل وتصميم  – 3ب

 لمختلفةا النظمةل يةارالستقرب احسا  4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديصلرار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح : ةيميداكالا تارحاضلما

 بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھيلا جاتما يحل كفر وي تتلا :  رشولاوة يلعملا تارتبخلما

 عتباواصحيحة رة لعملية بصوايع رلمشاابتنفيذ م ية للقياورلضردئ المباا ترسيخولعملي ري المھاا

 .تلممتلكاوا صالشخاا على لناتجةا ارالضرا من للحد لمھنيةا لسالمةا اتخطو

 لتقييمائق ارط

 من ةحدوا نتكوو يسيرلتدوا لطالبا بين ةمباشر رةبصو هذھ لتقييما عملية تتم حيث : لتفاعليا لتقيما

 راتالختباا. لتعلموا لتعليما عملية بتقييم يسيةرلتدا لھيئةا ءعضاا عليھا يعنمد لتيا جعةالرا لتغذيةا تساسياا

ي ميداكالا ىتوحللملطلبة ا متابعة ىمد عن يسيةرلتدا لھيئةا لعضو راتالختباا هذھ توفرو : يةورلدا لتحريريةا

 نوكتو  : ةيلفصلا ترااتبالخا ةبلطلل قبل التدريسي نمة المعطا تاظحلمالاو تامولمعلا معل عفاتلا ةيفيكو

 بجانبيھا سيرالدا لفصلا لخال اھتلقا يتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا

 ةيلعلما ةدالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةئياھنلا قةلحلا نوكتو : ةئياھنلا ترااتبالخا ريلمھاوا يميدالكاا

 ريلمھاوا يميدالكاا بجانبيھا سيةرالدا لسنةا لخال اھقالي تتلا

  لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 لطلبةى الدر البتكاوااع البدزرع روح ا 1-ج

     لى ل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراقيم  تنمية3-جلية للطلبة وبالمسؤ رلشعواتنمية 2-ج       

 لمرضيةالنتائج ا

 لجماعيالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لجانبا لتحفيز مختلفة علمية قبطر لھا حل من كثرا ديجاا لطلبةا من لطلبوا علمية تمشكال حرط
 لطلبةى الد عياالبدا

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%85%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B9_PID&action=edit&redlink=1


  3 لصفحةا

 على لطلبةا تحفيزو ونلتعاا روح لتنمية يةدور رةبصو بنيتھا تغيرو عملھا نتائج تقييم يتم عمل قفر تشكيل
 ةعد صشخاا معو مختلفة وفرظ تحت للعمل مةزلالا دلجھوا جميع لبذ

 لتقييمائق ارط

 لطلبةا تفاعل مالحضة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذھ يتم حيث : لمباشرا لتقييما
لك ذ صبخصو تلمالحظاا تثبيتو لقيميةا نيةالوجدا افدھالا تطبيقھمو

 علىل لحصوق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجاالطالب على رة اقدى يتم تقييم مد :لعملية ا يعرلمشاا

 ةبلطلا ھجاوي تتلا ةيلعلما تلمشكالالف تخملل ولحلاو ئجانتلا

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
 PID عتصميم متحكم من نوت عمليا 1-د

-د ھيف ءقابلاواررقتسالاع ضوى لاا ھلوصو نم دكاتلاوة ظمنباال مكحتلا تايملع2-د

 اھيتاررقتسى ادمو ھفلتخلما لخادالع اانوة الظمنالاة بجاتسا دجايا تايملع3

 د4-
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية  9.

ريقة ط لتقييماريقة ط

 لتعليما

ت مخرجا علموضوأو ا /ة لوحداسم ا

لتعلم ا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعا ا

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Open and closed 

loop system 

على ف لتعرا

اع نوا

النظمة ا

 لمختلفةا

 2ن /

 2ع

 1و2

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Transfer function 

and Mathematical 

modelling of control 

systems 

 تطبيقو فھم

 لتمثيلا

 لرياضيا

 النظمة

 لةق داشتقاوا ةلسيطرا
 لتحويلا

 2ن /

 2ع

 3و4و5

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

DC servo motor 

transfer function 

 ھلق داشتقاا

لتحويل ا

ت للمحركا

 ازرةلمؤا

 2ن /

 2ع

 6و7

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Block diagram 

representation 

 لتمثيلاتطبيق و فھم

 لكتليا
 2ن /

 2ع

8 

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

  باشرمتقييم 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Time domain 

analysis of control 

system: 

 Steady state 

analysis 

 Transient response 

analysis 

 Analysis of 1st 

order system 

 Analysis of 2nd 

order system 

ل لمجاا تحليل

 لزمنيا

 النظمة

 ةلسيطرا

ودرا

 ھلحالا : سة

ة لحاو هرقتلمسا

 النتقاليةا

 تللمخرجا

 2ن /
 2ع

 9و10و11

 و12

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

P-I-D controllers تمتحكما تصميم 
 مختلفة

 2ن /

 2ع

 13و14

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

ة محاضر

 اتمختبرو 

Routh's criterion and 

applications of 

ت تطبيقا

سة رالد

ية ارستقرا

 ملنظاا

 2ن /

 2ع

 15و16

 



  5 لصفحةا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

    Routh's criterion عملية

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Root Locus سمام رستخدا Root 

Locus لتحليل 

 ملنظااية ارستقرا

 2ن /

 2ع

 17و18و

 19و20

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Bode plot سمام رستخدا Bode 

Plot ةياررتق سال يحلتل 

 ملنظاا

 2ن /

 2ع

 21و22و

 23و24

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Compensation  ل للوصوم لنظااتعديل

 ھيارالستقرا ھلى حالا

 2ن /

 2ع

 25و26و

 27و28

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Different examples  / 2ن 

 2ع

 29و30

 

 لتحتيةالبنية ا         10.

Modern Control Engineering by Ogata 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

Control Systems by Bakshi 

Modern Control Systems by Dorf 

Control Systems Engineering by Nise 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

Control Systems by Bakshi بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا ) 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 القبول          11.

02-02 

 



  6 لصفحةا

 



محاكیات األنظمة األلكترونیة



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياھقسم  

 رلمقرامز ر /سم ا 3. نيةوأللكتراألنظمة ا ياتمحاك

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. عمليي ، نظر /سبوعي ا

0202/0202  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 90

 صفولاا ذھ دادعإ يخرتا   7. 0202/6/29

 رلمقراف ادأھ 8.

 نا ىلع ارداق بلاطلا نوكي نا ىلع ررقملا فدهي

 اهليلحتو ةيمقرلا رئاودلا ميمصت مهفو ةفرعم- 1

 ةيمقرلا رئاودلا تامادختسا مهفو ةفرعم- 2

 ةيبوساح جمارب مادختساب نمازتلا ةابعمتت رئاود ميمصت ةكيفي ةفرعم- 3

 ةيمزراوخلا لاودلا لامعتساب ميمصتلا مهفو ةفرعم- 4

 ةيبوساح جمارب مادختساب نمازتلا ةابعمتت ريغ رئاود ميمصت ةكيفي ةفرعم- 5

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

لمعرفية اف ادھألا -أ

 تحليلھاولرقمية ائر والدافھم تصميم ومعرفة  1-أ

 لرقمية ا ئروالدا تمااستخدا فھمو معرفة 2-أ

مج حاسوبية ابرام من باستخدالتزامتتابعة  ئردواكيفية تصميم  معرفة 3-أ

 ميةارزلخوا واللدا لباستعما لتصميما فھمو معرفة 4-أ

 مج حاسوبيةابرام من باستخدالتزائر غير متتابعة دوامعرفة كيفية تصميم   5-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دھألا  - ب

 رةفضل صووالرقمية بابسط ائر والداتصميم  – 1ب

 أللي الحاسب ام انية بأستخدوأللكتراألنظمة ة امحاكا – 2ب

 ماتھاداستخوا عملھا قرط معرفةو لرقميةا ئروالدا تحليل – 3ب

 قمية بتصاميم معينةق رلقيم بطرل اخاوادقمي رغير اج خراء ذات اجزاية على ولحاائر والداتصميم  4-ب
 بلمطلوا حسبو

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديصلرار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح :ةيميداكالا تارحاضلما

 يلعملا يراھلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ھتكرامشو ةرحاضلماء اثنا ھلعتفاى دم ةظحالمق يرط نع بلالطا ييمقتلس اسالافر وي ثيح :يلعفاتلا يمقتلا

 نمة المعطا ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل ھتعباتمو بلالطا مھف ىدمل ةلمعرفافر وي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا

ة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخايسي رلتدا قبل

 ةئياھنلا قةلحلا نوكتو :ةئياھنلا ترااتبالخا ريلمھاوايمي دالكااسي بجانبيھا رالدا لفصلا لخال اھقالي تتلا ةيلعلما

 يميدالكاا بجانبيھا سيةرالدا لسنةا لالخ اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل

 ريلمھاوا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 لمختلفةا تللمشكال ةمبتكر لحلو مدھيجاا على صلحروا لطلبةا ىلد اعالبدا روح زرع 1-ج

 ةبنتائج متميزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على اقابلية  تنمية 2-ج

عاتقھم  على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتھيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج 

 لى نتائج مرضيةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4-ج

 



  3 لصفحةا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 للحلود ايجاالطلبة امن  لطلبوا علمية مختلفةت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 لطلبةا تحفيزو عمل قفر تشكيل ريقط عن لطلبةا بين ونلتعاا روح تنمية مختلفة قبطر لھا لمناسبةا لعلميةا

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل مةزلالا دلجھوا جميع لبذ على

 لتقييمائق ارط

 ءثناا لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذھ يتم حيث :لمباشرا لتقييما
اع البدز واالنجاالطالب على رة اقدى يتم تقييم مد :لعمليةا يعرلمشاا لكص ذبخصوت لمالحظاا تثبيتة ولمحاضرا

 لعلميةت المشكالا لمختلف للحلووالنتائج ق والعمل ضمن فراعلى و

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( منقولةال يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
 رة فضل صووالرقمية بابسط ائر والدا تصميم 1-د

 أللي الحاسب ام انية بأستخدوأللكتراألنظمة ا ةمحاكا 2-د

 ماتھااستخدوا عملھا قرط معرفةو لرقميةا ئروالدا تحليل 3-د

 قمية بتصاميم معينةق رلقيم بطرل اخاوادقمي رغير اج خراء ذات اجزاية على ولحاائر والداتصميم  4-د
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 السئلةا

، لشفھية ا

ر الختباا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Logic design 

with MSI 

component 

 ,1st, 2nd 21 لرقميةائر والداتصميم 

3rd, 4th 

ة لئسالا

خ الا،ةيھفلشا

 يميولار ابت

 ة،محاضر
 مختبر

Synchronous 

sequential 

networks 

 ئر متتابعةدوا تصميم
 منالتزا

18 5th, 6th, 

7th, 8th 

9th, 10th, 

 السئلةا
 ،لشفھيةا

ر الختباا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Algorithm state 

machine 

ل باستعمالتصميم ا

 ميةارزلخووال الدا
 

21 

11th, 12th 

13th, 14th, 

15th, 16th 
17th 

ة لئسالا

خ الا،ةيھفلشا

 يميولار ابت

 ة،محاضر
 مختبر

Asynchronous 

sequential 

networks 

ئر غير دواتصميم 

 منالتزامتتابعة 

39 18th, 19th, 

20th 

21,22 23rd, 
P   P P P 

24th t 
P                    P, 25P  

26th, 27th, 

28th 29th, 
30th 

 لتحتيةالبنية ا         12.

Digital Fundamental by Floyed 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

1- Digital Fundamental by Floyed 

2- 

Digital_Circuit_Analysis_and_Design_with_Sim 

ulink_Modeling_2nd_Ed by Steven T. Karris 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

1- Digital Fundamental by Floyed 

2- 

Digital_Circuit_Analysis_and_Design_with_Sim 

ulink_Modeling_2nd_Ed by Steven T. Karris 

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

www.academia.edu 

www.electronics_tutorials.ws 

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب
.... 

 

 القبول        13.

http://www.academia.edu/
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CTETE37 المسیطرات 
الرقمیة



  1 لصفحةا

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعلیمیةالمؤسسة ا 1. لكھربائیةالھندسیة التقنیة اكلیة ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنیاھقسم 

/CTETE37 رلمقرامز ر /سم ا 3. لرقمیةات المسیطرا 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

 لسنةا /لفصل ا 5. 2017/2016

 )لكليا(سیة رالدت الساعاد اعد 6. 120

 لوصفا اذاد ھعدإیخ رتا 7. 2016/9/29

 رلمقراف ادأھ 8.

 ىلع ارداق بلاطلا نوكي نا ىلا ةداملا فدهت

 .هل يلخادلا ميمصتلاو رلورتنوكوركياملا عاونا ىلع فرعتل-ا 1

 .رلورتنوكوركياملاو ةقيقدلا تاجلاعملا نيب قرفلا ةفرعم- 2

 رلورتنوكوركياملل ةيلخادلا ءازجالا عم لماعتل-ا 3

 رلورتنوكوركياملا ةجمرب- 4

 .ةعوتنم جارخاو لاخدا ةزهجا مادختسأب اهجارخاو تانابيلا لاخدأل ةيجراخ ةزهجا عم رلورتنوكوركياملا طبر- 5

 PLC عون رخا قيقد طريسم مادتخسا ةفعرم- 6

 ةيلخادلا هتيرامعمو PLC  لا ءازجا ىلع فرعتل-ا 7

 ىرخا ةزهجا عم ةطبرو قيقدلا رطيسملا ةجمرب- 8



  2 لصفحةا

 يم یقتلاو معلتلاو یمعلتلاق ئارطو ررقملات اجرمخ          10.

 لمعرفیةاف ادھألا -أ
 c Microكذلك ولبیسك الغة ام لر بأستخدوكونترولمایكرا برمجة 1-أ

 لبرنامجابیعة طحسب اج الخرل واخادالاخلیة لمنافذ الداء االجزاتفعیل  2-أ

 امستخدوامتوعة        اج خردر اعلى مصات بیانااج خرت او ابیانال خادلمتنوعة الاج االخرل واخادالاء اجزابط ر  3-أ

 .لرقمیةا لىا لتماثلیةا راتالشاا من لتحویلا ةجھزا

 .تلبیاناا نقل لعمیل لمتسلسلا لسارالا امستخدوا ىخرا ةجھزا مع لروكونترولمایكرا بطر معرفة 4-أ

 لى برمجة مثالیةل االساسیة لوصوامج البرافي  interruptعة طلمقاامج ابرام ستخداكیفیة  5-أ

 .لمثالیةالنتائج اعلى ل لحصوامج لكي یتم البرالمناسب في التأخییر و الزمنیة ت المؤقتاام استخدا 6-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتی رااھلمااف دھألا  - ب
تماثلیة وقمیة ت ربیانااءة قر – 1ب

 تلمشغالت والمتحسساابرمجة وبط ر – 2ب

 اجتھمبر دعب ةسبامنلا ةركالذاج في ئانت لن اخزوة رشامبلا تارارلق ا ذخاتواسس حتبال ةتبطمر ةعونتم یعراشم ذنفیت – 3ب

 .لناتجا لألستقبا
 .دعب م عنتحكلوا دعب عن تانایلب ا لقن الثم ةسیاالسا یعرامشلامن  دیدعلاذ نفیت 4-ب

 لتعلموالتعلیم ائق ارط

 ةبلطرفي للمعلاد یلرصار طویتب ھید علعتمی يلذان متیلا ساالسافر وت یثح :ةیمیداكالا تارحاضلما

 دئامبلاخ سیرتو ليعملري اامھلا نبلجاار طویت اعد علىست تاربخ منب الطلا ھیلا جایحتما كل فروی يلذا :ليعملار ختبمال

 صحیحةرة یع بصورلمشاابتنفیذ م للقیا وريلضرا

 لتقییمائق ارط

 ھكترامشوة حاضرملا ءاثنا ھاعلفت ىمد ةظحالمیق رط عن بالطلام تقییل ساالسافر وی یثح :اعليتفلا متقیلا

 يیسردتلال بمن قة امعطلا ةمیلعلا تاظحماللواة داملل ھبعتامتوب الطلام ھفى دمل ةرفمعلا فروت يتلا :ةیریحرتلا ترااالختبا

 صلفلل االا خھاقتل يتلا ةمیلعلا ةداملا عم ھاعلتفوب الطلم اامتھى امد متقییل ةوسطیلا ةقلحلن اكوتو : ةیصلفلا ترااالختبا

 ريلمھاوا یميدالكاا بجانبیھا سيرالدا

 ةسنلل االا خھاقتل يتلا ةمیلعلا ةداملا عم ھاعلتفوب الطلم اامتھى امد متقییل ةیئاھنلا ةقلحلن اتكوو  : ةئیانھلا ترااالختبا

 ريلمھاوا یميدالكاا بجانبیھا سیةرالدا

 لقیمیةوانیة الوجداف ادھألا -ج
 لمختلفةا تللمشكال ةمبتكر لحلو مدھیجاا على صلحروا لطلبةا ىلد اعالبدا روح زرع 1-ج

 ةبنتائج متمیزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على اتنمیة قابلیة  2-ج

-ج عاتقھم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسیةا لتھیئةوا لطلبةا ىلد لیةوبالمسؤ رلشعوا تنمیة 3-ج

 لى نتائج مرضیةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمیة قیم  4

 لتعلموالتعلیم ائق ارط

 لعلمیةل الحلود ایجاالطلبة الطلب من وامختلفة علمیة ت مشكالح رطریق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفیز
مختلفة  قبطر لھا لمناسبةا

 وفبالظر للعمل مةزلالا دلجھوا جمیع لبذ على لطلبةا تحفیزو عمل قفر تشكیل ریقط عن لطلبةا بین ونلتعاا روح تنمیة
 ةعدص شخاامع و لمختلفةا

 



  3 لصفحةا

 

 لتقییمائق ارط

 ةحاضر   لمء اثناالطالب امالحظة تفاعل ل من خالة ومباشررة یسي بصورلتدالتقییم من قبل ا اذھحیث یتم  :لمباشرالتقییم ا
 لكص ذبخصو تلمالحظاا تثبیتو

 لمختلفل لحلووالنتائج ق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجاالطالب على رة اقدى یتم تقییم مد :لعملیة ا یعرلمشاا

 لعلمیةا تلمشكالا

 ). لشخصيا رلتطووا یفظلتوا بقابلیة لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا یلیةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
 .لبرمجةا مع بسھولة لتعاملا على لقابلیةا للطالب نیكو 1-د

 .ھعمه دناسم رئاود بطور ةمیلرقا تارمسیطلامن ة رمتطوو ةعوتنم عانوا ةجمبر 2-د

 .ةبقارملواة رسیطلا یعراشم في ھماخدستواسس حتلا ةنظماذ تنفیو ممیتص 3-د
 بطھاور متنوعة یرردواھ ئردوا امستخدا من بدال ةحدوا متكاملة ة ئردا في برمجیاً مختلفة نیةولكترا ئردوا تصمیم 4-د

 .یاوید
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنیة          11.

 

 لتقییماریقة ط
 

 لتعلیماریقة ط
 لتعلمت امخرجا أو /ة لوحداسم ا

 

 تلساعاا
 

 عألسبوا
 لمطلوبةا علموضوا

مقدمة على    

 لروكونترولمایكرا

 نبیو ھینب قرفلا ةرفمعو

 لدقیقیةا تلمعالجاا

  
 السئلةا

حا المتا،ةفھیشلا

 يیوملن ا
 ة،محاضر
 مختبر

 1 4 لرقمیةات المسیطراع انوا

    
 

   خليالدالتصمیم امعرفة  اج،الخرل واخادالامنافذ   
 لروكونتروللمایكر تلبیاناائر نقل دوا ة،محاضر

 12 2nd, 3rd, 4th 

 اءالجزالى اباالضافة  تلمؤقتتا،المتسلسلةا مختبر
   

 خلیةالدا اتكرالذوا 

 السئلةا
حا المتا،ةفھیشلا

 يیوملن ا

 

 
 

  
 ة،محاضر
 مختبر

 لخادالة اجھزابرمجة 
 لمتنوعةاج االخروا

LCD, GLCD 5 12 برمجةth, 6th, 7th 

     

 ةلالسئا

 حاالمتا،ةفھیشلا
 لیومين ا

 

 برمجة

ADC, PWM, 
Interrupt 

لتحویل ة اجھزابرمجة 

 وقمي رلى التماثلي ا
 عةطلمقاامج ابر

 
 

 ة،محاضر
 مختبر

8th, 9th, 

10th, 11th 
16 

   

 السئلةا
ن حاالم،اةفھیشلا

 يیوملا

  

 ئرة او دواجھزابرمجة 
نظمة تحسس والصوتیة ا

 ارةلحرت اجادر

 
 

 ة،محاضر
 مختبر

Programming 
Projects 

12th, 13th, 
14th, 15th 

16 
    

 ،لشفھیةا السئلةا

 لیوميا نالمتحاا
 ،لشفھیةا السئلةا

 

    
 ة،محاضر
 مختبر

 PLC 4 16thأ على مبدف لتعرا PLCع لمسیطر نوأ امبد

     

   
 

  
ئر دواعلى ف لتعرا

 اج لالخرل واخادالا
PLC 

 لیوميا نالمتحاا
 ،لشفھیةا السئلةا

 ة،محاضر
 مختبر

Input – Output 
modules of PLC 8 17th, 18th 

  
   

 

  Numbers systems 

and codes 

Fundamentals of 
logic in PLC 

 

  

 مقارالاعلى ف لتعرا
لمنطقیة لل ت االساسیاوا

PLC 

 لیوميا نالمتحاا
 ،لشفھیةا السئلةا

 ة،محاضر
 رتب خم

19th 

20th 
8 

    
 

 Basic of PLC ة،محاضر لیومين االمتحاا
   

 PLC 4 21thال برمجة 

 programming مختبر ،لشفھیةاالسئلة ا
   

  PLC- wiring    

diagram and 

ladders logic 
program and 

ت لمخططاامعرفة 

 البرمجة ولتصمیم وا
plc. 

 لیوميا نالمتحاا
 ،لشفھیةا السئلةا

 ة،محاضر
 22th ,23th 4 مختبر

  
  

sensors  

  Timers    

 لیوميا نالمتحاا
 ،لشفھیةا السئلةا

 ة،محاضر
 مختبر

Programming 
Counters 

 تلمؤقتاابرمجة 
 اداتلعدوا

24th 

25th 8 

 
  Programming   

 ة،محاضر لیومين االمتحاا
 

 تلعملیااعلى ف لتعرا
  

Math. Operations 4 26th 

 لریاضیةا مختبر ،ةیھشف  لا ةلالسئا
   

  



  5 لصفحةا

 لیوميا نالمتحاا
 ،لشفھیةا السئلةا

 ة،محاضر
 مختبر

Sensors and 
Actuators for 

Industrial 

 تلتطبیقااعلى ف لتعرا
ت لمرتبطة بالمتحسساا

 للمرتبطة بات المشغالوا

  

4 27th , 28th 
    

 



  6 لصفحةا

 
 

 سيرالدر المقراخطة تطویر          13.

 ىالخرت المجاالالعملیة في ت التطبیقاابعض ت والتصاالت ابعض تطبیقال خااد

 

Applications. plc. 

 لیوميا نالمتحاا
 

ة، محاضر

 رختبم
PLC projects 

ل یع متعلقة بارتنفیذ مشا

PLC 
8 29th ,30th 

 12. لتحتیةالبنیة ا

PIC Microcontroller from absolute Beginner 

Programmable Controller, theory and 

Implementation 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ا ـ1

 )درلمصاا(لرئیسیة اجع المرا ـ2

Automating Manufacturing Systems 

with PLCs 

 ( بھا یوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      یر رلتقا، العلمیة ت المجالا

 النترنیتاقع امو، نیةواللكتراجع المرـ ا ب
.... 
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 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 

 أهداف المقرر .8

 المسائل  حل لغرض الالزمة الرياضية والمسائل القوانين فهم على الطالب مساعدة الى مادة تهدف
 .المعقدة وااللكترونية الكهربائية الهندسية مثل الدوائر

  المعقدة. الرياضيىة  حل المسائلتسهيل األساسية المستخدمة في الحاسوبية  البرامجالتعرف على 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11



  
 2الصفحة 

 
  

 هداف المعرفيةاأل -أ
المسائل الهندسية الالزمة لغرض حل  في حل المسائل الرياضيةتوضيح المفاهيم االساسية  -1أ

 .القوانينمن خالل مجموعة من  المعقدة الرياضية 

 في معالجة المشكلة. مهاراتالاكتساب  -2أ

 .المعقدةالمسائل الهندسية   تحليلاكتساب المهارات االساسية كمقدمة في  -3أ
باستخدام القوانين والمسائل  المعقدةالمسائل الهندسية  تحليل  اكتساب المفاهيم النظرية للتعامل مع -4أ

  ,Numerical computations,  Solution of nonlinear equation  ( كـ الرياضية
Numerical solution of ordinary differential equation) 

 المسائل الهندسية الالزمة لغرض حل  حل المسائل الرياضيةطرق طلبة لمعرفة واسعة في التأهيل   -5أ

 هندسة تقنيات الحاسوب.بما يمكن الخريج على توظيف تلك المعارف في مجال  المعقدة
 .طلبة ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعمليةالتأهيل    -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .المعقدةالمسائل الهندسية  القدرة على تحليل  - 1ب

 القدرة على التفكير في معالجة المشكلة حسب قواعد معينة.  - 2ب

 .طرق حل المسائل الرياضية بالصورة العملية للتأكد من النتائجتنفيذ القدرة على  - 3ب

 .الجانب النظري في حل المسائل الرياضية والجانب العمليمعرفة المقارنة بين  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . يتم تطبيق ذلك في المختبر حلقات نقاشوتعلم ذاتي وقراءات  -

 . لتدريبات واألنشطة في قاعة الدرسا -

 لتطوير القابليات. واقع االلكترونية لإلفادة منهاإرشاد الطالب إلى بعض الم -

 بعض المشاكل والية ايجاد الحلول لها.وتحليل  عقد حلقات بحثية يتم من خاللها شرح -

 
 طرائق التقييم      

 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 .وأنشطة )نظرية وعملية( ئيةونها اختبارات فصلية

 االختبارات الفورية 

 البحث في االنترنيت وكتابة التقارير ذات العالقة بالموضوع

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . المقرر الموعد في وتسليمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوير -1ج

 التفكير المنطقي والعملي إليجاد حلول للمشاكل بأسلوب نظري رياضي. -2ج

 والمناقشة. الحوار على الطالب قدرة تطوير -3ج

 .للمشاركة في عمل جماعي تطوعال على الطالب قدرة تطوير -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة -
 .الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف -

 الجماعية. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصيص -

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 

 .المسؤولية وتحمله الطالب التزام دليل الدرس قاعة في الفاعلة المشاركة -

 تقديمها.والبحوث المطلوبة من الطالب  الواجبات تقديم في المحدد بالموعد االلتزام -
 .والمهاري المعرفي والتحصيل االلتزام عن )نظرية وعملية( والنهائية الفصلية االختبارات تعبر -

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية -1د

 المتعددة. والوسائل اإلنترنت مع التعامل على الطالب قدرة تنمية -2د

من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل وبذلك يمكنه  والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير -3د

 . جهات محلية/إقليمية/دولية

 . من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج لباتمكين الط -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1,2,3,4,
5 

نظري  10

+ 

 عملي 10

تعلم استخدام تحويل 

 البالس
Laplace 

transform 
 نظري+عملي

أسئلة عامة 

 ومناقشة

6,7 
 نظري + 4

 عملي 4
 تطبيقات البالس

Laplace 
transform 

theorems and 
applications 

 نظري+عملي
أسئلة عامة و 

 مناقشة

8,9,10, 
11,12, 

 

نظري  10

+ 

 عملي 10

 نظري+عملي Z  Z-transformتحويل  تعلم
أسئلة عامة و 

 مناقشة

13,14 
 نظري + 4

 عملي 4

 Zاستخدام تحويل 
 وتطبيقاته

Z-transform 
Theorems and 

applications 
 اسئلة عامة نظري+عملي

15,16, 
17,18, 

19 

نظري  10

+ 

 عملي 10

تعلم حسابات 

 االحتمالية واالحصاء 
Probability and 

statistics 
 نظري+عملي

أسئلة عامة 

 ومناقشة

20,21, 
23 

 نظري + 6

 عملي 6

التحليل العددي 

واستخداماته في حل 

المسائل الرياضية 

 المعقدة

Numerical 
computations: 

bisection 
method, false 

position 
method, 
Newton-
Raphson 
method 

 

 نظري+عملي

 

 

أسئلة عامة و 

 مناقشة

24,25 
 نظري + 2

 عملي 2
= 

Solution of 
nonlinear 
equation 
(Newton-
Raphson 
method) 

 نظري+عملي
أسئلة عامة و 

 مناقشة

26,27, 
28 

 نظري + 2

 عملي 2
= 

Numerical 
solution of 
ordinary 

differential 
equation:  

 
 

 اسئلة عامة نظري+عملي
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 البنية التحتية  .12

 ERWIN KREYSZIG, “Advanced Engineering  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Edition, JOHN WILEY &  thMathematics”, 10

SONS, INC., 2011. 
 

 ,Richard L. Burden & J. Douglas Faires )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
“Numerical Analysis”, 8th Edition, 2011. 
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
“Laplace Transforms (LT)”, Tutorials Point 
website 
“Z-Transforms (ZT)”, Tutorials Point website 
“Statistics - Probability”, Tutorials Point 
websit 
“MATLAB - Overview”, Tutorials Point website 
http://www.tutorialspoint.com 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

المحاضرات النظرية والعملية وذلك لتحقيق استغالل أفضل للتطبيق النظري والعملي في زيادة عدد ساعات 

 ترسيخ فهم أفضل ألكبر كم ممكن من المفردات التي يتم تدريسها في المحاضرات النظرية والعملية.
 

29  
 نظري + 2

 عملي 2
= 

Matrix 

operations, 

solution of linear 

system of 

equations 

 اسئلة عامة نظري+عملي

30 
نظري + 2  

عملي 2  
= 

linear 
transformation

s, Cayley-
Hamilton 
theorem 

 نظري+عملي
 اسئلة عامة

 

 

http://www.tutorialspoint.com/vlsi_design/vlsi_design_vhdl_introduction.htm
http://www.tutorialspoint.com/vlsi_design/vlsi_design_vhdl_introduction.htm


قسم ھندسة تقنیات 
الحاسوب 

المرحلة الرابعة



ادارة مشاریع



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعلیمیةالمؤسسة ا 1. لكھربائیةالھندسیة التقنیة اكلیة ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنیاھقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. یعرمشاادارة 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

 لسنةا /لفصل ا 5. 2017/2016

 )لكليا(سیة رالدت الساعاد اعد 6. 120

 لوصفا اذاد ھعدإیخ رتا 7. 2016/9/29

 رلمقراف ادأھ 8.

 ىلع ارداق بلاطلا نوكي نا ىلا ةداملا فدهت

 عيراشم ةرادا ميهامف ةفرعم- 1

 عيراشمل كيبشلا تاططخم مسرل قطر ةفرعم- 2

 ةيطخلا ةجمربلا ةيلمع مهفو ةفرعم- 3

 نوخزملا ةرااد قطر ةفعرم- 4

 جلنتل لداتعلا ةطنق داجيا ةكيفي ةفرعم- 5

 ةانصبلا عاونا مهفو ةفرعم- 6

 ةيعونلا ةرطيسلا ةيلمع مفه و ةفرعم- 7

 



  2 لصفحةا

 لتقییموالتعلم والتعلیم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفیةاف ادھألا -أ

 وعلشبكي للمشرت اسم مخططاق ررطمعرفة  1-أ

 ةلمتاخرة والمبكرایة البدوع  والكلیة للمشرالسماحیة  وع واللمشرج لحرر المساد ایجاامعرفة  2-أ
 وعلمشرا تللفعالیا ةلمتاخروا ةلمبكرا تلنھیاوا

وع لمشرا درمصا یعزتو مشاكل فھمو معرفة 3-أ

ع ولمشرل ةیطخلا جةرمبلاق رط مھفوة عرفم 4-أ

 وعلمشرا ادارة قرط فھمو معرفة 5-أ

 وعللمشردل لتعااسم نقطة ورفھم ومعرفة  6-أ

-أ لصیانةق ارطفھم و معرفة7-أ

 لنوعیةا ةلسیطرا قرط فھمو معرفة 8

 .ررقملخاصة بالا ةتی رااھلمااف دھألا  - ب

 تلبیرج والحرر المساابطریقة وع لشبكي للمشراسم ر – 1ب

وع لزمنیة للمشرة المدالتقلیص ت الدلمعااحل  – 2ب

 لسبلكساریقة وطلرسم اریقة ام طلى برمجة خطیة باستخدت االدلمعااتحویل  – 3ب

دل لتعاانقطة د الیجات الدمعا حل 4-ب

 ونلمخزدارة اكلفة ال دجايال  تالدحل معا 5-ب

لصیانة اكلف ب حسا - 6ب

 وعلنوعیة للمشرة السیطرب الحسات الدحل معا 7-ب

 لتعلموالتعلیم ائق ارط

 ةبلطلل يلمعرفا دیلرصار ویطتب ھیلع دمتعیي ذلا تینلماس اسالافر وت ثیح :ةیمیداكالا تارحاضلما

 يلعملا يراھلما بنجالار ویطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھیلا جاتحیمال كفر ویي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحیحةرة یع بصورلمشاابتنفیذ م للقیاوري لضردئ المباا ترسیخو

 لتقییمائق ارط

 ةرحاضلماء اثنا ھلعتفاى دم ةظحالمق یرط نع بلالطا ییمقتلس اسالافر وی ثیح :يلعفاتلا یمقتلا
                                                                                                           

 ةیلعلما تاظحلمالاو ةدالمل ھتعباتمو بلالطا مھف ىدمل ةلمعرفا فروي تتلا :ةیریرحتلا ترااتبالخا ھتكرامشو

 ةالمعطا

یسي رلتداقبل  من

 اھقالي تتلا ةیلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ییمقتل ةیسطولا قةلحلا نوكتو :ةیلفصلا ترااتبالخا

 ريلمھاوایمي دالكااسي بجانبیھا رالدا لفصلا لخال

 اھقالي تتلا ةیلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ییمقتل ةئیاھنلا قةلحلا نوكتو :ةئیاھنلا ترااتبالخا

 ريلمھاوا یميدالكاا بجانبیھا سیةرالدا لسنةا لخال

 



  3 لصفحةا

 لقیمیةوا نیةالوجدا افدھألا -ج

 فة لتخلما تلمشكاللة كربتمل ولح مھدجایا ىلع صرحلاوة بلطلا ىدل عادبالا حور عرز 1-ج

ة بنتائج متمیزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على اقابلیة  تنمیة 2-ج

-جعاتقھم  على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسیةا لتھیئةوا لطلبةا ىلد لیةوبالمسؤ رلشعوا تنمیة 3-ج

 لى نتائج مرضیةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمیة قیم  4

 لتعلموالتعلیم ائق ارط

 دیجاالطلبة الطلب من واعلمیة مختلفة ت مشكالح رطریق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفیز
 مختلفة قبطر لھا لمناسبةا لعلمیةا للحلوا

 مةزلالا دلجھوا جمیع لبذ على لطلبةا تحفیزو عمل قفر تشكیل ریقط عن لطلبةا بین ونلتعاا روح تنمیة

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل

 لتقییمائق ارط

 لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو یسيرلتدا قبل من لتقییما اذھ یتم حیث :لمباشرا لتقییما
لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبیت و ةلمحاضرا ءثناا

 لنتائجق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجاالطالب على رة اقدى یتم تقییم مد :لعملیةا یعرلمشاا

 لعلمیةت المشكالالمختلف  للحلووا

 ). لشخصيا رلتطووا یفظلتوا بقابلیة لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا یلیةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د

بالعكس ددي ولترالى الزمني ل المجاامن ت الدلمعااتحویل  1-د

-ت دالتصاالا لمجا في ماتھااستخدوا تالدلمعاا تحلیل 2-د

 4-دة لمعقدالریاضیة ت االدلمختلفة للمعال الحلود ایجاا 3

 منھا لعملیةا دةالستفاا قروط تلمصفوفاا حلو تحلیل
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنیة          11.

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا أو /ة لوحداسم ا لتعلیماریقة ط لتقییماریقة ط

   لمطلوبةا علموضوا  

 السئلةا
 مال،الشفھیةا

 ة،محاضر
 مختبر

 یمھمفا معرفة یعرلمشاادارة ا
 دارةالا عناصرو

8 1,2 

   یعرلمشاا   لیومين اتحا

 السئلةا
 مال،الشفھیةا

 ة،محاضر
 رتب خم

 دالقتصاوا دارةالا
 مھندسینل

 بحساق رط معرفة
 للمھندسین دالقتصاا

 4و3 8

      لیومين اتحا

 السئلةا
 مال،الشفھیةا

 ة،محاضر
 مختبر

 تمخططا معرفة لعملت امخططا
 للعمل

8  

 5و6
     لیومين اتحا

 السئلةا
 مال،الشفھیةا

 ة،محاضر
 مختبر

 7 4 النتاجیةب احسا النتاجیةا

      لیومين اتحا

 السئلةا
 ،لشفھیةا

 ة،محاضر
 مختبر

 حلو سمرمعرفة تلشبكاا
 وعللمشر لشبكيا

 9و8 8

      نالمتحاا

      لیوميا

 السئلةا
 ،لشفھیةا

 ة،محاضر
 مختبر

 لشبكياسم ور معرفة جلحرر المسااریقة ط
 وعللمشر

 11و10 8

      نالمتحاا

      لیوميا

 السئلةا

، لشفھیةا

 نالمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 لوقتا(تلبیرا ریقةط
 )لكلفةا و

 سمب ورحسا ریقةط

 لكلفةوا لوقتا
 وعللمشر

 15و14و 16

 13و12

      لیوميا

 السئلةا
 ،لشفھیةا

 ةمحاضر
 مختبر

 یعزتو مشاكل
 درلمصاا

 یعزمعرفة مشاكل تو
 درلمصاا

4 16 

      نالمتحاا

      لیوميا

 السئلةا
 ،لشفھیةا

 ةمحاضر
 مختبر

 لبرمجةق ارط معرفة لخطیةالبرمجة ا
 لخطیةا

 19و18 16

      نالمتحاا

      لیوميا

 السئلةا

، لشفھیةا

 نالمتحاا

 ةمحاضر
 مختبر

 ادارة تیالدمو
 وعلمشرا

 ت ادارةیالدمو معرفة
 ونلمخزا

 21و20و 12

19 

      لیوميا

 22 4 دللتعاا نقطةب حسا دللتعاانقطة  ةمحاضر السئلةا

     مختبر ،لشفھیةا

      نالمتحاا
 



  5 لصفحةا

      لیوميا

 السئلةا
 ،لشفھیةا

 ةمحاضر
 مختبر

 23و24 8 ونلمخزاكلف ب حسا ونكلف مخز

      نالمتحاا

      لیوميا

 27و26و 12 لصیانھا یمھمعرفة مفا لصیانةایم ھمفا ةمحاضر السئلةا

 ،لشفھیةا
 نالمتحاا

 25    مختبر

      لیوميا

 السئلةا
 ،لشفھیةا

 ةمحاضر
 مختبر

 ةلسیطرا بحسا لنوعیةة السیطرا
 لنوعیةا

 29و28 12

      نالمتحاا

      لیوميا

 السئلةا
 ،لشفھیةا

 ةمحاضر
 مختبرو

 ادارة ربفھم و معرفة لعملدارة رب االا
 لعملا

4 30 

      نالمتحاا

      ميلیوا

 12. لتحتیةالبنیة ا    

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

 

j.R.Meredith and S.J. Mantel” project 

mangement” ,J . wiley & sons 1995 

 )درلمصاا(لرئیسیة اجع المرـ ا2

S. choudhury” project mangement”, tata بھا یوصى لتيا جعالمروا لكتبا اـ 

McGraw hill-2003 ) یر رلتقا، العلمیة ت المجالا      ،( 
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الكترونیات رقمیة متقدمة 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.  /ب لحاسوت اندسة تقنياھ

 رلمقرامز ر /سم ا 3.  /قمية متقدمة ت رنياولكترا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرضرة ، محا

 لسنةا /لفصل ا 5. 2002/ 2002

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 29/ 6 / 2002

 رلمقراف ادأھ 8.

 : من لتمكنـل تھيئتھمو بلحاسوا تنياولكترا عفر بعةالرا لمرحلةا لبةط يدولتز رلمقرا فيھد

 للبرمجة لقابلةا لرقميةا ةالجھزا عمل تحليلو سةدرا- 1

- 3 يدالما نيا لكاف صوة غل مادختسبا ةدقلمعاوة طيسبلا ةيلرقمار ئاودلالف تمخ يمصمت- 2

 لقابلة للبرمجةت اباالبوامصفوفة ام باستخدة لمعقدوالبسيطة الرقمية ائر والدامختلف  تنفيذ

 ودةلمحدت الحاالالة ام اقمية باستخدرئر دواعلى تنفيذ  لعملا- 4

 صحتھا ىمد من للتاكدو ةلمحاكاا نتائج تحليلو سةدرا- 5



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادھألا -أ

 للبرمجة لقابلةا لرقميةا ةلالجھز خليالدا لتصميما فھمو معرفة 1-أ

 3-أللبرمجة  لقابلةا لرقميةا ةالجھزا برمجةو عمل فھمو معرفة 2-أ

 (VHDL)دي لمان الكيااصف وسة لغة درا

 لموضعيةا للبرمجة لقابلةا تباالبوا مصفوفة عمل فھمو معرفة 4-أ

 ةدودحلما تحااللا ةلأ مفھ وة عرفم 4-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دھألا  - ب

 (VHDL)دي لمان الكيااصف ولغة ام ئر قمية باستخددواتصميم  – 1ب

ودة لمحدت الحاالالة ت اتنفيذ حاالوكتابة  – 2ب

 لمبرمجةت اباالبوامصفوفة ام قمية باستخدرئردواتشغيل وتصميم  – 3ب

 معلتلاو ملي عتلاق ئارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديصلرار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح : ةيميداكالا تارحاضلما

 بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا ھيلا جاتما يحل كفر وي تتلا :  رشولاوة يلعملا تارتبخلما

 عتباواصحيحة رة لعملية بصوايع  رلمشاابتنفيذ م ية للقياورلضردئ المبااترسيخ ولعملي ري المھاا

 .تلممتلكاص واالشخاالناتجة على ار االضرالمھنية للحد من السالمة ات اخطو

 لتقييمائق ارط

 من ةحدوا نتكوو يسيرلتدوا لطالبا بين ةمباشر رةبصو هذھ لتقييما عملية تتم حيث : لتفاعليا لتقيما

 معلتلاو يمعلتلا ةيملع ييمقتب ةسي  يردتلا ةيئھلاء اضعا اھيلع دتم عي يتلا ةعجالرا ةيذغتلا تايساسا

لطلبة ا متابعة ىمد عن يسيةرلتدا لھيئةا لعضو راتالختباا هذھ توفرو : يةورلدا لتحريريةا راتالختباا

 يسي للطلبةرلتدامن قبل ة لمعطات المالحظات والمعلوماالتفاعل مع اكيفية ويمي دالكاا ىللمحتو

 يتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو  : ةيلفصلا ترااتبالخا
 ريلمھاوا يميدالكاا بجانبيھا سيرالدا لفصلا لخال اھتلقا

 اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةئياھنلا قةلحلا نوكتو : ةئياھنلا ترااتبالخا

 ريلمھاوا يميدالكاا بجانبيھا سيةرالدا لسنةا لخال

 لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 لطلبةى الدر البتكااع واالبدزرع روح ا 1-ج

لية للطلبة وبالمسؤ رلشعواتنمية 2-ج

 لمرضيةالنتائج الى ل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراقيم  تنمية3-ج

 لجماعيالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لجانبا لتحفيز مختلفة علمية قبطر لھا حل من كثرا ديجاا لطلبةا من لطلبوا علمية تمشكال حرط

لطلبة ا ىلد عياالبدا

 على لطلبةا تحفيزو ونلتعاا روح لتنمية يةدور رةبصو بنيتھا تغيرو عملھا نتائج تقييم يتم عمل قفر تشكيل
 ةعد صشخاا معو مختلفة وفرظ تحت للعمل مةزلالا دلجھوا جميع لبذ

 



  3 لصفحةا

 لتقييمائق ارط

 لطلبةا تفاعل ةمالحظ لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذھ يتم حيث : لمباشرا لتقييما
لك ذ صبخصو تلمالحظاا تثبيتو لقيميةا نيةالوجدا افدھالا تطبيقھمو

 علىل لحصوق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجاالطالب على رة اقدى يتم تقييم مد :لعملية ا يعرلمشاا

 ةبلطلا ھجاوي تتلا ةيلعلما تلمشكالالف تخملل ولحلاو ئجانتلا

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د
دي لمان الكيااصف وقمية بلغة رئر دواتصميم ت عمليا 1-د

لمبرمجة ت اباالبوالتصاميم على مصفوفة اتنفيذ ت عمليا2-د

 ودةلمحدت الحاالااللة رات لمسااقصر د ايجات اعمليا3-د

 لتصاميماستھا للتاكد من صحة ودرالمحاكي ام النتائج باستخدد ايجات اعمليا 4-د
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية  9.

ريقة ط لتقييماريقة ط

 لتعليما

لتعلم ت امخرجا علموضوأو ا /ة لوحداسم ا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Introduction to 

FPGA 

مقدمة عن مصفوفة 

 لمبرمجةت اباالبوا

 2ن /

 2ع
1 

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Programming 

technologies 

 لبرمجةت اتقنيا فھم

 لمختلفةا
 2ن /

 2ع

 2و3

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Types of FPLDs اع نواعلى ف لتعرا

 لمنطقيةة االجھزا

 للبرمجة ھلقابلا

 2ن /

 2ع

 4و5و6

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

FPGA architecture  فھم تركيب مصفوفة

 لمبرمجةت اباالبوا

 2ن /

 2ع
7 

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Programming 

(Configuring) an 

FPGA 

برمجة مصفوفة 

 لمبرمجةت اباالبوا

 2ن /
 2ع

8 

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Introduction to 

VHDL 

Fundamental VHDL 

Units: 
 Library

 Entity

 Architecture

 صفوعن لغة  مقدمة
 ديلماا نلكياا

 على فلتعروا

 الساسيةا مكوناتھا

 2ن /
 2ع

9 

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Data types: pre- 

defined data types, 

user-defined data 

types 

اع نواعلى ف لتعرا

في لغة ت لبياناا

 ديلمان الكيااصف و

 2ن /

 2ع

 10و11

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Operators, data 12 2ن / تعلى صفاف لتعرا 
 



  5 لصفحةا

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

 اتمختبر و
 عملية

attributes, signal 

attributes 

  2ع راتالشات والبياناا

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Concurrent code على ف لتعرا

ية ازلمتوزات االيعاا

 مھااستخداكيفية و

 2ن /

 2ع

 13و14

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Sequential code ى لع فرعتلا

لمتسلسلة زات االيعاا

 مھااستخداكيفية و

 2ن /
 2ع

 15و16

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

 ية ريرتح

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

State machine لةاعلى  فلتعرا 

 ودةلمحدا تلحاالا

 برمجتھاو

 2ن /
 2ع

 17و18

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Packages and 

components 

 تلمكوناا برمجة
 زملروا

 2ن /

 2ع
 19و20و

21 

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Functions and 

procedures 

ائف ظلوابرمجة 

 اءاتالجروا

 2ن /

 2ع
 22و23و

24 

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

 تحريرية

ية دور

 تقييم مباشر

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Design examples مثلة لتصميم مختلف ا

 لرقميةائر والدا

 2ن /

 2ع

 25و26و

 27و28و

 29و30

 

 لتحتيةالبنية ا         10.

Circuit design with VHDl bt pedroni 

Digital Design with CPLD Application and 
VHDL by Dueck 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

Circuit design with VHDl bt pedroni 

Digital Design with CPLD Application and 

VHDL by Dueck 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2



  6 لصفحةا

Circuit design with VHDl bt pedroni 

Digital Design with CPLD Application and 

VHDL by Dueck 

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 سيرالدر المقراخطة تطوير           11.

 دةلمتعلقة بالمارب التجاامختبرية حديثة لتغطية كافة ة جھزاجلب  :لعملي الجانب ا
 جع علمية حديثةامرام ستخدا :ي لنظرالجانب ا

 



تكنلوجیا الحاسوب المتقدم



  1 لصفحةا

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. هندسة تقنيات الحاسوب

 رلمقرامز ر /سم ا 3. تكنلوجيا الحاسوب المتقدم

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. لمختبرا /ة لمحاضرا

 لسنةا /لفصل ا 5. 2002 – 2002

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 02 / 5 / 2002

 رلمقراف ادأه 8.

 بلمتقدمة للحاسواخلیة الدایة رلمعمااسة درالى دة الماف اتھد

 ةكرالذل الى الوصواكیفیة ولعنونة ق ارط

 لمختلفة فیھان الخزق اروط cache نلخزات احدوسة درا

 

 

 

 

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 لحديثةا لدقيقةا تلمعالجاا عمل ريقةط فھم 1-أ

 فيھا لمخزنةا تلبياناا لىا للوصوا كيفيةو ةكرالذا عنونة قرط فھم 2-أ

-أ cache ةلمخبأة اكرالحاجة للذب اسباا فھم 3-أ

 ةلمخبأة اكرالذابط رلمتبعة في المختلفة ق الطرا 4

 ددلتردة ايادون ز من لدقيقالمعالج ءة التي تزيد من كفااعلى ف لتعرا 5-أ

 أ6-

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دهألا  - ب

 لمختلفةزات االيعاام اباستخدة كرالذاين وعناب تعلم كيفية حسا – 1ب

 مختلفةم الحجاة ولمخبأة اكرالمختلفة للذق الطراتصميم  – 2ب

 ب3 -
 ب4-

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 قيقدكيفية تصميم معالج  1-ج

 لمناسبةالطريقة ام استخدة وامخبأة كرذاكيفية تصميم  2-ج

 ج3-

 ج4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمنھجيايب رلتدا /لمختبر ا /ة لمحاضرا

 لتقييمائق ارط

 ليوميالتقييم ا /لنھائية ت االمتحاناا /لفصلية ت االمتحاناا /السبوعية رات االختباا

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمھاا - د

 لدقيقةا تلمعالجاا في لمستخدمةا مجالبرا فھم راتمھا 1-د

ة لمخبأا اتكرالذا تصميم راتمھا 2-د

 لماكنةا بلغة مجابر كتابة راتمھا 3-د

 د4-
 



  3 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

 

 لتقييماريقة ط
 

 لتعليماريقة ط
 أو /ة لوحدا سما
 علموضوا

 لتعلما تمخرجا
 لمطلوبةا

 

 تلساعاا
 

 عألسبوا

 كةرلمشاا

 /ليوميةا

 راتالختباا

 /ةمحاضر
 مختبر

 

 386 لمعالجايكلية ه
 

 لدقيقج المعاابنية 
 

20 
 

5 – 1 

== == 
Segmentation 

method 

 بطريقةان لعنوب احسا

 عطلمقاا
16 9 – 6 

== == Paging method 
 بطريقة انعنوال بحسا

 تلصفحاا
16 13 – 10 

== == Features in 386 
 لحاصلة فيا اتلتغييرا
 386 لمعالجا

16 17 – 14 

== == Cache memory 18 – 23 24 ةلمخبأة اكرالذا 

 

== 
 

== 

Pentium proc., 

Pentium pro, 

Core proc. 

لحديثة ا تلمعالجاا بنية

 لحاصلةا تالضافاوا

 فيھا

 

28 

 

30 – 24 

== ==     

 لتحتيةالبنية ا         12.

The 80386, 80486 and Pentium Processor 

By: Walter A. Triebel 
 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

The 80x86 IBM Pc and Compatible 

Computers ( Volumes I & II ) 

By: Mohammed Ali Mazidi 

 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 

Intel Microprocessors 

By: Barry B. Brey 

 

 ( بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

  

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب

.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.



  4 لصفحةا

 لدقيقة عنات لمعالجاص التي تخع والموضوالحاصلة في تخصص رات اا بالتطوهتعزيزات ولمحاضرافد ر
 النترنتاشبكة ولحيثة در االستعانة بالمصااريق ط

 



تصمیم دوائر الموائمة



 

 
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية مدينة العلم الجامعة المؤسسة التعليمية .1

  هندسة تقنيات الحاسوبقسم   الجامعي / المركزالقسم  .2

 تصميم دوائر الموائمة اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 السنة الدراسية الرابعة \فصلين دراسيين الفصل / السنة .5

 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121\6\27 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 

 

الدارس معلومات عن كيفية تصميم دوائر الموائمة الحاسوبي واستخدام منافذ الحاسوب الرئيسية في  إعطاء

 عمل التعشيق واستخدام دوائر توليد اإلشارة إضافة الى دوائر الحماية للمنافذ.
 

 
 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

  البرنامج.



 

 
 2الصفحة 

 
  

 
 

 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .9

 :ان على قادرا   يكون فانه بنجاح المقرر هذا الطالب اتم اذاهداف المعرفية  األ -أ
 

 
 

 
 

 

 يصف منافذ الحاسوب الرئيسية والبروتوكوالت الخاصة بكل منفذ. -1أ

 (.parallel data transmission( و)serial data transmissionيفرق بين  ) -2أ

 USB to RS232 ( و)USB to PIC Microcontroller interfaceيعرف متى يستخدم  ) -3أ
interface( و ) USB to parallel interface(و )parallel to serial interface )

 (.serial to parallel interfaceو)

 :ان على قادرا   يكون فانه بنجاح المقرر هذا الطالب اتم اذا  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Baudالمستخدم في نقل البيانات بما يتالئم والمكونات المستخدمة من حيث )يغير البروتوكول   - 1ب
rate(و )number of bitsو... الخ ) 

( بالكمبيوتر ومعرفة المكونات المطلوبة لتتم Arduino( أو )PIC Microcontrollerيربط ) –2ب 

 عملية الربط.

 Expanding the RS232و)( Expanding the parallel interfacingيوسع المنافذ ) -3ب
interfacing.) 

( بما يتالئم مع الجهاز الذي يُراد تجهيزه بالطاقة الكهربائية، DC Power Supplyيصمم )  -4ب

 I/Oيصمم دوائر الكترونية خاصة بـ ) (، وDigital and Analog Signal generatorويصمم )
Interface( كـ )Serial( أو )Parallel وما تحتاجه من )( مكونات كـADC( و )DAC وبالتالي )

 يصبح قادر على تحوير أي منفذ بما يتالئم مع الجهاز المطلوب ربطه مع الكمبيوتر.

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 

العرض النظري لمفردات المنهج عن طريق االستعانة ببعض المبادئ الهندسية والتي تصب بتحليل  -

 (9من الفقرة  4ب -1و ب 3أ – 1وتصميم المشكلة الهندسية. )الحصول على أ
 (9من الفقرة  3و ب 1أ و ب2مناقشة جماعية صفية. )الحصول على  -

من  2و ب 1و ب 3بالتجارب العملية. )الحصول على أ باالستعانة المنهاج لمفردات المختبري التطبيق

 (9الفقرة 
 طرائق التقييم      

  االختبارات القصيرة(Quizzes) (9من الفقرة  4ب-1و ب 3أ-1)للحصول على أ 
 (9من الفقرة  4ب-1و ب 3أ-1االمتحانات النظرية الدورية والفصلية )للحصول على أ 

 (9من الفقرة  2و ب 1و ب 3على أ )الحصولاالمتحانات العملية الفصلية 
 :ان على قادرا يكون فانه بنجاح المقرر هذا الطالب اتم اذااألهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 

 

 
 

 

يدرك متطلبات مهنة الهندسة والمسؤولية األخالقية باإلضافة الى الحاجة الى التعلم مدى الحياة   -1ج

 والقدرة على االنخراط فيه.
 نظري رياضي. بأسلوبيصبح ملما  بالتفكير المنطقي والعملي إليجاد الحلول للمشاكل  -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     



 

 
 3الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 المطلوبة القراءات 

  النصوص األساسية 
 المقرر كتب 
      أخرى 

  

على سبيل المثال  )وتشملمتطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية(والمواقع 

R. E. Vears, “Microprocessor Interfacing”, 
1990 

على سبيل  )وتشملالخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

  الميدانية(المهني والدراسات 

http://www.pyroelectro.com/tutorials/ 

 

 القبول  .12

 و محاكياتدراسة تركيب و معمارية الحاسوب  المتطلبات السابقة

 12 أقل عدد من الطلبة 

 21 أكبر عدد من الطلبة 

 

 (9من الفقرة  2مناقشة جماعية صفية. )الحصول على ج -
 (9من الفقرة  2وج 1جبالتجارب العملية. )الحصول على  باالستعانة المنهاج لمفردات المختبري التطبيق

 طرائق التقييم    

  االختبارات القصيرة(Quizzes) (9من الفقرة  2)للحصول على ج 
  (9من الفقرة  2جاالمتحانات النظرية الدورية والفصلية )للحصول على 

 (9من الفقرة  2وج 1)الحصول على جاالمتحانات العملية الفصلية 
 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات التأهيلية العامة و المهارات -د 

 التقنية. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية -1د

 المتعددة. اإلنترنت والوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمية -2د

قبل من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من وبذلك يمكنه  والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوير -3د

 . جهات محلية/إقليمية/دولية

 . من تطوير ذاتي مستمر لما بعد التخرج لباتمكين الط -4د



 

 
 4الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 األول

 نظري + 2

 عملي 2
 الدارس يكون ان

يصمم   ان على قادرا

(DC Power 
Supply بما يتالئم )

مع الجهاز الذي يُراد 

 تجهيزه بالطاقة.

Dc Power 
supply 

 نظري+عملي

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الثاني
 نظري + 2

 عملي 2
 Voltage 

converters 
اسئلة عامة  نظري+عملي

ومناقشة او 

 امتحان اني

 الثالث

 نظري + 2

 عملي 2
 الدارس يكون ان

يصمم   ان على قادرا

(Digital and 
analog signal 

generator) 

Digital and 
analog signal 

generator 

 نظري+عملي

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الرابع

 نظري + 2

 عملي 2
 الدارس يكون ان

 :ان على قادرا
.  يصف هذا النوع 1 

من منافذ الحاسوب 

والبروتوكوالت 

 الخاصة به.

. يصمم الدائرة 2

االلكترونية الخاصة 

المنفذ وما يحتاجه بهذا 

 من مكونات.

. يوسع دائرته 3

 االلكترونية.

Pin 
configuration of 

Centronic 
(parallel) port 

 نظري+عملي

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الخامس
 نظري + 2

 عملي 2
 Internal 

hardware 
organization 

أسئلة عامة  نظري+عملي

ومناقشة او 

 امتحان اني

 السادس
 نظري + 2

 عملي 2
 Groups (Status, 

data, and 
control) 

 نظري+عملي
أسئلة عامة و 

 مناقشة

 السابع
 نظري + 2

 عملي 2
 Centronic 

experiment 
board design 

 نظري+عملي
 أسئلة عامة

 الثامن

 نظري + 2

 عملي 2
 Expanding the 

parallel 
interfacing 

 نظري+عملي
أسئلة عامة و 

 مناقشة



 

 
 5الصفحة 

 
  

 التاسع

 نظري + 2

 عملي 2

 الدارس يكون ان
 :ان على قادرا

يقارن بين .  1 

(Centronic 
(parallel) port )

 (.Serial portو)
يصف هذا النوع . 2

من منافذ الحاسوب 

والبروتوكوالت 

 الخاصة به.

. يصمم الدائرة 3

االلكترونية الخاصة 

بهذا المنفذ وما يحتاجه 

 من مكونات.

دائرته . يوسع 4

 االلكترونية.

Serial data 
transmission 

 نظري+عملي

أسئلة عامة و 

 مناقشة

 العاشر

 نظري + 2

 عملي 2
 RS232 pin 

configuration 
and internal 
organization 

 نظري+عملي

أسئلة عامة و 

 مناقشة

الحادي 

 عشر

 نظري + 2

 عملي 2

 RS232 
experiment 

board design  

 نظري+عملي
امتحان 

 شهري

 الثاني عشر

 نظري + 2

 عملي 2

 RS232 to Pic 
microcontroller 

interface 

 نظري+عملي

 اسئلة عامة

 الثالث عشر

 نظري + 2

 عملي 2

 Expanding the 
RS232 

interfacing 

 نظري+عملي

 اسئلة عامة

 الرابع عشر

 نظري + 2

 عملي 2

 الدارس يكون ان
 :ان على قادرا

ارن بينه وبين يق.  1 

 األخرى األنواع

 للمنافذ
ذا النوع يصف ه. 2

 من منافذ الحاسوب.

. يصمم الدائرة 3

االلكترونية الخاصة 

بهذا المنفذ وما يحتاجه 

 من مكونات.

يعرف متى يستخدم . 4

كل تصميم من هذه 

 التصاميم.

Universal Serial 
Bus (USB) 

Interface 

 نظري+عملي

 اسئلة عامة
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الخامس 

 عشر

 نظري + 2

 عملي 2

 USB to PIC 
Microcontroller 

أسئلة عامة  نظري+عملي

 ومناقشة

السادس 

 عشر

 نظري + 2

 عملي 2

 USB to RS232 
Converter 

Design 

اسئلة عامة  نظري+عملي

ومناقشة او 

 امتحان اني

 السابع عشر

 نظري + 2

 عملي 2

 USB to Parallel 
Converter 

Design 

 نظري+عملي
أسئلة عامة 

 ومناقشة

 الثامن عشر

 + نظري 2

 عملي 2

 الدارس يكون ان
يعرف   ان على قادرا

 متى يستخدم )
Parallel to serial 

interface(و ) 
Serial to 
parallel 

interface .) 

Parallel to serial 
interface 

 نظري+عملي

أسئلة عامة 

 ومناقشة

 التاسع عشر

 نظري + 2

 عملي 2

 Serial to 
parallel 

interface 

عامة أسئلة  نظري+عملي

ومناقشة او 

 امتحان اني

 العشرون

 نظري + 2

 عملي 2

 الدارس يكون ان
   ان على قادرا

 األنواع. يستعرض 1

االساسية للتحويل من 

(Analog لل )

(Digital.) 

. يصمم الدوائر 2

االلكترونية الخاصة 

 بها

Types of ADCs نظري+عملي 

أسئلة عامة و 

 مناقشة

الواحد 

 والعشرون

 نظري + 2

 عملي 2

 Specification of 
ADCs 

 نظري+عملي
 أسئلة عامة

الثاني 

 والعشرون

 نظري + 2

 عملي 2

 ADC with 
Parallel I/O 

interface 

 نظري+عملي
أسئلة عامة و 

 مناقشة

الثالث 

 والعشرون

 نظري + 2

 عملي 2

 ADC with Serial 
I/O interface 

أسئلة عامة و  نظري+عملي

 مناقشة

الرابع 

 والعشرون

 نظري + 2

 عملي 2

ان يكون الدارس قادرا 

 على ان  
 DACs  يصف. 1

. يصمم الدوائر 2

االلكترونية الخاصة 

 باستخدام المكبرات بها

Specification of 
DAC 

 نظري+عملي

أسئلة عامة و 

 مناقشة

الخامس 

 والعشرون

 نظري + 2

 عملي 2

 DACs execution 
using OP-AMP 

امتحان  نظري+عملي

 شهري
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السادس 

 والعشرون

 نظري + 2

 عملي 2

 DACs execution 
using OP-AMP 

 نظري+عملي
 اسئلة عامة

السابع 

 والعشرون

 نظري + 2

 عملي 2

ان يكون الدارس قادرا 

   على ان
 PICيربط )

Microcontroller
( Arduino( أو )

بالكمبيوتر ومعرفة 

المكونات المطلوبة 

 لتتم عملية الربط.

Application 
Projects 

 نظري+عملي

 اسئلة عامة

الثامن 

 والعشرون

 نظري + 2

 عملي 2

 نظري+عملي  
 اسئلة عامة

التاسع 

 والعشرون

 نظري + 2

 عملي 2

 نظري+عملي  
 اسئلة عامة

 الثالثون
 نظري + 2

 عملي 2

 نظري+عملي  
 اسئلة عامة

      



نمذجة االنظمة الذكیة



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 نا رھمب تحقیقھا بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ ھمأل مقتضیا  زا  یجاإ ھذا ررلمقا فصو رفوی
 فصو نبیو بینھا طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية مدينة العلم الجامعة

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.  /بلحاسوت اندسة تقنياھ

 رلمقرامز ر /سم ا 3. /لذكيةاالنظمة انمذجة 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرضرة ، محا

 لسنةا /لفصل ا 5. 2002/ 2002

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد ھعدإيخ رتا 7. 29/ 6 / 2002

 رلمقراف ادأھ 8.

 : من لتمكنـل تھيئتھمو تبمعلوما بعةالرا لمرحلةا لبةط يدولتز رلمقرا فيھد
   علیھا لعملوا لشبكةا رختیاا على رةلقدوا الصطناعیةا لعصبیةا تلشبكاا یةھ بما لطالبا تعریف 

 MATLAB ریق لغة برمجیة معینةطعن 

 MATLAB لبرمجةا بلغة برمجتھا قروط عھاانوا على فلتعرا على رةلقدوا لجینیةا لبحثا میةارزبخو لطالبا تعریف

 

 الصطناعيةالعصبية ت الشبكاا معرفة- 1

 الصطناعيةالعصبية ا لشبكةر اختیااعلى رة لقدا - 2

 الصطناعیةا لعصبیةا تلشبكاا في لتعلما تمیاارزخو على فلتعرا - 3

 لجینیةالبحث امیة ارزعلى خوف لتعرا - 4

 لجینیةت امیاارزلخواع انواعلى ف لتعراعلى رة لقدا - 5



  2 لصفحةا

 

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةا افدھألا -أ

 2-أالصطناعية العصبية ت الشبكاا معرفة 1-أ

 الصطناعيةالعصبية ا لشبكةر اختیااعلى رة لقدا

 ةالصطناعيا لعصبیةت الشبكاالتعلم في ت امیاارزعلى خوف لتعرا 3-أ

 لجینیةالبحث امیة ارزعلى خوف لتعرا 4-أ

 لجینیةت امیاارزلخواع انواعلى  فلتعراعلى رة لقدا 5-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااھلمااف دھألا  - ب
 لربمجةالبسيطة بلغة العصبية ت الشبكااتنفيذ وتصميم  – 1ب

MATLAB لعصبية الشبكة اعلى برمجة رة لقدا – 2ب

 MATLAB امباستخد

 MATLAB لبرمجةا بلغة اھتنفيذو لجينيةا تمياارزلخوا اعنووا قرط برمجة – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديصلرار ويطتب ھيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح : ةيميداكالا تارحاضلما

 بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلا لطا ھيلا جاتما يحل كفر وي تتلا :  رشولاوة يلعملا تارتبخلما

 عتباوا صحيحة رةبصو لعمليةا يعرلمشاا بتنفيذ مللقيا يةورلضرا دئلمباا ترسيخو لعمليا ريلمھاا

 .تلممتلكاوا صالشخاا على لناتجةا ارالضرا من للحد لمھنيةا لسالمةا اتخطو

 لتقييمائق ارط

 نمة دحاو نوكتوي سيردتلاو بلالطا ينب ةشرابمرة وبص هذھ ميي قتلا ةيملع تمت ثيح : يلعفاتلا يمقتلا
 .معلتلاو يمعلتلا ةيملع ييمقتب ةسي  يردتلا ةيئھلاء اضعا اھيلع دمنعيي تلا ةعجالرا ةيذغتلا تايساسا

لطلبة ا متابعة ىمد عن يسيةرلتدا لھيئةا لعضو راتالختباا هذھ توفرو : يةورلدا لتحريريةا راتالختباا

 يسي للطلبةرلتدامن قبل ة لمعطات المالحظات والمعلوماالتفاعل مع اكيفية ويمي دالكاا ىللمحتو

 يتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو  : ةيلفصلا ترااتبالخا
 ريلمھاوا يميدالكاا بجانبيھا سيرالدا لفصلا لخال اھتلقا

 اھقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع ھلعفاتو بلالطا مامتھا ىدم ييمقتل ةئياھنلا قةلحلا نوكتو : ةئياھنلا ترااتبالخا

 ريلمھاوا يميدالكاا بجانبيھا سيةرالدا لسنةا لخال

 لقيميةوا نيةالوجدا افدھألا -ج

 لطلبةى الدر البتكااع واالبدزرع روح ا 1-ج

لية للطلبة وبالمسؤ رلشعواتنمية 2-ج

 لمرضيةالنتائج الى ل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراقيم  تنمية3-ج

 لجماعيالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط



  3 لصفحةا

 لجانبا لتحفيز مختلفة علمية قبطر لھا حل من كثرا ديجاا لطلبةا من لطلبوا علمية تمشكال حرط
لطلبة ا ىلد عياالبدا

 ىلة عبلطلاز يحفتو وناعتلا حور ةيمتنل ةيرود رةوا بصھنيتب ريغتوا ھملع ئجاتن ميقي ت تمي ملع قرف ليشكت

 ةعد صشخاا معو مختلفة وفرظ تحت للعمل مةزلالا دلجھوا جميع لبذ

 لتقييمائق ارط

 لطلبةا تفاعل مالحضة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذھ يتم حيث : لمباشرا لتقييما
لك ذ صبخصو تلمالحظاا تثبيتو لقيميةا نيةالوجدا افدھالا تطبيقھمو

 علىل لحصوق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجاالطالب على رة اقدى يتم تقييم مد :لعملية ا يعرلمشاا

 ةبلطلا ھجاوي تتلا ةيلعلما تلمشكالالف تخملل ولحلاو ئجانتلا

 1-د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمھاا ( لةولمنقا يليةھلتأوا لعامةا راتلمھاا - د

 لمنطقيةا ئروالدا يوھ لعصبيةا تلشبكاا اعنوا بسطا مجابر تصميم

لعصبية ت الشكبات امياارزمج خوابر تنفيذو تصميم2-د

 لجينيةت امياارزلخوامج اتنفيد برو تصميم3-د

 لذكيةا النظمةا لمجا في لبرمجةا في لطالبا رةمھا دةلزيا بلماتالا لبرمجةا لغة امستخدا4-د

 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية  9.

 عألسبوا تلساعاا لتعلمت امخرجا علموضوأو ا /ة لوحداسم ا ريقةط لتقييماريقة ط
   لمطلوبةا  لتعليما 

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Introduction and role of 

ANNs, fundamentals of 

biological Neural 

Network, basic principles 

of ANNs and their early 

structures 

 معلى مفھوف لتعرا

لعصبية ت الشبكاا

لعصبية الشبكة وا

 الصطناعيةا

 2ن /
 2ع

 1و2

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Properties of ANN, 3 2ن / علىف لتعرا 

 رات ختباا

 تحريرية

 اتمختبر و
 عملية

advantage, and 
disadvantage 

 لشبكةا خصائص
 لعصبيةا

  2ع

      يةدور

 تقييم مباشر      

 ةمحاضر ليعتقييم تفا network architectures, 4و5و6و7 2ن / يكليةھعلى ف لتعرا 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

 اتمختبر و
 عملية

logic gates لعصبيةا لشبكةا 
 لمنطقيةا ئروالدوا

 لشبكةا امباستخد

لعصبية ا

 الصطناعيةا

  2ع

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Types of learning 8و9و10 2ن / اعنواعلى ف لتعرا 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 رشبا م ييمتق 

 اتمختبر و
 عملية

rules, learning 
algorithms, training 

styles 

 تمياارزلخوا
 لعصبيةا للشبكة

 ممفھوو الصطناعيةا

 يبرلتدا

  2ع

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Hub , Adaline, 11و12و 2ن / علىف لتعرا 

رات ختباا  13و14 2ع

 تحريرية

 اتمختبر و
 عملية

Mdaline, delta rule تمياارزلخوا 

      يةدور

 تقييم مباشر      

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Important perception 

function, neuron model, 

perception architecture, 

learning rules, training 

(train) 

 تطبيقوفھم 

مية ارزخو
perception 

 2ن /

 2ع

 15 و16

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

The back propagation 

learning procedure, 

derivation of the BP 

algorithm, Back 

propagation training 

algorithm 

 تطبيقوفھم 

 back ميةارزخو
propagation 

 2ن /

 2ع

 17 و 18

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

 تحريرية

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Search algorithm, 

Genetic algorithm 
 معلى مفھوف لتعرا

لبحث ت امياارزخو

 تمياارزلخووا

 2ن /

 2ع

 19 و 20

 



  5 لصفحةا

 يةدور

 تقييم مباشر 

   لجينيةا  

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Type of operators, 

population, selection, 

crossover, crossover rate, 

mutation, mutation rate 

 اعنواعلى ف لتعرا
ات متررلباا

لمستخدمة في ا

 تمياارزلخوا

 لجينيةا

 2ن /

 2ع

 21و22و

 23و24

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

 Population, selection, 

crossover, and mutation 

algorithms 

 على فلتعرا

 ن،سكاـلا ميةارزخو
، ئيالعشوا رالختياا

 ةلطفرا اوج،لتزا

 ثيةرالوا

 25و26و 

27 

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

تحريرية 

 يةدور

 Application of genetic 

algorithms 
 على فلتعرا

ت تطبيقا

 تمياارزلخوا

 لجينيةا

 28 

 تقييم مباشر    

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

تحريرية 

 يةدور

 Advantage and 

disadvantage of Genetic 

algorithms 

 على فلتعرا

وئ مساو اتمميز

 تمياارزلخوا

 لجينيةا

 29و30 

 تقييم مباشر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لتحتيةالبنية ا         10.

1- Fundamental of neural network ; architectures , 

algorithms, applications, Laurene Fausette. 
 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1



  6 لصفحةا

2-  Introduction to Genetic algorithms; 

S.N.Sivanandam · S.N.Deepa; Springer 2008. 

 

1- Fundamental of neural network ; architectures , 
algorithms, applications, Laurene Fausette. 

2- Introduction to Genetic algorithms; 

S.N.Sivanandam · S.N.Deepa; Springer 2008 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 بھا يوصى لتيا جعالمروا لكتبا اـ 
 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 سيرالدر المقراخطة تطوير           11.

 ءلكھرباامشاكل ب ولدسك توت االب بدال من حاسباطلكل ب توب توفير ال :لعملي الجانب ا
 جع علمية حديثةامرام ستخدا :ي لنظرالجانب ا

 

 



شبكات الحاسوب



  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 الجامعة مدينة العلمكلية 

 / المركز علمي القسم ال .2
 هندسة تقنيات الحاسوب

 شبكات الحاسوب اسم / رمز المقرر .3

 الكترونيات الحاسوبالمرحلة الرابعة  البرامج التي يدخل فيها .4

 أشكال الحضور المتاحة .5
 والكتروني اسبوعي

 الفصل / السنة .6
 فصلين دراسيين / السنة الدراسية الرابعة

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7
 ساعة عملي 66نظري +  ساعة 66

 تاريخ إعداد هذا الوصف .8
12/6/2021 

أهداف المقرر يهدف المقررالى بيان تركيب شبكة الحاسوب ومبدا عملها و  الوسائل والطرق واالجهزة  .9

اللتي تحويها وكذلك يتطرق المقرر الى شرح وسائل االتصال وبيان انواعها وطرق تحسين ادائها 

والعوامل المؤثرة عليها وكذلك التعرف على كيفية نقل البيانات عبر الشبكةواالساليب والبروتوكوالت 

 المستخدمة لغرض نقل البيانات

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .16



  
 2الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 :  ان  اذا اتم الطالب هذا المقرر بنجاح فانه يكون قادرا على

 .انواع انظمة شبكات الحاسوب وطرق تصنيفها يميز -1أ

 ومعرفة وظيفة كل طبقة فيها.  OSI , TCP \IPفهم البروتوكوالت التي تسمح لالتصال في الشبكة التي تمثل ي -2أ

نقل البيانات و المعلومات بين االجهزة و طرق فحص سالمة المعلومات المنقولة بين االطراف من خالل فهم الية ي -3أ

 .عمليات رياضية و طرق حسابية 

 فهم طرق تشفير االشارة الرقمية والعوامل التي تؤثر على نقل االشارة .ي -4أ

  .بين المستخدمين IP Addressفهم الية نقل توزيع ال ي -5أ

 .واع االشارة الالسلكية و استخدامات كل نوع من االنواعان يميز -6أ
  :  ان  اذا اتم الطالب هذا المقرر بنجاح فانه يكون قادرا على : مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .ارة و المعلومات من خالل المستخدمين و المحطات النقل المعلوماتطرق نقل االش يفهم  – 1ب

 .شكبات صغيرة و فهم الية تطبيق المعلومات النظرية بالحياة العملية يصمم – 2ب

 على انواع الكيبالت وطريقة التعامل معها . يميز -3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 9 )  الفقرة من 6 أ 1- أ على الحصول(  المحاضرات النظرية  . 
  اعتماد وسائل االيضاح االلكترونيةdata show  . 

 من خالل برنامج المحاكاة   التطبيق العملي في المختبر لمفردات المنهاجPacket Tracer  ( على الحصول    

 .9)  الفقرة من 3 ب - 1 ب
 9الفقرة من 2أ1- أ على الحصول ( الحوارات والمناقشات خالل المحاضرات النظرية والعملية ). 

 
 طرائق التقييم      

 :يتم تقييم الدارس عن طريق 

 : 9 الفقرة من 6 أ 1 - أللتحقق من  االختبار التحصيلي وبالمفاهيم ادناه -1

 الفقرات ذات االجابة المنتقاة. -أ

 االسئلة التركيبية ) االجابة تتم عن طريق فهم المعلومات المتوفرة في صيغة السؤال وباالشكال التوضيحية(. -ب

 فقرات االختيار من متعدد. -ت

 الواجبات المنزلية والواجبات الصفية. -2

ولتقييم فهم الطالب  packet tracerي الواقع الحالي للحياة باستخدم برنامج ال حقيقي مستخدم ف شبكيبناء نموذج  -3

 .9  الفقرة من 3 ب - 1 ب للتحقق من  بصورة عميقة للمادة الدراسية في نهاية الفصل

 . 9الفقرة من 2أ1- أ للتحقق من    الصفيةاجراء الحوارات والمناقشات  -4

 

 

 :  ان  اذا اتم الطالب هذا المقرر بنجاح فانه يكون قادرا على األهداف الوجدانية والقيمية :  -ج

ويقدم خالل فترة دراسته الحلول المناسبة لتحليل اصل المشكلة واتباع النظريات والقواعد  حل المشاكل الهندسيةي -1ج 

 .المتبعة لحلها وعرض نتائج التحليل والحلول وتاثيرها اقتصاديا واجتماعيا
 طرائق التعليم والتعلم     

لتعليم الطالب الطرق المستخدمة في تصميم الشبكات   packet tracerاستخدام برنامج ال يتم  9من الفقرة  1للوصول الى ج  

 .و التاكد من سالمة الشبكة و استخدام احسن الطرق لنقل المعلومات

 طرائق التقييم    
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 يتم عن طريق : 9من الفقرة  1للتحق من  ج
 .االمتحانات النظرية الدورية والفصلية 

 .االمتحانات العملية الدورية والفصلية 
  االختبارات القصيرة(Quizzes). 
 .الحوارات والنقاشات الصفية 
 عرض نتائج االمتحان للطالب في الفصل و مناقشة الحل النموذجي و مناقشة طرق حل الطالب. 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .الشبكاتتحديد وصياغة وحل المشاكل   -1د

 وتفسيرها. النتائجوتحليل  شبكات تصميم   -2د

 استخدام التقنيات والمهارات الهندسية الحديثة واألدوات الالزمة لممارسة مهنة الهندسة.   -3د

 .فعال بشكل بها والتواصل األفكار اءبن   -4د

 والتعلم التعليم طرائق

 تقرير شكل على بكتابتها ويطالب شبكات الحاسوب  تخص عملية هندسية مشكلة تناول من االستفادة يتم 4 د 1- د الى للوصول

 . محددة زمنية فترة ضمن نتائجه وعرض

 التقييم طرائق

 .9 الفقرة من ج الفقرة تقييم طريقة من االستفادة

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2 4 

ان يكون الدارس قادرا 

على فهم مبادئ 

الشبكات و اماكن عمل 

هذا التخصص المهم 

 في مجاالت الحياة

Types of computer 

Networks (clients 

server, Peer-to-

peer,& Wireless 

networks) 

classifying the 

computer networks 

(Home network, 

LAN, MAN, WAN, 

Wireless 

Networks,& 

Internet work) 

استخدام 

صور 

توضيحية و 

شرح استخدام 

الشبكات في 

 مجاالت الحياة

اختبار 

 تحصيلي
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3-4 4 
ان يكون الدارس قادرا 

فهم الية التواصل على 

 و كيفية نقل المعلومات

The Reference 

models [1. The OSI 

model (design 

issues for the 

layers, 

connection oriented 

& connectionless 

layers services, 

Service Primitives, 

& 

The OSI Layers)] 

استخدام 

برامج 

توضيح الية 

نقل 

المعلومات 

بين النقاط 

االتصال مثل 

برنامج 

 Packetال
tracer 

 

 حلقات نقاشية

5-8 

 
8 

ان يكون الدارس قادرا 

فهم الية التواصل على 

و كيفية نقل المعلومات 

 داخل المنظومة

OSI layers 

responsibilities 

استخدام 

بعص الصور 

التوضيحية و 

برنامج 

packet 
tracer 

ختبار ا

 تحصيلي

9-12 8 

ان يكون الدارس قادرا 

فهم الية تحويل على 

المعلومات و 

 االشارات

Signals and 

Encoding 

transmission media 

Digital to digital 

encoding 

Analogue to digital 

encoding 

Digital to analogue 

encoding 

Guided & unguided 

media 

استخدام 

برنامج ال 

Power 
point 

لعرض طرق 

التحويل بين 

انواع 

 االشارات

 حلقات نقاشية

13-15 6 

ان يكون الدارس قادرا 

فهم الية تحويل على 

المعلومات و 

 االشارات

Multiplexing(FDM,

TDM and WDM) 

استخدام 

برنامج ال 

power 
point 

اختبار 

 تحصيلي

16-19 8 

ان يكون الدارس قادرا 

فهم الية بعض على 

البروتوكوالت و طرق 

 استخدامها

Data Link controls 

and protocols( 

framing, flow 

control, error 

control, HDLC, 

استخدام 

بعص الصور 

 .التوضحية 

 حلقات نقاشية



  
 5الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 &  Data Communications ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Networking, 4th Edition,Behrouz A. 
Forouzan 

 , Computer Networks,5th Edition )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Tanenbaum. 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 المكتبات االلكترونية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 متصفحات االنترنيت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم.  

PPP protocol 

20-24 8 

ان يكون الدارس قادرا 

توضيح اسباب على 

تغيير المعلومات اثناء 

النقل داخل الشبكة و 

طرق كشفها و 

 معالجتها

 

 

Types of errors, 

error detections ( 

VRC,CRC,LRC 

check sum.  Error 

correction ( code 

blocks, cyclic 

codes) 

استخدام 

بعص الصور 

 .التوضحية 

اختبار 

 تحصيلي

25-27 6 

ان يكون الدارس قادرا 

على توضيح طرق 

ربط الشبكة عن 

 طريق العقد المؤقته.

Switching (Circuit 

Switching, Message 

Switching, Packet 

Switching) 

استخدام 

برنامج ال 

power 
point 

اختبار 

 تحصيلي

28-30 6 

الدارس قادرا ان يكون 

على  توضيح اصناف 

االقمار الصناعية 

والنطاق الترددي التي 

 تعمل بها

Communication 

Satellites 

استخدام 

برنامج ال 

power 
point 

اختبار 

 تحصيلي
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