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PME1106 ( أ2رياضيات هندسية )        (2+3) 
المشلتاات الزئييلم مفكلوي تيدلوا وملاكدوايو اللاوال  ل   –ذات المتغيلاات المتدلاا   التفاضل والتكاملل لدلاوال

دلااتت التفاضلديم ذات الات لم اىولل  ملو اى لوا  طلا  لدلول الم –المدلااتت التفاضلديم  –متغيايو أو أكثا 
تط يالات  –مدااتت أويدلا  –المدااتت التفاضديم ذات الات م ال و يم  استخاام المؤثاات التفاضديم  –المختدفم 

 ( ) اإلخماا الفوق  والتلت  واللاج ولاتت الا يو ( RLCللل المدااتت التفاضديم لاوايا )
 

EPM1101 (2+4)        (1ة )دوائر كهربي 
 –م  لع تيلاا ثا لت  – ACم  لع  وللت  – DCم  ع  ولت  –(  R, L, C, I, Vالد اصا والكميات الكها يم ) 

توصليدم  زملم د التلا  –تلوائ   –تلوال   –ت سليط اوايلا المااوملات  –التلويل  يو الم لا ع  –م  ع زها ثا ت 
تلديل الاوايا الزي يم    لاللم  –مم المتوسطم والايمم الفدالم الموزم الزي يم : السدم والتااا والاي –والتلويل 
مداملل الالاا   –لساب الالاا  الماك لم  –المتزهات  –اوايا التياا المتغيا  –السماليم  –المما دم  –اتتئاو 

 –م لسلاب الالاا  الماك ل –المتزهلات  – ظايات الاوايا الكها يم وتط ياها    لاللم اوايلا التيلاا المتغيلا  –
الا يو  – ظايات الاوايا الكها يم وتط ياها    لالم اوايا التياا المتغيا واوايا التياا الثا ت  –مدامل الااا  

 الاوايا ذات الماخديو  –الماشلات  –
 

EEC/EPM1160  (1+3)          مواد كهربية وإلكترونية 
مستويات الطاقم ولمالت  –ال مو ال دوا   – اتتزاهات ال دوايم والمستويات –الش كات ال ددوايم  –ال دواات 
تاكيئات  –لامالت الشل م    أش اه الموصالت  –مستويات الطاقم وقو  اإل ل اء  –الموصالت  –الشل ات 
ئملو ليلا  الللامالت  –اتمتصاص الضوي   –ليا  اللامالت    المزال الكها   والمغ اطيس   –اللامالت 

اتسللتاطاب  –الدللوائل تلللت مزللاتت متغيللا   –مدامللل ثا للت الدللئل  –ائلللم المللواا الد –ليللوا اللللامالت  –
التلليثياات  –المللواا المغ اطيسلليم  –اتسللتاطاب اىيللو   كاالللم  لل  التللااا والدللوائل  –اإللكتاو لل  والتللااا 

 التوصيل الزيا –التيثياات المغ اطيسيم اللااايم  –التيثياات اللااايم لدتياا الكها    –اللااايم 
 

CCE1102 (1+4)        أسس التصميم المنطقى 
الم تخ ات  –الش كات التزميديم  –طايام )كويو ماكدوسك  (  –خاايط )كاا وا(  –ش كات ال وا ات الم طايم 

 –الم طل  الم لام   –اوايا الزملع والطلاو والضلاب  –مزمدات الاموئ  –مفككات الاموئ  –المفاقات  –
 ش كات ) موا ( ش كات ) ميد  (  –أشكال اللالم  –المسزالت  –الدااات  –لات المتياز –الش كات التتا ديم 
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EEC1101 ( 1إلكترونيات)         (2+4) 
ايلااي التوئيديلم ،  –ماازدم عد  أش اه الموصالت :  موذج  وها ولاواه ، مداالم شاوا زا ، اال  يامل  

اتسلتمااايم ) ات تالال ( ا الوصلدم الث اييلم : خلواص أش اه الموصالت المطدمم ، طا  ماوا التياا ، مداالم 
التياا مع الزها ، تياا التش ع الدكس  ، سدم الم طام المفاغم ، سدم ات تشاا ، تط ياات الث اي ، مولا  صل  
الموزللم ، مولللا الموزللم الكامدللم ، شللالو ال طاايللات ، مولللا الامللم ، مضللاعفات الزهللا ، أ للوا  أخللا  مللو 

  اي  ئي ا ، ث اي  شو ك  ، ث اي   اعث الضوء ، الخاليا الشمسيم ال  ايط الث اييم الاط يم الث اييات ، ث
 

CCE1103 ( 1برمجة الحاسب)        (2+2) 
 –أسلاليب اللتلكم  –اات االلدالات التكااايلم واتخلاذ الالا –أسل  ال امزلم  – ظا  عامم عد  لغات ال امزم 

الهياكل واتتلااات وت اوتت اىاقام الث اييلم  –ات اوالسالسل والمؤش المصفو ات –الاوال وال اام  الفاعيم 
م اه  ال امزم :  –م اائ تصميم ال امزيات : التزئيييم اتستاالليم والتزايا وإخفاء المددومات  –والتداايات 

  الم ه  الشيي     –الم ه  التزئيي  اتستاالل   –الم ه  الهيكد  



 كلية الهندسة                   جامعة طنطا
 

-991-  

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 

 كهربيةقســـــم الهندسة ال 

 الفرقة األولي
 الثاني الفصل الدراسي

 

PME1206 ( 2رياضيات هندسية )(2+3)       ب 
المدلللااتت التفاضللليديم الخطيلللم ذات  أ ظملللم –تللللويالت ت لللال  وتط يااتهلللا  للل  للللل المدلللااتت التفاضللليديم 

يفات والخلواص والصلوا المدااتت التفاضديم الزئييم )تدا –المدامالت الثا تم ولدولها  استخاام المصفو ات 
 طايام  صل المتغياات ( –الاياسيم( طا  لل المدااتت التفاضديم الزئييم الخطيم ) طايام ايالم ات 

 –متطا الم  ااسليثال  – ي الاوال الاوايم  استخاام متسدسلدم  لوايا  ل  صلواها المختدفلم  –الاوال المتداما  
 إيزاا مزمو   دض المتسدسالت الداايم

 

EPM1202 (2+4)         قياسات كهربية 
 –الولللاات واى دللاا  –التلديللل اإللصللاي   –اخطللاء الايللا   –الاللااء  الصللغا  ااا (  –تدايفللات )الاقللم 

 –اىزهللئ  الكهاواي اميكيللم  –أزهللئ  اللايللا المتلاكللم  –أزهللئ  المدلل  المتلللاي  –اتسللتزا م الاي اميكيللم 
 –التياا والزها والمااومم والااا  والطاقم والتااا ومدامل الااا   قيا  –أزهئ  اللث  –اىزهئ  اتستاتيكيم 
  CROأزهئ   –وقيا  الكميات الط يديم  –ق اطا التياا المتغيا  –ق اطا التياا الثا ت 

 

EEC1202 ( 2إلكترونيات)         (2+4) 
ايط ألاايلللم الاط يلللم : ال  للل –الخلللواص اتسلللتاتيكيم والاي اميكيلللم  – ملللوذج ا املللول  –عملللل التاا ئيسلللتوا 

ال  لايط  –تيثيا المزلال ، الم لاط  الخطيلم والالخطيلم والتشل ع ، املوئ و ملاذج وطلا  ات ليلائ تاا ئيستوا 
 –الاط يم مدئولم ال وا م : أ واعها وخواصها وتلديل م اط  التشغيل الثالثيم ، اموئ و ماذج وطا  ات ليائ 

اسللتخاامها كمااومللم ، مصللاا تيللاا ثا للت ، أمثدللم تط يايللم مختللاا  ، تط ياللات عدلل  ال  للايط ألاايللم الاط يللم : 
 تك ولوزيا الاوايا المتكامدم

 

EPM1203 ( 2دوائر كهربية)        (2+3) 
اوايلا مك لاات  –اللاوايا المغ اطيسليم  –اللاوايا ثالثيلم اىوزل   – RLC , RC, RLالتلديلل الدلا ا للاوايا 

متسدسلدم  –تلديلل اللاوايا الكها يلم لدتيلاا المتغيلا غيلا الزي ل   –وزه  الملل اله اسل  لدمتزل  الل –التشغيل 
  وايا

 

CCE1204 ( 2برمجة الحاسب)        (2+2) 
اإلاث والاا ديلم  –ئياا  التلميل عدل  المشلغل  –اىشياء والفيات  –الاوال  –خصايص لغات ال امزم الشيييم 

الطلللاائات  –ال لللاام  متدلللاا  المدفلللات  –ت والمدفلللات التلللا اا –اللللاوال ات تااضللليم  –إلعلللاا  اتسلللتدمال 
 تط ياات ه اسيم –مكت م الطاائات الاياسيم  –واتستث اءات 
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CCE1205 (1+3)         بنية الحاسب 
 –لوللم الدمل   –عصلا الملاو  –كا  التت لع  –الفيا   –لولم المفاتيح  –مداتت اإلاخال  –أ وا  اللاس ات 

المدزلالت  –الطا دات  –ولاات الداض المسطلم  –ولاات عاض الفيايو  –خااج مداات اإل –الماسلات 
 RAMذاكلللا   –( SRAMاتسلللتاتيكيم ) RAMذاكلللا   –( RAMذاكلللا  الوصلللول الدشلللواي  ) –ال يا يلللم 

ذاكلا  الالااء   اللط  –التئام يلم  DRAMذاكللا   –غيلا التئام يلم  DRAMذاكلا   –( DRAMالاي اميكيلم )
(ROM )–  ذواكاEPROM , EEPROM , PROM –  اىقااص  –الذاكا  المخ ييم  –الذاكا  الوميضيم

الوللا   –وللا  المدالزلم الماكئيلم  - ظلم الشلاايط المغ اطيسليم  –اىقااص الضلوييم  –الصد م المغ اطيسيم 
دديملات وضلع أكلواا ت –عمديلات اإلاخلال د اإلخلااج  –عمديات اللذاكا   –لغم التزميع  –اللسا يم د الم طايم 

  اآللم 



 كلية الهندسة                   جامعة طنطا
 

-991-  

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 



 كلية الهندسة                   جامعة طنطا
 

-991-  

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 هندسة القوى واآلالت الكهربية 

 ثانيةالفرقة ال
 األول الفصل الدراسي

 

PME2109 ( 3رياضيات هندسية )(2+3)        أ 
اللدول الداايلم لدمدلااتت الز ايلم الخطيلم وغيلا  –اتست  اط واتستكمال  طاق  المختدفم  –تو ي  الم ل يات 

الداايلم والمدلااتت التفاضلديم الطا  الداايم للل المدلااتت التفاضلديم  –داا  التفاضل والتكامل ال –الخطيم 
 ل  ثلالث أ دلاا  ل  لاللم تط ياات للل المسايل اللايلم لمدااللم ت لال   اسلتخاام  صلل المتغيلاات  –الزئييم 

الفلوق  والتلتل  ( ) اإلخماا RLCتط ياات    اللل الداا  لاايا  ) –أ ظمم اتلااثيات الكاويم وتاسطوا يم 
 واللاج وآتت الا يو (

 

EPM2104 (2+3)        مجاالت كهرومغناطيسية 
 –الت اعللا  –قللا وو زللاو   –الفلليض الكها لل   –شللا  المزللال الكها لل   –قللا وو كولللوم  –التلديللل اتتزللاه  

المتسلدم  –وا   ظايلم الصل –الدوائل  –المااومم  –الموصالت  –الطاقم الكها يم والزها الكها    –المتز  
 ظايلم  –قلا وو أم يلا  –المزلال المغ اطيسل  الثا لت  –مدااللم ت لال   –مدااللم  واسلوو  –اسلم المزلال  –

 –لللل الللاوايا المغ اطيسلليم  –الملاثللم المت االللم  –الملاثللم الذاتيللم  –الملاثللم  –الاللو  المغ اطيسلليم  –سللتوي 
 يلمدااتت ماكسو –المزال المغ اطيس  المتغيا ئم ياً 

 

EPM2105 ( 1هندسة القوى الكهربية)       (3+3) 
أااء خطللوط ال اللل للالللم  –التصللميم الكها لل  لخطللوط ال اللل الهواييللم  –ع اصللا م ظومللات الاللو  الكها يللم 

التصميم الميكلا يك  لخطلوط ال الل  –الدوائل الكها يم واى ااج  –الطويدم(  –المتوسطم  –الاصيا  اتتئاو )
 توئيع التياا المتااا(  –توئيع التياا المستما ت التوئيع )ش كا –الهواييم 

 

EPM2106 (2+4)         تحويل الطاقة 
الاللو   –الطاقللم وماا لل  الطاقللم  –تلويللل الطاقللم الكها يللم إللل  طاقللم ميكا يكيللم والدكلل   –مصللااا الطاقللم 

الكهاومغ اطيسلليم ألاايللم ومتدللاا   الميكا يكيلم والدللئم والاللو  الاا دللم الكها يلم الملوليللم واللاكيللم  لل  الل ظم
عالقات الطاقم  ل  الل ظم  –الماكئ  والموئعم  الاو  الاا دم المغ اطيسيم    المدفات –تيثيا ال اوئ  –اإلثاا  

آتت المما دلللم  –اآلتت المتئام لللم  :الكهاومغ اطيسللليم وتط يااتهلللا عدللل  اى لللوا  التاديايلللم لللل تت اللللاواا  
اللمل  –مدامل الخاج  –م اائ تصميم آتت التياا المتغيا  –آتت اللث  –تياا الثا ت آتت ال –المغ اطيسيم 
     اللمل المغ اطيس  –الكها   
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MEP2141 (1+3)        هندسة ميكانيكية 
سللاياو  –اسللتاتيكا الموايللع  –قيللا  الضللغوط  –ال للااوميتا  –الضللغط  –المللايع المثللال   –خللواص الموايللع 

الالا وو  –خواص الغلائات  –أ وا  المضخات وطا  لساب الكفاء   –لم  او ول  وتط يااتها مداا –الموايع 
 –اللمللل واإلشللدا  والتوصلليل  –التوصلليل اللللااا   –أسلل  ا تاللال اللللااا   –اىول لدللاي اميكا اللااايللم 

اإلشلدال  اتلتلاا   ل  مللاي –اواات الهلواء الاياسليم  –ملاكات اتلتلاا  اللااخد  )تصل ي  وتدايل  ( 
 –الملاكللات ث اييللم اىشللواط وقللااتها  –الكفللاء  الفدالللم لدملللاي  –اتلتللاا  المشللدل  الضللغط  – الشللااا  

 الملاكات ا اعيم اىشواط وقااتها 
 

CSE2154 (1+3)         هندسة مدنية 
لسلا ات الم اسليب  –التيوااوليت قيا  الئوايا  –الميئا يم  –قياسات المسا ات  الشايط واىزهئ  اإللكتاو يم 

م لاائ التلديلل  –ضل ط اأسليم الم شل ت  –تلديل وض ط التاا اسات وتوقيلع الم شل ت  –والاطاعات الطوليم 
الذ للذ ات واتهتللئائات  لل  الم شلل ت  –أساسللات الم شلل ت الخاسللا يم واللايايللم  –لدم شلل ت الملللاا  اسللتاتيكياً 

    الثايدم  تيزم لدمل المداات 
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 وى واآلالت الكهربيةهندسة الق 

 ثانيةالفرقة ال
 الثاني الفصل الدراسي

 

PME2209 ( 3رياضيات هندسية )(2+2)       ب 
إيزللاا  دللض التكللامالت اللايايللم  اسللتخاام  – ظايللم كوشلل  ايمللاو لدتكامللل  –الللاوال ذات المتغيللا الماكللب 

الات م الثا يم  استخاام متسدسالت  ذاتلل المدااتت التفاضديم الداايم  – ظايات التكامل عد  مسااات مغدام 
تط ياات متسدسالت الاو  ومداالم تز اا ومداالم  سل  ل  للل  –مداال  سل  –لل مداالم تز اا  –الاو  
 (    لاتتها المختدفم  RLCاوايا ) 

 

EPM2207 ( 2هندسة القوى الكهربية)       (4+4) 
اللتلكم  ل   –مدااتت الش كات الكها يلم ولدهلا  –الكميات لدولا  تمثيل  ظم الاو  و –الاوايا ال يا يم لدااا  

خطلوط  الل الالو  الكها يلم  اسلتخاام التيلاا  –مدامل الااا  اتقتصاا   –الااا  الفدالم وغيا الفدالم والزها 
 ماامم عو الكا الت اىاضيم  –المستما 

 

EPM2208 ( 1آالت كهربية)        (4+4) 
ت ايل التياا  – دل عضو التلويل  –مدفات عضو التلويل  –مدفات المزال  –التاكيب  – آتت التياا المستما

توصليل ملاكلات التيلاا المسلتما  –خواص المولاات  –توصيل مولاات التياا المستما  –مدفات التدويض  –
مدفلات اللتلكم  ل  زهلا  –اللتلكم  زهلا المزلال  –اللتلكم  ل  سلاعم ملاكلات التيلاا المسلتما  –الخواص  –

م لاائ  –التلميلل  –الكفاء   –الفامدم الكهاومغ اطيسيم  –طا   اء لاكم ملاكات التياا الثا ت  –التلويل 
 تصميم آتت التياا المستما 

 

EPM2209 ( 1إلكترونيات قوى)        (2+3) 
 –طلا  الفلتح  – ثايايستوا –اوايا تاويم التياا  –أ وا  اوايا إلكتاو يات الاو   –أزهئ  أش اه الموصالت 

 –الخصلايص والتوصليالت  –أ لوا  أشل اه الموصلالت لدموللاات  –المولاات الملكوملم  – GTO –تاياي 
  PJT , MOSFET , IGBT –ستوا الاو  أ وا  تاا ئي

 

MPE2244 محطات القوى الميكانيكية       
 (2+1) 

 –اواات الالو  ال خاايلم  –اايلم وتط يااتهلا الاا وو الثلا   لدلاي اميكا اللا –اى وا  المختدفم لملطات الاو  
أ للوا  الغاليللات  –اواات الاللو  الغائيللم والتط ياللات المختدفللم  –الللاوا  الدمديللم لملطللات الاللو  ال خاايللم 
 التوا ي ات ال خاايم  –المستخامم    ملطات الاو  الميكا يكيم 
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EPM22H3 (1+1)         التقارير الفنية 
 –كيفيم التاقي     استدمال الكدمات والفدال ذات المدا   المتشا هم  –لتااايا )أو الماالم( كيفيم كتا م ع اصا ا

كيفيم لذ  أو است اال الد ااات  –كيفيم التد يا الواضح  يقل عاا مو الكدمات ال سيطم واستخاام الكدمات  اقم 
 كيفيم اسلتخاام –لم    لدمددوم ، واىئم م كيفيم استخاام الاوايم والمااا ات ، وا –كيفيم ا ط الزمل  –الئايا  

كيفيلم اسلتدمال  –كيفيلم اسلتدمال الفواصلل المختدفلم  –اتختصااات ، واللاو  الك يا  ، واىاقام    الزمل 
تمللاايو  –الطلا  المختدفللم لكتا لم التالاايا  –الملتويللات اىساسليم لدتالاايا  –اىشلكال التوضليليم والزلااول 

  يم مختدفم لكتا م تااايا ه اس
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 هندسة القوى واآلالت الكهربية 

 ثالثةالفرقة ال
 األول الفصل الدراسي

 

PME3114 ( 4رياضيات هندسية)        (2+2) 
اوال المتغيللاات  –المتغيللاات الدشللواييم  –ال ظايللم اىساسلليم لاللتمللاتت واتلتمللال الشللاط  وتط يااتهمللا 

التشلللتت(  –المالللايي  اتلصلللاييم لدتوئيلللع )المتوسلللط  –اييم لدمتغيلللاات الدشلللو اوال التوئيلللع –الدشلللواييم 
 – tتوئيلع  –التوئيدلات المتصلدم )الط يدل   -هاي ا زيومتاي(  – واسوو  –التوئيدات الم فصدم ) اي وميال 

Xتوئيللع 
 –اخت للااات الفللاوض  – تللاات الثاللم ل للااومتاات التوئيللع  –( طللا  تاللايا  للااومتاات التوئيللع  2

 توا   ال يا ات  –الدي ات قيا  طا  ق ول 
 

EPM3110  (3+3)      توليد واقتصاديات الطاقة الكهربية 
اقتصاايات ملطات الالو  الكها يلم  –اى وا  المختدفم لملطات الاو  الكها يم  –م ل يات اىلمال الكها يم 

مصلااا الطاقلم  –اات توئيلع اىلملال  ليو المولل –اتقتصلاا  لل ظم الالو  الكها يلم التشغيل  –التدايفات  –
 تيثيا الملطات عد  ال ييم – ظم اىماو    ملطات الاو   –الزايا  والمتزاا  

 

EPM3111 ( 2آالت كهربية)        (4+4) 
تيللاا  –اللاايا  المكا يلم  –مللول أللاا  اىوزلل   –المللول المثللال   –التاكيلب  –أ لوا  المللوتت الكها يللم 

 –المفاقيلا  –ملو  يا لات اخت لاا اللاايا  المفتوللم واخت لاا اللاايا  الماصلوا  تدييو ثوا ت الملول  –المغ طم 
التوصليالت المختدفلم  –الملوتت ثالثيم اىوزل   –الملوتت الذاتيم  –طا  الت ايا  –ت ظيم الزها  –الكفاء  

   واازم الدئل المد –اى داا الاييسيم  –م اائ تصميم الملوتت  –ملوتت اىزهئ   –لدملوتت الثالثيم 
 

CCE3170 (2+3)        أسس التحكم اآللى 
الملللال  –اتتللئاو  –اوا اللاسللب كلللاكم  –قياسللات الللتلكم  –مكو للات الللتلكم  –مفهللوم الللتلكم  لل  اللل ظم 

تلديلل  –طايالم متغيلاات اللاللم  – PIDلاكملات  –( أشلكال ) لوا –أشلكال ) يكوسلت (  –له اس  لدزلذوا 
 داو م اللاسب وتصميم  ظم التلكم  م

 

EPM3112 (1+3)        هندسة الجهد العالى 
توليلا وقيلا  الزهلوا  –المزاتت الكها يلم وطلا  قياسلها  –استخاامات الزها الدال      ظم الااا  الكها يم 

ها  ظلا –ات هياا الكها      المواا الدائلم الصد م والسايدم والغائيم  –المتااا  والمستما  وال  ضيم الداليم 
 –اللتلكم  ل  الزهلا والتلااا وظلاها  تزلاوئ الزهلا  –ظاها  ااتفا      ظم الاو  والوقايم م ها  –الكواو ا 

  ظم التيايض –كا الت الزها الدال   –الكا الت اىاضيم 
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**1EEC3 ( 1مقرر اختيارى) 

 

EEC3143 (1+2)         اتصاالت كهربية 
إئاللم  –تدايل السدم والتلااا  –خطوط ال ال  –الماشلات  –الدشواييم المتغياات والدمديات  -التلديل الطيف 

ماسللالت  –الضللوء  لل   ظللم تدللايل السللدم والتللااا  –التمثيللل الاياضلل  لدضوضللاء  –تدللايل السللدم والتللااا 
 أ ظمم اتتصاتت الاقميم و ال ال يا ات  –اتتصاتت ال  ضيم  –ومستا الت الااايو والتديفئيوو 

 

EEC3144 (1+2)       هجهة  الرقمية وأنممة القيا    األ 
أزهئ  اإلسديكسوب الاقميم  –اىزهئ  الاقميم  –قيا  اىليا  ال صايم  –تيثيا الشوشا   –ملوتت ال يا ات 

 –والاقميللم الت اظايللم  –الملللوتت الت اظايللم الاقميللم  –المزسللات واوايللا التغيللا الفيئيللاي  ل شللااات  –
 –أزهلئ  الايلا  الكهاوميكا يكيلم  –أ ظملم الايلا  اىتوماتيكيلم  –والتااا د الزها  –ااا ملوتت الزها د الت

أزهئ  الايا  الاقميم المستخامم     ظم  –اىزهئ  المستخامم    الوقايم الاقميم د أزهئ  اتستشداا عو  دا 
 –التلديللل الم طال  الكها لل   – أ ظملم الايللا   اسلتخاام الديللئا ذات ال دلا الوالللا والمتدلاا –الالو  الكها يللم 

 الملدل الطيف  ل شااات واإلشاا  الاقميم
 

EEC3145 (1+2)       هندسة اإلذاعة الصوتية والمرئية 
مسلتا الت التديفئيلوو  –كلامياات التديفئيلوو  – ظلم التديفئيلوو  –اسلتداا  الصلوت والتسلزيل  – ظم اإلذاعم 
 –مك اات الفيلايو  –التلكم عو  دا  –مستا الت التديفئيوو المدوو  –أس  التديفئيوو المدوو  –ألاا  الدوو 

 –ال ظام الصلوت   –اوايا ات لاا  اى ا  والاأس  لدمخازات  –اوايا التئامو  –اوايا التلكم    الكسب 
مدلاات ال الل  ليو التديفئيلوو  –مدلاات الدلاض السلي ماي   –اكتشا  اىعطال    اوايا الااايلو والتديفئيلوو 

 الموسيا  اإللكتاو يم وأزهئتها –وسايل الط ع اإللكتاو    –شاايط واسطوا ات الفيايو  –والسي ما 
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 الفصل الدراسى الثانى
 

EPM3213 ( 2إلكترونيات قوى)        (2+2) 
تشلغيل المللوتت  –اوايلا الاطلع  –التياا المتغيا ت ظيم زها  –التلويل مو التياا المتغيا إل  التياا المستما 

التلويل مو التياا المستما  –التلويل مو التياا المستما إل  التياا المتغيا ألاا  اىوز   –اوايا ال  ضات  –
مللوتت  –مللوتت م  لع تيلاا  – PMWمللوتت  –خطلو   6مللوتت  –إل  التياا المتغيا ثالث  اىوز  

 الوقايم –اوايا التلكم  –اإلثاا  اوايا  –م  ع زها 
 

EPM3214 (3+4)       تحليل نمم القوى الكهربية 
استاااا  ظم الاو  الكها يلم  –الاصا غيا المتوائو  –الاصا الثالث  اىوز  المتوائو  –الماك ات المتماثدم 

تغيا اللزم أو الشلكل مصفو ات الش كات )اااسم الخصايص اله اسيم الت  ت تتيثا   –الدلظ  وغيا الدلظ  
 –اااسلم سلاياو اللملل واللتلكم  يل   –مصلفو ات المداوقلم  ل  الشل كات الكها يلم(  –   الش كات الكها يلم 

 –مداييا م سطم لالستاااا الدا ا     ظم الاو  الكها يلم المللاا   –اللاتت الدا ا      ظم الاو  الكها يم 
 يماتستاااا الاي اميك      ظم الاو  الكها 

 

EPM3215 ( 3آالت كهربية)        (4+4) 
 –المزلال المغ اطيسل  اللاواا  –مدامل الخطلو   –مدامل التوئيع  –مدامالت المدفات  –مدفات التياا المتغيا 

 –ملاكلات لثيلم ذات لدالات ات لئت   –الدضو اللاواا ذو الافلص السل زا    –اآلتت اللثيم ثالثيم اىوز  
اتخت ااات الكها يم    لالم  –الاوايا المكا يم  –أ وا  التشغيل  –ات ئت   –للثيم  ظايم عمل الملاكات ا

طلا  اللتلكم  ل   –م ل يلات الدلئم د ات لئت   –مدلااتت الالاا   –عام وزوا لمل و   لالم عام اللاكلم 
الللاايا   – الملللاي اللثلل  ألللاا  اىوزلل  – ظايللم المزللال الث للاي  الللاواا  –طللا   للاء اللاكللم  –السللاعم 
لسللا ات  –مكثلل  ال للاء د مكثلل  اللكللم  –مكثلل  ال للاء  –الوزلل  المفصللول  –طللا   للاء اللاكللم  –المكا يللم 
 مثال عد  تصميم ملاي لث  ثالث  اىوز  –الخواص 

 

EPM3216 ( 1التحكم فى نمم القدر  الكهربية)      (2+3) 
 –اللتلكم الالخطل  وااللم التدايل   –وال اتسلتزا م ا –قا ديلم الل ظم لتالايا المتغيلاات  –قا ديم ال ظم لدلتلكم 

 –أ ظملم اللتلكم متدلاا  المتغيلاات  –تاايا مدامالت ال ظام وتلايلا ال ملوذج  اسلتخاام طايالم أقلل الما دلات 
ل شللااات  Zتلويللل  –أ ظمللم ال يا للات المتاطدللم  –تكامللل أ ظمللم الللتلكم  –أ ظمللم الللتلكم شللايا  اتسللتاااا 

الاقمل   PIDتلكلم  –كفاء  أااء م ظومم التلكم المغدام واااسم استااااها  –ل الدكس  التلوي –وخصايص  
 تصميم المتلكم الاقم   تلايا مواضع اىقطاب تط ياات     ظم الاو  الكها يم –
 

CCE3271 المعالجات الدقيقة        
 (3+1) 

 –تدديمات لاكم ال يا ات  –أ ماط الد و م  –عماا  المدال  الاقي   –المدال  الاقي  واواه    اللاسب الاقي  
 –مواءملم اللذاكا   – امزلم المدلال  اللاقي   –تدديملات اللتلكم  ل  ال ا لام   –التدديمات اللسا يم والم طايلم 

مواءملللم مدلللاات  – D/A  ،A/Dمللللوتت  – ظلللم المواءملللم  –الوصلللول الم اشلللا لدلللذاكا   –لمااطدلللات 
 م المدال  الاقي التلكم  استخاا –اإلاخالداإلخااج 
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EPM32H4 (-+2)       دراسات الجدوى للمشروعات 
إااا   –اإل تلاج( اااسلم زلاو  المشلاو   –الت فيلذ  –ماالل المشلاو  )التصلميم  –المصطدلات المستخامم 

 الزوا     المشاو  
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 لرابعةالفرقة ا

 األولالفصل الدراسى 
 

EPM4117  (4+4)        (4بية )آالت كهر 
مدال تغيا زهلا  –الاوايا المكا يم  –اا  دل عضو التلويل  –ساعم التئامو  –التاكيب  –اآلتت المتئام م 

م ل يلات  –المفاقيلا والكفلاء   –لأللمال )ذو مدامل قاا  ألاايم ومدامل قلاا  متليخا  ومداملل قلاا  متااملم( 
الملاكات المتئام م  –عئم التئامو  –التشغيل عد  التوائ   – اائ  تيثيا اىقطاب ال –الااا  وئاويم اللمل 

أسل  تصلميم اآلتت  –ملاكلات المما دلم المغ اطيسليم  –المكثفات المتئام م  – اء اللاكم  – ظم التغذيم  –
 المتئام م 

 

EPM4118 (2+3)       وقاية نمم القوى الكهربية 
 –طا  اكتشا  اىعطال  –الوسايل المستخامم  –ت م ظومم الوقايم مكو ا –المتطد ات اىساسيم ل ظم الوقايم 

تاسلليم المللالالت مللو  –تاسلليم المللالالت مللو  اليللم التكللويو  –اللمايللم غيللا الولوايللم  –اللمايللم الولوايللم 
تط ياات متممات ئياا   –الخواص الدياايم لدمتممات  –تاسيم المالالت مو  اليم التوقيت  –ال اليم الوظيفيم 

 –الوقايللم التفاضللديم  –وقايللم المغللذيات اللدايللم  –وقايللم المغللذيات اإلشللداعيم  –لتيللاا لوقايللم  ظللم التوئيللع ا
 –ماللااو الايمللم  –أساسلليات الوقايللم المسللا يم  –تط ياللات لمايللم المولللا والملللول  –اللساسلليم  –اتسللتاااا 

 الوقايم المسا يم لوقايم الخطوط تط ياات –خواص المتممات المسا يم وكيفيم تصميمها  –ماااو الوز  
 

EPM4119 (3+2)      تطبيقات الحاسب فى نمم القوى الكهربية 
مصللفو ات السللماو لاضلل او  –مصللفو ات  ظللم الاللو  الكها يللم )مصللفو ات الللاخول والتوصلليالت  –ماامللم 

 امزلم الل ظم اعت لااات ال امزلم ) –مصلفو ات اللاوايا(  –مصفو ات المداوقم لاض او التوصيل  –التوصيل 
اااسللم سلاياو الاللاا  لألغلااض التااي يللم  –الطلا  واتعت للااات الدمديلم  –اااسللم سلاياو الاللاا   –الك يلا  

 –طا  ال الل  –مدامالت التوئيع  –اااسم ساياو الااا   طايام الفصل  –والسايدم واتستخاامات الخاصم 
 مذزلم  دللض مكو لات  ظللم  –اااسللات اىخطلاء  –اللتلكم  ل  التوليللا الكها ل   –الوسللايل  –اإل زلائ اىمثلل 
 تط ي   دض لئم ال اام  الزاهئ  –الاو  الكها يم 

 

**EPM41 ( 2مقرر اختيارى) 

 

EPM4120 (1+3)       النمرية العامة لآلالت الكهربية 
تت الدئل مداا –اإلطاا ثالث  الطوا  –الملاوا الاواا   –التلويالت الخطيم  –اآللم اىساسيم ذات الاط يو 

اآلتت المتئام للم  –المولللاات ذات المزللاليو المتدامللايو  –اىااء المسللتاا والدللا ا  –آتت التيللاا المسللتما  –
 –اىااء المسللتما والدللاا   –الملاكللات اللثيللم ثالثيللم الطللوا  –اىااء المسللتاا والدللاا   –ثالثيللم الطللوا 

 الملوتت الكها يم  –الملاكات ألاايم الطوا 
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EPM4121 (1+3)         تركيبات كهربية 
اختياا اىزهئ  والمدلاات الكها يلم  –تصميم  ظم اإلضاء   –الكوا المصا  والدالم   –المواصفات الاياسيم 

اىاوات واىزهللئ  والميخلللذ  –أزهلللئ  الللتلكم  –لولللات التوئيلللع الاييسلليم والفاعيللم  –قضلل او التوئيللع  –
 –شلا اىسلالي الهواييلم  –تاكيب الكا الت اىاضيم  –ت الكها يم غا م الملوت –التيايض  –والمصهاات 

 السالمم الكها يم –التوصيالت الم ئليم 
 

EPM4122  (1+3)       نمم الطاقة الجديد  والمتجدد 
الطاقلم  –الطاقلم ال وويلم ات امازيلم  –ال طاايلات وأ واعهلا التاديايلم واللايثلم  –ماامم عو الطاقات المتزلاا  

طاقلم المليطلات  –طاقلم الكتدلم الليلم )طاقلم التاكيلب الضلوي (  –طاقم الايح  –الخاليا الشمسيم  –سيم الشم
طللا  لايثللم لتوليللا الطاقللم  –الطاقللم اللااايللم الزو يللم  –طاقللم لاكللم اىمللواج والمللا والزللذا  –اللااايللم 
 طا  تخئيو الطاقم –الكها يم 

 

**EPM41 ( 3مقرر اختيارى) 

 

EPM4123 (1+3)      قوى الكهربية بالتيار المستمرنقل ال 
 –الايللوا التلل  يفاضللها التيللاا المسللتما  –مااا للم  لليو ال اللل  التيللاا المسللتما وال اللل  التيللاا المتللااا  –ماامللم 

تلديللل اىخطللاء الملتمللل  –مدللاات اللمايللم  – ظللم التوئيللع واتسللتخاام  –خصللايص ال اللل  التيللاا المسللتما 
 طا  التصميم –اعت ااات اقتصاايم  –وطا  عالزها لاوثها أث اء التشغيل 

 

EPM4124 األداء الميكانيكى لآلالت لكهربية      
 (3+1) 

 ل  لاللم  –اآلتت المتئام لم(  –اآلتت اللايثلم  –طا  تمثيل اآلتت الكها يم التاديايم )آتت التياا المستما 
تط يالات عدل   –عد  خصايص اىااء لهلذه اآلتت  اللصول –استخاام لئم ال اام  الزاهئ   –اىااء الدا ا 

 آتت المما دم المغ اطيسيم الماطدم( – دض اآلتت الخاصم )اآلتت عايمم الفاش 
 

EPM4233 (1+3)       طرق التحكم بإلكترونيات القوى 
م اتتزلاه  اللتلك –اللاكملات التاديايلم واللايثلم  –طلا  وآليلات الملاكلا   – مذزم   لايط أشل اه المواصلالت 
 والاياس  لملاكات التياا المتااا

 

EPM4026 (3+1)          مشروع 
ياوم الطالب  إعااا مشاايع ه اسيم    مزال التخصص وياا مزد  الكديم المشاايع   اء عد  اقتلااو مزدل  

 الاسم 
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 رابعةالفرقة ال

 الفصل الدراسى الثانى
 

EPM4227 (2+4)        ك الكهربىالتحري 
التسلييا  –خلواص آتت الزلا  –آتت الزلا  –م ل ل  الدلئم والسلاعم الا لاع   –خواص اىلملال المختدفلم 

 اختياا تسييا اآلتت الكها   –التسييا ل تت المتئام م  –التسييا ل تت اللثيم  –ل تت المستما  
 

EPM4228 ( 2التحكم فى نمم القوى الكهربية)      (2+3) 
اللتلكم  ل   –التلكم    الااا  الفدالم والتااا لمولاات الالو  المتئام لم  – موذج ومكو ات  ظام قو  كها يم 

التلكم    الااا  غيا الفداللم لشل كات التوئيلع  –زها مولاات الاو  المتئام م عو طاي  التلكم    المغذيات 
( لدللتلكم والسلليطا  عدلل  SCADAام  ظللام اسللكااا )اسللتخا –تصللميم لللاكم للل ظم الاللو  الكها يللم  –وال اللل 

 الملطات والش كات
 

EPM4229 (2+3)       تطبيقات نمم الوقاية الكهربية 
تط يالات  –خواائميلات الوقايلم الاقميلم  –أسلاليب الوقايلم الاقميلم  –مااا م الوقايم الاقميم  اى وا  اىخا  

الوقايلم ضلا  الص أو ئيلاا   –الوقايم الفاقيم  –او  الكها يم  ظم الوقايم للمايم ولاات التوليا    ملطات ال
الوقايللم ضلا  اللا تيللاا  –الوقايللم ضلا التغذيللم الئايلا   –الوقايللم ضلا اتصللال الدضلو الثا للت  لاىاض  –التلااا 
تط يالات  ظلم الوقايلم للمايلم  –الوقايم ضا لالت عام اتتئاو  –الوقايم ضا تيايض مدفات المزال  –المزال 
وقايلم المللوتت  –وقايم الملوتت  استخاام الوقايلم الفاقيلم  –وقايم الملوتت ضا ئياا  التياا  –وتت المل

 –تط ياللات  ظللم الوقايللم للمايللم الملاكللات  –المشللاكل الخاصللم  لل  لمايللم الملللوتت  –متدللاا  اىطللاا  
 خطوط  ال الزها الدال   تط ياات  ظم الوقايم للمايم –تط ياات  ظم الوقايم للمايم قض او التوئيع 

 

EPM4230 (1+4)        اآلالت الكهربية الخاصة 
الملاكلات  –ملاكلات المغ لاطي  اللاايم  –اآلتت الدامم  –اآلتت ذو الاطب المشاو   –آتت اللث الث اييم 

 ملاكات المما دم المغ اطيسيم الماطدم –ملاكات الخطو   –عايمم الفاش 

 
42**EPM ( 4مقرر اختيارى) 

 
EPM4231 الحاكم المنطقى المبرمج فى النمم الكهربية     

 (3+2) 
تشلغيل اللاكملات  –المؤقتات الئم يم ااااا الخ(  –تداي   اللاكمات الم طايم الم امزم ومكو اتها )المتممات 

اا  الكد  التلكم الاي –ولاات التوقيت واقتها  –التت ع المتسدسل لد ا ام  لمااعا  ولاات الدا  –وخصايصها 
ملااخل التيلاا المسلتما  –ال ظم الداايم والم طايلم  –اىواما الاياضيم واللسا يم  –استلوائ و ال ال يا ات  –

 تط ياات اللاكم الم طا  الم ام      ظم الاو  الكها يم –مخااج المتممات والتاا ئستوا  –والمتااا 

EPM4232 (2+3)      تخطيط وتصميم نمم القوى الكهربية 
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 –تخطليط التوليلا الكها ل   –التخطيط تمتلااا الشل كم  –الت  ؤ اىمثل لأللمال  –تخطيط  ظم الاو  الكها يم 
التخطليط المتكاملل لدتوليلا  –التخطيط مع وزوا مصااا لدتوسلع  –التوليا الم ام   –الطا  الم اييم لدتخطيط 

طلا   –م الضلخمم ل الل الالو  الكها يلم تخطليط الل ظ –التخطيط ملع وزلوا عواملل علام الياليو  –واىلمال 
الطلا  الاياضليم المثدل   –الدلول واىملاو واتعتماايلم  – ماذج طلا  ال الل  –التخطيط ل ال الاو  الكها يم 

 لدتخطيط
 

EPM4233 (2+3)      تطبيقات الحاسب فى اآلالت الكهربية 
خصللايص اآلتت الكها يللم  اسللتخاام اااسللم  –اسللتخاام لللئم ال للاام  الزللاهئ   لل  تصللميم اآلتت الكها يللم 

 كتا م  اام  خاصم لدمل  ماذج اياضيم لتمثيل اآلتت الكها يم واااسم استزا يتها –اللاسب 
 

EPM4026 (4+ -)          مشروع 
 يستكمل الطالب المشاايع الت   اأوها    الفصل الاااس  اىول
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 هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية 
 ثانيةلالفرقة ا

 األولالفصل الدراسى 
 

PME2110 ( أ3رياضيات هندسية )        (2+3) 
الطللا  التفاضلليديم  –التفاضللل والتكامللل الدللاا   –اللدللول الداايللم لدمدللااتت الز ايللم الخطيللم وغيللا الخطيللم 

 الداايم 
 

EEC2103 ( 1دوائر إليكترونية)        (3+3) 
 –التغذيللم الماتزللع  –اسللتاااا زهللا ات ليللائ  -   للاي  الاط يللمث ماازدللم: طللا  لسللاب تشللغيل التاا ئسسللتوا

 –لتك يللا اإلشللااات الصللوتيم  ( T,Y,Zتلديللل ) –مدللامالت اتتللئاو ل شللاا  الصللغيا  ل مللوذج التاا ئسللتوا 
طد لات مك لا قلاا  التاا ئسلتوا ) التالااو مت –اإلشلاا  الصلوتيم  تاااو ملوتت مك اات قلاا  – RCتاااو 
خصلايص مك لاات  -مك لاات التشلغيل: مك لاات الفلا   –عمديلم اللا ع والشلا  –لتالااو المللول( ا –الم اشا 
ملوتت التياا دالزها أو الزها دالتياا  –التفاضل(  –التكامل  –تط ياات )الزمع  –تااا اتستزا م  –التشغيل 

    ئاويم الوز ( –متداما   –مذ ذ ات ) زي يم  – Schmittاوايا  –مااا م  –
 

EPM2142 (2+3)        مجاالت كهرومغناطيسية 
 –ات للاا   –قلا وو زلاو   –الفليض الكها ل   –شلا  المزلال الكها ل   –قلا وو كوللوم  –تلديل متزهلات 

السللدم  –طاياللم التماثللل  -الدللوائل  –المااومللم الكها يللم  –الموصللالت  –الزهللا الكها لل  والطاقللم الكها يللم 
 ظايلم سلتوي  –قا وو أم يا  –المزاتت المغ اطيسيم الثا تم  –مداالم ت ال   –مداالم  واسوو  - -الكها يم 

الاوايا  –الملاثم المت االم  –الملاثم الذاتيم  –الملاثم الكها يم  –المواا المغ اطيسيم  –الاو  المغ اطيسيم  –
 مدااتت ماكسويل –المزاتت المغ اطيسيم المتغيا  مع الئمو  –المغ اطيسيم 

 

EEC2104 (3+3)         نمرية االتصاالت 
المتغيلاات والدمديلات  -الدالقم المت االم  يو اىملواج   –تلويالت  وايا  –متسدسدم  وايا  –التلديل الطيف  

 – FMتوليلا   – FMأ ظملم التدلايل التلااا   –مداتت اتتسلا   – AMأ ظمم تدايل اتتسا   –الدشواييم 
 FMالضوضاء    أ ظمم  – AMأ ظمم  الضوضاء    –مداتت التااا 

 

EEC2105 ( 1قياسات إليكترونية)        (3+3) 
 –اخت اا اى ظمم الخطيلم  –الفولتميتا الاقم   -الموصالت  –اسيدسكو ات الدي ات والتخئيو  –اىسيدسكوب 

أ ظمللم  –ا  قيللا  الاللا –زهللائ التلديللل الطيفلل   –قيللا  الوزلل   –قيللا  التللااا والللئمو  –قيللا  المداوقللات 
 أ ظمم التسزيل   –اكتساب ال يا ات  –الاياسات اىتوماتيكيم 

 

EEC21H3 (-+ 2)         التقارير الفنية 
 تط ياات إلعااا التااايا اله اسيم  -اىسدوب الدغو  لدكتا م الف يم   -إعااا التااايا  –م اائ الكتا م الف يم 
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 ثانيةالفرقة ال

 الثانىالفصل الدراسى 
 

PME2210 ( ب3رياضيات هندسية )       (2+2) 
 دض التوئيدات  –التاايا التا يد   –المتوسط الخط   – طا  اتات اط والااا   –تتا ع المتغياات الدشواييم 

 –التالاياات اإللصلاييم  –ياً أخذ الدي ات واإللصاييات لدتغياات الدشواييم الموئعم توئيداً اات اط –الاياسيم 
 التلديل اتاتااا 

 

EEC2206 ( 2دوائر إليكترونية)        (3+3) 
 –الخلواص الداملم لمك لاات التغذيلم الماتزدلم السلال م  –مك اات التغذيم الماتزدلم: مفهلوم التغذيلم الماتزدلم 

اوايا  –إئالم ئاويم الوز   –لزي يم المذ ذ ات )ا –مااومت  الاخل والخاج لمك اات التغذيم الماتزدم السال م 
 –اتسللتثاا   –ذات الكايسلتال( متدللاا اتهتلئائات: ذو للالت  اسللتاااا )زهلا ا ليلائ ثا للت وذاتل (  –اللا يو 

مك لاات الالاا   –مك لاات الزهلا ع لا تلاااات الااايلو  –)الا ط عو طاي  ال اعث(  Schmittاوايا شميت 
ذات التغذيلم ذو  –التلوال   –المتطد لات اىساسليم أ واعهلا )التلوائ   –ا م ظمات الزهل –ع ا تاااات الااايو 

ملل ظم الزهللا الكامللل ذو  –لالللم اسللتاااا وعايمللم اسللتاااا الللا ط عللو طايلل  ال اعللث أو الملصللل الماتزدللم 
 التغذيم الماتزدم(

 

EEC2207 (3+3)        هندسة االتصاالت 
أ ظملم  –التدلايل اللئاو   –التدلايل التلااا   -ايل السلدو  ماامم ل ظم اتتصلاتت: تلديلل كلل ملو  ظلم التدل

اللتلكم  –اللتلكم اآللل   ل  الكسلب  –الخالطلات  –الكاشلفات  –أزهئ  اإلاسال واتستا ال  –التدايل ال  ض  
مضلاعفات  –المللااات  –تط يالات مك لاات الالاا  لدتلاااات الاايويلم  –اللا ط  الموزلم  –اآلل     التلااا 

أزهلئ  اإلاسلال واتسلتا ال  –ومفكلي تاميلئ اتسلتايو  –مامئ اتستايو  –زهئ  التدايل السدو  أ –التااا 
 س م اإلشاا   –الماشلات المتوا ام  –مدياا اىااء    وزوا الضوضاء  –لدموزات المدالم تاااياً  اتستايو 

 لدضوضاء 
 

EEC2208 ( 1تموهجات كهرومغناطيسية)       (2+3) 
 ظايم ات دكاسات الصلغيا   –خايطم سميث ومشا هم المااومم  –لم تهيم والموزات الثا تم خطوط التوصيل ا

الموزلات  ليو للوليو  –الموزلات الماشلا   –ا تشاا الطاقم    خطوط التوصليل  –عالقات الطاقم والااا   –
و ومدامللل التللوهي –سللداات ات تشللاا  –الموزللات المتداضللم الكها للم والمغ اطيسلليم وخواصللها  –موصللديو 
الموزللات الكها يللم والمغ اطيسلليم المستداضللم  –ماشللاات الموزللات المغداللم  –مااومللم الموزللم  –ال وعيللم 

الموازللات المستداضللم  –لللل الموزللات  لل  اتلللااثيات اتسللطوا يم  –وخواصللها  لل  الماشللاات المسللتطيدم 
ماشللاات  –ل وعيللم لدماشللاات التللوهيو ومدامللل ا –الكها يللم والمغ اطيسلليم  لل  ماشللاات الموزللات الاايايللم 

 اىليا  الضوييم –الموزات المسطلم الدائلم 
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CCE2251 (1+3)        هندسة التحكم اآللى 
الملل اله اسل   –اتتئاو  –او اللاسب كلاكم  –قياسات التلكم  –مكو ات التلكم  –مفهوم التلكم    ال ظم 

 –طايالم متغيللاات اللالللم  PIDلاكمللات  –للتلكم إليكتاو يللات ا –أشللكال  لوا  –أشللكال  يكوسلت  –لدزلذوا 
 تلديل وتصميم  ظم التلكم  مداو م اللاسب  –تخصيص الهياكل المميئ  

 

EEC2209 ( 2قياسات إليكترونية)        (2+3) 
 –مايلا  ات فدلال  –الململول  –ملوتت الطاقم )اللساسلات( لايلا  الكميلات غيلا الكها يلم: مزلئئ الزهلا 

موللللاات  –قيلللا  التللاااات واللللئمو وال  ضللات  –اللساسللات الاقميلللم وتط يااتهللا  –ااا  قيللا  اازللم اللللل
تزلااب مدمديلم تغطل  موضلوعات  ل   –الاياسات  المدال  الاقي  )ميكاو اوسيسوا(  –اإلشااات والدااات 

 اإللكتاو يات والاوايا والمشغالت الاقيام والمزاتت الكهاومغ اطيسيم   
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 واالتصاالت الكهربية  هندسة اإللكترونيات
 ثالثةالفرقة ال

 األولالفصل الدراسى 
 

PME3115 ( 4رياضيات هندسية)        (2+3) 
 –المتغيلاات والدمديلات الدشلواييم  –اتلتملاتت المشلاوطم  – ظايلم الفيلات  – ظايم اتلتماتت اىساسيم 
اوال  –وئيدلللات المتصلللدم والمتاطدلللم اوال الت –اوال المتغيلللاات الدشلللواييم  –اوال توئيدلللات اتلتملللاتت 

الللل  للالفاو   –ماامللم الطلا   –مدللااتت تفاضليديم زئييلم  –خاصلم: اوال  يتلا وزاملا والخطللي وااللم  سلل 
  ظايم ات تظاا – ظايم اللاوا الماكئيم  –الاياضم المتاطدم  –الملاا  

 

EEC3110 ( 1انتشار الموهجات والهوائيات)       (3+3) 
المداالم التفاضديم    ال دلا الواللا وال دلايو التل  تلكلم االلم الزهلا  –الدائتت وقا وو زاو   اتستاطاب   

طاقم وقو  الكها يم  –أ ظمم المكثفات  –الموصالت    الدائتت الخطيم وطاي  الصوا  –الكها   الساكو 
ا التيللااات الثا تللم  لل  اىوسللاط اوايلل –المزللاتت المغ اطيسلليم السللاك م  –التيللااات الكها للم الثا تللم  –السللاك م 

المزاتت المتغيلا  ئم يلاً ومدلااتت ماكسلويل والزهلوا  –الزها اتتزاه  المغ اطيس   –المغ اطيسيم الخطيم 
 الملاكا   الئمو المتاطع لد ظم المتصدم    الئمو – Zتلويل  – تاسيم الئمو  –المتيخا  

 

EEC3111 (3+3)      تاإللكترونيات الرقمية فى نمم االتصاال 
الاللاا   –ئمللو تلليخيا ات تشللاا  –عللاك  سلليمو  كولللا    للاء أساسلليم لدللاوايا الاقميللم: هللامش الشوشللا  

تصميم  –ماكي ات اللالم الخواائميم  –تصميم الاوايا التااك يم  تا يم سيمو : الاا الت الدااات  –المستهدكم 
 تط ياات    اتتصاتت –المذ ب اللدا   –الاوايا الغيا ثا تم  تا يم سيمو : ألاا  اتستاااا 

 

EEC3112 (3+3)        اإللكترونيات البصرية 
 دض أ وا   –قاا  الخاج  –التااا  –التذ ذب  –ليئ ا ا   او  –التيثيا المت اال لألشدم الضوييم مع المواا 

توصلي  التيلاا المسلتما  –إليكتاو يلم شل   موصلدم  –  ايط ضلوييم  –التشكيل الكهاوضوي  لديئا  –الديئا 
المدلامالت  –تط ياات: أ وا  الدائل الضوي   –الوصدم الث اييم الضوييم ات هماايم ووصدم " و"  –والمتغيا 
 شاشات الداض ال دوايم السايدم –الخاليا الشمسيم  –تط ياات الاوايا  –والخواص 

 

**EPM31 ( 1مقرر اختيارى) 

 
EPM3146 (2+3)         آالت كهربية 

اآلتت  –اآلتت اللثيلم  –آتت التيلاا المسلتما  –الملوتت الكها يلم  –أس  تلويل الطاقم الكهاوميكا يكيم 
ملاكات المما دم المغ اطيسيم  –الملاكات اللثيم ألاايم الطوا  –ملاكات التلكم ث اييم الطوا  –المتئام م 

 ملاي التخدفيم –سو  ظام سيد –الملاي الدام  –اآلتت الخطيم  –ملاي الخطو   –
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EPM3147 (2+3)         إلكترونيات قوى 
لاكمللات  –المولللاات الملكومللم  –الثايايسللتوا  –اوايللا ث للاي  الاللاا  والمولللاات  –ث للاي  الاللاا   –ماامللم 

 الداكسات وأ واعها و ظايم عمدها –ماطدات التياا المستما  –تاا ئيستوا الااا   –الزها المتااا 
 

CCE3152 اكمات المبرمجة والنمم الموزعةالح      
 (3+2) 

 –المواءملللم الت اظايلللم  –المواءملللم الاقميلللم  –الوصلللول الم اشلللا لدلللذاكا   –المااطدلللات  –مواءملللم اللللذاكا  
الللتلكم  اسللتخاام  –مواءمللم مدللاات اإلاخللال د اإلخللااج  – D/A  ،A/Dملللوتت  –اللساسللات والمهييللات 

 المدال  الاقي 
 

CCE3153 (2+3)       العصبية االصطناعية الشبكات 
الشلل كات متدللاا   –الشلل كات ألاايللم الط اللم  –أسللاليب الللتددم  –ال مللاذج والدمللاا   –مللا هلل  الشلل كم الدصلل يم 

 تط ياات –الش كات ذاتيم الت ظيم  –الش كات اإللصاييم  –ذاكا  الام  وش كات التغذيم الخدفيم  –الط اات 
 

EEC31H4  (-+2)        اإلدار  والتسويق 
 –الاعايم واإلعالو  –التوئيع  –مهااات ال يع  –تلديل اىسوا  والتكهو  –ماامم    أساليب ال يع والتسوي  

 ال وال  ال فسيم    مدامدم الدمالء –الدوايح والاوا يو والماازع اىساسيم  –كتا م الم اقصات 
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 الثانىالفصل الدراسى 
 

EEC3213 (2+3)        االتصاالت البصرية 
عمل المسلتا ل  –إطال  وا ط الطاقم    اىليا  الئزازيم  –ماازدم عد  اتتصاتت ع ا اىليا  الئزازيم 

 –وصلالت ال اطلم لد اطلم  –أ ظملم اإلاسلال الاقميلم  –الكاشل  وق لل المك لا  –الضوي  الاقم  والت لاظا  
أ ظملم  – سل م اللاملل لدشوشلا   –اى ظملم المت لاظا   –ميئا يم الطاقم وئملو اتاتفلا   –اعت ااات اى ظمم 

 المك اات الضوييم – WDMتاسيم  –واتصاتت الم سزمم ع ا اىليا  الئزازيم  –اإلاسال متداا الا ا  
 

EEC3214 ( 2تموهجات كهرومغناطيسية)       (2+3) 
إثللاا   – مدللامالت التشللتت –وصلل  الللاوايا  – اوايللا ذات و مللاخل –ماشللاات الموزللم الللاوايا المكا يللم ل

 –مئيللات لدئاويلا  –ال هايات الموه لات  –اىزهئ  السد يم  –ا ط الماشاات  واسطم الفزوات  –الماشاات 
قياسلللات  – لللا ا   لللاو واللللا يو الضلللوي   –الوصلللالت الهيزي يلللم  ظايلللم اوايلللا اللللا يو  –اللللا ط الموزلللم 

قيلا  الطلول  –كشل  وقيلا  الموزلات الميكاومتايلم  –الكش  عو الااا  الضوييم  –ميكاومتايم وضوييم 
 قيا  مدامالت اىليا  –الموز  

 

EEC3215  المعالج الدقيق فى نمم االتصاالتتطبيقات     
 (2+3) 

 –المااطدلم  –اآللل  التلئامو  ل  اللاسلب  –وصالت  ظام اللاسب اآلل   -ال امزم –أساسيات لغم اتزتما  
أ ظملم اكتسلاب  –الاقلاي  الاا دلم لد امزلم  –التوصليل الث لاي   –تاسليم تلئامو اللاسلب  –إزااءات المااطدم 

أاوات التطويا  – اايل المكو ات الصد م ل اخال واإلخااج  –تط ياات عد  تلكم الاواات المغدام  –ال يا ات 
 عد  تط ياات المدال     اتتصاتت ماذج  –اااسات لالم المشاكل المفازيم  –
 

2**EEC3 ( 2مقرر اختيارى) 

 

EEC3216 (2+2)       اإللكترونيات الطبية الحيوية 
 –أساسليات الماسلالت الليويللم  –التك ولوزيللا لألزهلئ  الط يلم  مفلاهيم –اىساسليات لدفوسليولوزيا الكها اييلم 

صل لدزهلا الليلو  الكها ل  الموللا ل شلااات التاليلم: اى –مك اات الفا  ومتطد ات تشغيل اإلشااات الط يم 
ماسلالت الزهلا  –اسلم الزهلا المغ اطيسل   –اسلم زهلا الدليو  –اسم الدضلالت  –اسم المخ  –اسم الادب 

 ظم زمع ال يا ات وتوئيدها  ظم التزميلع  –الماشلات أس  التصميم والتط ي   –الليو  الكها   ومك ااتها 
 اى ظمم الط يم لدلاس ات –الماسالت الليويم الكيمياييم  –  اإللكتاو يم الدالزيم أس  اىزهئ –التماثد  

EEC3217 (2+2)         هندسة التليفةيون 
مسلتا الت التديفئيلوو  –كلامياات التديفئيلوو  – ظلم التديفئيلوو  –اسلتداا  الصلوت والتسلزيل  – ظم اإلذاعم 
 –مك اات الفيلايو  –التلكم عو  دا  –ا الت التديفئيوو المدوو مست –أس  التديفئيوو المدوو  –ألاا  الدوو 

 – ال ظلام الصلوت  –اوايا ات لاا  الفا  والاأسل  لدمخازلات  –اوايا التئامو  –اوايا التلكم    الكسب 
مدلاات ال الل  ليو التديفئيلوو  –مدلاات الدلاض السلي ماي   –اكتشا  اىعطال    اوايا الااايلو والتديفئيلوو 

 زهئتهاالموسيا  اإللكتاو يم وأ –وسايل الط ع اإللكتاو    –شاايط واسطوا ات الفيايو  –ي ما والس
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EEC32187  (2+2)       معالجة اإلشارات وتطبيقاتها 
تط يالات عدل  الماشللات  –الماشللات التوا ايلم  –الماشللات الاقميلم  – zتلويلل  –تلويل  وايا المللاا 

مدالزم اإلشاا  الاقميم لدصوا   –مدالزم اإلشاا  الاقميم لدصوا   – ت الصا تغيات ومضاعفا –التوا ايم 
 –تط ياللات أخللا   –مدالزللم اإلشللاا  الاقميللم لدسللو اا  –تط ياللات عدلل  مدالزللم اإلشللاا  الاقميللم لدللااااا  –

 تط ياات     ظم اتتصاتت
 

EEC3219 الدوائر المتكاملة الكبير  وتطبيقاتها      
 (2+2) 
 –تصلل يع المكو للات الخامدللم والفدالللم  –عمديللات مدالزللم السلليدكوو  –تطللوا التك ولوزيللا  –ت أساسلليم تدايفللا

شللوااا الاسللم  قواعللا تصللميم الاسللم التخطيطلل  –ملاكللا  الدمديللات   -تكامللل الدمديللات والتا يللات الاياسلليم 
طلا  اللمايلم ضلا  –قاو الااعا   – مذزم خطوط التوصيل  –طا  الاسم التخطيط   –أمثدم  –التخطيط  

 –مك لاات الفيلايو  –مك اات التااا المتوسط  –الااايو مك اات تااا  –التغدي   –الشل ات الكهاواستاتيكيم 
لداللم الطللوا  –المتذ للذ ات المللتلكم  يلل   الزهللا  –اتللئاو المتذ للذ ات  –المتذ للذ ات المت اغمللم وغيللا المت اغمللم 

 –المستكشللفات  –مدللااتت ال  ضللات  –مدللاتت الطللوا  – مدللاتت التللاااات –مدللاتت السللدم  –الموصللا  
 اى ظمم الداايم والت اظايم والمخدطم –ملاك  الاوايا  – اوايا اإلاسال واتستا ال

 

EEC3220  (3+3)        نمم االتصاالت الرقمية 
لمثدل  لدمكمملات الظلاو  ا –عمديم التكميم: شوشا  التكمليم  –التدايل ال  ض  السدو   –عمديم اخذ الدي ات 

الدمديات الدمديات الدشواييم:  –الخالطات الاقميم  –الخدط  تاسيم الئمو  –التدايل ال  ض  المامئ  –الاياسيم 
 الل الدمديلات الدشلواييم ع لا  –قيمم التاا ط واوال التلاا ط الدمديلات الاشليا   – الايمم المتوسطم –المستاا  

 – ظايلم الللا الماكلئ   –  الالاا  الشوشلا  الدمديلات الزاوسليم طيلكثا لم  –الماشلات متغيا  ملع اللئمو 
-DSBتيثيا الشوشا  عد  أ ظمم التدايل لدموزم المستما   –الشوشا     الما  الضي   –الشوشا  ال يضاء 

SC –   التدايل  –التلسيو    اللا ى ظمم التدايل السدو   –التدايل السدو   –تدايل غطاء التدايل السدو
 M-ary  سلل م الخطللي  لل   ظللام  –طيلل  االللم التمللام ما وعللم  –   لل  المللا  اىساسلل   للاوو تشللوه ال  ضلل

كشلا  التلاا ط  الل  –التلديلل  ل  ملا  اإلشلاا   –تدلايل ال ل ض السلدو   – الدليو ط ل  –المكااات الوتا  
 ظلام  –:  سل م الخطلي  ل  التوليلا NCFSK, OQPSK, QPSK, BPSKال يا ات    الما  المتوسط أ ظمم 

المااا لم  ليو  –التاميلئ  فلا  الئاويلم  – M-ARY, FSK, PSKأ ظملم  –الئاويلم المهزلو  –تدايل السدم 
 تط ياات الموام –أ ظمم التدايل الاقميم المختدفم الت  تستخام موزم لامدم والا  

 

EEC3221 (2+3)       الصوتيات وفوق السمعيات 
صلوتيم وال اللاوايا الميكا يكيلم –الصلوت ال سليطم وتاكي اتهلا  مصلااا –موزات الصوت المستويم والكاويلم 

 ي واعهللا الميكاو و للات  –السللماعات  ي واعهللا وأ ظمتهللا  –ت الطاقللم الصللوتيم تملللو –المتماثدللم اي اميكللاً 
الصلوتيات  –الصوتيات ال يييم    اىملاكو المفتوللم  –الصوتيات والسمديات  –قياسات الصوت  –وأ ظمتها 

      التط ياات الفو  سمديم –   اىماكو المغدام  ال يييم
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EEC4122 (3+4)       نمم االتصاالت باألقمار الصناعية 
إلشاا  وخدطها     ظم مدالزم ا –اىقماا الاواا   – ظم اتتصاتت عد  اىقماا الص اعيم ولسا ات الوصدم 

اتشلتااي المتدلاا  –اتشلتااي المتدلاا  تاسليم اللئمو  –اتشتااي المتداا  تاسليم التلااا  –الموازهم اىاضيم 
 المدالزم عد  متو الاما الص اع  – الملطات الاقميم  اىقماا الص اعيم – تاسيم الشفا  

 

EEC4123 ( 2انتشار الموهجات والهوائيات)       (3+3) 
اااسلم  –ث اي  الاطب  –وهواييات الصفي   أساسيات وتدايفات الهواييات المستخامم    اإلاسال واتستا ال

الهواييات الشلايطيم  –هواي  ث اي  ي طو   –هواييات الا يو  –هواي  السدي الطويل  –الصفي  واصط اع  
الهواييات اللدئو يلم  –وزم الم تادم ال طا  هواييات السدي ذات الم هواييات عايضم –هواييات  از  أواو  –
الهواييلات ذات الفتللم المسلتطيدم والاايايلم والهواييلات  –الهواييات ذات الزد لم  –الهواييات مئاوزم الامع  –

اسلتخاام الهواييلات  ل   –اوايا التغذيم لدهواي  المص و  مو سلدي ولدصلفي  ولدهواييلات الداكسلم  –الداكسم 
التليثياات  –ا تشلاا الموزلات الاقيالم  – ايلئ والللاا  المكا يلم لضوضلاء الهلواي   مدااللم – ظم اتتصلاتت 

 تيثياات ال الئما –تيثياات اىاض  –الزويم 
 

EEC4124 (3+3)        شبكات االتصاالت 
 –ال طلا  الواسلع  –الش كم المتكامدم لدخامات  –ال يا ات  –التدك   –التديفوو  –التدغاا  ماامم اتتصاتت: 
الموازهلم  مدلاات –تاسليم الطلول الملوز   –الاقمل   –التخالط التملاثد   –إااا  الش كات  –التلويل الخاص 

الخطلوط ال لاسليم:  –الفيلايو  –الاملئ: الصلوت   –ل ال ال يا ات: الموايوم مداات الموازهلم لد يا لات الاقميلم 
كا لل  –ليا  الضوييم: أ وا  اىليا  الضوييم تا يم اى –الكا ل الملوا   –الكا ل المئاوج  –السدي المفتوو 

 –الخللامات  –اتتصلاتت المتلاكللم  –اى ظمللم  –التا يلم  –التط يالات التااسللل  للالااايو  –اىليلا  الضللوييم 
 الخطوط الاقميم لدمشتاكيو –التا يم  –الخامات  –اىقماا الص اعيم  –التا يم 

 

**14EEC ( 3مقرر اختيارى) 

 

EEC4125 (2+3)        لرادار والسونارنمم ا 
ااااا الموزلات المتصلدم  تدلايل  –ااااا الموزلات المتصلدم  –مدااتت الااااا  –ط يدم الااااا تيثيا او دا 

هواييات  –ماسالت الااااا  –ااااا الماللام  –ااااا او دا ال  ض   –ااااا  ياو الها  المتلاي  –التااا 
اكتشللا  إشللااات الللااااا  لل   –طللا  الدللاض  –المسللتا الت  –لكتاو يللاً الهواييللات الموزهللم إ –الللااااا 

 –عوايل  اللااااا  –ا تشاا موزات اللااااا  –استخالص المددومات  –اقم الاياسات    الااااا  –الضوضاء 
 تط ياات ما يم وعسكايم –اتستشداا عو  دا  –أس  عمل ااااا الديئا 
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EEC4126 (2+3)         أمن المعلومات 
طلا   –التيميو واتختلاا   –خواائميات التشفيا  –ماامم    التشفيا  –تيميو اللاس ات: ال صمات الاقميم 

 – ياوسلات اللاسل ات  –لمايلم ال لاام  ملو ال سلخ  لاوو تصلايح  –أزهئ  اللاسل ات وللئم ال لاام   تيميو
 قواعا ال يا ات وش كات اللاس اتتيميو 

 

EEC4127 (2+3)       ة وتطبيقاتهااإللكترونيات الدقيق 
عكل   –تصلميم أسلا  زسلم اللاوايا المتكامدلم  –قواعلا التصلميم  –الت فيلذ الاأسل   –ت فيذ الاوايا المتكامدلم 

ئمللو تلليخيا  –المدللاو د أكسلليا د شلل   موصللل السللالب كولللا    للاء أساسلليم لدللاوايا الاقميللم: هللامش الشوشللا  
لمداو د ش   موصل سالب والمداو د أكسيا د شل   موصلل المتلئامو اوايا  وا ات ا –الااا  المستهدكم  ا تشاا

 وا ات م ط  التاا ئيسلتوا د تاا ئيسلتوا – وا ات م ط  اللاو المتكامل  –اوايا الزاليوم أاس يا الاقميم  –
ا : تصميم اوايا الذاك – وا ات م ط  ال اعث المات ط الاوايا الاقميم لدمداو أكسيا د ش   موصل د الث اي   –

  لاء المصلفو ات  –الصف  والدموا   اوايا التشفيا –يو والاااء  الدشواييم التخئذاكا   –ذاكا  الاااء   اط 
 الم امزم

 

EEC4128 الدوائر المتكاملة المتعاظمة الكبر وتطبيقاتها     
 (3+2) 

تك ولوزيللا  –الت  لل   مذزللم التا ئيسللتوا أكسلليا المدللاو أشلل اه المواصلل SPICEاسللتخاام اللل   –ماامللم عامللم 
الاوايا الم طايم والتتا ديم واوايا  –خطوات الت فيذ  –لددواك  الخصايص اتستاتيكيم والاي اميكيم  –التص يع 

 أكسيا المداو أش اه الموصالت
 

EEC4029 (3+1)          مشروع 
 اله اسليم التل  قللاميالوم الطاللب  تلديلل وتصلميم  ظلام ه اسل  متكاملل مسللتخاماً  ل  ذللي الم لاائ والمهلااات 

 اكتسا ها خالل س وات الاااسم المختدفم ويتضمو التاايا المشاو  الماام مو الطالب تفاصيل خطوات التلديل 
أصول الدمل المد يم وشامدم تط ياات اللاسلب اآللل  لدملاكلا  الاياضليم لد ظلام  والتصميم الملاام تشتااطات
كملا يتضلمو الاسلومات والخلاايط اله اسليم الالئملم لت فيلذ ال ظلام  إو لئم اىماالمصمم واتخت ااات المدمديم 

اله اسلل  المصللمم ويزللب أو ي للاهو الطالللب  لل  مللتو مشللاوع  وع للا م اقشللت  عدلل  تفهملل  واسللتيدا   الكامللل 
لدم للاائ واىسلل  والد اصللا اله اسلليم الاللايم عديهللا مشللاوع  قااتلل  عدلل  تط يااتهللا  لل  مزللال عمدهللا اله اسلل  

 مستا الً 
 

EEC41H5 (-+2)        إدار  المشروعات 
إااا   –اإل تللاج( اااسللم زللا  المشللاو   –الت فيللذ  –ماالللل المشللاو  )التصللميم  –المصللطدلات المسللتخامم 

 شاو الزوا     الم
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EEC4230 (2+4)        أنممة االتصاالت الجوالة 
الم اائ الخاصم  تو يا الملطم  –ه اسم الماوا  –المفاهيم اىساسيم لالتصاتت الزوالم تخطيط ماكئ الخديم 

ظلاها   الا  –خصايص ااتلال موزلم الااايلو: ظلاها  الخفلوت  –أشكال مكاو الملطم اىساسيم  –اىساسيم 
ااتلللال موزللات  -الااايو لدململلول ااخللل اى  يللمالتغطيللم  لل – مللوذج المسللاايو  –اتاتلللال اللللا  –المسللاا 

 –لد ملوذج اتسلتاااي   الاياسلات الددميلم –تليثيا التظديلل  –الااايو    الطلا  السلايدم و ل  شلواا  الماي لم 
إعلاا   –الخاليا الثالثيم  –مااطع الخديم  –تخطيط التاااات: التخطيط الشامل  –الشوشا     اى ظمم الخدويم 

اتشلتااي  –أ لوا  التلااخالت  ظلام زل  ا  ام الخصلايص  –الخاليلا الصلغيا   –ااات  اتتزلاه التلااستخاام 
 –أ لوا  اللا دات  –مكو ات إطلاا اتشلتااي المتدلاا  تاسليم الوقلت  – ل ظام ز  ا  امالمتداا الهيكل ال  اي  

 –التدايل  –تاليل ال  ضات  –ا  تاميئ الا  –تاميئ الكالم  –توئيع الا وات الم طايم عد  الا وات الفيئياييم 
 –التلا  مو المتلاث  – ظام التسديم  –تئامو الموزم اللامدم والا دات  –التلكم    الااا   –التااا  ال مط 

الا لا  الماشلا   –ق لوات سل  ا  ام ا   –الم تشلا   أااء أ ظملم الطيل  سل  ا  ام ا ظلام  –تشفيا الملااثلم 
أ وا  التاميئ المستخامم     –ق ا  الاخول عد  الش كم  –ق ا  الماوا  – ا  ال ااء ق –ق ا  التئامو  –اىماميم 

  ظام التسديم     ظام س  ا  ام ا  – ظام س  ا  ام ا  
 

EEC4231 (2+3)        شبكات اتصال الحاسب 
تلكم  لل  اللل –أوسللاط اتتصللاتت  –اوايللا الموازهللم  –تشللفيا ال يا للات  – اللل ال يا للات  ماامللم عللو شلل كات
إملااا  – شل كات واسلدم ال طلا  –ال ملاذج الاياسليم  –المزمدلات  –ت ظيم تلا   ال يا لات  –وصالت ال يا ات 

طا  اللاخول عدل   –الش كات الملديم ال صايم والالسدكيم  –التلكم    ماوا ال يا ات  –المسااات  –اللئم 
 أمو المددومات والش كات –ال ال  اوتوكوتت  –المختدفم  FR-ATM-X25ال اوتوكوتت  –الش كم 

 

EEC4232 (2+3)        موهجات الدقيقةهندسة ال 
إثللاا   –مدللامالت التشللتت  –  الللاوايا صللو –اخللل  -الللاوايا المكا يللم لماشللاات الموزللات اوايللا ذات و

 –ا مئيللات لدئاويل –ال هايات الموه لات  – زهئ  السد يماى –ا ط الماشاات  واسطم الفزوات  –الماشاات 
قياسللات  – للا ا   للاو والللا يو الضللوي   – ظايللم اوايللا الللا يو  –الوصللالت الهيزي يللم  –الللا ط الموزلل  

قيلا  الطلول  –كشل  وقيلا  الموزلات الميكاومتايلم  –ااا  الضوييم الكش  عو ال –ميكاومتايم وضوييم 
 قيا  مدامالت اىليا  –الموز  
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EEC4233  (2+3)        الموهجات الدقيقةنبائط 
اااسللم   للايط أشلل اه الموصللالت ذات المااومللم  –ذات الموزللات المتدللاا   أزهللئ  اإللكتاو يللات الميكاومتايللم

التا ئسللتواات المسللتخامم ع للا  – المك للاات ال اامتايللم–السللال م المسللتخامم ع للا تللاااات الموزللات الاقياللم 
 امدم      اء مك اات ومذ ذات التااا الدال الاوايا المتك –التاااات الميكاومتايم 

 

EEC4234 (2+3)       شبكات االتصاالت البصرية 
تلايا مسااات المددومات    الشل كات  –التدايل واستخالص اإلشاا  الضوييم  – ماامم    الش كات الضوييم

 ش كم الضوييمالتلكم وإااا  ال –طا  الوصول لدش كم  –اللئم الضوييم والفوتو ات  –الضوييم 
 

EEC4135 (2+3)         معالجة الصور 
الفوتوغاا    التصويا –تسزيل و ال الصوت  –ع اصا  ظم الوسايط المتداا   –ماامم عو الوسايط المتداا  
الطا  الاقميم لدتدامل مع الصلوت والصلوا   –وتسزيل و ال إشااات الفيايو  –وزوا  الصوا الفوتوغاا يم 

 ظلم  طلا  تكاملل –تط يالات ضلغط ال يا لات لدصلوت والصلوا  والفيلايو  –غط ال يا لات طا  ض –والفيايو 
أمثدللم للل ظم اىاشللفم لدوسللايط المتدللاا   –اتلتيازللات الخاصللم  لل ظم الوسللايط المتدللاا   –الوسللايط المتدللاا  

 التدلا  –تلسليو الصلوا  –طلا  تشلغيل الصلوا  –تمثيل الصوا  اللاسلب  –واىاشي  المصا  الاوم  
 الاؤيم  اللاسب –عد  اىشكال 

 

EEC4136 (2+3)        نمم االتصاالت المتقدمة 
اتتصلاتت  –اإلتصال  اىقملاا الصل اعيم  – الااااا واإلشااات عو  دا –الطي  الموسع  –ال يا ات ش كات 

 اتتصال  اللاسب –المتلاكم 
 

EEC4237 (2+3)         نمرية المعلومات 
تاميللئ المصللاا:  –االللم ات تاو يللا وخصايصللها  –كميللم المددومللات  –لاللتمللاتت  ساسلليمماامللم: المفللاهيم اى

 –تاميلئ ها ملاو  – ظايم شلا وو أللول   –ماكيمالو  –مداالم كاا ت  –المامئات اىخا   –تاميئ شا وو 
 ظايم  –اييم المتماثدم الا ا  الث  –تاميئ لم ل ئي  الا وات غيا المتصدم عايمم الذاكا : اتلتماتت ات تااليم 

 ظايلم سلدم الا لا : تيثياهلا  –ات تاو يا التفاضيديم والمددومات الت االيلم  –تاميئ الا ا  ال ظايم الثا يم لشا وو 
 –اعت ااات المسا م اىا ل   –تاميئ الكتدم الخط :  ي التاميئ  اىعااض  –عد  أ ظمم اتتصاتت المختدفم 

 –هوك زهلام  –شواا   –مامئات  وا  –مامئ هامي    –اوال التلا   –المولا  الاوال  –التاميئ الاايا  
  ي التاميئ اتلتفاق  –م ل   اللالم  –مامئات سولوموو المامئات اتلتفاقيم: شزا  التاميئ 

 

EEC4029 (4+-)          مشروع 
  يستكمل الطالب المشاايع الت   اأوها    الفصل الاااس  اىول 
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CCE2106 (2+4)       هياكل البيانات والخوارزمات 
المهيللي   الزللااول –الزللااول  –الطللوا يا  –التكايسللات  –الاللوايم  –أ للوا  ال يا للات المزللاا  والفيللات واىشللياء 

 –ال للث الث لاي  ال للث  –التكلااا  –تلديل الخواائمات  –يم اىشكال ال يا  –اىشزاا  –لالستداا  السايدم 
 –الفلائ السلايع  – لائ ات لاماج  – ائ الكومات  –الفائ  –ال لث  يولويم الداض  –ال لث  يولويم الدم  

شلزا   –مشاكل التلا    ل  الشل كات  –اىقصا خواائمات المساا  –الخواائمات ال يا يم  –الفائ الخااز  
الخواائمات الدشواييم  –م يال امزم الاي اميك –الخواائمات الطماعم  –تصميم الخواائمات  –   المسح اىا

 خواائمات التت ع الخدف  –
 

CCE2107 (1+4)         نمم رقمية 
ماكي ات اللالم الملاوا   –تصميم ال ظم التتا ديم  – تصميم ال ظم التزميديم –توصي  وتلديل ال ظم الم طايم 

 تلديل وتصميم ال ظم الاقميم  مداو م اللاسب –لاكمات الاقيام أس  ال –
 

CCE2108 (2+3)       المعالجات الدقيقة ونمم الموائمة 
 –تدديمات لاكم ال يا ات  –أ ماط الد و م  –عماا  المدال  الاقي   –المدال  الاقي  واواه    اللاسب الاقي  

 –مواءملم اللذاكا   – امزلم المدلال  اللاقي   –تلكم  ل  ال ا لام  تدديملات الل –التدديمات اللسا يم والم طايلم 
 –اللساسلات والمهييلات  –المواءملم الت اظايلم  – المواءملم الاقميلم –الوصول الم اشا لدذاكا   –المااطدات 
 التلكم  استخاام المدال  الاقي  –مواءمم مداات اإلاخال د اإلخااج  – D/A  ،A/Dملوتت 

 

EEC2146  (2+3)       قياسات إليكترونيةدوائر و 
 –الخلواص الداملم لمك لاات التغذيلم الماتزدلم السلال م  –مك اات التغذيم الماتزدلم: مفهلوم التغذيلم الماتزدلم 

ذات الكايسلتال( متدلاا اتهتلئائات: ذو للالت   –اوايلا اللا يو  –إئالم ئاويم الوز   –المذ ذ ات: ) الزي يم 
 –)الللا ط عللو طايلل  ال اعللث(  Schmittاوايللا شللميت  – اتسللتثاا  –اتلل ( اسللتاااا )زهللا ا ليللائ ثا للت وذ

المتطد للات  –م ظمللات الزهللا  –مك للاات الاللاا  ع للا تللاااات الااايللو  –مك لاات الزهللا ع للا تللاااات الااايللو 
التغذيللم ذو لالللم اسللتاااا وعايمللم اسللتاااا الللا ط عللو طايلل  ذات  –التللوال   –اىساسلليم أ واعهللا )التللوائ  

ولللاات التغذيللم الم  يللم عدلل   –ملل ظم الزهللا الكامللل ذو التغذيللم الماتزدللم(  –عللث أو الملصللل الماتزدللم ال ا
 اللل  –اوايللا الضلل ط الت للاظا   –مولللاات موزللم أسلل او الم شللاا  –وصلليل المتالللل  لدمكثفللات الفصللل والت
 –لتللااا والتللاااد الزهللا ملللوتت الزهللاد ا –الملللوتت الت اظايللم الاقميللم والاقميللم الت اظايللم  –المددومللات 

أزهلئ   –الملدلل الطيفل  ل شلااات  –أ ظمم الايا  اىتوماتيكيم استخالص اإلشاا  الضلديفم عاليلم الشوشلا  
 ع صا إلكتاو يات الااا  –ملوتت الطاقم  –اىزهئ  الاقميم  –  اتاملوتت ال ي –الايا  الت اظايم 

 

EPM2143 (1+3)         تحويل الطاقة 
اآلتت  –اآلتت اللثيلم  –آتت التيلاا المسلتما  –الملوتت الكها يلم  –ويل الطاقم الكهاوميكا يكيم أس  تل
التلكم    الملاكات الكها يلم  –الملاكات اللثيم ألاايم الطوا  –ملاكات التلكم ث اييم الطوا  –المتئام م 

 – ظللام سيدسللو  –الملللاي الدللام  –اآلتت الخطيللم  –ملللاي الخطللو   –ملاكللات المما دللم المغ اطيسلليم  –
 ملاي التخدفيم
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PME2111 ( أ3رياضيات هندسية )        (1+4) 
اللدلول الداايلم  –التكاملل الدلاا   –التفاضلل الدلاا   –اللدول الداايم لدمدااتت الز ايم الخطيم والالخطيم 

 –اىعلااا واتسلت  اط الاياضل   اياضيات متاطدلم:  ظايلم –لدمدااتت التفاضديم الداايم والتفاضديم الزئييم 
   ظايم المخططات –الاوال  –الدالقات 
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CCE2209 (2+4)         عمار  الحاسبات 
لتئام يم وغيا ماك ات التوصيل ا –الوصول الم اشا لدذاكا   –المااطدات  –ت ظيم مداات اإلاخالد اإلخااج 

اللذواكا المخ ييلم عدل  شلايلم  –عماا  الذاكا   ي واعهلا المختدفلم  –المواي  المتواليم والمتوائيم  – التئام يم
ت ظليم ماك لات التوصليل المتدلاا   –ت فيذ الدمديات  –ولا  المدالزم اىساسيم  –الدمديات اللسا يم  –المدال  

 –مخلاطا أخطلاء التدديملات  –مخاطا أخطاء ال يا لات  –الضخ  –قي  التلكم الم ام  الا –التلكم السدك   –
أ لوا  المدالزلم  – ظم اللاس ات الك يا   –المدالزات  ايام الايا   –تيثيا الضخ عد  تصميم قايمم التدديمات 

 ي   ش كات التوصيل ال –هيكل المدالزات المتداا  ذات اىغااض الدامم  –المدالزات المصفو م  –المتوائيم 
الل ظم  –اللاس ات المتداا   –والمتغياات المشتاكم  توائ  ال اام  –ت ظيم الذاكا     المدالزات المتداا   –

 المامزم
 

CCE2210 (2+4)         اإلشارات والنمم 
اوال  – تلويل "ت لال " –مفهوم التغذيم الخدفيم  –ال ظم الخطيم المستما  ئم ياً  –تداي  اإلشااات وال ظم 

التلديل  –تلديل اللالم الثا تم  – ماذج متغياات اللالم  –أشكال تا   اإلشااات  –اىشكال الص اوقيم  –ل ال ا
تاطيلع اإلشلااات المسلتما   –الهيكل المميئ )الايم المميئ  والمتزهات المميئ  وأشكال "زواااو"(  –ات تاال  
  ياً ماامم لد ظم الخطيم المتاطدم ئم –" zتلويل " –ئم ياً 

 

CCE2211 (2+3)        رسومات الحاسب 
 لل   تلديللل الاسللومات –خواائمللات الاسللومات  –المكو للات الماايللم لداسللومات  –أسلل  اسللومات اللاسللب 

 ماذج اإلضاء  والظالل  –ال مذزم المزسمم  –تمثيل الم ل يات واىسطح  –تت ع اىشدم  – دايو وثالثم أ داا 
  امزم الاسومات –
 

ECC2247 (2+4)         م االتصاالتنم 
أ ظملم  –التدلايل اللئاو   –التدلايل التلااا   –ماامم ل ظم اتتصاتت: تلديل كلل ملو  ظلم التدلايل السلدو  

اللتلكم  –اللتلكم اآللل   ل  الكسلب  –الخالطلات  –الكاشلفات  –أزهئ  اإلاسال واتستا ال  –التدايل ال  ض  
مضلاعفات  –المللااات  –يالات مك لاات الالاا  لدتلاااات الاايويلم تط  –اللا ط  الموزلم  –اآلل     التلااا 

اإلاسلال واتسلتا ال  أزهلئ  –ومفكلي تاميلئ اتسلتايو  –مامئ اتستايو  –أزهئ  التدايل السدو   –التااا 
 س م اإلشاا   –الماشلات المتوا ام  –مدياا اىااء    وزوا الضوضاء  –لدموزات المدالم تاااياً  اتستايو 

 دضوضاءل

PME2211 ( ب3رياضيات هندسية )       (1+4) 
مفللاهيم  –الفيللات الم همللم  –لللل مسللايل الالليم اللايللم  –اوال "لز للاا" "و سللل"  –تلديللل المتغيللاات الماك للم 

المتغيللاات  –اىعللااا الم همللم  –الدالقللات الم همللم ولسللا ها الاياضلل   –عمديللات الفيللات الم همللم  –أساسلليم 
 الاياضيم لدم طد  الم هماىس   –الدغويم 

 

CCE22H3 (-+2)       مجتمع تكنولوهجيا المعلومات 
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 –قضلايا اىملو والخصوصليم واىخالقيلات  –اإل ساو واللاسب  –تك ولوزيا المددومات وسمات مزتمع زايا 
و قلوا ي –تلاخيص ال لاام   –استااتيزيات لمايم اىزهلئ  والشل كات وال لاام  وال يا لات  – ياو  اللاسب 

التط ياللات غيللا اله اسلليم  –ميك للم الدمللل اإلااا   –خللامات شلل كم اإل تا للت لد شللايم  –وتشللايدات اللاسللب 
 مشاوعات ال امزيات –لدلاس ات 
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 هندسة الحاسبات والتحكم اآللى  
 ثالثةالفرقة ال

 األولالفصل الدراسى 
 

CCE3112 (2+4)        نمم قواعد البيانات 
الز للا  –ال مللوذج اتات للاط  لد يا للات  –اعللا ال يا للات و ظللم إااا  قواعللا ال يا للات قو –المددومللات وال يا للات 

التصميم  –التصميم التصوا  لاواعا ال يا ات  –لغم اتستفسااات الهيكديم  –اللساب اتات اط   –اتات اط  
 تك ولوزيا قواعا ال يا ات –الم طا  لاواعا ال يا ات 

 

CCE3113 (2+4)        اللغات والمترهجمات 
 هياكل المتازملات –الدغات الشيييم  –لغات ال امزم الم طايم  –لغات ال امزم الااليم  –لغات ال امزم اآلما  

توليللا  –مواءمللم الطللا  وأسللاليب اإلعللااب  –تلديللل المدللا    –تلديللل الاواعللا ال لويللم  –التلديللل الدغللو   –
 اللدول المثد  –اىكواا 

 

CCE3114 (2+3)         نمم التشغيل 
المدالزللات  زاولللم –توصللي  الدمديللات والللتلكم  يهللا  –  يللم  ظللم التشللغيل  –مفللاهيم ووظللاي   ظللم التشللغيل 

 –إااا  الذاكا   –الماياات واللاماو  –اتست داا التااخد  والتئامو  –السيطا  عد  التااخالت  –واىقااص 
 التشغيل الموئعم  ظم –إااا  المدفات  –إااا  ولاات اإلاخالد اإلخااج 

 

CCE3115 (2+3)         هندسة التحكم 
الملللل  –اتتللئاو  –اوا اللاسللب كلللاكم  –قياسللات الللتلكم  –مكو للات الللتلكم  –مفهللوم الللتلكم  لل  اللل ظم 

طاياللم  – PIDلاكمللات  –إلكتاو يللات الللتلكم  –أشللكال " للوا"  –أشللكال " يوكسللت"  –اله اسلل  لدزللذوا 
 تلديل وتصميم  ظم التلكم  مداو م اللاسب –هياكل المميئ  تخصيص ال –متغياات اللالم 

 

CCE3116 (1+3)        معالجة اإلشارات الرقمية 
تلديلل " لوايا"  –لديلل التلااا ل شلااات والل ظم ت –المتاطدلم ئم يلاً  اإلشلااات والل ظم –تص ي  اإلشااات 

 –تصميم الماشلات الاقميم  –طدم ئم ياً تاتلاي  ال ظم الم –خواائمات تلويل " وايا" السايع  –المتاطع 
الت  لللؤ الخطللل   –ذات المدلللاتت المتدلللاا   مدالزلللم اإلشلللااات الاقميلللم –التاطيلللع وإعلللاا  تاكيلللب اإلشلللااات 

 لدااا  تاايا الما  الطيف  –والماشلات المثاليم الخطيم 
 

CCE3117 (1+3)        أسس العمليات العشوائية 
أخذ الدي ات  –ال س يم تدايفات اتلتمال الكالسيكيم والتااايم  –ايا  اتلتمال  ظايم اتلتماتت: تداي  وم

 –اوال الكثا لم  –اوال التوئيلع  –المتغيلاات الدشلواييم: تدايل   –اتلتمال المشلاوط  –التزميد   والتلديل
تاالل المتغيللاات اسلل –الللاوال المشللاوطم لدتوئيللع والكثا للم  –الللاوال المشللتاكم والهامشلليم لدتوئيللع والكثا للم 

 –الدئوم  –الايم المتوقدم  –اوال المتغياات الدشواييم: اوال المتغيا الوالا والمتغياات المتداا   –الدشواييم 
ماامللم لددمديللات  –متتا دللات المتغيللاات الدشللواييم والتاللااب  –الللاوال المميللئ   –ال ظايللم اىساسلليم لدتوقللع 

   الدشواييم
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 م اآللىهندسة الحاسبات والتحك  
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 لثانىاالفصل الدراسى 
 

CCE3218 هندسة البرمجيات        
 (4+2) 

ال ملاذج  – مذزلم الل ظم  –متطد ات ال امزيات  –عمديات ال امزيات  –ال ظم اله اسيم المدتما  عد  اللاسب 
 –اتعتماايللم  –خام تصللميم موايمللات المسللت –التصللميم الشلليي   –التصللميم المدمللاا   –اىوليللم لد امزيللات 

 إعااا ه اسم ال امزيات –تاايا تكدفم ال امزيات  –اخت اا ال امزيات  –يب والتصوالتلا  
 

CCE3119  (2+4)       الذكاء االصطناعى والنمم الخبير 
 –لللل المسللايل  –الللتددم  –ال لللث  –التمثيللل والم طلل   –ال امزللم الامئيللم  –مفللاهيم الللذكاء اتصللط اع  

أسل  و امزلم الل ظم  –ال ظم المدتملا  عدل  الاواعلا  –تمثيل المدا م  –لغات الذكاء اتصط اع   –التخطيط 
 مدالزات الدغات الط يديم –تصميم ال ظم الخ يا   –عام الاقم  –طا  اتست  اط  –الخ يا  

 

CCE3220 (2+4)         التحكم الرقمى 
 –اسلتزا م التلااا  –تليثيا التاطيلع  –للتلكم الاقمل  تلديلل  ظلم ا –عدل   ظلم اللتلكم  اللاسل ات عاملم  ظا  
التلكم  التغذيم الخدفيم  –التلكم  التغذيم الخدفيم لمتغياات اللالم  –الا ديم لدمشاها   –الاا ديم لدتلكم  –اتتئاو 

  تط ياات المدلال –الماشلات الاقميم  –طا  التلكم اىمثل  –تصميم اللاكمات الاقميم  –لمتغياات الخاج 
 الاقي 

 

CCE3221  النمذهجة والمحاكا        
 (3+2) 

لغلات  – مذزلم وملاكلا  مكو لات اللاسلب  –  مذزم ال ظم المداا  – وا  ال ماذج أ –أس  ال مذزم والملاكا  
مصااقيم ال ملوذج طا  ئياا  صلم و –الملاكا  الشيييم  –لئام  اام  الملاكا  لألغااض الدامم  – الملاكا 

 اللدول المثد  –التلديل اإللصاي   –عااا الدشواييم مولاات اى –
 

2**3CCE ( 1مقرر اختيارى) 

 

CCE3222  (2+3)        نمم األوساط المتعدد 
الكلامياات  –التخلئيو واتتصلال  –التمثيل الاقم  لمددومات اىوساط المتداا   –أس   ظم اىوساط المتداا  

وسلايل تلسليو الضلغط:  –الكوا المتكي   – طوال الزاايمكوا اى –ضغط ال يا ات: كوا "ها ماو"  –الاقميم 
المدلاييا الاياسليم  –تكويلا التلويلل  –المتكيفلم  DPCMوسليدم  –التفاضلديم  PCMوسليدم  –التكويا الت  ؤ  

(H323 – JPEG – MPEG  )– تط ياات 
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CCE3223 الحاكمات المنطقية المبرمجة       
 (3+2) 

 امزللم اللللاكم الم طالل   –عمللاا  اللللاكم الم طالل  الم للام   –ام  والللتلكم الصلل اع  اللللاكم الم طالل  الم لل
 – ال ال يا ات  –ت اول ال يا ات  –الاوال اللسا يم  –الدااات  –أزهئ  التوقيت  –اىشكال السدميم  –الم ام  

   الصيا م واكتشا  اىخطاء –إزااءات اىماو  –التلكم الداا  
 

CCE3224 (2+3)        عاونة الحاسبالتصميم بم 
 CADااوات  –(    اااسم  ظم اللاس ات والتلكم CAD ظا  عامم عد  أاوات التصميم  مداو م اللاسب )

التزميلع  –ال مذزلم والملاكلا   –المفاهيم اىساسيم لدغلم  – VHDLلد ظم الاقميم: لغات وص  ال  يم الزاما  
تخصليص  –طا  اللل اىمثلل  ل  التصلميم  – MATLABل ظم التلكم:  اام   CADأاوات  –والتصميم 

المتا م     ظلم  –متداا  المتغياات عو طاي  التغذيم الخدفيم لمتغياات اللالم  الهيكل المميئ    ال ظم الخطيم
 التلكم

 

CCE3225 (2+3)         بحوث العمليات 
 ظللم  –ال مللاذج اتلتماليللم  –يللم ال امزللم الاي اميك –ال امزللم الخطيللم  – ظللا  عامللم عدلل   لللوث الدمديللات 

 تط ياات ه اسيم –  ظايم اللدول المثد  –الملاكا   –الطوا يا 
 

CCE32H4 (-+2)        نمم دعم اتخاذ القرار 
طا  اللاسلب  ل   –اات اتلديل الاا – اام  الخ ا   –الملاكا   – الصيا م –اإللالل  –اتخاذ الاااا الكم  
 ظلم ت فيلذ  – ظم اعم الالااا  –أسديب  ظم إااا  المددومات  –تلديل الموااا  –الزاولم  –إااا  المشاوعات 

  المددومات
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 األولالفصل الدراسى 
 

CCE4126 (2+4)         شبكات الحاسب 
خصايص  –ماذج ال اوتوكوتت المدماا الط ا  و  –تك ولوزيا وطو ولوزيا الش كات  –ماامم لطا  التش يي 

اللتلكم  ل  الوصلول  –طدب التكااا التدااي  والتلكم    التلا    –اكتشا  وتصليح اىخطاء  –ال ال  وسايط
 –طا   امزم الش كات  –الد و م والتش يي ال ي    –التوزي  والتلويل  –الش كات الملديم والا اطا  –لدوسط 

اسلللتاعاءات  – اتتصلللاتت  للليو الدمديلللات –ذج الدميلللل د الخلللاام  ملللو –تطلللويا وتلايللل  تط يالللات الشللل كات 
 – ظللم وكللالء ال امزيللات المت ادللم  – ظللم المدفللات الموئعللم و ظللم اللاسللب الموئعللم  –اإلزللااءات عللو  دللا 

 لاتت لداااسم
 

CCE4127 (1+3)        نمم الحاكمات الدقيقة 
 ظلا  عاملم عدل  الم تزلات المدتملا  عدل   – ات الاقيالم اللاكمات الاقيام    ماا دم المدالزات الاقيالم واللاسل

قايملم  – ملوذج ال امزلم  –خايطم الذاكا   –المكو ات اىساسيم  –عايالت اللاكمات الاقيام  –اللاكم الاقي  
ال لاام  الفاعيلم  -تدديملات  ا لام  المااق لم –تصميم وكتا م ولاات ال ا لام   –تصميم ال اام   – التدديمات
ملوتت اإلشااات  –( C++ , C امزم اللاكم الاقي   دغات المستو  الدال  ) –متزهات المااطدم  – لدم فدم

 ل   A/Dمواءملم اإلشلااات الت اظايلم لمللوتت  – ل  الللاكم اللاقي  ( A/Dالت اظايم إلل  إشلااات اقميلم )
 م اإلخااجولاات مواءم –تلكم ال امزيات لخطوط موا ئ اإلاخال داإلخااج  –اللاكم الاقي  

 

CCE4128 (2+3)         التحكم المبهم 
خصللايص التاايللب لدلل ظم  –لم طلل  الملل هم  –المتغيللاات الدغويللم  –الفيللات الم همللم  –تدايلل  ال ظللام الملل هم 

الللتلكم الملل هم لدلل ظم  –اللاكمللات الم همللم  –تصللميم اللل ظم الم همللم مللو  يا للات اإلاخللال واإلخللااج  –الم همللم 
 لم هم لد ظم الالخطيمالتلكم ا –الخطيم 

 

CCE4129 (2+3)        الشبكات العصبية 
الشلل كات متدللاا   –الشلل كات ألاايللم الط اللم  –أسللاليب الللتددم  –ال مللاذج والدمللاا   –مللا هلل  الشلل كم الدصلل يم 

 تط ياات –الش كات ذاتيم الت ظيم  –الش كات اتلصاييم  –ذاكا  الام  وش كات التغذيم الخدفيم  –الط اات 
 

CCE4130 (1+4)     التعرف على األنماط ومعالجة الصور الرقمية 
الطا  اتلصاييم لدتدا  عد  اى ملاط  –الد اا   –استخالص وتلديل السمات  –مزال التدا  عد  اى ماط 

مدالزلم الصلوا  –اسلتازا  الصلوا  –تلسليو الصلوا  –تمثيلل وتلويلل الصلوا  –أس  مدالزلم الصلوا  –
 المدو م
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**1CCE4 ( 2مقرر اختيارى) 

 
CCE4131 (2+3)         النمم الموزعة 

قواعا ال يا ات الموئعم  –اتتصال ال ي   لددمديات  –م اائ تصميم ال ظم الموئعم  –توصي  ال ظم الموئعم 
ال يا لات المشلتاكم  –الت اسخ  –الئمو والت سي   –خامم اىسماء  –خامم المدفات  –الموئعم   ظم التشغيل –
لغلات  ظلم  –اللذاكا  المشلتاكم الموئعلم  –اتسلتاااا وسلماليم الخطلي  –التلكم    التلااخالت  –صفاات وال

 اللساب الموئعم
 

CCE4132 (2+3)        نمم الةمن الحقيقى 
 –تاسليم ال امزيلات  –عمديلات اتتصلال المتتا دلم  –شل كات " تلا "  –السلاعات  –توصي  الئمو اللايال  

 تط ياات ه اسيم –طا  تاييم اتعتماايم  –سماليم الخطي  –زاولم ال –تلايا المهام 
 

CCE4133 (2+3)         التحكم المتكيف 
 –اتتلئاو  – المازديم ال موذزيلم والم ظملات ذاتيلم التوليل  المتكيفم ال ظم  – ظا  عامم عد  ال ظم المتكيفم 

 –هياكللل اللاكمللات المتكيفللم  –مشللاهاات المتكيفللم ال –متغيللاات اللالللم  – ميللاللل ظم الاي اميك –اللل ظم الز ايللم 
 تط ياات التلكم المتكي  –التلكم المتكي  المتيو  – ماذج الخطي  –اإلثاا  المستايمم    ال ظم المتكيفم 

 

CCE4134 (2+3)        التحكم العشوائى 
عمديلات "مللااكو "  –" عمديلات "زلاو  – ظم الخطيلم لدمديلات الدشلواييم اسلتزا م الل – الدمديلات الدشلواييم

المشلللاهاات  –ماشللللات "كالملللاو"  –التالللايا اىمثلللل لمتغيلللاات اللاللللم  –والمدلللااتت التفاضلللديم الدشلللواييم 
تلديل اللساسيم لخواائمات التاايا  –سيلم "زاو " الخطم الث اييم م –والتلكم المولا   الدشواييم  ظم التاايا

 تط ياات ه اسيم –والتلكم المولا  
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 لثانىاالفصل الدراسى 
 

CCE4235 (1+3)        تصميم نمم المعلومات 
اتخت اا  –التلا   –الت فيذ –التخطيط  –زمع وتلديل المتطد ات  -: اااسم الزاو  اوا  ليا   ظم المددومات

تك ولوزيلا خلامات قواعلا ال يا لات:  –لملااا   ال يا لات طلا  التصلميم ا –عملل ال ملاذج اىوليلم  –التشغيل  –
هياكللل الوصللول  –تلكللم اتعتماايللم  –إااا  لللوازئ الللذاكا   – ااخالتتللالللتلكم  لل  ال -مدالزللم الصللفاات 

موايملات  – لاام  التط يالات  –التصميم الفيئياي  لاواعا ال يا لات  –الطا  المثد  لالستفسااات  –الفيئياي  
 – ظم المددومات عد  ال سي  الدالم  لدمددوملات  –ش كات المددومات  –ظم استداا  المددومات   –المستخام 

 أمثدم عد  تصميم  ظم مددومات متكامدم
 

CCE4236 أمن الحاسبات والشبكات       
 (3+1) 

 – ياو  اللاسلب و لاام  مضلااات الفيلاو   –التشايدات واىخالقيات  – ظا  عامم عد  امو المددومات 
 – اوتوكللوتت التوثيلل  والولللوج والتصللاايح  –خواائمللات التشللفيا  –خدللط ال يا للات والتلللويالت الالخطيللم 

 أمثدم عد   اوتوكوتت اىمو –لوايط ال يااو  –التوقيدات الاقميم  –سالمم الاسايل   اوتوكوتت
 

CCE4237 (2+4)      التحكم والقيا  فى العمليات الصناعية 
اللساسلات الذكيلم  – ظلم الايلا  الاقميلم  –ال مذزم والملاكا  لددمديات الص اعيم  –لص اعيم أ وا  الدمديات ا

 –الموئعللم  ظللم الللتلكم الاقميللم  –مواءمللم اللاسللب لالسللتلواذ عدلل  ال يا للات  –تهييللم اإلشللااات الاقميللم  –
( SCADAدل  ال يا لات ) ظام تلكم المااق م واتسلتلواذ ع –تصميم ال امزيات  –تط ياات اللاكمات الاقيام 

 أمثدم عد  تصميم  ظم التلكم  اللاس ات    الدمديات الص اعيم –
 

CCE42** ( 3مقرر اختيارى) 

 

CCE4238 (2+3)         الرؤية بالحاسب 
 –تالايا اللاكلم  – هم الصوا  –تاسيم الصوا  – مذزم وتلديل الصوا  –مدالزم الصوا والاؤيم  اللاسب 

 الموزات الصغيا  والمدالزم متداا  اازات اإليضاو –اىشكال  مدالزم الصوا متداا 
 

CCE4239 (2+3)        التنقيب عن البيانات 
اإلخااج )تمثيل المدا م(:  –الصفات  –اللاتت  –اإلاخال: المفاهيم  –ماامم لدت ايب عو ال يا ات وتددم اآللم 

 ظلم  –الخواائملات اىساسليم  –الد الا   –اللام  قواعلا  –قواعا التص ي   –أشزاا الاااا  –زااول الاااا 
توليا ال ملاذج المتدلاا   –ت ايم ال يا ات آلياً  –ال واإلخااج: اختياا الصفات ه اسم اإلاخ –تددم اآللم اللايايم 

 الت ايب    ال سي  الدالم  لدمددومات –الت ايب    ال صوص  –التددم مو مزموعات ال يا ات الك يا   –
 

CCE4240 (2+3)        التجار  اإللكترونية 



 كلية الهندسة                   جامعة طنطا
 

-910-  

 الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس

 –ال شلا الم اشلا  – ظلم اللا ع اإللكتاو يلم  –التسلوي  ع لا اإل تا لت  – ظا  عامم عد  التزاا  اإللكتاو يم 
إ شلاء تط يالات التزلاا   –أملو التزلاا  اإللكتاو يلم  –استااتيزيات  اام  التسوي   – ماذج الدمل وتط يااتها 
 ساسيم لهااإللكتاو يم وال  يم اى

 

CCE42** ( 4مقرر اختيارى) 

 
CCE4241 (2+3)        تقييم نمم الحاسبات 

 –تايليم اتعتماايلم: تصل ي  وتمثيلل اىخطلاء  –الطا  التلديديم لتايليم اىااء واتعتماايلم  ل   ظلم اللاسل ات 
الزاوللم  –مدلاييا اىااء  –تاييم اىااء: توصي  ألمال الدمل  –ال ظم المتماسكم  – ماذج الدمديات الدشواييم 

 الملاكا  –التاييم المولا لألااء واتعتماايم  –ش كات الطوا يا  – ماذج "مااكو " لدطوا يا  –
 

CCE4242 (2+3)         نمم الروبوت 
كي ماتيكا أذا   –كي ماتيكا أذا  الاو وت  –اااسم التوصي  والتلويالت واتتزاهات  –ماامم عو الاو وت 

تلكللم  –توليللا المسللااات  –اي اميكللا أذا  الاو للوت  –الاللو  اتسللتاتيكيم  –السللاعات  –لدكسلليم الاو للوت ا
لغات  امزم  – ظم التلكم المختدط لدموضع والاو   –تلكم الاو  ىذا  الاو وت  –الموضع ىذا  الاو وت 

 تط ياات ص اعيم –الاو وت 
 

CCE4243 (2+3)        نمم الحاسبات المحمولة 
الشلل كات الملديللم  – اوتوكللوتت الللتلكم  لل  الوصللول لدوسللط  –عمللاا  اللل ظم  –لسللاب الململلول أسلل  ال

 –لدلل ظم الملمولللم  TCPIP اوتوكللول  – اوتوكللوتت التوزيلل   –إااا  اتتصللاتت والمواقللع  –الالسللدكيم 
عدلل  اللل ظم أمثدللم  –مللو والتوثيلل  اى – WAP اوتوكللول التط ياللات الالسللدكيم  –التزللوال وت للايل اتتصللال 

  AMPS – GSM –IS-4 – UMTS – IS-95 – S-132 – GPRS - EDGEالملمولم 
 

CCE4244 (4+2)          المشروع 
 التخصص اآلتيم:ياوم الطالب  تصميم وت فيذ مشاو  ه اس     ألا مزاتت 

 للاس ات والش كاتا ه اسم 
 ه اسم ال امزيات وتك ولوزيا المددومات 
 ظم التلكم  اللاس ات  

يالام الطاللب تاايلااً شلامالً علو مشلاوع  يتضلمو تفاصليل طلا  التصلميم واسلومات اللاوايا وخواائمللات و
 اللاسب و تاي  التشغيل الدمد 


