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 كلية مدينة العلم الجامعة : ةمعاجلا

 كلية مدينة العلم الجامعة

 بوساحلا تاينقت ةسدنه مسق :

 :دهعملا /ةيلكلا

 يملعلا مسقلا

 0202 / 6 / 25 : فلملا ءلم خيرت
 

 

 : عيقوتلا                        : عيقوتلا

 : يملعلا نواعملا مسا                    : مسقلا سيئر مسا

 : خيراتلا                        : خيراتلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ديمعلا ديسلا ةقداصم

 لبق نم فلملا قـقد

 يمعاجلا ءادألاو ةدوجلا نامض ةبشع

 :يمعاجلا ءداألاو ةدوجلا نامض ةبعش ايدم مسا

 خيراتلا

 عيقوتلا



  1 الصفحة

 

 وصف البرنامج األكاديمي
 
 

 اهقيحتق بلاطلا نم ةعقوتملا ملعتلا تاجرخمومئص البرنامج اصخ مهأل ً  ياضتمق ً  ازاجيا اهذ يميداكألا نامجربلا فصو افوي

 برنامجا نمض راقم لكل فصو هبحاصيو . ةحتاملا صالفا نم ىوصقلا ةدافتسالا قحق دق ناك اذإ امع ً  ناهربم

 

 

 

 المؤسسة التعليمية 1. الكلية التقنية الهندسية الكهربائية

 المركز /القسم العلمي  2. قسم هندسة تقنيات الحاسوب

 تقنيات الحاسوب فرع الكترونيك الحاسوب هندسة
 

 اسم البرنامج األكاديمي او 3.
 المهني

 اسم الشهادة النهائية 4. بكلوريوس في الهندسة التقنية

 :النظام الدراسي  5. سنوي
 أخرى/مقررات /سنوي 

 برنامج االعتماد المعتمد 6. 

حيث تم عقد العديد من الندوات واللقائات للتباحث  :العمل  سوق
التي  مع ارباب العمل الجامعات والكليات والتطبيقي األكاديمي بالمحتوى

تتيح  مشتركة عمل من خالل اليات :تحتوي تخصصات مناظرة 
برؤية مشتركة  التواصل بين الكادر التدريسي والطلبة لغرض الخروج

 ووضع الخطط الخاصة بتطوير المحتوى
 األكاديمي

 المؤثرات الخارجية األخرى 7.

 تاريخ إعداد الوصف 8. 25 /2012/6

 أهداف البرنامج األكاديمي 9.

 :يهدف البرنامج األكاديمي لتخريج طلبة في تخصص الهندسة التقنية للحاسبات وتهيئتهم لما يلي 

 للتمكن من العمل في المجاالت التي تتطلب ربط شبكات الحاسبات كشركات األتصاالت والشركات 1-
 .التقنية والمؤسسات التعليمية 

 للتمكن من العمل على تطوير البنية التحتية للحكومة األلكترونية والمساعدة على تجاوز المشكالت 2-

 .التقنية التي قد تحصل

 .للتمكن من العمل بالمؤسسات الصناعية وخصوصا في مجاالت التي تتطلب عمليات سيطرة محوسبة 3-

 القديمة وتحديث عمليات السيطرة على للتمكن من العمل على تحديث البنية التحية للمعامل األنتاجية 4-
 .االنتاج المتبعة سابقا الى عمليات حديثة مسيطرة عليها بالحاسبات وعن بعد



  2 الصفحة

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  10.

 االهداف المعرفية -أ

 .معرفة وفهم شبكات األتصاالت وكيفية ربطها  1-أ

  .وفهم األشارات الرقمية وتحليلها  معرفة 2-أ

 الحاسبة وكيفية تركيبها ومعالجة مشاكلهاء معرفة وفهم اجزا 3-أ

معرفة وفهم الدوائر األلكترونية لمختلفة األجهزة المحوسبة وكيفية  4-أ

 تصميمها

معرفة وفهم لغات البرمجة المختلفة وكيفية استخدمها واألستفادة منها  5-أ 

 معرفة انواع المسيطرات الرقمية وكيفية برمجتها وتصميم دوائرها 6-أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 

 .كتابة وتنفيد البرامج الخاصة باألتصاالت والمسيطرات والخوارزميات الهندسية – 1 ب

 تصميم وتنفيد شبكات الحاسبات السلكية والالسلكية  – 2 ب

 .تشخيص ومعالجة االعطال الحاصلة في األجهزة المحوسبة وملحقاتها  - 3 ب

 طرائق التعليم والتعلم

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

 التي توفر كل ما يحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب :والورش  العملية المختبرات

 الضرورية للقيام بتنفيذ المشاريع العملية بصورة صحيحة واتباعء وترسيخ المبادي العملي المهاري

 السالمة المهنية للحد من األضرار الناتجة على األشخاص والممتلكات خطوات

 منهجي الى توفير معايشة بين الطالب وسوق العمل ليتمكن الطالب منيهدف التدريب ال :المنهجي  التدريب
 .التطبيق العملي للمناهج الدراسية التي قام بدراستها فهم

 طرائق التقييم

 حيث تتم عملية التقيم هذه بصورة مباشرة بين الطالب والتدريسي وتكون واحدة من :التقيم التفاعلي 
 .الهيئة التدريسية بتقييم عملية التعليم والتعلم ء الراجعة التي يعتمد عليها اعضا التغذية اساسيات

 وتوفر هدة األختبارات المعرفة لعضو الهيئة التدريسية عن مدى متابعة :التحريرية الدورية  األختبارات

 .سي للطلبةاألكاديمة وكيفية التفاعل مع المعلومات والمالحظات المعطاة من قبل التدري للمحتوى الطلبة

 وتكون الحلقة الوسطية لتقيم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها :الفصلية  األختبارت

الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري  الفصل خالل

 وتكون الحلقة النهائية لتقيم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها :النهائية  األختبارت
 .السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري خالل

زرع روح األبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم  1-ج .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 حلول مبتكرة للمشكالت المختلفة

 .قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزةتنمية  2-ج

 .الملقاة على عاتقهمء تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل األعبا 3-ج

 .تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية 4-ج

 طرائق التعليم والتعلم

 علمية والطلب من الطلبة ايجاد اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز الجانب األبداعيطرح مشكالت 
 .الطلبة  لدى

 فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغير بنيتها بصورة دورية لتنمية روح التعاون وتحفيز الطلبة على بدل تشكيل
 .الجهود االزمة للعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة جميع

 



  3 الصفحة

 طرائق التقييم

 الهيئة التدريسية بصورة مباشرة ومن خالل مالحظاتهمء حيث يتم هدا التقيم من قبل اعضا : المباشر التقييم

 الطلبة وتطبيقهم أهداف القسم الوجدانية القيمية وتثبيت مالحظاتهم بخصوص ذلك لتفاعل

 يتم تقيم مدى قدرة الطالب على األنجاز واألبداع وعلى العمل ضمن فرق :العملية ومشاريع التخرج المشاريع
 .والحلول لمختلف المشكالت العلمية التي تواجه الطلبة والنتائج

 

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

الشبكات الداخلية والخارجية السلكية واالسلكية  ربط 1-د

 عمليات تصميم وتنفيد الدوائر المطبوعة 2-د

 عمليات نصب وموائمة منظومات االتصاالت المحوسبة 3-د

 .مهارت صيانة األنظمة المحوسبة الشخصية والصناعية وكيفية صيانة المنظومات الملحقة بها 4-د

 طرائق التعليم والتعلم

 التي توفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب :والورش  العملية المختبرات

 الضرورية للقيام بتنفيذ المشاريع العملية بصورة صحيحة واتباعء وترسيخ المبادي العملي المهاري

 السالمة المهنية للحد من األضرار الناتجة على األشخاص والممتلكات خطوات

 يهدف التدريب المنهجي الى توفير معايشة بين الطالب وسوق العمل ليتمكن الطالب من :المنهجي  التدريب
 .فهم التطبيق العملي للمناهج الدراسية التي قام بدراستها

 طرائق التقييم

 حيث تتم عملية التقيم هذه بصورة مباشرة بين الطالب والتدريسي وتكون واحدة من :التفاعلي  التقيم
 .الهيئة التدريسية بتقييم عملية التعليم والتعلم ء الراجعة التي يعتمد عليها اعضا التغدية اساسيات

 وتكون الحلقة الوسطية لتقيم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها :الفصلية  األختبارت

خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري 

 قة النهائية لتقيم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاهاوتكون الحل :األختبارت النهائية 

 .خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري



  4 الصفحة

 بنية البرنامج 11-

 الوحدات
 الساعات المعتمدة

 اسم المقرر أو المساق
المرحلة 

 نظري عملي الدراسية

  1 الديمقراطية وحقوق االنسان 2 - 4

 

 

 

 

First Year 

4 - T1+2  2 (1)الرياضيات 

 3 الرسم الهندسي - 3 3

 4 الورش - 4 4

7 3 T1+2 5 اسس الهندسة الكهربائية 

 6 تركيب حاسبة 2 2 6

 7 (1)برمجة الحاسوب  2 3 7

6 2 1T+2 8 االلكترونيك الرقمي 

  1 تطبيقات الحاسوب 1 2 4

 

 

 
Second 

Year 

4 - 1T+2  2 (2)الرياضيات 

 3 معمارية المعالجات الدقيقة 2 3 7

 4 االجهزة والقياسات 2 2 6

 5 (2)برمجة الحاسوب  2 2 6

6 2 1T+2 6 اسس االتصاالت 

 7 االلكترونيك 2 2 6

 8 التدريب الصيفي - - -
 

  1 محاكيات االنظمة االلكترونية 1 2 4

 

 
3rd 

P                      P     year 
 الكترونيك فرع

 الحاسبات

 2 التحليالت الهندسية 2 2 6

 3 اسس هندسة السيطرة 2 2 6

 4 الكترونيك القدرة 2 2 6

 5 تصميم منظومات الزمن الحقيقي 2 2 6

 6 معالجة االشارة الرقمية 2 2 6

 7 مسيطرات رقمية 2 2 6

 8 موضوع اختياري 2 2 6

 9 التدريب الصيفي - - -

 1 نمذجة االنظمة الذكية 2 2 6
 

 

 
4th 

P                   P     year 
 الكترونيك فرع

 الحاسبات

 2 تكنلوجيا الحاسوب المتقدم 2 2 6

 3 تصميم دوائر موائمة الحاسوب 2 2 6

 4 االلكترونيات الرقمية المتقدمة 2 2 6

 5 ادارة المشاريع 2 2 6

 6 شبكات الحاسوب 2 2 6

 7 موضوع اختياري 2 2 6

 8 المشروع - 4 4

      

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

 



  5 الصفحة

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي12.

األكاديمي والمهاري المعتمد كم معلوماتي اساسي للطالب يمكنه من العمل على تطوير ذاته  البرنامج يوفر

وكما يحرص الكادر التدريسي على تنمية المقدرة الذاتية للطالب من خالل حث الطلبة على  مستمرة بصورة

 عن مشكالت ضمن مجال تخصصهم ثم العمل على حلها وتكون هذه العملية تحت اشراف ومتابعة البحث

 .التدريسي لتوفير النصح والتوجيه الكفيل بزرع االسس الصحيحة لعملية التطور الشخصي الكادر

 )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(يار القبول مع13.

 تحديد معايير القبول سنويا من قبل لجان متخصصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تكون يتم
 :قبول الطلبة كاالتي مدخالت

 % 80خريجي الفرع العلمي وبمعدل ال يقل عن  1-

 :من األوائل على القطر وبخريجي التخصصات التالية 5%خريجي االعداديات الصناعية ولنسبة  2-

صيانة الحاسبات  تخصص -أ

 -األتصاالت ت تخصص -ب

 تخصص شبكات الحاسوب

 تخصص تجميع وصيانة الحاسوب -ث

 خريجي المعاهد التقنية 3-

      

     

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

 



  6 الصفحة

 مصادر المعلومات عن البرنامجأهم 14.

 العلمية التخصصية  الكتب 1-

 األكاديمية البحوث 2-

 المعلوماتية الشبكة العنكبوتية 3- 

 الخبرات العلمية المتراكمة لكوادر القسم 4-

 التغدية الراجعة من سوق العمل 5-

 



  77 الصفحة

 

 

 

 
 

 مهارات المنهجمخطط 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

  مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 )الشخصي والتطور

األهداف الوجدانية 

 والقيمية

األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج

أساسي  األهداف المعرفية

 أم اختياري

 المستوى /السنة  رمز المقرر اسم المقرر

 أ1 أ2 أ3 أ4 ب1 ب2 ب3 ب4 ج1 ج2 ج3 ج4 د1 د2 د3 د4

/ 
  

/ 
 

/ / / 
 

/ / 
  

/ 
 

/ 
الديمقراطية وحقوق  

 االنسان
 المرحلة األولى 

  (1)الرياضيات   / / /  / / /   / / /  / / 

  الرسم الهندسي    / /  /  / /   / /  / /

  الورش   / /  / / / /   / / / /  /

 
/ / / 

 
/ / / / / / / / 

 
/ / 

اسس الهندسة  

 الكهربائية
 

  تركيب حاسبة  / / /   / / /  / / / / /  /

  (1)برمجة الحاسوب    /  /   / / /  / / / / / 

/ 
 

/ 
  

/ 
 

/ 
  

/ / / / 
 

/ 
  االلكترونيك الرقمي 



  88 الصفحة

 

 

 

 

 

 
 

 المرحلة الثانية  تطبيقات الحاسوب  /  /   / /  / / /  /   /

  (2)الرياضيات   / / /  / / /   / / /  / / 

/ / 
 

/ / 
  

/ / 
 

/ 
 

/ / 
معمارية المعالجات    

 الدقيقة

 

  االجهزة والقياسات   / /  / / / /   / / / /  /

  (2)برمجة الحاسوب   / /  / / / / / / / /  / / / 

  اسس االتصاالت  / / /   / / /  / / / / /  /

  االلكترونيك   /  /   / / /  / / / / / 

  التدريب الصيفي  /  / / / /   /  /   /  /

/ 
 

/ / / / 
  

/ / / / 
 

/ / 
محاكيات االنظمة   

 االلكترونية

المرحلة الثالثة فرع  

 الكترونيك الحاسبات
  التحليالت الهندسية  / /  / / / / / / / /  / / / 

  اسس هندسة السيطرة  / / /   / / /  / / / / /  /

  الكترونيك القدرة   /  /   / / /  / / / / / 

/ 
 

/ 
  

/ 
 

/ 
  

/ / / / 
 

/ 
تصميم منظومات  

 الزمن الحقيقي

 

/ 
  

/ 
 

/ / / 
 

/ / 
  

/ 
 

/ 
معالجة االشارة  

 الرقمية

 

  مسيطرات رقمية  / / /  / / /   / / /  / / 

  موضوع اختياري    / /  /  / /   / /  / /

  الصيفيالتدريب    / /  / / / /   / / / /  /



  99 الصفحة

 

 

 

 

 

 
 

المرحلة الرابعة فرع   نمذجة االنظمة الذكية  /  / / / /   /  /   /  /

 الكترونيك الحاسبات
/ 

 
/ / / / 

  
/ / / / 

 
/ / 

تكنلوجيا الحاسوب   

 المتقدم

 

 
/ / / 

 
/ / / / / / / / 

 
/ / 

دوائر موائمة تصميم  

 الحاسوب

 

/ 
 

/ / / / / 
 

/ / / 
  

/ / / 
االلكترونيات الرقمية  

 المتقدمة

 

 
/ / / / / 

 
/ / / 

  
/ 

 
/ 

  
 ادارة المشاريع

 

/ 
 

/ 
  

/ 
 

/ 
  

/ / / / 
 

/ 
 

 شبكات الحاسوب
 

/ 
  

/ 
 

/ / / 
 

/ / 
  

/ 
 

/ 
 

 موضوع اختياري
 

 
/ / 

 
/ / / 

  
/ / / 

 
/ / / 

 
 المشروع

 

/ / 
 

/ / 
  

/ / 
 

/ 
 

/ / 
محاكيات الشبكات    

 الحاسوب

  

 
 

المرحلة الثالثة فرع 

شبكات اتصاالت 

 الحاسبات

/ 
 

/ / / / 
  

/ / / / 
 

/ / 
  

 التحليالت الهندسية
 

/ 
  

/ 
 

/ / / 
 

/ / 
  

/ 
 

/ 
 

 اسس هندسة السيطرة
 

 
/ / 

 
/ / / 

  
/ / / 

 
/ / / 

أ سس شبكات  

 الحاسوب

 

/ / 
 

/ / 
  

/ / 
 

/ 
 

/ / 
تصميم منظومات    

 الزمن الحقيقي

 

/ 
 

/ / / / 
  

/ / / / 
 

/ / 
معالجة االشارة   

 الرقمية

 



 الصفحة

1111 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
/ / / 

 
/ / / / / / / / 

 
/ / 

 
 االتصاالت الرقمية

  

/ 
 

/ / / / / 
 

/ / / 
  

/ / / 
 

 موضوع اختياري
 

 
/ / / / / 

 
/ / / 

  
/ 

 
/ 

  
 التدريب الصيفي

 

/ 
 

/ 
  

/ 
 

/ 
  

/ / / / 
 

/ 
بروتوكوالت شبكات  

 الحاسوب

  

 

 

 
المرحلة الرابعة فرع 

شبكات اتصاالت 

 الحاسبات

/ 
 

/ / / / 
  

/ / / / 
 

/ / 
المعلومات   

نظرية 

 والترميز

 

 
/ / / 

 
/ / / / / / / / 

 
/ / 

 
 انظمة اتصاالت متنقلة

 

/ 
 

/ 
  

/ 
 

/ 
  

/ / / / 
 

/ 
امنية الحاسبات  

 وشبكاتها

 

/ 
 

/ / / / 
  

/ / / / 
 

/ / 
  

 ادارة المشاريع
 

 
/ / / 

 
/ / / / / / / / 

 
/ / 

حوسبة الوسائط  

 المتعدده

 

/ 
 

/ / / / / 
 

/ / / 
  

/ / / 
 

 موضوع اختياري
 

 
/ / / / / 

 
/ / / 

  
/ 

 
/ 

  
 المشروع

 



  11 الصفحة

 



  1 الصفحة

 نموذج وصف المقرر

 

 

 
 

 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 

1212/1212  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 بطريقةعلى طرح األفكار ومناقشتها المقدرة  – 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 

وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب  :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 :ئيةالنها

 السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري 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 تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعبا 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

 عدةبالظروف المختلفة ومع اشخاص  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

 المحاضرة وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك 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  /الحرب العالمية االولى
 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

اإلنسان على مستوى حقوق  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

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

 
2 

 

6 

 
 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

حقوق اإلنسان على المستوى  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

ضمانات احترام وحماية حقوق  محاضرة
االنسان على الصعيد الدولي دور 

 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

مفهوم /الحريات العامة محاضرة
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

التطور التاريخي لمفهوم /المساواة محاضرة
التطور الحديث لفكرة /المساواة

 المساواة
المساواة بين -

 جمهورية تقرير/الجنسين
العراق حول اتفاقية 

 على جميع اشكال ءالقضا
 -التمييز ضد المرأة 

المساواة بين االفراد 
حسب معتقداتهم 

المصالحة /وعنصرهم
 الوطنية

  

 

 
2 

 

 

 

 

 
12 

 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الحريات العامة تصنيف  محاضرة
الحريات االساسية او الفردية 

 حرية االمن والشعور
االمن الوطني والحس (باالطمئنان

حرية ,الحرية الشخصية),الوطني
حرية التملك ,التنقل الذهاب واالياب
 الفردي

  

 
2 

 

 

 
13 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الحريات الفكرية  محاضرة
 حرية الراي

ال ,السياسية,التعليم,المعتقد,والتعبير
 صحافة

  

2 
 

14 

 



  5 الصفحة

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

تكملة الحريات الفكرية حرية  محاضرة
 حرية,حرية المظاهرات,التجمع

 الجمعيات والنقابات

 
2 

 

15 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

ذات المضمون االقتصادي  الحريات 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
 تقديراتهامظاهرها تطبيقاتها 

 
2 

 

24 

 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

 
 محاضرة

 طرق االنتخابات

المباشرواالنتخاب الغير  االنتخاب1-

 مباشر

الفردي واالنتخاب  االنتخاب2-

 بالقائمة

االنتخاب باالغلبية واالنتخاب 3-

 بالتمثيل النسبي

  

2 

 

 

25 

االسئلة 

 االمتحان,الشفهية

 اليومي

  محاضرة
 االنتخاباتوسائل تزوير 

  

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
 والحريات العامةاإلنسان 

نشأة األحزاب ، والديمقراطية
 السياسية

  

2 
 

28 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

تعريف الحزب السياسي وشرح  محاضرة
 مجموعة من،عناصر التعريف

وحدة المبادئ ،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.

 المقررة المطلوبةالكتب ـ 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.

 بعض تطبيقات االتصاالت وبعض التطبيقات العملية في المجاالت االخرىادخال 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. لكهربائيةالهندسية التقنية اكلية ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياهقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. ) 1 (ت ياضيار

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

1212/1212/  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 90

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 29/ 2012/6

 رلمقراف ادأه 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 ادهألا -أ

 ةلمعقدوا لبسيطةالكهربائية ائر والدالحل  لرياضيةانين القوت واالدلمعاا علىف لتعرا1-أ 

 لبرمجةا في مهااستخدا كيفيةو تلمصفوفاا على فلتعرا2-أ

 تلمساحاوام لحجوب انين حسااعلى قوف لتعرا 3-أ 

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

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلما افدهألا  - ب

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

 لبرمجةامها في استخدواقيامها ب احسات ولمصفوفااد اعدا – 2ب

 تلمساحام والحجوب احسا – 3ب

 ب4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمعرفي للطالبالصيد امتين لدعم ي و قوس ساأضع وم في هلتي تساايمية دالكاات المحاضرا

 لتقييمائق ارط

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

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

 يسراد صلف لالخة دالمل هتعباتمو بلالطا مامتها ىدم يمقأ يتلا ىسطولا قةلحلا نوكتوة  يلفصلا

 ةنسل الخ ةيلعلماة دالمبا همامتهاو هلعتفاى دمو بلالطا ييمفي تق ةئياهنلا قةلحلا يهوة  ئياهنلا تانحاتمالا كامل

 كاملة سيةدرا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

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

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

 عاتقهم  على ةلملقاا ءألعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا 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 حثهمو لطلبةا مماا مختلفة مشاكل حرط ريقط عن عياإلبدا لجانبا تحفيز

 

 تحفيزو لتنميةوا ونلتعاا روح لتنمية دوري بشكل بنيتها تغييرو عملها نتائج تقييم يتم عمل قفر تشكيل
 لمختلفةا لظروفبا للعمل حثيثةال دلجهوا لبذ على بلطالا

 لتقييمائق ارط

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

 



  3 لصفحةا

 

 ). خصيلشار وطتلاو فيظتولا ةيلببقا قة علتلما ىرألخا ترااهلما ( ةلوقنلما ةيليهأتلاوة مالعا ترااهلما - د
ة ئيابهرلكار ئاودلاحل ل ةمزلالا تالدالمعا ريا تخا 1-–د

 لبرمجةا في مهااالستخد 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
 سمهار

 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 

 لمتجهةوالمقاييس ا

لرياضية ت االدلمعاوا

 لمتجهةا تللمركبا

 10 3ن

 Orthogonal ةمحاضر يومير ختباا

vectors, 

component of 

vector algebra, 

vector calculus 

ت الدلمعااعلى ف لتعرا

 تلرياضية للمتجهاا
 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 هشبلا 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

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو ،نيةواللكتراجع رالمـ ا ب 
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 



  6 لصفحةا

 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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 تقنياهقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. ندسيهسم ر

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبر، 

1212/1212  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 90

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 1212/6/12

 رلمقراف ادأه 8.

 ىلع ارداق بلاطلا نوكي نا ىلا ةداملا فدهت

 

 بلحاسوا امباستخد لهندسيا للرسم الساسيةا عدالقوا فهم -2

 لبرنامجااذه امباستخد ساسيةا ذجنما سمر-1 2.

 لمقترحةذج النمااسم و ر تصميم 3. .

 

 



  2 لصفحةا
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 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 داكتووالا جمانربلا مادختسايب سدنهلا ملرسا تايساسالا مهفوة عرفم 1-أ 

 بوسحالا مادختسبا ةيساسالا  ةيسدنهلال اشكالا مسر هعرفم 2-أ

  لبرنامجا مروالا فهمو معرفة 3-أ

 د البعاالثنائية ل االشكااسم رمعرفة  4-أ

 دالبعاالثالثية ل االشكااسم رمعرفة  5-أ

 لهندسيةا للالشكا دالبعاا ضعو لكتابةا معرفة 6-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

د البعاالثنائية الهندسية ل االشكااسم ر – 1ب 

 دالبعاا لثالثيةا لهندسيةا لالشكاا سمر – 2ب

 لهندسيا لرسما على لللحصو مرواالا تنفيذ – 3ب

 لرسمالكتابة على والرسم د االبعااضع و 4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

 يلعملا يراهلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا هيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ  مللقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

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

                                                                                                           

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفا فروي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا هتكرامشو

 هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخايسي رلتداقبل  من ةالمعطا

 نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخا ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع

 بجانبيها سيةرالدا لسنةا لخال اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا

 ريلمهاوا يميدالكاا



  3 لصفحةا

 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 اقابلية  تنمية 2-ج       

 عاتقهم  على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج      

 لى نتائج مرضيةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرواص لحراتنمية 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 لها لمناسبةا لعلميةا للحلوا

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

 لتقييمائق ارط

 لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذه 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 راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د

لعملي وا يميدالكاا للمجاا في لبرنامجا ميةاه توضيح 1-د

لهندسية ا تلرسوماا لتحليل بالستيعا لطالبا اركمد توسيع 2-د

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

 ةيسدنهلال اشكالا مرسل هفلتمخق رط دجايا
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

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

   لمطلوبةا علموضوا  

ة لئسالا

 مالا،ةيهفلشا
 ليوميا نتحا

 

 مختبر
 لبرنامجا تساسياا
 دتوكاوالا

معرفة تشغيل برنامج 

 سوبلحاا في  دالتوكاا
 جهةواعلى  رفلتعا

21 1,2,3,4,5 

6,7، 

   هتمعرفو جمانربلا   

   لهندسيةا مرواالا كتابة   

 السئلةا
 مالا،ية هفلشا

 

 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،الشفهيةا

 

 مختبر
 لتعديل لرسما ادوات
 دالبعاا ثنائي

 لتعديلادوات ا امستخدا
 تلرسوماا على

12 17,16,1 
،5 

 ،18,19  لهندسيةا   ليومين اتحا

ة لئسالا

 مالا،ةيهفلشا
 ليوميا نتحا

د البعااضع ومعرفة  لهندسيالشكل د االبعاا مختبر

 لهندسيالشكل اعلى 

12 ،20,21 

22,23 

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 

 مختبر
 لالشكااسم ر معرفة دالبعااثالثية ل الشكاا

 رالستندد االبعاا ثالثية
6 24,25 

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا

، لشفهيةا

 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

   لهندسيا  مختبر ،لشفهيةا

      نالمتحاا

      ليوميا

 12. لتحتيةالبنية ا    

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 



  5 لصفحةا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 
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 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض  لخااد



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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 تقنياهقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. ءلكهربااسس ا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. لمختبرة ،المحاضرا

 لسنةا /لفصل ا 5. يسنو

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 1212/6/12

 ررلمقاف ادأه 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

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 لكهربائيةا ةئراللد الساسيةا تلمكوناا معرفة1-أ 

 لكهربائية ا ئروالدا لحل الساسيةا تلنظرياا معرفة2-أ

ة ئرداالنسب لكل الطريقة ر اختياامعرفة و لمختلفة ت النظرياانة بين رلمقاا معفة 3-أ

 وبمتنا او مستمر رلتياا نيكو عندما تلنظرياا هذه تطبيق في قلفرا معرفة4-أ

 يسية طلمغناائر واالساسية للدت المكوناا معرفة 5-أ

 لثالثةار اوطالو احد الور الطوائر دواالساسية بين وق الفرامعرفة  6-أ

  .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 لمستمرا و وبلمتناا رلتياا ذات لكهربائيةا ئروالدا حل– 1ب

 عمل – 3بلكهربائية ا ئروالدا لحل تبالرياضيا الستعانةا – 2ب

 لكهربائيةا ئروالدا امباستخد يسيةطلمغناا ئرواللد ةمحاكا
 ب4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لصيفيايب رلتد،المنهجي ايب رلتد،المختبرة ،المحاضرا

 لتقييمائق ارط

 ليوميالتقييم ،النهائيةت االمتحانا،الفصليةت االمتحانا،التحريرية رات االختباا

  لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

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

 ة بنتائج متميزج فعالة تخر قكفر لجماعيالعمل الطلبة على ا قابلية تنمية2-ج

 عاتقهم  على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةا و لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية3-ج

 لى نتئج مرضيةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص و الحراتنمية قيم  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 جيهنلما بيردتلا، رشولا و ية لعملا تارتبخلما، ةيميداكالا تارحاضلما

 لتقييمائق ارط

 لنهائيةرات االختبا،الفصليةرات االختبا،التفاعلي التقييم ا

 



  3 لصفحةا

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
لكهربائية ا ةئراللد لرياضيا لوصفا1-د

 لكهربائيةل االحماا بحسا2-د

ب لحاسوا امباستخد لكهربائيةا ئروالدا حل3-د

 لكهربائيةائر والدايسية مع طلمغناائر والدة امحاكا 4-د
 

 
 

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 كةرلمشاا
 ليوميةا

 1-4 20 لمقاييسات و الوحدا اتلمصطلحا ةمحاضر

 يتحرير
 تكارمشا،

 ة،محاضر
 مختبر

Mesh,Kirchoff رلتياا تنظريا 
 لمستمرا

30 10-5 

 ي،تحرير
 عملي

 ة،محاضر
 مختبر

Thevenin رلتياا تنظريا 
 وبلمتناا

40 18-11 

 ي،تحرير
 عملي

 ة،محاضر
 مختبر

3 Phase 19-24 30 لثالثةار اوطالائر دوا 

 ي،تحرير
 عملي

 ة،محاضر
 مختبر

Magnetism 25-28 24 يسيةطلمغناا 

 ي،تحرير
 عملي

 ة،محاضر
 مختبر

Transformer 29-30 10 لمحولةا 

      

 

 

 

 لتحتيةالبنية ا         12.

Electric Technology by Theraga 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 

Fundamentals of electricity by Alexander اهصى بوي يتلا جعالمراو بتلكا ـا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

IEEE Transactions on circuits and systems النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 



  4 لصفحةا

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 ج كلهلمناالى تغيير ر اجية بحيث يصارلخاة النافذو العمل الى حقل دا استنااسي سنويا رالدر المقراجعة امر
 اتسنو 5 او 4

 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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. الحاسوب هندسة تقنيات  

 رلمقرامز ر /سم ا 3. لحاسبةاتركيب  

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر 

 1212/1212  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150 

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 1212/6/16 

 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 ئهااجزوا نيةواللكترا للحاسبة لمختلفةا اعالنوا معرفة2-أ

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

لمركزية ا لمعالجةا ةلوحد الساسيةا لهيكليةا معرفة4-أ

 نيةواللكترالحاسبة اخل ت دالبياناامعرفة كيفية تمثيل  5-أ

 8085 علمعالج من نوامعرفة  6-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف 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 هيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح :ةيميداكالا تارحاضلما

 يلعملا يراهلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا هيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

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

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفافر وي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا هتكرامشو

 ةالمعطا

يسي رلتدا قبل من

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

 ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها 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

 عاتقهم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا 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 لها لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 مةزلالا دلجهوا 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 راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
نية واللكترالحاسبة امعالجتها في ق رل وطالعطاا تحليل 1-د

ني واللكترالحاسبة المسستخدمة في ت البياناا تحليل 2-د

 كنةالمالغة ام ستخدافي رة مهاب 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 

 ( بها 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
 ،لشفهية 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، لكومبيترا  

    ةبسحالا خلادت انابيلا  

 السئلةا
 خال،الشفهيةا

 مخة،محاضر
 تبر

 دئلمباا معرفة ننيومان يكلية فوه
 لهيكلية 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

، ةيهفلشا

 راتبالخا

 السئلةا

، ةيهفلشا

 راتبالخا

لمعالجة ا ةحدو

 خلدا لمركزيةا
 لحاسبةا

 تلمكوناا معرفة

 ةلوحد لرئيسةا

 لمركزيةا لمعالجةا

 

8 
8,9 

     ليوميا ليوميا

ة لئسالا

 خالا،ةيهفلشا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

 ةكرالذا علة فلتعرا ةكرالذات احدو

 تصنيفاتهاو  نوعهاوا
 لمختلفةا

16 10,11, 

12,13, 

 السئلةا
 خال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 لخادالا اتحدو
 اجالخروا

 اعالنوامعرفة 
 لخادلال لمختلفةا

8 14,15 

   لحاسبةافي اج الخروا   ليومير اتبا

 السئلةا
 خال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 خلداقل النوا يكليةه
 لحاسبةا

 لمستخدمةا قلالنوا
 لحاسبةا خلدا

8 16,17 

   عهاانووا   ليومير اتبا

 السئلةا
 خال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 لحاسبةابين لغة  قلفرا
 لماكنةوا

 لحاسبةابين لغة  قلفرا
 لماكنةوا

8 18,19 

      ليومير اتبا

ة لئسالا

خ الا،ةيهفلشا

 يميولار ابت

 ة،محاضر
 مختبر

 لرئيسةا لهيكليةا

 عمن نو للمعالج

8085 

 لرئيسةا تلمكوناا
 8085 للمعالج

8 20,21, 

،22,23 

24 

ة لئسالا

 خالا،ةيهفلشا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

 لمستخدمةا زاتعايالا
 8085  للمعالج

 25,26 16 8085 لمعالجابرمجة 

27,28, 

 السئلةا
 خال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 محالبرامثلة عن ا 8085 لمعالجامج ابر
 8085 لل لمختلفةا

8 29,30 

      ليومير اتبا
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  6 لصفحةا

 

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

 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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 تقنياهقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. بلحاسوابرمجة 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

1212/1212  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 1212/6/29

 رلمقراف ادأه 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 ادهألا -أ

 تلمخرجات والمدخالت والبيانااع انوات والمتغيرامعرفة  1-أ

ية طلشروالرياضية والمنطقية وط الشراع انوا معرفة 2-أ

 لتوقفار واالستمراكيفية ت ولحلقاوط والشرء انشاامعرفة  كيفية   3-أ

بها  يتعلق ما كلو واللدا معرفة 4-أ

 لبعدينواحد الوالبعد ت ذات المصفوفاامعرفة   5-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 واللدزات وااليعااتنفيذ  – 1ب

 ++Cـلا بلغة اهتنفيذو مجالبرا تنفيذو كتابة – 2ب

 صعالقة باالختصاذات مج  اتصميم بر – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

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

 لتقييمائق ارط

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

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفا فروي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا هتكرامشو

 ةالمعطا

يسي رلتداقبل  من

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخا

 ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخا
 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها 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 اقابلية  تنمية 2-ج

-جعاتقهم  على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا 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 لها لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 مةزلالا دلجهوا 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 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 راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
 لبرمجةالغة زات يعااتنفيذ كافة  - 1د

C++ بلغة اهتنفيذو 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،ةيهفلشا

 يميولا

ة، محاضر

 مختبر
Algorithm and Flow 

Chart 

على ف لتعرا

ت مياارزلخوا

 النسيابيةا تلمخططاوا

 

15 

 

1st, 2nd, 3rd 

ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيهفلشا
 ليوميا

ة، محاضر

 مختبر

Introduction to C++ 

(Structure of a 

(program 

 على لغةف لتعرا

 ++C لبرمجةا

 

10 

 

4th, 5th 

 
 

ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيهفلشا

 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

تهيئة ات، لمتغيرا

لتعبير ات، المتغيرا

اج إلخرا /ل خادإلوا

 ألساسيا

 

 

10 

 

 

6th, 7th 

 

 

 

 
ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيهفلشا

 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 بهاو

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 
8th, 9th 



  4 لصفحةا

، لشفهيةاالسئلة 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 

 ،لشفهيةا السئلةا
 ليوميا نالمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

Looping (while loop 

and for loop) 
ت على حلقاف لتعرا

 ارلتكرا
10 12rd, 13th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Jump statements 

(break, continue and 

goto) 

زات يعااعلى ف لتعرا

 لقفزا
5 14th 

 

 

، لشفهيةاالسئلة 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 بهاو

 

 
 

15 

 

 
 

15th, 16th, 
17th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليوميان المتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Arrays (Single and 

two Dimensional 

arrays, Arrays as 

parameters). 

 علىف لتعرا

كل ما ت ولمصفوفاا

 يتعلق بها

 
10 

 
18th, 19th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Character 

Sequences and 
String handling 

على تسلسل ف لتعرا

معالجة وف الحرا

 لسالسلا
15 

20th, 21th, 
22th 

 

 

 
 

، لشفهيةاالسئلة 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 بهاو

 

 

 

 
25 

 

 

 

23 th,24 th 

,25 th ,26th 

,27 th 

 

 
، لشفهيةاالسئلة 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 بها

 

 

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 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.. 

 

 
 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 ءلكهرباامشاكل ب ولدسك توت االب بدال من حاسباطلكل ب توب توفير ال :لعملي الجانب ا

 جع علمية حديثةامرام ستخدا :ي لنظرالجانب ا



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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 تقنياهقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. لرقميا نيكوكترلالا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

1212/1212  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 1212/6/29

 رلمقراف ادأه 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 ادهألا -أ

 تعمليا فيو ئروالدا تحليل في منها دةالستفاوا بينها لتحويلا قروط لرقميةا ادالعدا نظمةا معرفة 1-أ

لبرمجة ا

 لعملا بسح ةيلرقمار ئاودلا وينكفي ت اهمادختسا ةيفيكوا هعانواوة يلرقما تابابو لا ةعرفم 2-أ

 جةرلخاوا خلةالدا لرقميةا تلموجاا معرفة ريقط عن منها بلمطلوا

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

 قرط مادختسا باهتالدامعوفة 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 لمهمةا ئروالدا من اهغيرو لزمنيةا ئروالدوا لرقميةا اداتلعدا تصميم قرط معرفة 6-أ
 لعمليةا

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 رةفضل صووالرقمية بابسط ائر والداتصميم  – 1ب

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

 ستخاماتها وا عملها 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 ائق ارط

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

 يلعملا يراهلما بنجالار ويطت ىلع دعاست تاربخ نم بلالطا هيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

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

                                                                                                   

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفافر وي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا هتكرامشو

 هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخايسي رلتدا قبل من ةالمعطا

 نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخا ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع

 بجانبيها سيةرالدا لسنةا لخال اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيئاهنلا قةلحلا

 ريلمهاوا يميدالكاا

 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

 عاتقهم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا 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 لها لمناسبةا لعلميةا للحلوا

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

 لتقييمائق ارط

 لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذه 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 راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
بالعكس ددي ولترالى الزمني ل المجاامن ت الدلمعاا تحويل 1-د

 تالتصاالا لمجا في ماتهااستخدوا تالدلمعاا تحليل 2-د

ة لمعقدالرياضية ت االدلمختلفة للمعال الحلوا ديجاا 3-د

 منها 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

، لشفهية ا

ر الختباا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

النظمة امعرفة  لرقميةاد االعدم انظا

 تحويالتهاولرقمية ا

 خرمن شكل ال

15 1,2,3 

 السئلةا

خ الا،ةيهفلشا

 يميولا رابت

 ة،محاضر
 مختبر

 تباالبوا معرفة لرقميةت اباالبوا

 قروط لرقميةا

 اهئدافوو مهااستخدا

15 4,5,6 

 السئلةا

، ةيهفلشا

 راتبالخا

 يميولا

 ة،محاضر
 مختبر

ئر والدا تبسيط معرفة فنورخريطة كا

 ريق خريطةط عن

 فنوركا

 

15 

7,8,9 

ة لئسالا

خ الا،ةيهفلشا

 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،ةيهفلشا

 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

ية ولحاا ئروالدا تصميم تلقالباا

 قرطو تاباللق ا ىعل

 تحليلها

20 16,17, 

18,19 

ة لئسالا

 خالا،ةيهفلشا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

ادات لعدا تصميم اداتلعدا

 كيفية تحليلهاو لرقميةا
 ماتهااستخدوا

20 20,21, 

22,23 

ة لئسالا

 خالا،ةيهفلشا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

 اتلرجسترا معرفة لتسجيلامغير 

 تصميماتهاوعها انووا

10 24,25 

ة لئسالا

 خالا،ةيهفلشا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

اع نوا معرفة تلمذبذباا

 تصميماتهاو تلمذبذباا
 لعمليةا ماتهااستخدوا

15 26,27, 

28 

ة لئسالا

خ الا،ةيهفلشا

 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 

 ( بها 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.

 هي بلرقما يمماصتلا ةالقعو FPGA  لا نة عيفيعرتلا ئدابلما ضعب لخادا

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


  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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. لكهربائيةالهندسية 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

12/6/1212  لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 

 رلمقراف ادأه 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 هنهنص مبر (لطالب مثالايذكر ان 1-ألمعرفية اف ادهألا -أ

 ) ……هلمتجاتعريف 

 يهالتجاا بلضروا لنقطيا بلضرا بين لطالبا يميز ان 2-أ

 هيلفاضتلا تالدالمعاحل ل هقيرط نمر ثكا بلالطا مدختسي نا 3-أ 

 تثيااالحداع انوالطالب على اف يتعران  4-أ

  ركرتلمامل اكتلا دجايا هيفيك بلالطا مهيف نا 5-أ

 اهيلاصل ي يتلا تاجاتنتسالا هصح ىلع بلالطا مكيح نا  6-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 هددعتم ترااهم  بطلتت هيمطن ريغ هلئساحل و هيضايلرا تلمشكالا ضعب لح– 1ب 

 – 3ب ربيعتلا في زجانالاح  ووضولاو هقدلا – 2ب

 سلسلتلما قيطنلمار يكفتلا ىلع ترادقلا هبمنت
 اهلح في هياضير بيلاسا مادختساو هياضير هغايص هتيايح هشكلم هغايص  4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 

 حاليضااسائل و–-ات محاضر

 لتقييمائق ارط

 

تحريرية  فصليةت متحاناا

 تحريرية +شفوية  /سبوعيةا راتختباا

سريعة  سئلةا

 بعديةوقبلية  سئلةا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 ذالستاح الى شره الطالب بانتباايصغي  ان1-ج

-ج لصفا متظاو وءبهد لطالبا يهتم ان2-ج

ة لحياافي ء لعلماوالعلم اثر الطالب على ا فيتعر ان3

 الثم تايضايلرا معلت هيمها 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 راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د

 بيلاساو تامولمعلاوزولرماو هللغا ثيح نم تيا اضيلراه دامل هيسيستا ترااهم يجرخلاب استكا1

-دلتفكير ا

 يتلا ترااهلماوا هعلمتي يتلا تامولمعلا نمه دفاتسالا نم يجرخلا نمكت  هيلعق ترااهم هيمتن2

 هعيامتالجا هيمتنلا ثيح نم عمتجلمااف دها همدخ يفو دركف هتابطلتم  همدخ في اهفيظتووا هبستكا

-د هيدصا   تقالاو

 ضعب ليشغتو سايقلا ترااهمو هيسدنهلا تاودالا مادختسال مث هيلعملا ترااهلما ضعب باستكا3

 تالالة واالجهزا

 هنمالكا تاقالطاق الاطو هميرسليكتف بيلاسا هيمنت  4-د
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا يملعلت ا قةيرط لتقييماريقة ط

 علموضوا

ت مخرجا

 لمطلوبةالتعلم ا

 عألسبوا تلساعاا

 -هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Vector ينظره محاضر
analysis 

 1 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 2 3 رسلدايفهم  لطالبا Vector field ينظره محاضر

 هيعبوسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 3 3 رسلدايفهم  لطالبا Linear algebra ينظره محاضر

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 4 3 رسلدايفهم  لطالبا Vector calculs ينظره محاضر

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Scalars and ينظره محاضر
vector unit 

 5 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Orthogonal ينظره محاضر
vector 

 6 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 7 3 رسلدايفهم  لطالبا Dot product ينظره محاضر

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 8 3 رسلدايفهم  لطالبا cross product ينظره محاضر

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Theory for ينظره محاضر

vector field 

 9 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Vector ينظره محاضر

variable 
function 

 10 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هبيل ق  هلئسا

 Polar ينظره محاضر

coordinates – 

gradient in 

polar 

 11 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Spherical ينظره محاضر
coordinates 

 12 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Complex ينظره محاضر
number 

 13 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Polar form of يره نظمحاضر

complex 
number 

 14 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Algebra for ينظره محاضر

complex 

number 

 15 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Algebra for ينظره محاضر

Spherical 

coordinates 

 16 3 رسلدايفهم  لطالبا

 



  5 لصفحةا

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 17 3 رسلدايفهم  لطالبا Infinite series ينظره محاضر

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 18 3 رسلدايفهم  لطالبا Power series ينظره محاضر

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Convergence ينظره محاضر

and  

divergence 

series 

 19 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Number and ينظره محاضر

Complex 

series 

 20 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Complex ينظره محاضر

variable 

 21 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 – Cauchy ينظره محاضر

Riemann 

equations 

 22 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Differential ينظره محاضر

equation 

 23 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Differential ينظره محاضر

equation of 

the first order 

 24 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Differential ينظره محاضر
equation of n 

order 

 25 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 26 3 رسلدايفهم  لطالبا Application ينظره محاضر

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Multiple ينظره محاضر
integrations 

 27 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 28 3 رسلدايفهم  لطالبا Surface area ينظره محاضر

 هبوعيسا تانحاتما
 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Green ينظره محاضر
theorem 

 29 3 رسلدايفهم  لطالبا

 هبوعيسا تانحاتما

 هيدعبو هيلبق  هلئسا

 Stokes يره نظمحاضر
theorem 

 30 3 رسلدايفهم  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 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 

- 2 هيسدنهلاس ورلدا في هنمة دفاتسال سالبال تالويتح هفاضا1-

 هيقبيطتلا تاياضيلرا في هيجرمبلا هللغا مادختسا



  1 صفحةال

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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 

 1212/1212  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150 

 12/6/1212  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 ئهااجزوا نيةواللكترا للحاسبة لمختلفةا اعالنوا معرفة2-أ

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

لمركزية ا لمعالجةا ةلوحد الساسيةا لهيكليةا معرفة4-أ

 نيةواللكترالحاسبة اخل ت دالبياناامعرفة كيفية تمثيل  5-أ

 8086 علمعالج من نوامعرفة  6-أ

 .ررقملبا  خاصةلا ةتي رااهلمااف 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 هيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح :ةيميداكالا تارحاضلما

 يلعملا يراهلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا هيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

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

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفافر وي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا هتكرامشو

 ةالمعطا

يسي رلتداقبل  من

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

 ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخا

 يراهلماوي ميداكالا اهنبياجب 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

 عاتقهم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا 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 لها لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 مةزلالا دلجهوا 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 راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
نية واللكترالحاسبة امعالجتها في ق رل وطالعطاا تحليل 1-د

ني واللكترالحاسبة المسستخدمة في ت البياناا تحليل 2-د

 لماكنةالغة ام ستخدافي رة مهاب 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 

 ( بها 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 

 ،لشفهية 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،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

8085 memory 
addressing 

 دئلمباا معرفة
 لهيكلية لرئيسيةا

10 3,4 

   لحاسبةا   ليوميا

 ،ممحاضر 
 ختبر

8085 1/0addressing تمثيلق رط معرفة 
 خلدا تلبياناا

10 5,6 

   نيةوالكتراحاسبة ال  

 ،لشفهيةا السئلةا
 ليوميا رالختباا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

8085 machine cycle 
& bus timing 

 تلمكوناا معرفة
 ةلوحد لرئيسةا

10 7,7 

   لمركزيةالمعالجة ا  رالختباا 

     ليوميا 

 السئلةا
 رالختبا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

8085 Interrupt 
Types 

 ةكرالذاعلة ف لتعرا
 تصنيفاتهاونوعها وا

5 9 

   لمختلفةا   ليوميا

 السئلةا
 رالختبا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

Introduction to 
8086 p 

 اعالنوامعرفة 
 لخادلال لمختلفةا

5 10 

   فياج الخروا   ليوميا

   لحاسبةا   

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيهفلشا
 ليوميا

 ة،محاضر

 مختبر

Software 
Architecture, BIU, 

EU, registers, 
pipeline 

 لمستخدمةا قلالنوا

 لحاسبةا خلدا
 عهاانووا

10 11,12 

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيهفلشا
 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Memory 
segmentation, 

generating memory 
address 

بين لغة ق لفرا

 لماكنةوالحاسبة ا

5 13 

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيهفلشا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

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

 لرئيسةا تلمكوناا
 8085 للمعالج

5 14 

  double word)    

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيهفلشا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Pin configuration, 
min &max 

mode,8288 bus 
controller, 8284 

system clock 

 لمعالجا برمجة

8085 
10 15,16 

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيهفلشا
 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Addressing mode, 
machine language 

coding 

 محالبرامثلة عن ا
 8085 لل لمختلفةا

10 17,18 

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيهفلشا

 ة،محاضر
 مختبر

8086 instructions 

set  (Data transfer 

LOOP instructions 

 25 19,20,21, 

22,23 
 



  6 صفحةال

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيهفلشا
 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Stack memory, POP 
& PUSH instructions 

 5 24 

ة لئسالا

 راتبالخا،ةيهفلشا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Memory read & 
write Bus Cycles, 

Idle & wait state 

 5 25 

 السئلةا
 رالختبا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

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

Control Logic, 
memory expansion. 

 10 26,27 

    ليوميا

 السئلةا
 رالختبا،الشفهيةا

 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،الشفهيةا

 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



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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 تقنياهقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. تلقياساة واألجهزا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. عمليي ، نظر /سبوعي ا

1212/1212  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 1212/6/29

 رلمقراف ادأه 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 ادهألا -أ

 لكهربائيةالخاصة بالهندسة الفيزيائية ت الكمياس اقياات حدومعرفة  1-أ

 ألساسيةا لكهربائيةا تبالمعامال لخاصةا سلقياا ةجهزا معرفة 2-أ

 نيةوأللكترت الخاصة يالمعامالس القياة اجهزامعرفة  3-أ 

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

 ..)لتعجيلا -لموقعا –ارة لحرا

 لمختلفةا اارهوطبأ لكهربائيةا رةألشاا بتوليد لخاصةا ةألجهزا عمل كيفية فهمو معرفة 5-أ 

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلما افدهألا  - ب

 ألساسيةالكهربائية ت الخاصة بالمعامالس القياة اجهزام استخدا – 1ب

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

 اروطألا دةمتعد لكهربائيةا رةألشاا بتوليد لخاصةا ةألجهزا امستخدا – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

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

 لتقييمائق ارط

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

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفا فروي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا هتكرامشو

 ةالمعطا

يسي رلتدا قبل من

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخا

ي راهلماوي ميداكالاا هنبيي بجاسرادلاصل فلا لالخ

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخا
 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها 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

 عاتقهم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا 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 لها لمناسبةا لعلميةا للحلوا

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

 



  3 لصفحةا

 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

 1-د ). يلشخصا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د

 لكهربائيةا بالهندسة لخاصةا سلقياا ةجهزا امستخدا على رةلمقدا

-دنية وأللكتروا لكهربائيةا تلموجاا تحليل ةجهزا مع لتعاملا على رةلمقدا 2-د

 تصميمها كيفيةو لفيزيائيةا تبالكميا لخاصةا تلمتحسساا مع لتعاملا على رةلمقدا 3

 نيةوأللكتروا لكهربائيةا سلقياا ةجهزا تصميمو صيانة 4-د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيهفلشا

 يميولا

ة، محاضر

 مختبر

Introduction To 

Measurements 

Quantities And 
Instruments. 

س قياات حدومعرفة 

لفيزيائية ت الكمياا

 لخاصة بالهندسةا
 لكهربائيةا

 
16 

1st, 2nd, 
3rd, 4th 

 السئلةا

 نحاتمالا،ةيهفلشا

 يميولا

ة، محاضر

 مختبر

Electromechanical 

Indicating 

Instruments 

 سلقياة اجهزا معرفة

ت لخاصة بالمعامالا

 ألساسيةا لكهربائيةا

 

16 
5th, 6th, 

7th, 8th 

 السئلةا

 نحاتمالا،ةيهفلشا

 يميولا

ة، محاضر

 مختبر
Bridges And Their 

Applications. 

 سلقياة اجهزا معرفة

ت لخاصة بالمعامالا

 ألساسيةا لكهربائيةا

 

16 
9th, 10th, 

11th, 12th 

ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيهفلشا
 ليوميا

ة، محاضر

 مختبر

 
Oscilloscopes 

 عمل كيفية فهمو معرفة

 بسلسكووألا

 

16 
13th, 

14th, 

15th, 16th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

 
Signal Generation. 

 عمل كيفية فهمو معرفة

 لخاصة بتوليدا ةألجهزا

لكهربائية رة األشاا

 لمختلفةا اارهوطبأ

 
16 

17th, 

18th, 

19th, 20th 

21, 22 

 ,23rd 12 عمل كيفية فهمو معرفة Primary Sensing ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا



  4 لصفحةا

 تلكميات امتحسسا .Elements مختبر ليومين االمتحاا
 لفيزيائيةا

 24th, 25th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Analogue And 

Digital Data 

Acquisition System. 

م فهم نظاومعرفة 

 تلبيانااعلى ل لحصوا

 .ريةظلتناوالرقمية ا

12 
26th, 

27th, 28th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Computer – 

Controlled Test 

System. 

لحاسب ام استخدافهم 

 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 

 ( بها 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
.. 

 

 
 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض ت والتصاالت اتطبيقابعض ل خااد

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


  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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 تقنياهقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. 2 بلحاسوابرمجة 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

1212/1212  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 1212/6/29

 رلمقراف ادأه 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 ادهألا -أ

 تلمخرجات والمدخالوات لبيانااع انوات والمتغيرامعرفة  1-أ 

 يةطلشروالرياضية والمنطقية وط الشراع انوا معرفة 2-أ

ار الستمراكيفية ت ولحلقاوط والشرء انشاامعرفة  كيفية   3-أ 

 لتوقفوا

 بها  يتعلق ما كلو واللدا معرفة 4-أ

 لبعدينواحد الوالبعد ت ذات المصفوفاامعرفة   5-أ

 .ررقملخاصة بالا      ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 واللدزات وااليعااتنفيذ  – 1ب

 ++Cـلا بلغة اهتنفيذو مجالبرا تنفيذو كتابة – 2ب

 صعالقة باالختصاذات مج  اتصميم بر – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

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

 لتقييمائق ارط

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

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفا فروي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا هتكرامشو

 هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخايسي رلتداقبل  من ةالمعطا

 نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخا ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع

 بجانبيها سيةرالدا لسنةا لخال اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا

 ريلمهاوا يميدالكاا

  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 اقابلية  تنمية 2-ج

 عاتقهم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا 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 لها لمناسبةا لعلميةا للحلوا

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

 



  3 لصفحةا

 لتقييمائق ارط

 لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذه 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 راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
  +C لبرمجةالغة زات يعااتنفيذ كافة  - 1د

 ++Cـلا بلغة اهتنفيذو 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،ةيهفلشا

 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،ةيهفلشا

 يميولا

ة، محاضر

 مختبر

Introduction to Object- 

Oriented Programming in 

(C++. 

على لغة ف لتعرا

 لبرمجةا

 

4 
3rd 

 

ة لئسالا

 نحاتمالا،ةيهفلشا

 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،ةيهفلشا

 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 بها

 

24 

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

13th14th 

 

، لشفهيةاالسئلة 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 بها

 

 
20 

 
15th, 

16th17th, 

18th, 19th 



  4 لصفحةا

 

، لشفهيةاالسئلة 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 

 

 

، لشفهيةاالسئلة 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 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.. 

 

 
 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

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



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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 تقنياهقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. نيكوأللكترا

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

1212/1212  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 120

12/6/1212  لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 

 رلمقراف ادأه 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 ادهألا -أ

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

 فيها

 في هطبرق رطو هنم جةراخالوة لخادلارة اشإلا صئخصاو هملع ادبمر توسسنارتلا ىلاف عرتلا2-أ 

  نيةواللكترائر والدا

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

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

  لكهربائيةا الستجابةا لىا باإلضافة فيها مةدلمستخا تلتطبيقاوا عهاانوأ رةإلشاا تمضخما على

 تلمضخماا هلهذ يةددلترا فلتعرا 5-أ

 لمتكاملةائر والداعلى ف لتعرا 6-أ 

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

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

 ةينعم يمق فقو ية ئابرهكر ئاود يممة تصيفيك – 2ب

 ب3 -
 ب4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

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

 يلنظرا نبلجاا وادراك فهم

 لتقييمائق ارط

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

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

 يلنظرا اهنبية بجايلعلماة دالمل هتعباتمو بلالطا مامتها ىدم يمقأ يتلا ىسطولا قةلحلا نوكتوة  يلفصلا

 هلعتفاى دمو بلاطلا ييمفي تق ةئياهنلا قةلحلا يهوة  ئياهنلا تانحاتمالا كامل سيدرا فصل لخال ريلمهاوا

 كاملة سيةدرا ةنسل الخ ةيلعلماة دالمبا همامتهاو

  لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

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

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

 عاتقهم  على ةلملقاا ءألعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا 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 حثهمو لطلبةا مماا مختلفة مشاكل حرط ريقط عن عياإلبدا لجانبا تحفيز

 

 تحفيزو لتنميةوا ونلتعاا روح لتنمية دوري بشكل بنيتها تغييرو عملها نتائج تقييم يتم عمل قفر تشكيل
 لمختلفةا روفبالز للعمل لحثيثةا دلجهوا لبذ على بلطالا

 لتقييمائق ارط

 لكذ صبخصو مالحظاتهم 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 هترقدو

 1-–د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د

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

 معينة قيم فقو كهربائية 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 شفهير ختباا
 مختبر

 هبش 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
 هتقابيطتو هصئاصخ  مختبر+ 

 8+9+10 15 خصاBJTرنسستوالترا رنسيستواترBJT ةمحاضر شفهير ختباا
  هطبرق رطو هئص  مختبر+ 

 11+12+ 10 ئردواتحليل  ئردواتحليل  +ةمحاضر شفهير 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 

   هذه حلل ةمدخست  ملا   

   ئروالدا   

ر ختباا

 يتحرير

 +ةمحاضر
 مختبر

 FET رنسيستوالترا FET رنسيستواتر

 هتقابيطتو  هصئخصا
20 +19+18 

21+20 

 رختباا
 يتحرير

 +ةمحاضر
 مختبر

 ييةدلترا الستجابةا يةددلتراالستجابة ا
 راتنسيستواللتر

10 23+ 22 

   عهاابانو   فصلي

ر ختباا

 يتحرير

 + ةمحاضر
 مختبر

رة إلشات امضخما

 هتطبيقاتوا هعانوأ

رة إلشات امضخما

 هتطبيقاتوا هعانوأ
20 +25+24 

27+ 26 

 +ةمحاضر نهائيرختباا
 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

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 



  5 لصفحةا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 
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  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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 تقنياهقسم  

 رلمقرامز ر /سم ا 3. نيةوأللكتراألنظمة ا ياتمحاك

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. عمليي ، نظر /سبوعي ا

1212/1212  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 90

 صفولاا ذه دادعإ يخرتا   7. 1212/6/29

 رلمقراف ادأه 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 ادهألا -أ

 تحليلهاولرقمية ائر والدافهم تصميم ومعرفة  1-أ

 لرقمية ا ئروالدا تمااستخدا فهمو معرفة 2-أ

مج حاسوبية ابرام من باستخدالتزائر متتابعة دواكيفية تصميم  معرفة 3-أ

 ميةارزلخوا واللدا لباستعما لتصميما فهمو معرفة 4-أ

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

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 رةفضل صووالرقمية بابسط ائر والداتصميم  – 1ب

 أللي الحاسب ام انية بأستخدوأللكتراألنظمة ة امحاكا – 2ب

 ماتهاداستخوا عملها 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 هيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح :ةيميداكالا تارحاضلما

 يلعملا يراهلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا هيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

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

 نمة المعطا ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفافر وي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا

ة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخايسي رلتدا قبل

 ةئياهنلا قةلحلا نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخا ريلمهاوايمي دالكاابجانبيها سي رالدا لفصلا لخال اهقالي تتلا ةيلعلما

 يميدالكاا بجانبيها سيةرالدا لسنةا لالخ اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل

 ريلمهاوا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

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

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

عاتقهم  على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج 

 مرضيةلى نتائج ل 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 لها لمناسبةا لعلميةا

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل مةزلالا دلجهوا جميع لبذ على

 لتقييمائق ارط

 ءثناا لطالبا تفاعل مالحظة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذه 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 راتلمهاا ( منقولةال يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
 رة فضل صووالرقمية بابسط ائر والدا تصميم 1-د

 أللي الحاسب ام انية بأستخدوأللكتراألنظمة ا ةمحاكا 2-د

 ماتهااستخدوا عملها 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

، لشفهية ا

ر الختباا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Logic design 

with MSI 

component 

 ,1st, 2nd 21 لرقميةائر والداتصميم 

3rd, 4th 

ة لئسالا

 خالا،ةيهفلشا

 يميولار ابت

 ة،محاضر
 مختبر

Synchronous 

sequential 

networks 

 ئر متتابعةدوا تصميم
 منالتزا

18 5th, 6th, 

7th, 8th 

9th, 10th, 

 السئلةا
 ،لشفهيةا

ر الختباا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Algorithm state 

machine 

ل لتصميم باستعماا

 ميةارزلخووال الدا

 

21 

11th, 12th 

13th, 14th, 

15th, 16th 
17th 

ة لئسالا

خ الا،ةيهفلشا

 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 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

www.academia.edu 

www.electronics_tutorials.ws 

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المراـ  ب
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 لرقميةالتصاميم اعالقة و FPGA اللتعريفية عن دئ المباابعض ل خااد

http://www.academia.edu/


  5 لصفحةا

 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. العلم الجامعةكلية مدينة 

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياهقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. تحليالت هندسية

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

1212/1212  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 1212/6/29

 رلمقراف ادأه 8.

 ىلع ارداق بلاطلا نوكي نا ىلا ةداملا فدهت

 قرط ةدعب ةدعقملا ضةايرلا تالداعملا لح- 1

 يددرتلا لاملجا ىلا ينمزلا لاملجا نم ةيضايرلا لاودلا ليوحت ةيلمع ةفرعم- 2

 ينمزلا لاملجا ىلا يدرتلا لاملجا نم ةيضايرلا لاودلا ليوحت ةيلمع ةفرعم- 3

 اهلحو ةدعقملا لاودلا ليلحت ةقيرط مهفو ةفرعم- 4

 ةلفخمت ةليليحت قرطب تاتقشملا لح ةكيفي ةفرعم- 5

 تافوفصملا لح ةيفيك مهفو ةفرعم- 6

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 سلالبالام ابالعكس باستخدددي ولترل المجاالى الزمني ل المجاامن ت لتحويالامعرفة  1-أ

 س لالبال لنظريةا تلتطبيقاا فهم 2-أ

                                                          لمجا في منها دةالستفاا كيفيةوtransform Z– ال ريقةط امباستخد تلتحويالا فهمو معرفة 3-أ

  تالتصاالا

لرياضية ا تالدلمعاا لحل لمستخدمةا لمختلفةا الحصائيةا قلطرا فهمو معرفة 4-أ

 المثلا لحلا لىا لللوصو تالحتماالا ضعو قرط فهمو معرفة 5-أ
 يةدلعدا تلمصفوفاا حل قرط فهمو معرفة 6-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 لبسيطةوا منها ةلمعقدا لمختلفةا لرياضيةا تالدلمعاا بحسا – 1ب

 ب لماتالابرنامج ام باستخدت الدلمعااحل  – 2ب

 في منها دةالستفاا كيفيةو بالعكسو دديلترا للمجاا لىا لزمنيا للمجاا من تالدلمعاا تحويل – 3ب

 لعمليةا تلتطبيقاا
 لعمليةا تالتصاالا تتطبيقا في منها دةالستفاوا لمتقطعا للمجاا في واللدا تحويل 4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

 يلعملا يراهلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا هيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

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

                                                                                                      

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفا فروي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا هتكرامشو

 هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخايسي رلتدا قبل من ةالمعطا

 نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخاي راهلماوي ميدكا الا اهنبيي بجاسرادلاصل فلا لالخ اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع

 بجانبيها سيةرالدا لسنةا لخال اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا

 ريلمهاوا يميدالكاا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

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

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

 عاتقهم  على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج

 ةيضرم جتئا ى نلال وصولللعمل از جانا ىلع ةرباثلماو صرحلا يمق ةيمنت 4-ج

 



  3 لصفحةا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل مةزلالا دلجهوا جميع لبذ على لطلبةا تحفيزو

 لتقييمائق ارط

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

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا لنتائجق والعمل ضمن فراعلى اع والبدوا زجانالا على

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

بالعكس ددي ولترالى الزمني ل المجاامن ت الدلمعااتحويل  1-د

-ت دالتصاالا لمجا في ماتهااستخدوا تالدلمعاا تحليل 2-د

 4-دة لمعقدالرياضية ت االدلمختلفة للمعال الحلود ايجاا 3

 منها لعمليةا دةالستفاا قروط تلمصفوفاا حلو تحليل
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

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

   لمطلوبةا علموضوا  

ة لئسالا

 مالا،ةيهفلشا
 ليوميا نتحا

 ة،محاضر
 مختبر

تحويل 

 تلتطبيقاس،االبال
 لخصائصوا

من  لتحويلا معرفة

 لىالزمني ا للمجاا
 للمجاا

28 1,2,3,4,5 

6,7، 

   معرفةددي،لترا تلنظرياوا  

   خصائصت ونظريا   

   قروط لتحويلا اذه   

   تطبيقها   

 السئلةا
 مال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 تحويل
 لنظ،الخصائصي،الزا

 لتحويلق ارط معرفة
 يلزاريقة ط امباستخد

28 ،8,9,10 
،11,12 

 لخصائصا مع تلتطبيقات،ايار  ليومين اتحا
 تلتطبيقاوا

 13,14 

ة لئسالا

 مالا،ةيهفلشا
 يميولا ناحت

 ة،محاضر
 مختبر

 تالدلمعاا حل الحتماليةء واالحصاا

 ريقطعن  لرياضيةا
 معرفة ت،الحتماالا

20 ،15,16 

18,19، 

   ءحصات اعمليا   

   مختلفةق بطراد العدا   

ة لئسالا

 مالا،ةيهفلشا
 ليوميا نتحا

 ة،محاضر
 مختبر

ق رط معرفة ديلعدب الحساا

 لمختلفةا تلحساباا
 تالدللمعا

16 ،20,21 

22,23 

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 لغيرت االدلمعاا حل
 خطية

 حلق رط معرفة
 لغير خطيةا تالدلمعاا

8 24,25 

      نالمتحاا

      ليوميا

 26,27، 12 قرطفة رمع يةدلعدل الحلوا ة،محاضر السئلةا

 ،لشفهيةا
 نالمتحاا

 لهندسيةا تلتحليالا قالشتقات االدلمعا مختبر
 لحل لمختلفةا

 28 

   تلمشتقاا   ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 حلق رط معرفة تلمصفوفاا
 حلو تلمصفوفاا

8 29,30 

   لمختلفةت االدلمعاا   نالمتحاا

   تلمصفوفاام اباستخد   يمولي ا

 12. لتحتيةالبنية ا    

Higher Engineering Mathematics by Dr. B.S. 
Grewal 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

1-Higher Engineering Mathematics by Dr. B.S. 

Grewal 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 



  5 لصفحةا

1-Higher Engineering Mathematics by Dr. B.S. 
Grewal                                                          

2-An introduction to Numerical analysis by 

David F. Mayers 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

www.ocw.mit.edu 

www.math.uiowa.edu 

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض ت والتصاالت ابعض تطبيقال خااد

http://www.ocw.mit.edu/
http://www.math.uiowa.edu/


  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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 تقنياه

 رلمقرامز ر /سم ا 3. ة لسيطراندسة هسس ا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرضرة ، محا

1212/1212  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 29/ 6 / 1212

 رلمقراف ادأه 8.

 : من لتمكنـل تهيئتهمو تبمعلوما بفرعيها لثالثةا لمرحلةا لبةط يدولتز رلمقرا فيهد

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

 سالبال

 يلعقدل المجاافي ددي لترل المجاافي م لنظاا تحليل- 1

 PID عنو من لمتحكما وه لتحكما نظرية امباستخد لمصممةا تلمتحكماا شهرأ 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 فهمو معرفة 1-أ لمعرفيةاف ادهألا -أ

  سالبال تحويل امباستخد يلعقدا للمجاا في

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

 مختلفة ت خاالدلمختلفة الاالنظمة استجابة اتحليل و سةدرا 3-أ 

 لمختلفةا النظمةا يةارستقرا فهمو معرفة 4-أ

 PID عنو من لمتحكما وه لتحكما نظرية امباستخد لمصممةا تلمتحكماا شهرا عمل فهمو معرفة 5-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب
 PID مكحتلا هيظرن مادختسبا تاكمحتم يممتص – 1ب

ة ظمنالا ةياررقتسا همعرفل تايمارزوخ ذيفتنوة باتك – 2ب 

 لمحاكيابيئة ام باستخدت ئر متحكمادواتشغيل وتصميم  – 3ب

 لمختلفةا النظمةل يةارالستقرب احسا  4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

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

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

 .تلممتلكاوا صالشخاا على لناتجةا ارالضرا من للحد لمهنيةا لسالمةا اتخطو

 لتقييمائق ارط

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

 راتالختباا. لتعلموا لتعليما عملية بتقييم يسيةرلتدا لهيئةا ءعضاا عليها يعنمد لتيا جعةالرا لتغذيةا تساسياا

ي ميداكالا ىتوحللملطلبة ا متابعة ىمد عن يسيةرلتدا لهيئةا لعضو راتالختباا هذه توفرو : يةورلدا لتحريريةا

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

 بجانبيها سيرالدا لفصلا لخال اهتلقا يتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا

 ةيلعلما ةدالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو : ةئياهنلا ترااتبالخا ريلمهاوا يميدالكاا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيةرالدا لسنةا لخال اهقالي تتلا

  لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -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 لها 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 بنيتها تغيرو عملها نتائج تقييم يتم عمل قفر تشكيل
 ةعد صشخاا معو مختلفة وفرظ تحت للعمل مةزلالا دلجهوا جميع لبذ

 لتقييمائق ارط

 لطلبةا تفاعل مالحضة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذه يتم حيث : لمباشرا لتقييما
لك ذ صبخصو تلمالحظاا تثبيتو لقيميةا نيةالوجدا افدهالا تطبيقهمو

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

 ةبلطلا هجاوي تتلا ةيلعلما تلمشكالالف تخملل ولحلاو ئجانتلا

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

-د هيف ءقابلاواررقتسالاع ضوى لاا هلوصو نم دكاتلاوة ظمنباال مكحتلا تايملع2-د

 اهيتاررقتسى ادمو هفلتخلما 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 فهم

 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 

 هلق 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 فهم

 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

 هلحالا : 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

 هيارالستقرا هلى 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 بها 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 جهزالب ج :لعملي الجانب ا
 جع علمية حديثةامرام ستخدا :ي لنظرالجانب ا



  6 لصفحةا

 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها 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 تقنياه

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

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرضرة ، محا

1212/1212  لسنةا /لفصل ا 5. 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

16/6/1212  لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 

 رلمقراف ادأه 8.

  من لتمكنـل تهيئتهمو تبمعلوما تنياولكترا عفر لثالثةا لمرحلةا لبةط يدولتز رلمقرا فيهد

 لحملا ىلار دصلما نم هلمرسلاره دقلال قانتا ىلع هطريلسا ةيفيكوي عانصلاك نيورتلكألا موهمف ةعرفم- 1 :

ة طريلسا في اهمادختساوا هفحص ةيفيكو لجالماا ذهفي  همدختلمسا هنيورتلكألا تاونلمكا ىلع فعرتلا- 2 .

 .لحملر والمصدابين ره لقدل انتقااعلى 

 PE. في همدختلمساق رطو لئاسوى لع فعرتلا- 3

 .هيلالعاره دقلا وذ هربيلكال امحاللرولطا يثالثي ودحاا هعانوا 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 مجهز ئردوا تصميم كيفية سةدرا- 7



  2 لصفحةا

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

.drive 

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

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

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

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

 DC to .DC لتحويل منائر دواتنفيذ وسة كيفية تصميم درا 3-أ

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

 Rectifier.ت لمعدالائر دواتنفيذ وكيفية تصميم  معرفة5-

 .بالمقررخاصة لاتية رااهلمااف دهألا  - ب
  PID مكحتلا هيظرن مادختسبا تاكمحتم ميمصت – 1ب

 ة ظمنالا ةياررقتسا همعرفل تايمارزوخ ذيفتنوة باتك – 2ب

 لمحاكيابيئة ام باستخدت ئر متحكمادواتشغيل وتصميم  – 3ب

 لمختلفةالالنظمة  يةارالستقرب احسا 4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

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

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

 .تلممتلكاوا صالشخاا على لناتجةا ارالضرا من للحد لمهنيةا لسالمةا

 لتقييمائق ارط

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

 لتعلموا لتعليما عملية بتقييم يسيةرلتدا لهيئةا ءعضاا عليها يعنمد لتيا جعةالرا

 ىللمحتو لطلبةا متابعة ىمد عن يسيةرلتدا لهيئةا لعضو راتالختباا هذه توفرو : يةورلدا لتحريريةا راتالختباا

 يسي للطلبةرلتدامن قبل ة لمعطات المالحظات والمعلوماالتفاعل مع اكيفية ويمي دالكاا

 يتلا ةيلعلماة دالما مع وتالفه بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو  : ةيلفصلا ترااتبالخا 
 مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو : ةئياهنلا ترااتبالخا ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيرالدا لفصلا لخال اهتلقا 

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيةرالدا لسنةاخالل  اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا



  3 لصفحةا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 لطلبةى الدر البتكااع واالبدزرع روح ا 1-ج 

 لية للطلبةوبالمسؤ رلشعواتنمية 2-ج

 لمرضيةالنتائج الى ل اللوصولعمل ز انجااعلى ة لمثابرص والحراقيم  تنمية3-ج 

 لجماعيالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

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

 لتقييمائق ارط

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

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

 يرضنلا مع يلعملاق باطت نمق حقتلاو ةبلطلا هجاوي تتلا ةيلعلما

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

 Ac to .DC        لعاكساعلى تحويل ه لسيطروالتحكم 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 

 هنيورتلكألا تاونكمال
 ئروالدا اعنووا

 همدختلمسا هنيورتلكألا

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 

 يمهلمفاح اشرو فهم

 رئاودو PE ل هيساسألا

 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

 هيرودلا هجولما لدعم

 هلالغعا هميقلوا

 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 مجهز 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 / رلتيااتحويل ئر 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 همدمق 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. عليها للجصوا تم لتيا 
 هعالا لمنهجا 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. بها 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 جهزاجلب  :لعملي الجانب ا
 جع علمية حديثةامرام ستخدا :ي لنظرالجانب ا



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. لكهربائيةالهندسية التقنية اكلية ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياهقسم 

/CTETE37 رلمقرامز ر /سم ا 3. لرقميةات المسيطرا 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

 لسنةا /لفصل ا 5. 2017/2016

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 2016/9/29

 رلمقراف ادأه 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 يقتلاو معلتلاو يمعلتلاق ئارطو ررقملات اجرمخ          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ
 c Microكذلك ولبيسك الغة ام لر بأستخدوكونترولمايكرا برمجة 1-أ

 لبرنامجابيعة طحسب اج الخرل واخادالاخلية لمنافذ الداء االجزاتفعيل  2-أ

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

 .لرقميةا لىا لتماثليةا راتالشاا من لتحويلا ةجهزا

 .تلبياناا نقل لعميل لمتسلسلا لسارالا امستخدوا ىخرا ةجهزا مع لروكونترولمايكرا بطر معرفة 4-أ

 لى برمجة مثاليةل االساسية لوصوامج البرافي  interruptعة طلمقاامج ابرام ستخداكيفية  5-أ

 .لمثاليةالنتائج اعلى ل لحصوامج لكي يتم البرالمناسب في التأخيير و الزمنية ت المؤقتاام استخدا 6-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب
تماثلية وقمية ت ربيانااءة قر – 1ب

 تلمشغالت والمتحسساابرمجة وبط ر – 2ب

 اجتهمبر دعب ةسبامنلا ةركالذاج في ئانت لن اخزوة رشامبلا تارارلق ا ذخاتواسس حتبال ةتبطمر ةعونتم يعراشم ذنفيت – 3ب

 .لناتجا لألستقبا
 .دعب م عنتحكلوا دعب عن تانايلب ا لقن الثم ةسياالسا يعرامشلامن  ديدعلاذ نفيت 4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةبلطرفي للمعلاد يلرصار طويتب هيد علعتمي يلذان متيلا ساالسافر وت يثح :ةيميداكالا تارحاضلما

 دئامبلاخ سيرتو ليعملري اامهلا نبلجاار طويت اعد علىست تاربخ منب الطلا هيلا جايحتما كل فروي يلذا :ليعملار ختبمال

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقيا وريلضرا

 لتقييمائق ارط

 هكترامشوة حاضرملا ءاثنا هاعلفت ىمد ةظحالميق رط عن بالطلام تقييل ساالسافر وي يثح :اعليتفلا متقيلا

 ييسردتلال بمن قة امعطلا ةميلعلا تاظحماللواة داملل هبعتامتوب الطلام هفى دمل ةرفمعلا فروت يتلا :ةيريحرتلا ترااالختبا

 صلفلل االا خهاقتل يتلا ةميلعلا ةداملا عم هاعلتفوب الطلم اامتهى امد متقييل ةوسطيلا ةقلحلن اكوتو : ةيصلفلا ترااالختبا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيرالدا

 ةسنلل االا خهاقتل يتلا ةميلعلا ةداملا عم هاعلتفوب الطلم اامتهى امد متقييل ةيئاهنلا ةقلحلن اتكوو  : ةئيانهلا ترااالختبا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيةرالدا

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

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

-ج عاتقهم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا لطلبةا ىلد ليةوبالمسؤ رلشعوا تنمية 3-ج

 لى نتائج مرضيةل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لعلميةل الحلود ايجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
مختلفة  قبطر لها لمناسبةا

 وفبالظر للعمل مةزلالا دلجهوا جميع لبذ على لطلبةا تحفيزو عمل قفر تشكيل ريقط عن لطلبةا بين ونلتعاا روح تنمية
 ةعدص شخاامع و لمختلفةا

 



  3 لصفحةا

 

 لتقييمائق ارط

 ةحاضر   لمء اثناالطالب امالحظة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشرالتقييم ا
 لكص ذبخصو تلمالحظاا تثبيتو

 لمختلفل لحلووالنتائج ق والعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجاالطالب على رة اقدى يتم تقييم مد :لعملية ا يعرلمشاا

 لعلميةا تلمشكالا

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
 .لبرمجةا مع بسهولة لتعاملا على لقابليةا للطالب نيكو 1-د

 .هعمه دناسم رئاود بطور ةميلرقا تارمسيطلامن ة رمتطوو ةعوتنم عانوا ةجمبر 2-د

 .ةبقارملواة رسيطلا يعراشم في هماخدستواسس حتلا ةنظماذ تنفيو مميتص 3-د
 بطهاور متنوعة يرردواه ئردوا امستخدا من بدال ةحدوا متكاملة ة ئردا في برمجياً مختلفة نيةولكترا ئردوا تصميم 4-د

 .ياويد
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

 

 لتقييماريقة ط
 

 لتعليماريقة ط
 لتعلمت امخرجا أو /ة لوحداسم ا

 

 تلساعاا
 

 عألسبوا
 لمطلوبةا علموضوا

مقدمة على    

 لروكونترولمايكرا

 نبيو هينب قرفلا ةرفمعو

 لدقيقيةا تلمعالجاا

  
 السئلةا

حا المتا،ةفهيشلا

 ييوملن ا
 ة،محاضر
 مختبر

 1 4 لرقميةات المسيطراع انوا

    
 

   خليالدالتصميم امعرفة  اج،الخرل واخادالامنافذ   
 لروكونتروللمايكر تلبياناائر نقل دوا ة،محاضر

 12 2nd, 3rd, 4th 

 اءالجزالى اباالضافة  تلمؤقتتا،المتسلسلةا مختبر
   

 خليةالدا اتكرالذوا 

 السئلةا
حا المتا،ةفهيشلا

 ييوملن ا

 

 
 

  
 ة،محاضر
 مختبر

 لخادالة اجهزابرمجة 
 لمتنوعةاج االخروا

LCD, GLCD 5 12 برمجةth, 6th, 7th 

     

 ةلالسئا

 حاالمتا،ةفهيشلا
 ليومين ا

 

 برمجة

ADC, PWM, 
Interrupt 

لتحويل ة اجهزابرمجة 

 وقمي رلى التماثلي ا
 عةطلمقاامج ابر

 
 

 ة،محاضر
 مختبر

8th, 9th, 

10th, 11th 
16 

   

 السئلةا
ن حاالم،اةفهيشلا

 ييوملا

  

 ئرة او دواجهزابرمجة 
نظمة تحسس والصوتية ا

 ارةلحرت اجادر

 
 

 ة،محاضر
 مختبر

Programming 
Projects 

12th, 13th, 
14th, 15th 

16 
    

 ،لشفهيةا السئلةا

 ليوميا نالمتحاا
 ،لشفهيةا السئلةا

 

    
 ة،محاضر
 مختبر

 PLC 4 16thأ على مبدف لتعرا PLCع لمسيطر نوأ امبد

     

   
 

  
ئر دواعلى ف لتعرا

 اج لالخرل واخادالا
PLC 

 ليوميا نالمتحاا
 ،لشفهيةا السئلةا

 ة،محاضر
 مختبر

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

  
   

 

  Numbers systems 

and codes 

Fundamentals of 
logic in PLC 

 

  

 مقارالاعلى ف لتعرا
لمنطقية لل ت االساسياوا

PLC 

 ليوميا نالمتحاا
 ،لشفهيةا السئلةا

 ة،محاضر
 رتب خم

19th 

20th 
8 

    
 

 Basic of PLC ة،محاضر ليومين االمتحاا
   

 PLC 4 21thال برمجة 

 programming مختبر ،لشفهيةاالسئلة ا
   

  PLC- wiring    

diagram and 

ladders logic 
program and 

ت لمخططاامعرفة 

 البرمجة ولتصميم وا
plc. 

 ليوميا نالمتحاا
 ،لشفهيةا السئلةا

 ة،محاضر
 22th ,23th 4 مختبر

  
  

sensors  

  Timers    

 ليوميا نالمتحاا
 ،لشفهيةا السئلةا

 ة،محاضر
 مختبر

Programming 
Counters 

 تلمؤقتاابرمجة 
 اداتلعدوا

24th 

25th 8 

 
  Programming   

 ة،محاضر ليومين االمتحاا
 

 تلعمليااعلى ف لتعرا
  

Math. Operations 4 26th 

 لرياضيةا مختبر ،ةيهشف  لا ةلالسئا
   

  



  5 لصفحةا

 ليوميا نالمتحاا
 ،لشفهيةا السئلةا

 ة،محاضر
 مختبر

Sensors and 
Actuators for 

Industrial 

 تلتطبيقااعلى ف لتعرا
ت لمرتبطة بالمتحسساا

 للمرتبطة بات المشغالوا

  

4 27th , 28th 
    

 



  6 لصفحةا

 
 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض ت والتصاالت ابعض تطبيقال خااد

Applications. plc. 

 ليوميا نالمتحاا
 

ة، محاضر

 رختبم
PLC projects 

ل يع متعلقة بارتنفيذ مشا

PLC 
8 29th ,30th 

 12. لتحتيةالبنية ا

PIC Microcontroller from absolute Beginner 

Programmable Controller, theory and 

Implementation 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ا ـ1

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرا ـ2

Automating Manufacturing Systems 

with PLCs 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب

.... 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. لكهربائيةالهندسية التقنية اكلية ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اتصاالت اشبكا /ب لحاسوت اندسة تقنياه

 رلمقرامز ر /سم ا 3. تلشبكاامحاكي 

 لبرنامجا اذهلمستهدفة من الفئة ا 4. بلحاسوت اتصاالت اشبكا ثثال

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. مختبرة ، محاضر

 لسنةا /لفصل ا 6. 2017-2016

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 8. 2016/10/11

 تتكوالولبرا لىا ضافةا لشبكةا لخال تلمعلوماا تناقل كيفيةو بطهار كيفيةو الساسيةا تلشبكاا اعبأنو لطالبا تعريف : رلمقرا افدأه 9.

 تلشبكال المستخدمة خالا

 بسواحلا تاكبش عاونا ةفرعم- 1

 طبرلا ةزهجاو بسواحلا تاكبش ةزجها عاونافة رعم- 2

 تن بسلا تايلمعو بوساحلا تاكبش طبر قرط ةفرعم- 3

 تارتورلا ةجمربو بوساحلا تاكشب لخال تامولعملا لقاتن ةكيفي ةفرعم- 4

 .بولطملا قبيطتلا بسح ةمئالملا بوساحلا تاكبش جماربو تالوكتوربلا عاونا ةفرعم- 5

 

 



  2 لصفحةا

 

 

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 بوسحالا تاكبشل مجا في هيعرفمه ربخ بلالطا باستكا 1-أ

 سيةرالداج هلمناالحاصلة في رات التطوا كبةامو 2-أ

 لمجتمعائح امختلف شرولقسم الصلة بين اتعزيز  3-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 بوسحالا تاكبش لحق في ةيلعا ترااهم يوذ نيينتق ينسدنهم دادعا  - 1ب

 تتقنيا ندسةه لمجا في ليةولدا لمعاييرا تطبيق يتضمن بما داءالا معايير تعزيز على لعملا - 2ب

 بلحاسوا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

 يلعملا يراهلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا هيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 

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

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفافر وي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا هتكرامشو

 ةالمعطا

يسي رلتداقبل  من

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخا

 ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها 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

 عاتقهم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا 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
 مختلفة قبطر لها لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 مةزلالا دلجهوا 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 اقدمدى يتم تقييم  :لعمليةا يعرلمشاا

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
ب لحاسوت اشبكااع نوا بطر 1-د

 بوسحالا تاكبشة هزجا ةفكاط برو جةرمى بلع رةدقلما هيدل 2-د

 بلحاسوت اشبكا صيانة3-د

 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

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

  تلشبكااع انوا معرفة تتصنيف شبكا، وقدمةم ة،محاضر السئلةا

1st , 2nd 8 لحجمس اسااعلى  فقا لتطبيقولكمبيوتر ا مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

  لنقلاتكنلولوجيا و .لتكنولوجياانقل ولحجم وا  ليوميا

   اعنوام اهتعلم  CSMA / ت،بولوجياط ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 تتوكوالولبرواCD مختبر
 ي،لرمزل الوصوا

 تلشبكاافي  تلبرتوكالا
 لمحليةا

4 3rd 

    لفكريةالملكية امعالجة و  

   تلخدماابين ق لفرافهم  لتي تعتمد علىالخدمة ا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 لباقم هجمولل اصاالتا مختبر
 تصاون ابد لخدمةا

 لالتصااتعتمد على  لتيا
 تعتمد علىال  لتيوا

 

4 
 

4th 

  Network لالتصاا   

    Implementation ل،  

  subnetting ،لمرجعيةا ISOذج نمو ة،محاضر السئلةا

5th, 6th و  مختبر نالمتحا،الشفهيةاIP / TCPذج نمو ذجلنمواOSI 8 

   .لمرجعيا  ليوميا

   تلشبكاااع نوامعرفة  ،لعاصمةاق طمنات شبكا ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا

 ت،لشبكاالمساحة ا سعةوا مختبر يمولي ن احاالمتا
 لخاصةت الشبكاوا ،لبينيةا

 هلصغيروا هلكبيرا
 هلخاصوا

4 7th 

    ضيةاإلفترا  

   تلملفاامعرفة حجم  :حجم(لرقمية رات اإلشاا ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا

 تملفا، ونصية تملفا مختبر ليومين االمتحاا
 تلصوت املفاو ر،لصوا

 علنوا حسب
 لالتصاوالنت ا سرعةو

4 8th 

    (لفيديوت املفاو  

  ضعرادت معرفة محد اقلنطودة امحدرات شاإ ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا

9th 4 اقلنت ةرعسو هملحزا تلبيانال امعدددي، ولترا مختبر ليومين االمتحاا 
  تلمعلوماا ةألقصى من قناالحد ا  

  لناقلالوسط اع انوامعرفة  ،لموجهةاسائط نقل و ة،محاضر السئلةا

10th 4  لالسلكيالبث وا مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

     ليوميا

  لالتصااع انوامعرفة  ثابت :تالتصاالر اقماأ ة،محاضر السئلةا

11th 4 لربطاع انووا رض،بالنسبة لأل مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

     ليوميا

   رةالشااع ا نوامعرفة  لرقميالتشكيل ا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 ممردي، حاأ :مضاعفةو مختبر
 ،TDM، بشركة ،لفرقةا

 
8 12th ,13th 

    لنظيفةالتنمية الية وآ  

  تلمبدالاع انوامعرفة  :لعامةالهاتف اشبكة  ة،محاضر السئلةا
14th , 15th, 

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 ،خليدا اتفه منظا يكله مختبر
 تلهباوا زترروا

 12 تلبيانات اعازلمووا
16th 

 لكيبلت امعرفة مكونا صلخاالتوصيل اسلك  ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا
4 17th 

 لتلفزيونيا :نبالتلفزيو مختبر ميولين االمتحاا

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 بقةت طلبياناا بطر
، يرطتأ :تصميم لقضاياا

 لتحكم في، واخطأ لتحكما

بقة ت طجباوامعرفة 

 تلبياناابط را
 

12 
18th, 19th 

,20th 

    لتدفقا  
 



  5 لصفحةا

 ،لشفهيةا السئلةا
 ليوميا نالمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 بطت رتوكوالوبر ئيةابتدا
 تلبياناا

 لعاملةت البرتكوالا معرفة
 تلبياناابط رابقة ط في

8 21st , 22 th 

   تلبياناامعرفة تقسيم  تتوكوالولبرق االنزالا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 تلبيانااعند نقل  لفعليا ةلنافذا مختبر
 وسطلالى ا هسبلحاامن 

8 23th, 24 th 

   لناقلا   

  بقةت طجباوامعرفة  لىن وإمخز(لشبكة ابقة ط ة،محاضر السئلةا

25th 4 ملقيااكيفية ت وشبكاال )تبديلم حزم ألماا مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

  تانابيلا هبتوجي   ليوميا

  مجابرام ستخدوامعرفة  Packet tracer ة،محاضر السئلةا

26th 4 لسيسكوا  مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

     ليوميا

  تلشبكااتطبيق  Packet tracer ة،محاضر السئلةا

27th ,28th 8   مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

     ليوميا

 تمياارزمعرفة خو هتوجيلا( ةشبكلا ةبقط ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا
4 29th 

 تاشبكلا ةبقط في هتوجيلا )تمياارزلخوا مختبر ليومين االمتحاا

  تمياارزمعرفة خو لبثا(لشبكة ابقة ط ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا

30th 4 تاهجاالتال كب هتوجيلا )هتوجيلا مختبر ليومين االمتحاا 
  تلشبكاابقة طفي    

 12. لتحتيةالبنية ا    
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 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض ت والتصاالت ابعض تطبيقال خااد



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. لكهربائيةالهندسية التقنية اكلية ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اتصاالت اشبكا /ب لحاسوت اندسة تقنياه

 رلمقرامز ر /سم ا 3. وبلحاست اشبكاس سأ 

 لبرنامجا اذهلمستهدفة من الفئة ا 4. بلحاسوت اتصاالت اشبكا ثثال

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. مختبرة ، محاضر

 لسنةا /لفصل ا 6. 2017-2016

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 8. 2016/10/11

 تتكوالولبرا لىا ضافةا لشبكةا لخال تلمعلوماا تناقل كيفيةو بطهار كيفيةو الساسيةا تلشبكاا اعبأنو لطالبا تعريف : رلمقرا افدأه 9.

 تلشبكال المستخدمة خالا

 بسواحلا تاكبش عاونا ةفرعم- 1

 بوساحلا تاكبش ةزهجا عاونا ةفرعم- 2

 بوساحلا تاكبش طبر قرط ةفرعم- 3

 بوساحلا تاكشب لخال تامولعملا لقاتن ةكيفي ةفرعم- 4

 .بولطملا قبيطتلا بسح ةمئالملا بوساحلا تاكبش جماربو تالوكتوربلا عاونا ةفرعم- 5

 

 



  2 لصفحةا

 

 

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 بوسحالا تاكبشل مجا في هيعرفمه ربخ بلالطا باستكا 1-أ

 سيةرالداج هلمناالحاصلة في رات التطوا كبةامو 2-أ

 لمجتمعائح امختلف شرولقسم الصلة بين اتعزيز  3-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 بلحاسوا تشبكا حقل في عالية راتمها ذوي تقنيين مهندسين ادعدا - 1ب

 تتقنيا ندسةه لمجا في ليةولدا لمعاييرا تطبيق يتضمن بما داءالا معايير تعزيز على لعملا - 2ب

 بلحاسوا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

 يلعملا يراهلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا هيلا جاتحيمال ك فرويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 

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

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفافر وي تتلا :ةيريرحتلا تراابتخالا هتكرامشو

 ةالمعطا

يسي رلتداقبل  من

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخا

 ريمهاوال يميدالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها 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

 عاتقهم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا 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
 مختلفة قبطر لها لمناسبةا لعلميةا للحلوا

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

 ةعدص شخاامع ولمختلفة ا وفرلظبا 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 راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
ب لحاسوت اشبكااع نوا بطر 1-د

 بوسحالا تاكبشة هزجا ةفكاط بروجة رمى بلع رةدقلما هيدل 2-د

 بوسحالا تابك ش ةنايص3-د

 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

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

  تلشبكااع انوا معرفة تتصنيف شبكا، وقدمةم ة،محاضر السئلةا

1st , 2nd 8 لحجمس اسااعلى  فقا لتطبيقولكمبيوتر ا مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

  لنقلاتكنلولوجيا و .لتكنولوجياانقل ولحجم وا  ليوميا

   اعنوام اهتعلم  :لمحليةت الشبكاا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 CSMA / ت،بولوجياط مختبر
CDتتوكوالولبروا 

 تلشبكاافي  تلبرتوكالا
 لمحليةا

 

4 
 

3rd 

    ي،لرمزل الوصوا  

    لفكريةالملكية امعالجة و  

   تلخدماابين ق لفرافهم  علىلتي تعتمد الخدمة ا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 لباقم هجمولل اصاالتا مختبر
 ل،تصاون ابد لخدمةا

 لالتصااتعتمد على  لتيا
 ال تعتمد على لتيوا

4 4th 

   لالتصاا   

  فهم OSIذج نمو ،لمرجعيةا ISOذج نمو ة،حاضرم السئلةا

5th, 6th و  مختبر نالمتحا،الشفهيةاIP / TCP8  ذجلنموا 

   .لمرجعيا  ليوميا

   تلشبكااع انوامعرفة  ،لعاصمةاق طمنات شبكا ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا

 ت،لشبكاالمساحة ا سعةوا مختبر ليومين االمتحاا
 لخاصةت الشبكاوا ،لبينيةا

 هلصغيروا هلكبيرا
 هلخاصوا

4 7th 

    ضيةاإلفترا  

   تلملفاامعرفة حجم  :حجم(لرقمية رات اإلشاا ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا

 تملفا، ونصية تملفا مختبر ليومين االمتحاا
 تلصوت املفاو ر،لصوا

 وعلناحسب 
4 8th 

    (لفيديوت املفاو  

  ضعرادت معرفة محد قلنطاودة امحدرات شاإ ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا

9th 4 اقلنت ةرعسو هملحزا تلبيانال امعدددي، ولترا مختبر ليومين االمتحاا 
  تلمعلوماا ةألقصى من قناالحد ا  

  لناقلالوسط اع انوامعرفة  ،لموجهةاسائط نقل و ة،محاضر السئلةا

10th 4  لالسلكيالبث وا مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

     ليوميا

   رالقمااع انوامعرفة  ثابت :تالتصاالر اقماأ ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 ارمدرض، لأل بالنسبة مختبر
 رألقما، وامتوسط ضيأر

 حسب لصناعيةا
 ستخدماتهاا

 

4 
 

11th 

    ضيرألار المدالصناعية ا  

    لمنخفضا  

   لتكييفاع انوامعرفة  لرقميالتشكيل ا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 ممردي، حاأ :مضاعفةو مختبر
 ،TDM، بشركة ،لفرقةا

 رةلالشا
8 12th ,13th 

    لنظيفةالتنمية الية وآ  

   تلمبدالاع انوامعرفة  :لعامةالهاتف اشبكة  ة،محاضر السئلةا

  تلبيانات اعازلمووا ،خليدااتف م هيكل نظاه مختبر نالمتحا،الشفهيةا
14th , 15th, 

 د،لمتعدوع واجذو ،DSL  ليوميا
 للتحوة ائردا( لتبديلوا

 12 
16th 

    )لحف حزمةوا  

 لكيبلت امعرفة مكونا صخااللتوصيل اسلك  ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا
4 17th 

 لتلفزيونيا :نبالتلفزيو مختبر ليومين االمتحاا
 



  5 لصفحةا

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 بقةت طلبياناا بطر
، يرطتأ :تصميم لقضاياا

 لتحكم في، واخطأ لتحكما

بقة ت طجباوامعرفة 

 تلبياناابط را
 

12 
18th, 19th 

,20th 

    لتدفقا  

 لعاملةت البرتكوالامعرفة  بطت رتوكوالوئية برابتدا ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا
8 21st , 22 th 

 تلبياناابط رابقة طفي  تلبياناا مختبر ليومين االمتحاا

   تلبياناامعرفة تقسيم  تتوكوالولبراق النزالا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 تلبيانااعند نقل  لفعليا ةلنافذا مختبر
 وسطلالى ا هسبلحاامن 

8 23th, 24 th 

   لناقلا   

  بقةت طجباوامعرفة  لىن وإمخز(لشبكة ابقة ط ة،محاضر السئلةا

25th 4 ملقيااكيفية وت لشبكاا )تبديلم حزم ألماا مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

  تانابيلا هبتوجي   ليوميا

  لتي تنفذت امعرفة خدما ةمدخلا ذفي نت( ةشبكلا ةبقط ة،محاضر السئلةا

26th 4 بقةطبط في ون رابد )لتصاون ابد مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

  تلشبكاا   ليوميا

  لتي تنفذت امعرفة خدما تنفيذ(لشبكة ابقة ط ة،محاضر السئلةا

27th ,28th 8 بقةطبط في رابوجد  لموجهةت الخدماا مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

  تلشبكاا )للالتصا  ليوميا

 تمياارزمعرفة خو هتوجيلا( ةشبكلا ةبقط ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا
4 29th 

 تاشبكلا ةقبط في هيجتولا )تمياارزلخوا مختبر ليومين االمتحاا

  تمياارزمعرفة خو لبثا(لشبكة ابقة ط ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا

30th 4 تاهجاالتال كب هتوجيلا )هتوجيلا مختبر ليومين االمتحاا 
  تلشبكاابقة طفي    

 12. لتحتيةالبنية ا    

Data Communications and Networking by 
McGraw-Hill Forouzan Networking Series 

 ةوبلمطلارة رقلما بتلكا ـ1

Data Communications and Networking by 

McGraw-Hill Forouzan Networking Series 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

1. COMPUTER NETWORKING by James F. بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا اـ 

Kurose University of Massachusetts, Amherst ) ير رلتقا، العلمية ت المجالا      ،( 

1. www.pragsoft.com النترنيتاقع امو ،نيةواللكترا اجعلمرـ ا ب 
.... 
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  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. لكهربائيةالهندسية التقنية اكلية ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياه

 رلمقرامز ر /سم ا 3. لرقميةت االتصاالا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

 لسنةا /لفصل ا 5. 2016/ 2017

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 2016/10/18

 رلمقرا افدأه 8.

 لثالثة علىالمرحلة االب طلى تعريف ف ايهد

 لرقميةت االتصاالالمستخدمة في ت المصطلحاوايم هلمفاا -

 لرقميل االتصاانظمة امن ع كل نوت سلبيات ويجابياا -

 لرقميالتضمين اع انوا -

 سترجاعهااكيفية ولوقت اقمية في نفس رات رشاة اعدل ساار -
 

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 

 لمعرفيةاف ادهألا -أ 

 

لرقمية ا تالتصاالا في لمستخدمةا تلمصطلحاوا يمهلمفاا تعريف 1-أ

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

ي لرقما ينمضتلا عانواف بعرت  3-أ

 تهاامميزو لرقميةا النظمةا اعنوا بين نةرلمقاا4-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - 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 استرجاوالشفهية االسألة ا -

 السبوعيةت االمتحاناا -

 لفصليةرات االختباا -

 لنهائيةرات االختباا -

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 تذليلهاو 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 لها 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 راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د

 

 لتصاميما في نسبهاا ديجاوا لرقميةا النظمةا على لعملا 1-د

لرقمية رات االشاا تحليل 2-د

 سترجاعهاا 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 وه ما فهم

 لرقميا
 عملي 2

 ينظر 2
1 

تفاعلي  تقييم 

 راتختباا و
 تحريرية

ض لعرا

 رةلسبووا
 لمختبرا +

Signal types, General 

block diagram of digital 

communication 

 اعنوا فهم

 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 فهم

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 فهم

 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, 

 اعنوافهم 

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 فهم

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 فهم

لتضمين ا

FSK, , 

ASK 

PSK 

 عملي 2

 ينظر 2

،16 ، 15 

18 ، 17 

20 19، 

  [Modulation and    
 



  5 لصفحةا

  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 فهم

لتضمين ا

, 

QPSK 

OQPSK 

 عملي 2
 ينظر 2

24 ، 23 

 25 ، 26 ، عملي 2 اعنوا فهم 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 بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا اـ  

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

2007.  

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 
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  6 لصفحةا

 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. لكهربائيةالهندسية التقنية اكلية ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. تلحاسبات انياولكترا /بلحاسوت اندسة تقنياه

 رلمقرامز ر /سم ا 3. /لذكيةاالنظمة انمذجة 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرضرة ، محا

 لسنةا /لفصل ا 5. 2016/ 2017

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 29/ 9 / 2016

 رلمقراف ادأه 8.

 : من لتمكنـل تهيئتهمو تبمعلوما بعةالرا لمرحلةا لبةط يدولتز رلمقرا فيهد
   عليها لعملوا لشبكةا رختياا على رةلقدوا الصطناعيةا لعصبيةا تلشبكاا يةه بما لطالبا تعريف 

 MATLAB ريق لغة برمجية معينةطعن 

 MATLAB لبرمجةا بلغة برمجتها قروط عهاانوا على فلتعرا على رةلقدوا لجينيةا لبحثا ميةارزبخو لطالبا تعريف

 

 الصطناعيةالعصبية ت الشبكاا معرفة- 1

 الصطناعيةالعصبية ا لشبكةر اختيااعلى رة لقدا - 2

 الصطناعيةا لعصبيةا تلشبكاا في لتعلما تمياارزخو على فلتعرا - 3

 لجينيةالبحث امية ارزعلى خوف لتعرا - 4

 لجينيةت امياارزلخواع انواعلى ف لتعراعلى رة لقدا - 5



  2 لصفحةا

 

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةا افدهألا -أ

 2-أالصطناعية العصبية ت الشبكاا معرفة 1-أ

 الصطناعيةالعصبية ا لشبكةر اختيااعلى رة لقدا

 ةالصطناعيا لعصبيةت الشبكاالتعلم في ت امياارزعلى خوف لتعرا 3-أ

 لجينيةالبحث امية ارزعلى خوف لتعرا 4-أ

 لجينيةت امياارزلخواع انواعلى ف لتعراعلى رة لقدا 5-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب
 لربمجةالبسيطة بلغة العصبية ت الشبكااتنفيذ وتصميم  – 1ب

MATLAB لعصبية الشبكة اعلى برمجة رة لقدا – 2ب

 MATLAB امباستخد

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

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

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

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

 .تلممتلكاوا صالشخاا على لناتجةا ارالضرا من للحد لمهنيةا لسالمةا اتخطو

 لتقييمائق ارط

 نمة دحاو نوكتوي سيردتلاو بلالطا ينب ةشرابمرة وبص هذه ميي قتلا ةيملع تمت ثيح : يلعفاتلا يمقتلا
 .معلتلاو يمعلتلا ةيملع ييمقتب ةسي  يردتلا ةيئهلاء اضعا اهيلع دمنعي يتلا ةعجالرا ةيذغتلا تايساسا

لطلبة ا متابعة ىمد عن يسيةرلتدا لهيئةا لعضو راتالختباا هذه توفرو : يةورلدا لتحريريةا راتالختباا

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

 يتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو  : ةيلفصلا ترااتبالخا
 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيرالدا لفصلا لخال اهتلقا

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو : ةئياهنلا ترااتبالخا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيةرالدا لسنةا لخال

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -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 لها حل من كثرا ديجاا لطلبةا من لطلبوا علمية تمشكال حرط
لطلبة ا ىلد عياالبدا

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

 ةعد صشخاا معو مختلفة وفرظ تحت للعمل مةزلالا دلجهوا جميع لبذ

 لتقييمائق ارط

 لطلبةا تفاعل مالحضة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذه يتم حيث : لمباشرا لتقييما
لك ذ صبخصو تلمالحظاا تثبيتو لقيميةا نيةالوجدا افدهالا تطبيقهمو

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

 ةبلطلا هجاوي تتلا ةيلعلما تلمشكالالف تخملل ولحلاو ئجانتلا

 1-د ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لةولمنقا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د

 لمنطقيةا ئروالدا يوه 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 رةمها 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 مفهوف 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 / يكليةهعلى 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

 ممفهوو 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) 

 تطبيقوفهم 

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 

 تطبيقوفهم 

 back ميةارزخو
propagation 

 2ن /

 2ع

 17 و 18

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

 تحريرية

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Search algorithm, 

Genetic algorithm 
 معلى مفهوف 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

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

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 سيرالدر المقراخطة تطوير           11.

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

 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. ينقتلا يمعلتلا ئة يه

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. نيةواللكتروالكهربائية ت التقنيااكلية 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. تلحاسبات اندسة تقنياه

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. لمختبرا /ة لمحاضرا

 لسنةا /لفصل ا 5. 2016 – 2017

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 7 / 10 / 2016

 رلمقراف ادأه 8.

 بلمتقدمة للحاسواخلية الداية رلمعمااسة درالى دة الماف اتهد

 ةكرالذل الى الوصواكيفية ولعنونة ق ارط

 لمختلفة فيهان الخزق اروط cache نلخزات احدوسة درا

 

 

 

 

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 لحديثةا لدقيقةا تلمعالجاا عمل ريقةط فهم 1-أ

 فيها لمخزنةا تلبياناا لىا للوصوا كيفيةو ةكرالذا عنونة قرط فهم 2-أ

-أ cache ةلمخبأة اكرالحاجة للذب اسباا فهم 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-

 .ررقملباخاصة لا ةتي رااهلمااف 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

 لمنهجيايب رلتدا /لمختبر ا /ة لمحاضرا

 لتقييمائق ارط

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

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

 لدقيقةا تلمعالجاا في لمستخدمةا مجالبرا فهم راتمها 1-د

ة لمخبأا اتكرالذا تصميم راتمها 2-د

 لماكنةا بلغة مجابر كتابة راتمها 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 
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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

 فيها

 

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 

 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

  

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

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



  4 لصفحةا

 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. لكهربائيةالهندسية التقنية اكلية ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت انياولكترع افر /ب لحاسوت اندسة تقنياه

 رلمقرامز ر /سم ا CTEFE44 .3 /قمية متقدمة ت رنياولكترا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرضرة ، محا

 لسنةا /لفصل ا 5. 2016/ 2017

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 29/ 9 / 2016

 رلمقراف ادأه 8.

 : من لتمكنـل تهيئتهمو بلحاسوا تنياولكترا عفر بعةالرا لمرحلةا لبةط يدولتز رلمقرا فيهد

 للبرمجة لقابلةا لرقميةا ةالجهزا 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

 صحتها ىمد من للتاكدو ةلمحاكاا نتائج تحليلو سةدرا- 5



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 للبرمجة لقابلةا لرقميةا ةلالجهز خليالدا لتصميما فهمو معرفة 1-أ

 3-أللبرمجة  لقابلةا لرقميةا ةالجهزا برمجةو عمل فهمو معرفة 2-أ

 (VHDL)دي لمان الكيااصف وسة لغة درا

 لموضعيةا للبرمجة لقابلةا تباالبوا مصفوفة عمل فهمو معرفة 4-أ

 ةدودحلما تحااللا ةلأ مفه وة عرفم 4-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - 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 هيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالافر وت ثيح : ةيميداكالا تارحاضلما

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

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

 .تلممتلكاص واالشخاالناتجة على ار االضرالمهنية للحد من السالمة ات اخطو

 لتقييمائق ارط

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

 معلتلاو يمعلتلا ةيملع ييمقتب ةسي  يردتلا ةيئهلاء اضعا اهيلع دتم عي يتلا ةعجالرا ةيذغتلا تايساسا

لطلبة ا متابعة ىمد عن يسيةرلتدا لهيئةا لعضو راتالختباا هذه توفرو : يةورلدا لتحريريةا راتالختباا

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

 يتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو  : ةيلفصلا ترااتبالخا
 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيرالدا لفصلا لخال اهتلقا

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو : ةئياهنلا ترااتبالخا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيةرالدا لسنةا لخال

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 لطلبةى الدر البتكااع واالبدزرع روح ا 1-ج

لية للطلبة وبالمسؤ رلشعواتنمية 2-ج

 لمرضيةالنتائج الى ل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرواص لحراقيم  تنمية3-ج

 لجماعيالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

لطلبة ا ىلد عياالبدا

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

 



  3 لصفحةا

 لتقييمائق ارط

 لطلبةا تفاعل ةمالحظ لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذه يتم حيث : لمباشرا لتقييما
لك ذ صبخصو تلمالحظاا تثبيتو لقيميةا نيةالوجدا افدهالا تطبيقهمو

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

 ةبلطلا هجاوي تتلا ةيلعلما تلمشكالالف تخملل ولحلاو ئجانتلا

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

 لتصاميماستها 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 فهم

 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 االجهزا

 للبرمجة هلقابلا

 2ن /

 2ع

 4و5و6

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

FPGA architecture  فهم 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 مكوناتها

 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

 مهااستخداكيفية 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

 مهااستخداكيفية و

 2ن /
 2ع

 15و16

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

 ية ريرتح

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

State machine لةاعلى  فلتعرا 

 ودةلمحدا تلحاالا

 برمجتهاو

 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 

 ( بها 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 جهزاجلب  :لعملي الجانب ا
 جع علمية حديثةامرام ستخدا :ي لنظرالجانب ا

 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. لكهربائيةالهندسية التقنية اكلية ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياهقسم 

 رلمقرامز ر /سم ا 3. يعرمشاادارة 

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

 لسنةا /لفصل ا 5. 2017/2016

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 2016/9/29

 رلمقراف ادأه 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

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 وعلشبكي للمشرت اسم مخططاق ررطمعرفة  1-أ

 ةلمتاخرة والمبكراية البدوع  والكلية للمشرالسماحية  وع واللمشرج لحرر المسااد يجاامعرفة  2-أ
 وعلمشرا تللفعاليا ةلمتاخروا ةلمبكرا تلنهياوا

وع لمشرا درمصا يعزتو مشاكل فهمو معرفة 3-أ

ع ولمشرل ةيطخلا جةرمبلاق رط مهفوة عرفم 4-أ

 وعلمشرا ادارة قرط فهمو معرفة 5-أ

 وعللمشردل لتعاانقطة سم ورفهم ومعرفة  6-أ

-أ لصيانةق ارطفهم و معرفة7-أ

 لنوعيةا ةلسيطرا قرط فهمو معرفة 8

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 تلبيرج والحرر المساابطريقة وع لشبكي للمشراسم ر – 1ب

وع لزمنية للمشرة المدالتقليص ت الدلمعااحل  – 2ب

 لسبلكساريقة وطلرسم اريقة ام طلى برمجة خطية باستخدت االدلمعااتحويل  – 3ب

دل لتعاانقطة د اليجات الدمعا حل 4-ب

 ونلمخزدارة اكلفة ال دجايال  تالدحل معا 5-ب

لصيانة اكلف ب حسا - 6ب

 وعلنوعية للمشرة السيطرب الحسات الدحل معا 7-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

 يلعملا يراهلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا هيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

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

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفا فروي تتلا :ةيريرحتلا ترااتبالخا هتكرامشو

 ةالمعطا

يسي رلتداقبل  من

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخا

 ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيةرالدا لسنةا لخال

 



  3 لصفحةا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

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

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

-جعاتقهم  على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا 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 لها لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 مةزلالا دلجهوا 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

 لعلميةا تلمشكالالمختلف  للحلووا

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

بالعكس ددي ولترالى الزمني ل المجاامن ت الدلمعااتحويل  1-د

-ت دالتصاالا لمجا في ماتهااستخدوا تالدلمعاا تحليل 2-د

 4-دة لمعقدالرياضية ت االدلمختلفة للمعال الحلود ايجاا 3

 منها لعمليةا دةالستفاا قروط تلمصفوفاا حلو تحليل
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

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

   لمطلوبةا علموضوا  

 السئلةا
 مال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 يمهمفا معرفة يعرلمشاادارة ا
 دارةالا عناصرو

8 1,2 

   يعرلمشاا   ليومين اتحا

 السئلةا
 مال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 رتب خم

 دالقتصاوا دارةالا
 مهندسينل

 بحساق رط معرفة
 للمهندسين دالقتصاا

 4و3 8

      ليومين اتحا

 السئلةا
 مال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 تمخططا معرفة لعملت امخططا
 للعمل

8  

 5و6
     ليومين اتحا

 السئلةا
 مال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 7 4 النتاجيةب احسا النتاجيةا

      ليومين اتحا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 حلو سمرمعرفة تلشبكاا
 وعللمشر لشبكيا

 9و8 8

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 لشبكياسم ور معرفة جلحرر المسااريقة ط
 وعللمشر

 11و10 8

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا

، لشفهيةا

 نالمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 لوقتا(تلبيرا ريقةط
 )لكلفةا و

 سمب ورحسا ريقةط

 لكلفةوا لوقتا
 وعللمشر

 15و14و 16

 13و12

      ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ةمحاضر
 مختبر

 يعزتو مشاكل
 درلمصاا

 يعزمعرفة مشاكل تو
 درلمصاا

4 16 

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ةمحاضر
 مختبر

 لبرمجةق ارط معرفة لخطيةالبرمجة ا
 لخطيةا

 19و18 16

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا

، لشفهيةا

 نالمتحاا

 ةمحاضر
 مختبر

 ادارة تيالدمو
 وعلمشرا

 ت ادارةيالدمو معرفة
 ونلمخزا

 21و20و 12

19 

      ليوميا

 22 4 دللتعاانقطة ب حسا دللتعاانقطة  ةمحاضر السئلةا

     مختبر ،لشفهيةا

      نالمتحاا
 



  5 لصفحةا

      ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ةمحاضر
 مختبر

 23و24 8 ونلمخزاكلف ب حسا ونكلف مخز

      نالمتحاا

      ليوميا

 27و26و 12 لصيانها يمهمعرفة مفا لصيانةايم همفا ةمحاضر السئلةا

 ،لشفهيةا
 نالمتحاا

 25    مختبر

      ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ةمحاضر
 مختبر

 ةلسيطرا بحسا لنوعيةة السيطرا
 لنوعيةا

 29و28 12

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ةمحاضر
 مختبرو

 ادارة ربفهم و معرفة لعملدارة رب االا
 لعملا

4 30 

      نالمتحاا

      ميليوا

 12. لتحتيةالبنية ا    

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

 

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

mangement” ,J . wiley & sons 1995 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

S. choudhury” project mangement”, tata بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا اـ 

McGraw hill-2003 ) ير رلتقا، العلمية ت المجالا      ،( 

http:// www.projectmanagement.com/ main  النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المراب ـ 

.htm. .... 
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 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض بعض ل خااد

http://www.projectmanagement.com/


  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. لكهربائيةالهندسية التقنية اكلية ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اتصاالت اشبكا /ب لحاسوت اندسة تقنياه

 رلمقرامز ر /سم ا 3. وبلحاست انيارولكتا

 لبرنامجا اذهلمستهدفة من الفئة ا 4. وبلحاست انيارولكتابع را

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5. مختبرة ، محاضر

 لسنةا /لفصل ا 6. 2017-2016

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 8. 2016/10/11

 تتكوالولبرا لىا ضافةا لشبكةا لخال تلمعلوماا تناقل كيفيةو بطهار كيفيةو الساسيةا تلشبكاا اعبأنو لطالبا تعريف : رلمقرا افدأه 9.

 تلشبكال المستخدمة خالا

 بسواحلا تاكبش عاونا ةفرعم- 1

 بوساحلا تاكبش ةزهجا عاونا ةفرعم- 2

 بوساحلا تاكبش طبر قرط ةفرعم- 3

 بوساحلا تاكشب لخال تامولعملا لقاتن ةكيفي ةفرعم- 4

 .بولطملا قبيطتلا بسح ةمئالملا بوساحلا تاكبش جماربو تالوكتوربلا عاونا ةفرعم- 5

 

 



  2 لصفحةا

 

 

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 فيةرلمعا افدهألا -أ

 بوسحالا تاكبشل مجا في هيعرفمه ربخ بلالطا باستكا 1-أ

 سيةرالداج هلمناالحاصلة في رات التطوا كبةامو 2-أ

 لمجتمعائح امختلف شرولقسم الصلة بين اتعزيز  3-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 بلحاسوا تشبكا حقل في عالية راتمها ذوي تقنيين مهندسين ادعدا - 1ب

 تتقنيا ندسةه لمجا في ليةولدا لمعاييرا تطبيق يتضمن بما داءالا معايير تعزيز على لعملا - 2ب

 بلحاسوا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

 يلعملا يراهلما بنجالار ويطى تلع دعاست تاربخ نم بلالطا هيلا جاتحيما لكفر ويي ذلا :يلعملا رتبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 

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

 ةيلعلما تاظحلمالاو ةدالمل هتعباتمو بلالطا مهف ىدمل ةلمعرفافر وي تتلا :ةيريرحتلا تاراتبخالا هتكرامشو

 ةالمعطا

يسي رلتداقبل  من

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخا

 ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو :ةئياهنلا ترااتبالخا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها 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

 عاتقهم على ةلملقاا ءالعباا لتحمل لنفسيةا لتهيئةوا 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
 مختلفة قبطر لها لمناسبةا لعلميةا للحلوا

 مةزلالا دلجهوا 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 واضمن فر لعملا علىاع والبدز واالنجاالطالب على رة اقدى يتم تقييم مد :لعمليةا يعرلمشاا

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
ب لحاسوت اشبكااع نوا بطر 1-د

 بوسحالا تاكبشة هزجا ةفكاط بروجة رمى بلع رةدقلما هيدل 2-د

 بلحاسوت اشبكا صيانة3-د

 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

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

 ةلالسئا

 نحاالمتا،ةفهيشال

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

 مداخ( رتومبيكلا تاكبش عاونأ

 تاكبشلاو ،دنلل دنلا ،ءالمعلا

 )ةيسلكاللا

 لتيا تخدما اعنوا فهم
 .بشبكاتالحاسو اهتوفر

 
4 1st 

 ةلالسئا

 نحاالمتا،ةفهيشلا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

 ةكبشلا( رتومبيكلا تاكبش فنيصت

 ،LAN، MAN ،يةلنزملا

WAN، ةيسلكاللا تاكبشلا، 

ت لشبكااع انوامعرفة 

لحجم س اسااعلى 

 لنقلاتكنلولوجيا و

 
4 

 
2nd 

    )تنالنرتا ةكبش لمعو  

 ةلالسئا

 نحاالمتا،ةفهيشلا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

 OSI جذومن [1. عجرملا جذامن

 أهيم ،تاقبطلل مميصتلا لائسم

 لاصتا نودب تاقبطو لاصتالل

 ىلعو ،ةمدخلا نيوئابدلا ،تامدخلا

 OSI تاقطب

 ذجتعلم نمو OSIتعلم و

 لتيت الخدماابين ق لفرا

 لالتصااتعتمد على 

 لتي ال تعتمدت الخدماوا

 لالتصااعلى تحقق 
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3rd, 4th 

 ةلالسئا

 نحاالمتا،ةفهيشلا
 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

 IP / TCP و [2. يعجرملا جذامن

 ]عجرملا جذنمولا

TCP/IP ذجلنموافهم  

4 5th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليوميان المتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 ، X.25]تاكبشلا لاصتا ىحنملا

 يلآلا فارصلا ةزهجأو ،ةيوقتلا راإلطا

(ATM، ةزجهأ ةيرهاظلا رئاودلا 

 لتيا لتبديلا اعنوا فهم

 دجووعلى  تعتمد

 لالتصاا

 

 
4 

 

6th 

    يلآلا فارصلا ةزهجأو ،يلآلا فارصلا  

    يعجرملا جذنمولا  

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

LANتالوكوتورب 

[ALOHANET، تنريثإ 

ت لشبكااع انوامعرفة 

 هلخاصوالمحلية ا

  

  802.3) (IEEE، ةيزمر ةلفاح 

 ،(802.5) ةيزمر ةقلح ،(802.4)

 
4 7th 

    ةيسلكاللا ةيحمللا تاكبشلوا  

  (802.11)    

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 تافلم :مجح( ةميقرلا تاراشإلا

 تافلمو ،روصلا تافلمو ،ةيصن

 تلملفااحجم  معرفة
 علنوا حسب

 
4 8th 

    )يوديفلا تافلمو توصلا  

 ةلالسئا

 نحاالمتا،ةفهيشلا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

 ةدودحم تاراشإ[ ةانقلا تاانيب لدعم

 دحلا تانابيلا لدعمو ،يددرتلا قاطنلا

 ]ةانق نم ىصقألا

 ضعر ادتمحد معرفة

 اقلنت ةرعسو هملحزا

 تلمعلوماا

 
4 9th 

 السئلةا
 نالمتحا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

  لناقلالوسط اع انوامعرفة  مالعإلا لائسو لقن دشرتست

8 10th , 11th 
     ليوميا

 ةلالسئا

 نحاالمتا،ةفهيشلا
 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

 لاسرإلا( مالعإلا لئاسو لقن هجوم

 )سلكياللا

 تلتقنياا اعنوا معرفة

 تالصاالتافي  همخدمستلا
 يرلسالوا

 

4 12th 

 السئلةا
 ناحالمت،اةفهيشلا

 ة،محاضر
 مختبر

  لفضائيةت االتصاالافهم  تاالصالتا رامقأ
4 13th 

     ليوميا

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 ةكبشلا( ةماعلا ةلدبم تفاهلا ةكبش

 )رتوبيملكا ةكبشلل ةيعرفلا

 تلمبدالاع انوا معرفة

 تانايبلل  تعازمولوا
4 14th 

 



  5 لصفحةا

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 ،ADSL ،مدوملا :ةقلح ةيلحمو

 ية سلكاللا تالاصتالاو

دم لموت امعرفة مكونا

 يرلسالوواير الوا
4 15th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 ةرادإ ، FDM)ددعتملاو عوذج

 TDMو ،هايملا ىلع بلطلا

 يعزلتواع انوا معرفة
 تللبيانا

4 16th 

 ةلالسئا

 نحاالمتا،ةفهيشلا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

 لديتبلا ،لديبلت ا ةرئادلا( لديتبلا

 )لديبت مزح ،ةلاسر

ت لمبدالاع انوامعرفة 

 ةئرالدوالرسالة والبكت ا

 

4 17th 

 السئلةا
 نالمتحا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 تلكيبالاع انوا فهم لابك ربع تنإلنرتاو لابكلا نويزفلت
 هيونيزفلتلا

 

4 18th 

     ليوميا

 ةلالسئا

 نحاالمتا،ةفهيشلا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

 فرألحا( ريأطت[ تاانبيلا ةلصو ةقطب

 ،يتاب وشح عم يتاب ملعلا ،دعلا

 وشح عم مالعألا ةيانهلاو ةيادبلا

بقة ت طجباوا معرفة

م لقيااكيفية و تلبياناا

 تانايلبا  هبتوجي

 

 
4 

 

19th 

    تاكاهنتا ةائييزيفلاو ،ءيشلا ضعب  

    ]زيمرتلا ةقطب  

 السئلةا
 نالمتحا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 علىه لسيطراكيفيت  فهم أطخ ةبقارمو ،قفدتلا يف مكحتلا
 تلشبكاافي ت لبياناا نقل

 

4 20th 

     ليوميا

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 أطخلا فاشتكا ،أطخلا عانوأ[ أطخ

 ] يححصتو أطخلا فاشتكاو

 ءالخطااع انوا معرفة

 لكشف عنهاا كيفيتو

 تصحيحهاو

 

4 21st 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 وهو( تانابيلا ةلصو ةقبط تالوكوتورب

 ،ديقملا ريغ طيسبلا لوكوتوربلا

 ،رظنتاو فقوت طيسبلا لوكوتوربو

 لوكوتورب ،ةذفانلا تالوكوتورب قالزنا

 اعنوا معرفة

 نقل تمياارزخوال

 تانايلب ا ةبقط في تانابيلا
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22 th, 23 th 

    لوكوتورب ، Nةدوعلا مادختساب  

    )يائقالنتا ررك مادختساب  

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 مزح مامألا ىلإو نزخم( ةكبشلا ةقبط

 )لديتب

ت مياارزمعرفة خو

 تلشبكاابقة طفي  هلتوجيا
4 24 th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،حاضرم
 مختبر

 نودب ةمدخلا ذيفنت( ةكبشلا ةقبط

 )لاصتا

ال  لتيا تلخدماا فهم

 فيل التصااعلى  تعتمد

 تلشبكاا بقةط

 

4 25 th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 ةهجوملا تامدخلا ذيفنت( ةكبشلا ةقبط

 )لاصتلال

 تعتمد لتيا تلخدماا فهم

 بقةطفي ل التصااعلى 

 تلشبكاا

 

4 26 th 

 السئلةا
 نالمتحا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 تمياارزلخوام اه فهم )تايمزراوخلا هيجوتلا( ةكبشلا ةقبط
 هوجيت ل علىعمت يتلا

 

8 27 th, 28 th 

  تاشبكلا ةبقط في تانابي لا   ليوميا

 السئلةا
 نالمتحا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 لتيا تخدما اعنوا فهم )هيجوتلا ثبلا( ةكبشلا ةقبط
 .بلحاسوت اشبكا اهتوفر

 

8 29 th, 30 th 

     ليوميا

 12. لتحتيةالبنية ا    

Data Communications and Networking by 
McGraw-Hill Forouzan Networking Series 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

Data Communications and Networking by 

McGraw-Hill Forouzan Networking Series 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 



  6 لصفحةا

1. COMPUTER NETWORKING by James F. 

Kurose University of Massachusetts, Amherst 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

1. www.pragsoft.com النترنيتاقع امو، نيةواللكترا جعامرالـ  ب 
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض ت والتصاالت اتطبيقابعض ل خااد

http://www.pragsoft.com/


  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. لكهربائيةالهندسية التقنية اكلية ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياه

 رلمقرامز ر /سم ا 3. تلشبكات انوكوالوبر

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرضرة ، محا

 لسنةا /لفصل ا 5. 2016/ 2017

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 29/ 9 / 2016

 رلمقراف ادأه 8.

- 1 : من لتمكنـل تهيئتهمو تبمعلوما تالتصاالوا تلشبكاا عبفر بعةالرا لمرحلةا لبةط يدولتز رلمقراف يهد

 2 يكبلشال جالما في  يكحالما جمارب مادختسبات اكبلشال مجا في ماظنلال يحلت

 لشبكيةت الطبقات وانوكوالولبرل المجاافي م لنظاا تحليل-

 4 اهدادعاوا هتالوكتوورب ليلحتوة سعاو ةربيك ةبك ش يمصمى تلع لعملا- 3

- 5 توكوالتهاوبر مع لشبكةا في ةطلمربوا تلمحطاا ستجابةا تحليلو سةدرا-
 مكونتاتهاو لشبكةا يةارستقرا ىمد تحليل و سةدرا



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 سيسكو منظاو تلشبكاا مجابرو تلشبكاا للمجاا في ملنظاا تحليل فهمو معرفة 1-أ

 osi لسبعةا تلطبقاوا تتوكوالولبرا للمجاا في ملنظاا تحليل فهمو معرفة 2-أ

مختلفة ت خاالدلمختلفة الاالنظمة استجابة اتحليل و سةدرا 3-أ

 لمختلفةا النظمةا يةارستقرا فهمو معرفة 4-أ

 switch router, من للشبكة الساسييةا تناولمكوا مجالبرا شهرا عمل فهمو معرفة 5-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 تصميم شبكة كاملة ببرنامج سيسكو – 1ب

ة كبلشامل عو ةياررقتسا همعرفل تايمارزوخ ذيفتنوة باتك – 2ب

 لمحاكيابيئة ام لشبكة باستخدت اتشغيل مكوناوتصميم  – 3ب

 ماظنلا يف تالوكتووربلا جةرمب  4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

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

 عتباواصحيحة رة لعملية بصوايع رلمشاابتنفيذ م ية للقياورلضرا دئلمبااترسيخ ولعملي ري المهاا

 .تلممتلكاوا صالشخاا على لناتجةا ارالضرا من للحد لمهنيةا لسالمةا اتخطو

 لتقييمائق ارط

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

 علمزتلاو يمعلتلا ةيملع ييمقتة بيسيردتلا ةيئهلاء ضاعا اهيلع دمنعي يتلا ةعجالرا ةيذغلت ات ايساسا

لطلبة ا متابعة ىمد عن يسيةرلتدا لهيئةا لعضو راتالختباا هذه توفرو : يةورلدا لتحريريةا راتالختباا

 للطلبة يسيرلتدا من قبلة لمعطات المالحظات والمعلوماالتفاعل مع اكيفية ويمي دالكاا ىللمحتو

 يتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو  : ةيلفصلا ترااتبالخا
 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيرالدا لفصلا لخال اهتلقا

 اهقالي تتلا ةيملعلاة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو : ةئياهنلا ترااتبالخا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيةرالدا لسنةا لخال

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -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 لها حل من كثرا ديجاا لطلبةا من لطلبوا علمية تمشكال حرط
 لطلبةى الد عياالبدا

 



  3 لصفحةا

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

 لتقييمائق ارط

 لطلبةا تفاعل مالحضة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذه يتم حيث : لمباشرا لتقييما
لك ذ صبخصو تلمالحظاا تثبيتو لقيميةا نيةالوجدا افدهالا تطبيقهمو

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

 ةبلطلا هجاوي تتلا ةيلعلما تلمشكالالف تخملل ولحلاو ئجانتلا

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

مج مختلفة امنوعة في برت تصميم شبكا تعمليا 1-د

 تايملع3-دتوكوالتها وبرو لشبكةا عمل من لتاكدوا باالنظمة لتحكما تعمليا2-د

رة لقدا 4-دا هيتاررقتسا ىدمو هفلتخلمال خادالا عانوة الظمنالا ةبجاتسا دجايا

 عمومات لشبكاافي ات تراولراعلى برمجة 
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية  9.

ريقة ط لتقييماريقة ط

 لتعليما

لتعلم ت امخرجا علموضوأو ا /ة لوحداسم ا

 لمطلوبةا

لساعا ا

 ت

 عألسبوا

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Osi open system 

interconnected 

م على نظاف لتعرا

 لطبقيت الشبكاا

 2ن /

 2ع

 1و2

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Network structure 

And protocols’ 

 لثيمتلا قبيطتو مهف

 لرياضي النظمةا

 توكوالتهاوبرو لشبكةا

 2ن /

 2ع

 3و4و5

 يلعتفا يم يتق 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Protocol hierarchy 

With layers 

 تلطبقاوا تلبرتوكوالا

 لشبكيةا
 2ن /

 2ع

 6و7

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Block diagram 

representation 

 لتمثيلاتطبيق و فهم

 لكتليا
 2ن /

 2ع
8 

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

 Physical layers 

protocols 

 Data link 

protocols 

 تلطبقات اتوكوالوبر
 لثانيةوا لىوالا

 2ن /
 2ع

 9و10و11

 و12

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Error detect and 

Check sum 

CRC 

ف كتشات امياارزخو

 تصحيحهاء والخطاا

 2ن /
 2ع

 13و14

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Routing and network 

layers protocol 

 2ن / تكتيكولرل اتوكووبر
 2ع

 15و16

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

 تحريرية

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Routing algorithms 2ن / تينكولرامية ارزخو 
 2ع

 17و18و
 19و20

 



  5 لصفحةا

 يةدور

 تقييم مباشر 

     

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Tcp/Ip model م النظا tcpip / 2ن 

 2ع

 21و22و

 23و24

 يلعتفا يم يتق 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Transport layers 

And tcp protocols 

 لخامسةا لطبقةا

 عملهاو توكوالتهاوبرو

 2ن /

 2ع

 25و26و

 27و28

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Application layers 

and its protocols 

 معة الخيرا لطبقةا
 باقي برمجة

 تتوكوالولبرا

 2ن /

 2ع

 29و30

 

 لتحتيةالبنية ا         10.
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 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

Computer Networks - A Tanenbaum - 5th -2 

edition 
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 سيرالدر المقراخطة تطوير           11.
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  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. لكهربائيةالهندسية التقنية اكلية ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياه

 رلمقرامز ر /سم ا 3. /ت لحاسبات امنية شبكاا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرضرة ، محا

 لسنةا /لفصل ا 5. 2016/ 2017

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 29/ 9 / 2016

 رلمقراف ادأه 8.

 : من لتمكنـل تهيئتهمو تبمعلوما بعةالرا لمرحلةا لبةط يدولتز رلمقرا فيهد

 لعبث فيهاوا لمخولينا غير من ليهاا للدخوا من تلحاسباا لحماية تباعهاا يجب لتيا قلطروا لوسائلا نبيا لىا دةلماا فتهد

 من لخاصةا تلشبكاا خصوصاو تلحاسباا شبكة حماية لككذ لمتطفلينا من تلبياناا عداقوو تلبياناا حماية كذلك

 . تلشبكاا حماية تتوكوالوبر رستثماوا تفعيل لخال من لمتطفلينا تجماه

 
 

 تالتصاالافي ت لمعلوماامنية ت اساسياامعرفة  1-

 اهفي  ثعبلواخولين ملا يرغن م اليها لدخولا نم تابساحلا ةيامحلا اعهتباب جي يتلا قطرلواائل سلوا نياب 2-

 لمتطفلينامن ت لبيانااعد اقوت ولبيانااحماية  3-

 تتوكوالوبر رستثماوا تفعيل لخال من لمتطفلينا تجماه من لخاصةا تلشبكاا خصوصاو تلحاسباا شبكة حماية 4-

 تلشبكاا حماية



  2 لصفحةا

 ,vigener, substitution, Caser  رظلمتناالتشفير ت اماارزتحليل خووسة درا 5-

playfair,transpostion cipher, affine,OTP,Hill -

- substitution ةلشفراعن ل مثاء عطاة والشفراتحليل م سة مفهودرا 6
 ,RSA رظلغير متناالتشفير ت امياارزتحليل خووسة درا 7

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةا افدهألا -أ

 تالصا   تالا فيت امولمعلا ةنيما تايساسا ةعرفم 1-أ

 فيها لعبثوا لمخولينا غير من ليهاا للدخوا من تلحاسباا لحماية تباعهاا يجب لتيا قلطروا لوسائلا نبيا 2-أ

 لمتطفلينامن ت لبيانااعد اقوت ولبيانااحماية  3-أ

 تتوكوالوبر رستثماوا تفعيل لخال من لمتطفلينا تجماه من لخاصةا تلشبكاا خصوصاو تلحاسباا شبكة حماية 4-أ

 تلشبكاا حماية

 ,vigener, substitution, Caser  رظلمتناالتشفير ت اماارزتحليل خووسة درا 5-أ

playfair,transpostion cipher, affine,OTP,Hill أ-
-أ substitution ةلشفراعن ل مثاء عطاة والشفراتحليل م سة مفهودرا 6

 ,RSA رظلغير متناالتشفير ت امياارزتحليل خووسة درا 7

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 لتشفيرت امياارزلخووال لدزات وااليعااتنفيذ  – 1ب

 MATLAB لبرمجةا بلغة اهلتنفيذ لتشفيرا تمياارزخو تنفيذو كتابة – 2ب
 لتشفيرافك ولتشفير امج اتصميم بر – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ةبلطلل يلمعرفا ديصلرار ويطتب هيلع دمتعيي ذلا تينلماس اسالا فروت ثيح : ةيميداكالا تارحاضلما

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

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

 .تلممتلكاوا صالشخاا على لناتجةا ارالضرا من للحد لمهنيةا لسالمةا اتخطو

 لتقييمائق ارط

 من ةحدوا نتكوو يسيرلتدوا لطالبا بين ةمباشر رةبصو هذه لتقييما عملية تتم حيث : لتفاعليا لتقيما
 .معلتلاو يمعلتلا ةيملع ييمقتب ةسي  يردتلا ةيئهلاء اضعا اهيلع دمنعي يتلا ةعجالرا ةيذغتلا تايساسا

لطلبة ا متابعة ىمد عن يسيةرلتدا لهيئةا لعضو راتالختباا هذه توفرو : يةورلدا لتحريريةا راتالختباا

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

 يتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلاطلا مامتها ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلا نوكتو  : ةيلفصلا ترااتبالخا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيرالدا لفصلا لخال اهتلقا

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتها ىدم ييمقتل ةئياهنلا قةلحلا نوكتو : ةئياهنلا ترااتبالخا

 ريلمهاوا يميدالكاا بجانبيها سيةرالدا لسنةا لخال



  3 لصفحةا

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -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 لها حل من كثرا ديجاا لطلبةا من لطلبوا لميةع تمشكال حرط
لطلبة ا ىلد عياالبدا

 على لطلبةا تحفيزو ونلتعاا روح لتنمية يةدور رةبصو بنيتها تغيرو عملها نتائج تقييم يتم عمل قفر تشكيل

 ةعد صشخاا معو مختلفة وفرظ تحت للعمل مةزلالا دلجهوا جميع لبذ

 لتقييمائق ارط

 لطلبةا تفاعل مالحضة لخال منو ةمباشر رةبصو يسيرلتدا قبل من لتقييما اذه يتم حيث : لمباشرا لتقييما
لك ذ صبخصو تلمالحظاا تثبيتو لقيميةا نيةالوجدا افدهالا تطبيقهمو

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

 ةبلطلا هجاوي تتلا ةيلعلما تلمشكالالف تخملل ولحلاو ئجانتلا

 ). لشخصيا رلتطووا يفظلتوا بقابلية لمتعلقةا ىألخرا راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د
لتشفير افك ولتشفير امج اتصميم بر 1-د

 ةرفلشا للي حتل فةلتمخ جمارب يممصت2-د

 تلحاسباا تشبكا منيةا لمجا في لبرمجةا في لطالبا رةمها دةلزيا بلماتالا لبرمجةا لغة امستخدا3-د

 

 

 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

Symmetric Ciphers model: 

plaintext, encryption 

algorithm, secret key, 

cihpertext, decryption 

algorithm, A Model of 

conventional encryption. 

Cryptography, 

Cryptanalysis, block and 
stream cipher 

 معلى مفهوف لتعرا

ر ظمتنااللتشفير ا

ت مياارزخوو

ح لمفتاوالتشفير ا

 ممفهوولتشفير ا

 ةلشقراتحليل 

 2ن /
 2ع

 1و2و 3

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Caeser Cipher The affine 

Cipher 
تطبيق عملية 

لتشفير افك ولتشفير ا

من ع بسط نواعلى 

 لتشفيراع انوا

 2ن /

 2ع
4 

 تقييم مباشر      



  4 لصفحةا

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

تحريرية 

 يةدور

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Mono alphabetic substitution 

ciphers Shift ciphers 
ع على نوف لتعرا

لتشفير اخر من ا

دي الحاع النوا

 لتشفيرافي ف لحرا

 2ن /

 2ع

 5و6

 تقييم مباشر      

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Hill cipher  7 2ن / عتطبيق نووفهم 

 رات ختباا

 تحريرية

 اتمختبرو 
 عملية

  2ع لهيل سايفرا 

      يةدور

 تقييم مباشر      

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Playfair cipher  8 2ن / فكولتشفير اتطبيق 

 رات ختباا

 تحريرية

 اتمختبر و
 عملية

 يعتمدع لتشفير لنوا 
 لمصفوفةا على

  2ع

      يةدور

 تقييم مباشر      

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

 تحريرية

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Polyalphabetic ciphers 

Vigenere cipher 
تشفير  فكوتشفير 

 وفلحرا علنو

 ددةلمتعا

 2ن /

 2ع

9 

      يةدور

 تقييم مباشر      

 يلعتفا يميتق 

 رات ختباا

 تحريرية

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

The Transposition cipher 

Affine cipher 

otp 

فك ولتشفير اتطبيق 

خر ع التشفير لنوا

 لتشفيراع انوامن 

 2ن /

 2ع

 10و11

12 

13 

      يةدور

 تقييم مباشر      

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

 تحريرية

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Cryptanalysis of a 

Symmetric key 
 2ن / 

 2ع

 14و15و

16 

     يةدور

 تقييم مباشر     

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Euclid’s Algorithm  / 17 2ن 

 رات ختباا

 تحريرية

 اتمختبر و
 عملية

  2ع 

     يةدور

 تقييم مباشر     

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

 SYMMETRIC-KEY 

ALGORITHMS 
-DES—The Data Encryption 

 18و19  

 تحريرية
 يةدور

Standard, hers 

-16 round Feistel system 
 

 تقييم مباشر   

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

 PUBLIC-KEY 

ALGORITHMS, 
-RSA, 

 20و21و  

22 
 



  5 لصفحةا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

 - Other Public-Key 

Algorithms 
   

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

 AUTHENTICATION 

PROTOCOLS, 

-Authentication Based on a 

Shared Secret Key, 

-Establishing a Shared Key: 

The Diffie -Hellman Key 

Exchange, 
-Authentication Using a Key 

 23و24و  

 25و26و

27 

 Distribution Center,  

 -Authentication Using  

 Kerberos,  

 - Authentication Using  

 Public-Key Cryptography  

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

 OSI security Architecture , a 

model for network security 

EMAIL SECURITY 

  28 

   تحريرية

   يةدور

 تقييم مباشر   

 راتختباا  PROTECTION SERVICES: 

 OS protection 

service: protected 

objects and methods 

of OS protection, 

security of OS, 

memory and 

addressing 

protection, fence 

protection 

 Database protection 

service: 

Network protection service: 

IP and E-Commerce 

protection, VPN and next 

generation networks 

protection 

 29و30  

  تحريرية

  يةدور

 



  6 لصفحةا

 
 

 لتحتيةالبنية ا         10.

1- Cryptography and network security: principles 
and practice(3rd edition), Author: Stallings, 
William. Year: 2003 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

1- Computer security: Art and science . 

Author: Matthew Bishop, year: 2003 
 

2- Handbook of cryptography 

 )درلمصاا(ئيسية الرجع المرـ ا2

1- Computer security: Art and science . 

Author: Matthew Bishop, year: 2003 
 

2- Handbook of cryptography 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 سيرالدر المقراخطة تطوير           11.

 لى لغةاباالضافة  ++C مج بلغةالبراتنفيذ وتصميم  :لعملي الجانب ا

MATLAB : ءلكهرباامشاكل ب ولدسك توت االب بدال من حاسباطلكل ب توب توفير ال 

 جع علمية حديثةامرام ستخدا :ي لنظرالجانب ا



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ومون
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 ناًرهمب تحقيقها بالطلا نم قعةولمتا ملتعلا تجارمخو ررلمقا صخصائ همأل مقتضياً زاً يجاإ هذا ررلمقا فصو رفوي
 فصو نبيو بينها طبرلا نم دالبو .لمتاحةم التعلا  رصف نم وىلقصا دةالستفاا قحق دق نكا إذا عما

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. لكهربائيةالهندسية التقنية اكلية ال

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. بلحاسوت اندسة تقنياه

 رلمقرامز ر /سم ا 3. لمتنقلةت االتصاالانظمة ا

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

 لسنةا /لفصل ا 5. 2016/ 2017

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 2016/10/18

 رلمقراف ادأه 8.

 بعة علىالرالمرحلة االب طلى تعريف ف ايهد

 لخلويةالنظمة المستخدمة في ت المصطلحاوايم هلمفاا -

 يلخلوم النظاافي ل الجيارات اسة تطودرا -

 لخاليااكيفية تصميم  -

 تافالمسا ةفالكو رةاشا بااليالخلا عيمج هيغطة تيفيك -

 خلويةت الالتصاالافي رة الشااتضمين اع نوا -

 تلموجااخل اامعالجة تدوتصميمها ولالسلكية بنائها االنظمة ا -

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا - أ

 

 لخلويةا النظمةا في لمستخدمةا تلمصطلحاوا يمهلمفاا تعريف 1-أ

-أللخاليا  خليةالدا لهيكليةا سةدرا 2-أ

-أ ةدحاولا ةيلخلل اهيتغطت ية فيكو رةاشالال يلتح  3

 ارهتطو كيفيةو لالجياا جميع بين نةرلمقاا4

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 

ي خلوم نظا تصميم– 1ب

 قميارات رالشاا تضمين – 2ب

لخاليا الجميع رة الشااتغطية كيفية  – 3ب

 مالستالل واسارلالرات الشااتحليل وتخطيط وتصميم     4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 تلمخططاة والمحاضرض اعر -

 لذكيةرة السبوا -

 لعلميةات المتختبرا -

 لتقييمائق ارط

 تلمعلوماع استرجاوالشفهية االسألة ا -

 السبوعيةت االمتحاناا -

 لفصليةرات االختباا -

 لنهائيةرات االختباا -

 لقيميةوا نيةالوجدا افدهألا -ج

 اهليلذتو تاوبعصلال يحلة تيفيك ىلع بلالطا ةبيل قا ةيمنت 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 لها 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 راتلمهاا ( لمنقولةا يليةهلتأوا لعامةا راتلمهاا - د

 

لمتنقلة ت االتصاالت افي شركا لعملا 1-د

 دداتلترواقع اخطط للمواد عدواتصميم  2-د

لكل بعد ولمالئمة لكل منطقة ددات التراحزمة  رختياا 3-د

 5-م دالستالوا لبثا في لمناسبا ئيالهوا رختياا – 4د

 راتالشااخل بين التدء والضوضاالعمل على تقليل ا

 



  4 لصفحةا

  رلمقرابنية          11.

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

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

تقييم تفاعلي  

رات ختبااو 

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Introduction to Wireless 

Communication System: 

Evolution of mobile 
communications, Mobile Radio 

 ملنظاا فهم

 يلخلوا

 على فلتعروا

 رهتطو كيفية

ل جياا ةعد عبر

 على فلتعروا

 كل اتمميز

 جيل

 عملي 2

 ينظر 2

، 2 ، 1 

3 

  System around the world,   

  Types of Wireless   

  communication System,   

  Comparison of Common   

  wireless system, Trend in   

  Cellular radio and personal   

  communication, Second   

  generation (2G) systems.   

  Evolved Second-Generation   

  Systems (2.5G). Third-   

  Generation (3G) Systems.   

  Fourth-Generation (4G)   

  Systems. Fifth-Generation   

  (5G) Systems   

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

The Cellular Concept-System 

Design Fundamentals: 

Cellular system, Hexagonal 
geometry cell and concept of 

 على فلتعرا

 تكوين كيفية

 بحساو لخالياا

ددات لترا

خل اتدو

ددات لترا

تحويل و

 رةالشاا

 عملي 2
 ينظر 2

، 5 ،4 
7، 6 

  frequency reuse, Channel   

  Assignment Strategies   

  Distance to frequency reuse   

  ratio, Channel & co-channel   

  interference reduction factor,   

  S/I ratio consideration and   

  calculation for Minimum Co-   

  channel and adjacent   

  interference, Handoff   

  Strategies, Umbrella Cell   

  Concept   

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Traffic Engineering: 

Trunking and Grade of 
Service, Improving Coverage 

& Capacity in Cellular System- 
cell splitting, Cell sectorization 

 لخدمةا تأمين

لشبكة لكل وا

 بحساو خلية

 لسعةا

 عملي 2

 ينظر 2

9 ، 8 

، 10، 

11 

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Large scale path loss: Free 

Space Propagation loss 

equation, Path-loss of NLOS 

and LOS systems, Reflection, 

Ray ground reflection model, 

ر نتشاا بحسا

 عبر رهالشاا

 و اءوهلا

 اهتاساعكنا

 عملي 2

 ينظر 2

، 12 

13 

14 

15، 

  Diffraction, Scattering, Link    

  budget design,    
 



  5 لصفحةا

تقييم تفاعلي 

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Small scale multipath 

propagation: Impulse model 

for multipath channel, Delay 

spread, Feher’s delay spread, 

upper bound Small scale, 

Multipath Measurement 

parameters of multipath 

channels, Types of small scale 

Fading, Rayleigh and Rician 
distribution 

 تراشاا لساار

 بحساو دةمتعد

 لتأخيرا

 عملي 2

 ينظر 2

، 16 

، 17 

، 18 

 19، عملي 2 اعنواتعلم   ضلعرا تقييم تفاعلي

 20 ينظر 2 لتيالتضمين ا Modulation Techniques for رةلسبووا راتختباو ا

 Mobile Radio: Review for لمختبرا + تحريرية

basic digital modulation 

techniques, 

QPSK,MSK,GMSK, 

 في متستخد
 يلخلوا ملنظاا

 مثل
QPSK,MSK, 

  

   GMSK   

تقييم تفاعلي 

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 رتب لمخا +

Multiple Access Techniques: 
Frequency Division Multiple 

Access (FDMA). Time 
Division Multiple Access 
(TDMA). Spread Spectrum 

 تقنيةفهم 

FDMA 

 تقنيةو

TDMA 

 عملي 2
 ينظر 2

، 21 

22 

  Multiple Access. Space    

  Division Multiple Access    

  (SDMA)    

ي لعفات  ييمتق

رات ختباا و

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Wireless Systems: GSM 

system architecture, Radio 

interface, Protocols, 

Localization and calling, 

Handover, Authentication and 

security in GSM, GSM speech 

على ف لتعرا

 تقنية

CDMA 

 كل ما تتعلقو

 مبالنظا

 عملي 2
 ينظر 2

، 23 
، 24 

، 25 

،26 

، 27 

  coding, Concept of spread 
spectrum, Architecture of IS- 

  28 

  95 CDMA system, Air    

  interface, CDMA forward    

  channels, CDMA reverse    

  channels, Power control in    

  CDMA, cellular technology,    

  GPRS system architecture    

تقييم تفاعلي 

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Recent trends: Wi-Fi, 

WiMAX, ZigBee Networks, 

Software Defined Radio, UWB 

Radio, Wireless Ad-hoc 

 عملي 2 

 ينظر 2

،29 

30 

  Network and Mobile   

  Portability, Security issues and   

  challenges in a Wireless   

  network.   

 



  6 لصفحةا

 لتحتيةالبنية ا         12.

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

Mischa Schwartz, Mobile Wireless Communications, 

Cambridge University Press 2005 
 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

J. G. Proakis, Digital Communications, 4th ed. 

NY: McGraw Hill, 2000 

 ( بها يوصى لتيا جعالمروا لكتبا ـا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 مصغري خلوم نظاء من ثم بناوتصميم وتخطيط  -

 لمناسبةددات الترر اختيال واسارالادوات اتعلم كيفية برمجة  -

 


