الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
مقررات المستوي الرابع
EEC 104مبادئ الرياضيات الهندسية
مقدمة الى التفاضل – تطبيقات التفاضل – مقدمة الى التكامل – تطبيقات التكامل – المتجهاات ااطوارا
– الضرب اطتجاهى االقياسى – مفكرك فر ييه – تحريل فر ييه

 EEC 100مبادئ الكهرباء وااللكترونيات
تحليل التيا المستمر – قرانين كيرشرف – تحليل العقد – تحليل الحلقات – نظريات ثيفناين انر تار –
تحليل التيا المتردد – القد ة فى داائر التيا المتردد – الرصلة الثنائياة المثالياة – الرصالة الثنائياة PN
– الترانستر ثنائى القطبية – المحرطت االمكبرات باستخدام الترانسستر ثنائى القطبياة – ترانسساتر
تأثير المجال – المحرطت االمكبرات باستخدام ترانسستر تأثير المجال – البرابات االداائر المنطقية –
تمثيل برليين انظرية دى مر جا – اطنظمة التتابعية – اطلكترانيات التناظرية – مكبرات العمليات

 EEC 104تكنولوجيا االجهزة االلكترونية
انبعاااا اطلكترانااى – الصاامامات اطلكتران ااة – فيزياااا اشاابام المراص ا ت – اشاابام المراص ا ت ثنايااة
الرصااالة – الرصااا ت الثنائياااة مااان ناااره الزنااار ااطجهااازة الطرفياااة – الترانسساااتر ثناااائى القطبياااة –
ترانسستر تأثير المجال

 EEC 101الدوائر االلكترونية
داائاااار اتطبيقااااات الرصاااالة الثنائيااااة – داائاااار الترصاااايل للترانسسااااتر ثنااااائى القطبيااااة – مكباااارات
الترانسستر ات ثنائية القطبية – داائر الترصيل للترانسستر بتأثير المجال – مكبارات الترانسساتر ات
بتأثير المجال – مكبرات العمليات (العراكس االغير عراكس) – المتذبذبات

 EEC 104اجهزة القياس االلكترونية
القياساات ااطططااا – اناراه اطططاااا – اجهازة قيااا التياا (تناظريااة ا قمياة) – اجهازة قيااا الجهااد
(تناظرية ا قمية) – اجهزة قياا المقاامة (تناظرية ا قمية) – عا ض المرجات

 EEC 104الدوائر المتكاملة
مقدمة – التصنيع االتغليف – تكرين المكرنات – نماذج اسلرك اطجهزة – الاداائر الرقمياة – الاذاكرات
من انراه اشبام المرص ت
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 EEC 104االلكترونيات الطبية
اطتبا اطما الكهربي – التعيير االصايانة الرقائياة طجهازة مراقباة الماري
منع عشة القلب – نظم المراقبة المركزية ااجهزة التنفس

– ضاغ الادم – اجهازة

 EEC 104االلكترونيات البصرية
نظرية الكم ل (اطكترا االفرتر ازاج اطلكترا االفرتر ) – اشبام المرص ت المشعة للضارا –
ليااز – تكاارين ااب ا اشاابام المرص ا ت – الخااراا اطلكترانيااة االضاارئية طشاابام المرص ا ت –
المستقب ت الضرئية طشبام المرص ت

 EEC 104مبادئ االتصاالت التناظرية
انظمة اطتصاطت التناظرية – قياا المعلرماات – اطشاا ات االضرضااا – متتالياة فار ير – اويااف
اتحري ت فر ير – الحياز التارددى ل شاا ات – انظماة التعاديل اا جااه التعاديل التناظرياة (التعاديل
السعرى – التعديل فى التردد – التعديل فى الطر )

 EEC 140مبادئ اإلشارات واإلحصاء
تقنياات التحليال ل شاا ات ااطنظماة – اطساتجابة فاى نطاال الازمن ااطلتفااف – اطساتجابة فاى نطاال
التااردد باسااتخدام متتاليااة فاار ير – تحااري ت فاار ير – تحااري ت طب ا ا – متتاليااة فاار ير المنفصاالة
االتحريل – عينات التحريل  – Zالع قة بين الزمن االتردد

 EEC 144مبادئ الموجات الدقيقة
ياضيات المتجهات – تعريفات المجاال الكهرامغناويساى – معاادطت تكامال مكساريل – اطساتاتيكية
الكهربيااة – التيااا ات المعتدلااة – اطسااتاتيكية المغناويسااية – ططاارو النقاال – ططاارو النقاال المنتهيااة –
مرشدات المرجات ثنائية البعد

 EEC 140مبادئ الهوائيات وانتشار الموجات
تعريفات امبادئ الهرائيات – عائ ت الهرائيات – المصاد النقطياة – الثناائى الكهرباى -
الحلقة – هرائيات الفجرة – الهرائيات لتطبيقات معينة

هرائياات

 EEC 144مبادئ شبكات االتصال
مبااادئ ااداا شاابكات الحاسااب – براتركاارطت اطنترنااح اتحديااد المساال – الااتحكم فااى اطزد ااام –
المحرطت اتحديد المسل – شبكات الند للند – امن الشبكات
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 EEC 141مبادئ االتصاالت الرقمية
العمليات العشرائية – نظرية اطتيا العينات – التعديل السعرى للنبضة – التعديل فى عرض النبضة
– التعديل فى مرضع النبضة – التعديل بتشفير النبضة

 EEC 144مبادئ االتصاالت البصرية
الليز االمكبرات الضرئية – الكراشف الضرئية – اعتبا الضرضاا فى المستقب ت – انظماة اللياف
الضرئية – التعديل االتعادد – اكتشاف اطشا ات الرقمية

 EEC 144مبادئ اتصاالت الجوال
مقدمااة تا يخيااة عاان اتصاااطت الجاارال – اإل سااال اطساالكى – انتشااا اإلشااا ة (الفقااد فااى المسااا ا
انتشا األكثر من مسا ) – أنظمة اطتصاطت  – GSMمعما ياات النظاام – التمركاز ااطتصاال –
التسليم

 EEC 144مبادئ اتصاالت األقمار الصناعية
مقدمااة – ماادا ات األقمااا الصااناعية – اعتبااا ات التااردد ااطنتشااا – تصااميم اصاالة اطتص اال –
تقنيات الرصرل المتعددة – األقما الصناعية ل تصاطت – المحطات األ ضية
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قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
مقررات المستوي الخامس
 EEC 404الرياضيات التطبيقية للمهندسين
العملياااات العشااارائية – نظرياااة اط قاااام – الطااارل العددياااة – المتجهاااات المتقدماااة – وااارل المحاالاااة
االتكرا – ورل ايجاد الحل اطمثل

 EEC 400الصوتيات وفوق السمعيات
مرجاااات الصااارت المساااترية االكراياااةت مصااااد الصااارت البسااايطة اتركيباتهاااات الاااداائر الميكانيكياااة
االصرتية المتماثلة ديناميكيات محرطت الطاقة الصرتيةت السماعات بأنراعهاا اأنظمتهاات الميكرافرناات
بأنراعها اأنظمتهات قياسات الصرتت الصرتيات االسمعياتت الصرتيات البيئية فاي األمااكن المفتر اةت
الصرتيات البيئية في األماكن المغلقةت التطبيقات الفرل سمعية

 EEC 404الكترونيات التردد العالى الهندسية ()4
هندسة التارددات العالياة – الانظم االاداائر – مكبارات امذباذبات التارددات العالياة – تصاميم اتركياب
المكباارات – اساساايات الااداائر – اطجهاازة الفعالااة االساالبية – المصاااد االطاقااة المتاارفرة – معاماال
الكفااة  – Qداائر الرنين – الحيز الترددى ااطضمح ل – المكرنات العملية – اساسيات المكبرات –
شاابكات تحرياال المعااقااة – مقدمااة الااى معااام ت التشااتح – التصااميم باسااتخدام معااام ت التشااتح –
الشرائح الدقيقاة – الممانعاات الهجيناة – شابكات الشارائح الدقيقاة – محارطت باع المرجاة – الشابكات
المتعاقبة

 EEC 401الدوائر المتكاملة التناظرية المتقدمة
شرح اتحليل اتصميم الداائر التناظرية المتكاملة ذات القضابا – د اساة كمياة اأداا الاداائر ا اداد
هااذا األداا لتحديااد التقنيااات المثلااي – مرضاارعات الااداائر المتكاملااة الخطيااة – المكباارات العلميااة –
مكباارات ذات الضرضاااا المنخفضااة االتاارددات العاليااة االنطااال العااري – الااداائر الشاابه ططيااة
لمعالجة اإلشا ات

 EEC 404الدوائر المتكاملة الرقمية
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نماذج اطجهزة للداائر الرقمية المتكاملة – الترانسستر ات ثنائياة الرصالة –  – MOSFETالعاراكس
() CMOS - ECLالعاائ ت اطساساية المنطقياة (  CMOS – TTL – ECLالا ) – ا ادات
المنطق الرقمى – التصميم التتابعى االترقيح – ط يا الذاكرات االمصفرفات – تطبيقات علاى مشااكل
تصميم عملية

 EEC 404الكترونيات الكم والبصريات
أساسيات الليز  :تحليل نظام معين من الليز مثل ليز الغاز اليز أشبام المرص ت اليز الحالة
الجامدة – ديناميكا الليز – ظاهرة الضرضاا -البصريات ال لحظية – بصريات دليل المرجات
اتطبيقات البصريات المتجانسة .

 EEC 404شبكات األلياف البصرية
المصاد الضرئية – المرشحات الضرئية – اجهزة تحدياد المسال االمحارطت – المكبارات الضارئية
– محرطت الطرل المرجى (الكترابصرية – بصرية كليا) –  - TDMالطبقة البصرية االع قة ماع
وبقات النمارذج التقليادى – تصانيف اناراه الشابكات – تعرياف الشافافية – تقنياات الرصارل للرساائ
البصرية ( – )TDM - WDMمرسا ت امساتقب ت اطلكترابصاريات – مراجعاة علاى المرسال
الرقمااى اتصااميم ااظيفااة المسااتقبل – نماارذج الشاابكة البصاارية – قضااايا الطبقااة الفيزيقيااة – الحيااز
التااارددى – الااا ططياااات البصااارية – التاااداطل البصااارى – اااداد المااادى الاااديناميكى – التاااأثيرات
الديناميكية – ا سال النبضات القصيرة – تحليل اط سال من نقطة الى نقطة – نمرذج الرب الفيزيقى
– تقياايم اداا  TDMا  - WDMتااأثير عناصاار الشاابكات المتتاليااة – شاابكات القفاازة الرا اادم
االشااابكات متعاااددة القفااازات – شااابكات اطذاعاااة ااططتياااا – شااابكات المسااال باااالطرل المااارجى –
براتركرطت الرصرل للرسائ – الشبكات البصرية بنظام تحريل الحزم الصغيرة

 EEC 404مقدمة عن االلكترونيات الطبية والحيوية
اطساساايات للفساايرلرجيا الكهربائيااة ا المفاااهيم التكنرلرجيااة ليجهاازة الطبيااة ا اساساايات الحيريااة ا
مكبرات الفرل امتطلبات تشغيل اإلشا ات الطبية ا األصل للجهد الحيري الكهرباي المرلاد لاشاا ات
التاليااة  :ساام القلااب ا ساام الما ا ساام العضا ت ا ساام جهااد العااين ا ساام الجهااد المغناويسااي ا
مرس ت الجهد الحيري الكهربي امكبراتها ا اسس التصميم االتطبيق المرشحات ا نظم جمع البيانات
اترزيعها نظم التجميع التماثلي ا أسس اطجهزة اإللكترانية الع جية ا المرس ت الحيرية الكيميائياة ا
اطنظمة الطبية للحاسبات.

 EEC 404انتشار الموجات فى األوساط البيولوجية
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المتحكمات المنطقية المبرمجة – مدط ت البيانات – الرصد – مغيرات التردد اإلستاتيكية.

 EEC 440نظرية الترميز وتطبيقاتها
– الترميز  Reed Solomonا BCHالترميز الكتلى الخطى – الترميز الدا ى العام – ترميز
Turboاطلتفافى – الترميز المتسلسل االمترازى – ف الترميز الا

 EEC 444مبادئ شبكات االتصال
تصنيف شبكات اطتصاطت -تركيب الشبكة المحلة-ااساو النقل -التحكم فى الخطأ -اساسيات نظرية
اطستفسا  -اداا الشبكات المحلية -معايير الشبكة المحلية -امثلة فعلية طنظمة تشغيل الشبكة المحلية-
امن الشبكات.

 EEC 440نظرية االتصاالت الرقمية

تعديل اإلشا ات الحاملة قميا ً – تقنيات التعامل المضاعف االتعديل – كشف األشا ات الرقمية
االمستخدم األمثل – تشفير التحكم في الخطأ – تطبيقات في نظم اإلتصاطت الرقمية .

 EEC 444شبكات اتصال الحاسبات
تصانيفات شاابكات اطتصااال – الطبقاة الفيزيائيااة – نقاال البيانااات التنااظرى االرقمااى – افساااد النقاال –
الحيز الترددى ضد سعة القناة – اسائ النقال – تكرياد البياناات – تقنياات اتصاال البياناات الرقمياة –
النقل المتزامن اال متزامن – الترصايل للطبقاة الفيزيائياة – وبقاة اصالة البياناات – وبقاة الشابكة –
الشابكات المحليااة – براتركاارطت – مقياااا  –IEEE 208وبقااة النقاال – الااتحكم بالتاادفق االااتحكم
باطزد ام فى براتركرل تحكم اطنتقال – ادا ة اطزد ام – امثلة علاى براتركارطت النقال ( UDP -
 – )TCPبراتركاارل اطنترنااح – براتركاارل تحديااد المساال – شاابكات اطقمااا الصااناعية – شاابكات
الحزم

 EEC 441معالجة اإلشارات وتطبيقاتها
تحرياال فاار ير المحاادد ا تحرياال  Zا المرشااحات الرقميااة ا المرشااحات الترافقيااة ا تطبيقااات علااى
المرشحات الترافقية طغيات امضاعفات الصدي ا معالجة اإلشا ة الرقمية للصرت ا معاجلة اإلشاا ة
الرقمية للصر ة ا تطبيقات علي معالجة اإلشا ة الرقمية للرادا ا معاجلة األشاا ة الرقمياة للسارنا ا
تطبيقات أطرى ا تطبيقات في نظام اطتصاطت.

 EEC 444معالجة الصور الرقمية
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نظرية اتطبيق معالجة الصر قميا ً – معالجة األشا ات علي عدم محاا – بعثرة الصر اتحديدها
اتحسينها اأعادتها اتقسيمها لطرائف ااصف شكلها ااعادة بناؤها من اسقاوها اإد اك نماذجها .

 EEC 444تصميم الميكروويف
ططرو النقل امرشدات المرجات – المرجات على ططرو النقل (مثالية – مقاامة – مال ساعرى) – تحليال
المجااال لخطاارو النقاال (مرجااات  TEMا  TEا  TMاالحلاارل) – اطلااراح المترازيااة – المتجانسااة االغياار
متجانسة – لرل  TEMااشبام الا  – TEMنظرية شبكة المرجات الكهرامغناويسية القصايرة – اصا ت
الماااادطلين – تشااااكيل مصاااافرفة التشااااتح اماااارا اطشااااا ة – تحلياااال الرساااام البيااااانى – اجهاااازة المرجااااات
الكهرامغناويسية القصيرة الغير فعالة – تكنرلرجيا  – MMICقرانين التصميم – تقنيات تصاميم المكبارات
– تصميم المذبذبات – تصميم المرازج الكهرامغناويسية

 EEC 444مقدمة عن الكهرومغناطيسية الحسابية
تقنية الفرل المحداد فى قل الزمن – تقنية العناصر المحدادة المبنية على العقاد  -تقنياة العناصار المحادادة
المبنيااة علااى الحااراف – تخاازين المصاافرفات المتناااثرة اتقنيااات الحاال – تقنيااات العناصاار المحاادادة لمشاااكل
المرجات الكهرامغناويسية اطكثر تعقيدا

 EEC 444قياسات الميكروويف
القياساااات اليداياااة ااطترماتيكياااة باساااتخدام محلااال الشااابكات الميكرامرجياااة – قياساااات القاااد ة االطياااف
االضرضاا – طصائص النبائ االنظم – مرضرعات طاصة عن تكرين النبائ الميكيرامرجية.

 EEC 444نظرية المجاالت الكهرومغناطيسية المتقدمة
المرجااات المرجهااه  :المسااترية ااألسااطرانية االكرايااة – مسااائل اإلشااعاه – التشااتح االتعاارف كمسااائل قاايم
الحافة – مقدمة في تحليل المصافرفات المتجهاه – انتشاا المجااطت الكهرامغناويساية فاي األاسااو الم يناة
ذات األعتماد األتجاهي االمتعددة – تيا ات الجزئيات – األنتشا في األاساو المتحركة – التأثيرات النسبية
– األنتشا في األاساو الغير متجانسة ااألاساو العشرائية .

 EEC 400مشروع
يقرم الطالب بد اسة أا بحث في مرضره يقع في مجال الدبلرم المسجل فيه ت اذل تحح إشراف أ د أعضاا
هيئة التد يس بالقسم .

440

الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
مقررات المستوي السادس
 EEC 404مبادئ فوق الصوتيات وتطبيقاتها
المبادئ األساسية  :المرجات ااألنتشا االممانعة ااإلنعكاا ااإلنتقال االتضعيف االبعثرة امستريات القد ة – ترليد
المرجات فرل الصرتية امتغيرات الطاقة االمركزات – مسا ة فراهرفر افرنل – التركيز علي التطبيقات الصناعية
االطبية .

 EEC 400الدوائر المتكاملة الرقمية المتقدمة
تصميم اتحليل الداائر المتكاملة ذات التجميع القياسي الكبير – ورل التصنيع – طصائص النبائ – التأثيرات
العا ضة علي الداائر اإلستيتاكية االديناميكية لرظائف المنطق االذاكرة ا ساب السرعة االقد ة المستهلكة – تصميم
أنراه الذاكرات – أستخدام الشرائح االرسائل االكمبيرتر المساعدة .

 EEC 404هندسة الكترونيات تردادت الراديو 0
المكبرات الخطية اغير الخطية – تصميم مكبرات اطشا ة الصغيرة – طال التردادت – الكاشفات – تصميم المذبذب
– مكبرات اطشا ة الكبيرة – داائر اط سال

 EEC 401تصميم الدوائر المتكاملة بمساعدة الحاسب
هذا المقر يغطي مرضرعات متعددة تتصل بتطرير اتصميم الداائر المتكاملة بمساعدة الكمبيرتر – هذا المقر يرضح
تقنيات تصميم الداائر من النا يتين النظرية االتطبيقية – اكذا مرضرعات تصميم الداائر المتكاملة امراجعتها
اأطتبا ها .

 EEC 404البصريات المتكاملة
استعراض مبادئ الكهرامغناويساية – مرجاات مان مساتري الكتلاة – قنااة المرجاات – تصانيع قائاد المرجاات – وريقاة
انتشا الشعاه – اقترا الرضع – قائد المرجة السلبي – امثلة الداائر المتكاملة للبصريات

 EEC 404معدات الكترونيات الطب الحيوي
الليااز – الميكرسااكرب الجرا ااي – اداات الجرا ااة الكهربيااة – مضااخات IVا  – PCAمعاادات التخاادير – مراقبااات
المري – التحكم في العداي – معدات  – NIBPاجهزة منع عشة القلب – معدات التصرير اتطبيقات الكمبيرتر في
الطب
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 EEC 404نظم التصوير الطبي
تكرين الصر الطبية – تحسين الصر ة – تحليل الصر ة – النمذجة االعرض – تفسير الصر – استخدام برامج
الحاسرب

EEC 404الشبكات الالسلكية
الشبكات اطذاعية المعتمدة علي الحزم _ الشبكات المحلية ال سلكية – تكنرلرجيا التمكين – الجيل اطال من نظم الجرال
– الجيل الثاني من انظمة الجرال – الجيال الثالاث مان انظماة الجارال – التنقال فاي ادا ة اجهازة الكمبيارتر الشخصاية –
الشبكة ال سلكية متعددة الطبقات

 EEC404االتصاالت الشخصية واتصاالت الجوال
مقدمة الي النظم الخلرية – نمذجة اطنتشا – تداطل القنرات – التعديل اكثافة الطاقة الطيفية – دطرل القنرات بإستخدام
الكرد – تخطي التغطية الخلرية – قياا جردة الرصلة ابدا التحريل – تقنيات تخصيص القنرات

 EEC 440األمن والتشفير
تقعد الحسابات – نظرية شانر – تشفير المفتاح السري – اساتعراض مارجز للجبار انظرياة اط قاام – نظاام تشافير أ
اا أيه – نظم تشفير المفتاح العام المعتمدة علي مشكلة اللرغا يتمات المنفصلة – الترقيعات الرقمية – ترزيع المفتاح

 EEC 444نظرية المعلومات والترميز والتشفير
نظرية اطنترابيا اتبادل المعلرمات – معدل اطنترابيا – ترميز المصد الكامل – اتساه القناة – اطنترابي الفرقية –
قناة جااا – نظرية معدل التشرية

 EEC 440شبكة االستشعار
مقدمة – بناا شبكات اطستشعا – العرامل الم ثر في تصميم شبكات اطستشعا – تطبيقات شبكات اطستشعا – وبقة
التطبيقات – برتركرطت وبقة النقل – طرا زميات الترجية – طرا زميات مراقبة الخطأ – لرل الطبقة المادية –
طرا زميات التزامن – مشاكل اطتصال االتنسيق – شبكات اطستشعا تحح الماا – امثلة تطبيقية

 EEC 444امن شبكات الحاسب
مقدمة – شبكة اطمن – المتسللين االفيراسات – امن البريد اطلكتراني – الجد ا النا ية – تشفير المفتاح العام
االمفتاح السري – نظم الترثيق – الترقيع الرقمي االشهادات
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 EEC 441معالجة االشارات المتكيفة
نظريااة اتطبيقااات معالجااة اطشااا ات المتكيفااة – الجااامع الخطااي المتكيااف – اسااطح اطداا – التعظاايم المتكيااف ل ا داا
باستخدام البحث المنحد – تعلم سلرك المنحني – معدل التكيف اسرا التكيف – تطبيقات المرشحات – التنب – التقدير
– التحكم االشبكات العصبية

 EEC 444المعالجة المكانية للمصفوفات
– تحليل السرعة – تشكيل الشعاه – معالجة f-kتحريل فر ييه متعدد اطبعاد – تحليل الطيف المكاني – نطال
المصفرفات اطمثل – مصفرفات الهرائيات المتكيفة – تصرير المصفرفات – تطبيقات – الرادا – اطتصاطت
ال سلكية – الجيرفيزياا  -الطبية

 EEC 444اجهزة ودوائر الموجات الدقيقة
النظرية العامة لقائد المرجات – اطشكال المتكر ة – تمثيل با امترات اطنعكاا – اجهزة المرجات الدقيقة السلبية –
المرشحات – المدا ات – داائر المرجات ا لدقيقة – داائر المرجات الدقيقة المتكاملة – القياسات المعملية لبا مترات
اطنعكاا

 EEC 444الطرق الرقمية للهوائيات
تقنيات قمية للهرائيات – ل المعادطت التكاملية – وريقة العزم – انحدا المتقا
تكامل د الجزا المحداد – تطبيقات
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قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية
مقررات المستوي السابع
 EEC 404تصميم الدوائر المتكاملة الالسلكية
ا ثنائي القطبية – تقنية تردادت الرادير – طلفية عن تصميم الداائر المتكاملة لترددات الرادير – بناا CMOS
مستقب ت مرس ت ترددات الرادير – مكبرات الضرضاا المنخفضة – مصنعات الترددات – اساسيات المتذبذبات –
المخلطات – مرشحات ترددات الرادير – محرطت تناظرية قمية ا قمية تناظرية – مكبرات القد ة  -المتطلبات

 EEC 400االستشعار عن بعد
مفاهيم ااساسيات اطستشعا عن بعد – عناصر نظم التصرير – اسس علم القياا بالتصرير – مقدمة لتفسير الصر –
اطستشعا متعدد الطيف االحرا ي – عمل اطقما الصناعية في الطيف البصري – المعالجة الرقمية للصر –
اطستشعا قصير المرجة

 EEC 404التشتت الكهرومغناطيسي
شراو الحداد – التعبير عن المجال – تشتح الترددات العالية االمنخفضة – تشتح نصف المستري – يرد الحافة –
التشتح من السطرح اطسطرانية االكراية – تحري ت ااتسر – المرجات المتسللة – نظرية الحيرد الهندسية ا
الفيزيائية

 EEC 401هوائيات الموجات القصيرة
نطرية التكاف اجهرد اطشعاه – الفتحات متجانسة اغير متجانسة اطضااة – هرائي البرل – هرائيات اطنعكاا ذات
السطح المنحني – وريقة الشعاه البصري اتقنية المحدد  -هرائيات العدساتح – هرائيات الشرائح الدقيقة – قياسات
معملية لبا امترات الهرائيات

 EEC 404البصريات الالخطية
تفاعل الضرا مع اطاساو الخطية االغير ططية – انتشاا الضرا في الرس الخطي – الحساسية الغير ططية – عمليات
الترتيب الثاني – عمليات الترتيب الثالث -نمرذج المذبذبات – البصريات الغير ططية تحح اثا ة النبضات

 EEC 404مواضيع مختارة في االتصاالت البصرية
مراضيع يتم اطتيا بمعرفة القسم

441

الالئحة الداخلية للدراسات العليا
كلية الهندسة

جامعة طنطا

 EEC 404مواضيع مختارة في االتصاالت الالسلكية
مراضيع يتم اطتيا ها بمعرفة القسم

 EEC 404مواضيع مختارة في االمن والتشفير
مراضيع يتم اطتيا ها بمعرفة القسم

 EEC 404مواضيع مختارة في شبكات االتصال
مراضيع يتم اطتيا ها بمعرفة القسم

 EEC 440مواضيع مختارة في اتصاالت الوسائط المتعددة
مراضيع يتم اطتيا ها بمعرفة القسم

 EEC 444مواضيع مختارة في شبكات االستشعار
مراضيع يتم اطتيا ها بمعرفة القسم

 EEC 440مواضيع مختارة في اتصاالت الحيز الترددي البالغ االتساع
مراضيع يتم اطتيا ها بمعرفة القسم

 EEC 444مواضيع مختارة في معالجة اإلشارة
مراضيع يتم اطتيا ها بمعرفة القسم

 EEC 441مواضيع مختارة في مصفوفات الهوائيات
مراضيع يتم اطتيا ها بمعرفة القسم
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 EEC 444مواضيع مختارة في الطرق الرقمية للكهرومغناطيسية
مراضيع يتم اطتيا ها بمعرفة القسم
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The courses contents for postgraduate studies
Courses Level: 044
EEC 044 Principles of Engineering Mathematics
Introduction to differentiation – Applications of differentiation - Introduction to
Integration – Applications of Integration – Vectors and phasors - Scalar and vector
products – Fourier series – Fourier transform
EEC 044 Principles of Electricity and Electronics
DC Circuit Analysis - Kirchoff's Laws - Node Analysis - Loop Analysis - Thevenin's
and Norton's Theorems, etc. - AC Circuit Analysis - Power in AC Circuits - Ideal
Diodes - p-n Junction Diodes - Bipolar Junction Transistors - BJT Switching and
Amplifiers - Junction Field-Effect Transistors - JFET Switches and Amplifiers Logic gates and circuits - Boolean Representation and deMorgan's Theorems Sequential Systems - Analog Electronics - Operational Amplifier
EEC 044 Electronic Devices Technology
Electron emission – Electron tubes – Semiconductor physics – semiconductor diodes
– Zener and other terminal devices – Bipolar junction transistors – Field effect
transistors
EEC 040Electronic Circuits
Diode circuits and applications – BJT biasing circuits – BJT amplifiers – FET biasing
circuits – FET amplifiers – Op. amplifiers (Inverting and non-inverting) – Oscillators
EEC 044Electronic Measurements Equipments
Measurements and errors – errors type – Ammeters (Analog, digital) – Voltmeters
(Analog, digital) – Ohmmeter (Analog, digital) - Oscilloscope
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EEC 044 Integrated Circuits
Introduction – Fabrication and packaging – Component formation – Device behavior
and modeling – Digital circuits – Semiconductor memories
EEC 044 Medical Electronics
Electrical safety testing, calibration and preventative maintenance of patient
monitoring equipment such as ECG, blood pressure, defibrillators, ICN, CCU central
station monitoring systems and the respiratory instrumentation.
EEC 044 Opto-Electronics
Quantum mechanics of the (electron, photon, electron-hole pair) – LED – laser –
semiconductor band structure – Electronic and optical properties of semiconductor –
Semiconductor photo-detectors
EEC 044 Course Title Principles of Analog Communication Pre-courses
Analog communication systems; information measure; signals and noise; Fourier
series, Fourier transform and spectra; bandwidth of signals; analog modulation and
demodulation systems; AM, FM, PM
EEC 044 Principles of signals and statistics
Analysis techniques for signals and systems - Time-domain response and convolution;

frequency-domain response using Fourier series, Fourier transform, Laplace
transform; discrete Fourier series and transform; sampling; z-transform; relationships
between time and frequency
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EEC 044 Principles of Microwave
Vector mathematics – Electromagnetic field definitions – Maxwell integral equations –
Electrostatics – Steady currents – Magnetostatics – Transmission lines – The terminated
transmission line – Two dimensional waveguides
EEC 044 Principles of Antenna and Wave Propagation
Antenna basics and definitions – Antenna families – Point sources – Electric dipole –
Loop antenna – Aperture antennas - Antenna for special applications
EEC 044 Principles of Communication Networks
Principles and performance of computer networks. Internet protocols and routing, local
area networks, TCP, congestion control, switching and routing, mobile IP, peer-to-peer
overlay networks, network security
EEC 040 Principles of Digital Communication
Random process – Sampling theorem – Pulse amplitude modulation – Pulse width
modulation – Pulse position modulation – Pulse code modulation
EEC 044 Principles of Optical Communication
Lasers and optical amplifiers – optical detectors – Receiver noise consideration – optical
fiber systems – Modulation and multiplexing – Detection of digital signals
EEC 044 Principles of Mobile Communication
Introduction and history of mobile communications – Wireless transmission – Signal
propagation (path loss, multipath propagation) – Telecommunication systems GSM –
System architecture – Localization and calling – Handover
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EEC 044 Principles of Satellite Communication
Introduction – Satellite orbits – Frequency and propagation consideration –
Communication link design – Multiple access techniques – Communication Satellite –
Earth stations
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The courses contents for postgraduate studies
Courses Level: 444
EEC 444 Applied Mathematics for Engineers
Random Process, Number Theory, Numerical Methods, Advanced vectors,
iteration techniques, optimization techniques.
EEC 444 Acoustics and Ultrasonic
Plane and spherical waves - Simple and compound sound sources Dynamically analogous mechanical and acoustical circuits - Acoustic
transducers - Loudspeakers; types and systems - Microphone; types and
systems - Measurements of sound - Acoustics and Hearing - Acoustic
environment outdoors - Acoustic environment indoors - Ultrasonic
applications.
EEC 444 RF Electronics Engineering I
RF Engineering - Systems and Circuits - RF Amplifiers and Oscillators Amplifier design and Construction - Circuit Fundamentals - Active and Passive
Devices - Sources and Available Power – Quality Factor Q - Resonant Circuits
- Bandwidth and Attenuation - Practical Components - Amplifier
Fundamentals - Impedance Transformation Networks - Introduction to
Scattering Parameters - Design Using Scattering Parameters - Microstrip and
Stripline - Hybrid Lumped-Element Microstrip Networks - All-Microstrip
Network Design - Quarter-Wave and Related Transformers - Cascaded
Networks
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EEC 440 Advanced Analog Integrated Circuits
Analysis and design of bipolar analog 1C' s emphasizing quantitative study of
circuit performance, figure of merit, limitations, and recent techniques for
optimization - Topics: linear 1C's, operational amplifiers, wide-band, highfrequency and low noise amplifiers; quasi-linear circuits for signal processing
multipliers and trans-linear circuits, phase locked loops.
EEC 444 Digital Integrated Circuits
Device Modeling for Digital ICs - Bipolar Junction Transistors – MOSFETs –
Inverter (CMOS – ECL) - Basic Logic Families (CMOS, TTL ECL, etc.) Digital Logic Units - Sequential design and timing - Memories Cells and
Arrays - Applications to Practical Design Problems
EEC 444 Quantum and Optical Electronics
The laser principles; analysis of specific laser systems such as gas lasers,
semiconductor lasers, and other solid-state lasers; laser dynamics, noise
phenomena, nonlinear optics, guided wave optics, selected applications of
coherent optics.
EEC 444 Fiber Optic Networks
Optical sources, Optical filters, - Switches and routers, Optical amplifiers Wavelength converters(Optoelectronic, All-optical) Time division
multiplexers/demultiplexers - Optical layer and relationship to classical layer
models - Classification of network types, Definition of transparency - Optical
media access techniques (TDM, WDM) - Optoelectronic transmitters and
Receivers - Review of digital transmitter & receiver design and function
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Optical Network Model - Physical Layer Issues - Bandwidth - Optical
nonlinearities, Optical crosstalk - Dynamic range limitations, Dynamic effects
- Short pulse transmission - Point-To-Point Transmission Analysis - Physical
link model - TDM and WDM performance evaluation - Effect of cascaded
network elements - Single hop and Multihop networks - Broadcast and Select
Networks - Wavelength routed networks - Time Division Multiplexed
Networks – Media access protocols - Packet Switched Optical Networks
EEC 444 Introduction to Biomedical Electronics

Medical instrument- vital transmission principles- vital transmission of
electrical potential application- principles of design and application of
filters- measurements of blood pressure- lab.-analysis instrumentsmedical computer systems-principle of design and amplification- X rayXT ray – magnetic principles of electrical safety in medical instruments.
EEC 444 Wave Propagation in Biological Media
Medical terminology, dielectric behavior of biological molecules,
measurement of the electrical constants of the human body - Radioactive
signals in human body - Microwave components used for human body.
EEC 444 Coding Theory and Applications
Linear Block Codes - General Cyclic codes - BCH and Reed-Solomon codes Convolutional Codes - Serial and parallel Concatenated Codes - Turbo
Decoding
EEC 444 Principles of Communication Networks
Classification of communication networks - LAN topologies - Transmission
media - Error control - Fundamentals of queuing theory - Performance of
local area networks - LAN standards - Practical examples for LAN operating
systems - LAN security.
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EEC 444 Digital Communication Theory
Optimum receivers in Gaussian noise , maximum likelihood detection Fundamental limits in coding and modulation, capacity and cutoff rates - Block
, convolutional and trellis coding - Continuous phase modulation - Viterbi
detection -Coding for channels with interference , combined equalization and
coding - Filtered channels and intersymbol interference -Equalization. Fading
channels.
EEC 444 Computer Communication Networks
Classification of Communication Networks - Physical Layer -Analog and
Digital Data Transmission, Transmission Impairments -Bandwidth vs. Channel
Capacity, Transmission Media - Data Encoding, Digital Data Communication
Techniques - Asynchronous and Synchronous Transmission - Interfacing to
Physical Layer - Data Link Layer - Network Layer - Local Area Networks,
protocols, and IEEE 208 standard - Transport Layer - Flow Control and
Congestion Control in TCP - Congestion Management - Examples of Transport
Protocols (UDP, TCP) – Internetworking - Connectionless Internetworking The Internet Protocol, Routing Protocol - Satellite Networks - Packet Radio
Networks
EEC 440 Signal Processing and Applications
Discrete Fourier Transform, FFT Z Transform, Digital Filter, Adaptive Filters,
Application of Adaptive Filter, Echo Cancellers and Suppressors, Digital
Signal Processing of Speech, Digital Image Processing, Applications of Digital
Signal Processing to Radar Sonar Signal Processing, Digital Signal Processing
in Geophysics.
EEC 444 Digital Image Processing
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Theory and application of digital image processing - Multidimensional signal
processing - Random, quantization, image compression, enhancement,
restoration, segmentation, shape description, reconstruction of pictures from
their projections, pattern recognition.
EEC 444 Microwave Design
Transmission Lines and Waveguides - Waves on Transmission Lines: ideal,
resistive, capacitive loading, lossy - Field Analysis of Transmission Lines TEM, TE and TM Waves and solutions - Parallel plate, homogeneous,
inhomogeneous - TEM and quasi-TEM solutions - Microwave Network
Theory - Two-Port junctions - Scattering Matrix Formulation and Signal Flow
Graph Analysis - Passive Microwave Devices - Non-reciprocal devices MMIC Technology - Design Rules - Amplifier Design Techniques Microwave Oscillator Design - Microwave Mixer Design
EEC 444 Introduction to Computational Electromagnetics
Finite-Difference Time-Domain Technique - Node Based Finite-Element
Technique - Edge Based Finite-Element Technique - Sparse Matrix Storage
and Solution Techniques - Finite-Element Technique for More Complex
Electromagnetic Problems
EEC 444 Microwave Measurements
Manual and automatic microwave network analyzer measurements -Power,
Power spectrum, and noise measurements Characterization of devices and
systems - Special topics will include design and construction of microwave
devices, RCS and antenna measurements, micro strip measurements, and
microwave circuit measurements -Laboratory experiments dealing with the
above topics.
EEC 444 Advanced Electromagnetic Field Theory
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Guided waves; plane, cylindrical, spherical - Radiation, scattering and
identification as boundary value problems -Introduction to tensor analysis Propagation in multi-stream ionized anisotropic media. Propagation in moving
media. Relativistic effects - Propagation in inhomogeneous and random media.
EEC 444 Project
Independent individual study or investigation of problems in a field related to
the Diploma, under the supervisions of a faculty member.
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The courses contents for postgraduate studies
Courses Level: 444
EEC 444 Acoustics Devices And Application
Basic principles; waves, propagation, impedance, reflection, trans- mission,
attenuation, scattering, power levels -Generation of ultrasonic waves;
transducers, focusing -Fraunhofer and. Fresnel zones - Instrumentation; display
methods, Doppler techniques, signal processing. Industrial and medical
applications will be emphasized.
EEC 444 Advanced Digital Integrated Circuits
Analysis and design of MOS and bipolar large-scale integrated circuits at the
circuit level - Fabrication processes, device characteristics, parasitic effects and
dynamic digital circuits for logic and memory functions - Calculation of speed
and power consumption from layout and fabrication parameters, ROM. RAM,
EEPROM circuits design - Use of SPICE and other computer aids.
EEC 444 RF Electronics Engineering II
Linear and Non-Linear Amplifiers - Small-Signal Amplifier Design Frequency Mixers – Detectors - Oscillator Design - Large Signal Amplifiers Transmitter Circuits
EEC 440 Computer-Aided Design of Integrated Circuits

The state-of-the-art techniques and both the theoretical basis for the
methods as well as the application of results to practical problems,
including details of implementation - Topics to be covered include
simulation, layout techniques, synthesis, verification, testing, and
integrated design systems.
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EEC 444 Integrated Optics
Electromagnetic Principles - Planar Slab Waveguides - Channel Waveguides Waveguide Fabrication Techniques - Beam Diffraction - Classical BPM Improved BPM algorithms - Mode Coupling - Passive Waveguide Devices Active Waveguide Devices - Examples of Integrated Optics Circuits
EEC 444 Biomedical Electronics Equipments
Lasers, surgical microscopes, electrosurgical equipment, IV and PCA pumps,
anesthesia delivering equipment, patient monitors, infection control and safety,
NIBP equipment, defibrillators, an overview of imaging equipment and
computer applications in medicine.
EEC 444 Medical Imaging Systems
Medical Imaging - Medical Image Formation Comparison of Data Resulting
from Different Modalities; 8D and 3D Medical Image Data; Dynamic (4D)
Medical Image Information - Image Enhancement - Image Analysis - Image
Display and Visualization - Image Interpretation - Software Usage, Hands-on
seminar and demonstration of software tools used in medical image display
enhancement
EEC 444 Wireless Networks
PACKET RADIO NETWORKS (architecture and wireless media) - Spread
Spectrum LANs -Wireless LAN Standard: IEEE 208211 -(High Performance
Radio LAN - ENABLING TECHNOLOGIES (FDMA – TDMA – CDMA FDD and TDD) - MOBILE SYSTEMS (1st, 8nd, and 3rd generation) SECOND GENERATION MOBILE SYSTEMS - MOBILITY
MANAGEMENT in PCS/PCNs - MULTI-TIER WIRELESS NETWORKS PERSONAL ACCESS COMMUNICATION SYSTEM (PACS) - WIRELESS
ATM NETWORKS - SATELLITE ATM NETWORKS
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EEC 444 Personal and Mobile Communications
Cellular Systems - Propagation Modeling - Co-Channel Interference Modulation and Power Spectral Densities - Digital Signaling on Flat Fading
Channels - Digital Signaling on Fading ISI Channels - Code Division
Multiple Access - Cellular Coverage Planning - Link Quality Measurement
and Handoff Initiation - Channel Assignment Techniques
EEC 444 Cryptography and Security
Review of Algebra and Number Theory - Overview of cryptography Complexity of Computations - Shannons Theory - Secret Key Encryption
(Block Ciphers) - RSA Cryptosystem (Public Key Cryptosystem) - Square
root modulo n , RSA: Decryption - Public Key Cryptosystems based on
Discrete Logarithm Problem - Digital Signatures - Hashing techniques
EEC 444 Information Theory, Coding, and Cryptography
Entropy and Mutual Information Theory - Joint Entropy, Conditional
Entropy - Data Processing Theorem - Fano's Inequality - Asymptotic
Equipartition Principle - Typical Sequences - Entropy, Source Coding and
the AEP - Joint Typicality (Neuhoff/Forney notes) - Entropy Rate Conditional Independence and Markov Chains - Entropy Rate - Lossless
Source Coding - Kraft Inequality - Shannon and Huffman Codes - Shannon,
Fano, Elias Codes - Arithmetic Codes - Lempel Ziv Codes - Channel
Capacity - Symmetric Channels -
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Discrete Memoryless Channels and Their Capacity - Arimoto-Blahut
Algorithm - Proof of the Channel Coding Theorem -Converse of Channel
Coding Theorem - Differential Entropy - Entropy, Mutual Information, AEP
for Continuous rv's - Gaussian Channel - Capacity of AWGN, Bandlimited
AWGN Channels - Capacity of Nonwhite Channels: Water Filling - Rate
Distortion Theory - Quantization - Rate Distortion Functions - Vector
Quantization -Vector Quantization Gains - Vector Quantization Design Multiuser Information Theory - Information Theory and Statistics
EEC 444 Sensor Networks
Introduction - Sensor Networks Architecture and Protocol Stack - Factors
influencing the design of sensor networks - Sensor Network Applications Application Layer - Transport Layer Protocols - Routing Algorithms Medium Access Control Protocols - Error Control Algorithms - Physical
Layer Solutions - Localization and Target Detection Algorithms - Time
Synchronization Algorithms - Sensor and Actor (Actuator) Networks Coordination and Communication Problems - Underwater Sensor Networks Application Examples
EEC 444 Computer Network Security
Web security - Security standards- electronic mail security - Firewalls - Secret
Key and Public/Private Key Cryptography - Cryptographic Hashes and
Message Digests - Authentication Systems (Kerberos) - Digital signatures and
certificates - Current Network Security
EEC 440 Adaptive Signal Processing
Theory and applications of adaptive signal processing; adaptive linear
combiner; performance surfaces; adaptive optimization of performance by
gradient search; learning curve behavior, adaptation rates, and misadjustment;
applications to filtering, prediction, estimation, control and neural networks.
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EEC 444 Spatial Array Processing
Multi-Dimensional Fourier Transform - Spatial Spectrum Analysis: f-k
Domain - Velocity Analysis - Beam forming - Optimal (Least-Squares) Array
Processing - Adaptive (Antenna) Arrays - Array Imaging – Applications Radar - Wireless Communications – Geophysics – Medical
EEC 444 Microwave Devices and Circuits
General theory of waveguides; Inhomogeneous filling - Surface wave-guides.
Periodic structures - Components. Scattering parameters representations Passive microwave devices; directional couplers, filters, isolators and
circulators - Six-port couplers - Microwave circuits - Integrated microwave
circuits. Laboratory measurements of the scattering parameters of some treated
components and circuits.
EEC 444 Numerical Methods for Antennas
Numerical techniques for antennas - Solution of integral equations - Method of
moments - conjugate gradient, fast Fourier transform and finite element
boundary integral methods - High frequency methods - Applications including
planar antennas; strip dipoles and patches, arrays, apertures, antenna synthesis
and design - Computer implementations of some of the considered numerical
methods.
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The courses contents for postgraduate studies
Courses Level: 444
EEC 444 Wireless IC Design
CMOS and Bipolar - technology for RF - Background for RF IC Design - RF
Transceiver Architectures - Low Noise Amplifiers - Frequency Synthesizers Principles of oscillation – Mixers - RF Filters - Analog-Digital and DigitalAnalog Converters - Power Amplifiers – Requirements
EEC 444 Remote sensing
Concepts and foundations of remote sensing – elements of photographic
systems – basic principles of photogrammetry – introduction to visual image
interpretation – multispectral, thermal, and hyperspectral sensing – earth
resource satellites operation in the optical spectrum – digital image processing
– microwave sensing
EEC 444 Electromagnetic Scattering
Boundary condition, field representations - Low and high frequency scattering
- Scattering by half plane (Wiener-Hopf method)- Edge diffraction- Scattering
by cylindrical surfaces and spheres- Watson transformation-Airy-Fock
functions, creeping waves - Geometrical and physical theory of diffraction.
EEC 440 Microwave Antennas
Equivalence principle and radiation potentials - Uniform and nonuniform
illuminated apertures, Horn antennas - Curved surface reflector antennas;
paraboloid, spherical surfaces, shaped paraboloid and doubly curved surface
reflector antennas- Ray optic methods and asymptotic techniques - Lens
antennas. Microstrip antennas, Laboratory measurements of the parameters of
some of the considered antennas.
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EEC 444 Nonlinear Optics
Interaction of light with linear and nonlinear media – Light propagation in
linear media - Nonlinear susceptibilities - Second order processes - Third order
processes - Harmonic oscillator model - Nonlinear optics under pulsed
excitation
EEC 444 Selected Topics in Optical Communication
Topics selected by the department
EEC 444 Selected Topics in Wireless Communications
Topics selected by the department
EEC 444 Selected Topics in Security and Encryption
Topics selected by the department
EEC 444Selected Topics in Communication Networks
Topics selected by the department
EEC 444 Selected Topics in Multimedia Communications
Topics selected by the department
EEC 444 Selected topics in Sensor Networks
Topics selected by the department
EEC 444 Selected topics in UWB Communications
Topics selected by the department
EEC 444 Selected Topics in Signal Processing
Topics selected by the department
EEC 440 Selected Topics in Antenna Arrays
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Topics selected by the department
EEC 444 Selected Topics in Numerical Methods for Electromagnetics
Topics selected by the department
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