


1الصفحة 

وصف البرنامج األكاديمي        

مج وخمرجات مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب قيقها قعة من الطالب حتلم املتو التع يوفر وصف الرب
مجر ضمن الكل مقر حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لمربهناً عما إذا كان قد   رب

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية المؤسسة التعليمية .1

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/ المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
المهني 

  هندسة تقنيات الحاسوب فرع الكترونيك الحاسوب
هندسة تقنيات الحاسوب فرع شبكات اتصاالت الحاسوب 

بكلوريوس في الهندسة التقنية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
سنوي /مقررات /أخرى 

سنوي

ABETالمعتمد   برنامج االعتماد .6

حتوى المباحث بسوق العمل : حيث تم عقد العديد من الندوات واللقائات للتالمؤثرات الخارجية األخرى  .7
  األكاديمي والتطبيقي مع ارباب العمل 

الجامعات والكليات التي تحتوي تخصصات مناظرة : من خالل اليات 
سي والطلبة لغرض يعمل مشتركة تتيح التواصل بين الكادر التدر

الخروج برؤية مشتركة ووضع الخطط الخاصة بتطوير المحتوى 
األكاديمي

.8 تاریخ إعداد الوصف

أهداف البرنامج األكاديمي .9

  ي :يهدف البرنامج األكاديمي لتخريج طلبة في تخصص الهندسة التقنية للحاسبات وتهيئتهم لما يل
ركات من العمل في المجاالت التي تتطلب ربط شبكات الحاسبات كشركات األتصاالت والشللتمكن  -1

التقنية والمؤسسات التعليمية .
شكالت ز المير البنية التحتية للحكومة األلكترونية والمساعدة على تجاوللتمكن من العمل على تطو -2

 التقنية التي قد تحصل.
سبة.للتمكن من العمل بالمؤسسات الصناعية وخصوصا في مجاالت التي تتطلب عمليات سيطرة محو -3
طرة على يالس للتمكن من العمل على تحديث البنية التحية للمعامل األنتاجية القديمة وتحديث عمليات -4

  عمليات حديثة مسيطرة عليها بالحاسبات وعن بعد.االنتاج المتبعة سابقا الى 
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المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
 االهداف المعرفية  -أ

      معرفة وفهم شبكات األتصاالت وكيفية ربطها .  -1أ
  معرفة وفهم األشارات الرقمية وتحليلها . -2أ
 معرفة وفهم اجزاء الحاسبة وكيفية تركيبها ومعالجة مشاكلها -3أ
 معرفة وفهم الدوائر األلكترونية لمختلفة األجهزة المحوسبة وكيفية تصميمها -4أ
 معرفة وفهم لغات البرمجة المختلفة وكيفية استخدمها واألستفادة منها   -5أ
 تصميم دوائرهامعرفة انواع المسيطرات الرقمية  وكيفية برمجتها و -6أ

  برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
  كتابة وتنفيد البرامج الخاصة باألتصاالت والمسيطرات والخوارزميات الهندسية. – 1ب 
  تصميم وتنفيد شبكات الحاسبات السلكية والالسلكية  – 2ب 
      تشخيص ومعالجة االعطال الحاصلة في األجهزة المحوسبة وملحقاتها.  - 3ب 

طرائق التعليم والتعلم      

  طلبةفي للبتطوير الرصيد المعر مية : حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليهالمحاضرات األكادي
لجانب طوير ايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على ت المختبرات العملية والورش : التي توفر كل ما

باع ة واتالمشاريع العملية بصورة صحيح رية للقيام بتنفيذروالمهاري العملي وترسيخ المباديء الض
  خطوات السالمة المهنية للحد من األضرار الناتجة على األشخاص والممتلكات

لطالب من مكن االتدريب المنهجي : يهدف التدريب المنهجي الى توفير معايشة بين الطالب وسوق العمل ليت
تي قام بدراستها. فهم التطبيق العملي للمناهج الدراسية ال

 طرائق التقييم      

حدة من ن وايسي وتكوبصورة مباشرة بين الطالب والتدر فاعلي : حيث تتم عملية التقيم هذهالتقيم الت 
  التعلم .ليم وية الراجعة التي يعتمد عليها اعضاء الهيئة التدريسية بتقييم عملية التعذاساسيات التغ

 دى متابعةعن م : وتوفر هدة األختبارات المعرفة لعضو الهيئة التدريسية األختبارات التحريرية الدورية
  ي للطلبة.تدريسات المعطاة من قبل الية التفاعل مع المعلومات والمالحظالطلبة للمحتوى األكاديمة وكيف

تلقاها  لتيلمية اة العاألختبارت الفصلية : وتكون الحلقة الوسطية لتقيم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الماد
  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

تي تلقاها لعلمية المادة االحلقة النهائية لتقيم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الالنهائية : وتكون   األختبارت
خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري.

  الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  ت المختلفةزرع روح األبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكال -1ج         

  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة. -2ج
  تقهم. ة على عاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل األعباء الملقا -3ج

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

ألبداعي انب اطرح مشكالت علمية والطلب من الطلبة ايجاد اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز الج 
  لدى الطلبة .

بدل  طلبة علىيز الرية لتنمية روح التعاون وتحفتشكيل فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغير بنيتها بصورة دو
جميع الجهود االزمة للعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة. 
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 طرائق التقييم    

تهم ظاحالل مالخيتم هدا التقيم من قبل اعضاء الهيئة التدريسية بصورة مباشرة ومن التقييم المباشر : حيث 
  لك ذاتهم بخصوص ظالوجدانية القيمية وتثبيت مالح لتفاعل الطلبة وتطبيقهم أهداف القسم

من فرق ضلعمل االمشاريع العملية ومشاريع التخرج: يتم تقيم مدى قدرة الطالب على األنجاز واألبداع وعلى 
والنتائج والحلول لمختلف المشكالت العلمية التي تواجه الطلبة.

  
  .شخصي)القابلية التوظيف والتطور باألخرى المتعلقة  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

  ربط الشبكات الداخلية والخارجية السلكية واالسلكية -1د
  عمليات تصميم وتنفيد الدوائر المطبوعة -2د
  عمليات نصب وموائمة منظومات االتصاالت المحوسبة -3د
 لملحقة بها.انة المنظومات مهارت صيانة األنظمة المحوسبة الشخصية والصناعية وكيفية صيا -4د  

طرائق التعليم والتعلم          

جانب ير الالمختبرات العملية والورش : التي توفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطو
اع واتب المشاريع العملية بصورة صحيحة ذالمباديء الضرورية للقيام بتنفي المهاري العملي وترسيخ

  المهنية للحد من األضرار الناتجة على األشخاص والممتلكاتخطوات السالمة 
 لطالب من مكن االتدريب المنهجي : يهدف التدريب المنهجي الى توفير معايشة بين الطالب وسوق العمل ليت 

  فهم التطبيق العملي للمناهج الدراسية التي قام بدراستها. 
 

 طرائق التقييم          

ة من واحد بصورة مباشرة بين الطالب والتدريسي وتكون علي : حيث تتم عملية التقيم هذهفاالتقيم الت
  لتعلم .يم وااساسيات التغدية الراجعة التي يعتمد عليها اعضاء الهيئة التدريسية بتقييم عملية التعل

قاها  ة التي تلدة العلميع المااألختبارت الفصلية : وتكون الحلقة الوسطية لتقيم مدى اهتمام الطالب وتفاعله م     
  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

لتي تلقاها االعلمية  لمادةاألختبارت  النهائية : وتكون الحلقة النهائية لتقيم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ا    
  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري.

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



4الصفحة 

بنية البرنامج -11

المرحلة
 الدراسية

اسم المقرر أو المساق
الساعات المعتمدة

الوحدات
عملينظري     

First Year  

4 - 2  حقوق االنسانو الديمقراطية 1

1T-4+2)1( رياضياتال2

  33-الرسم الهندسي3

44-الورش4

1T37+2اسس الهندسة الكهربائية5

  226ب حاسبةتركي6

237  )1الحاسوب ( برمجة7

8
9

1T  26+2كترونيك الرقميلاال

Second 
Year   

124وبتطبيقات الحاس1

1T+2-4  )2( رياضياتال2

237معمارية المعالجات الدقيقة3

226االجهزة والقياسات4

226)2برمجة الحاسوب (5

+1Tاسس االتصاالت6 2  26

226رونيكتااللك7
8                 التدریب الصیفي

year rd3
فرع الكترونيك 

  الحاسبات

124محاكيات االنظمة االلكترونية1

226التحليالت الهندسية2

226اسس هندسة السيطرة3

226الكترونيك القدرة4

226تصميم منظومات الزمن الحقيقي5

226معالجة االشارة الرقمية6

226مسيطرات رقمية7

226موضوع اختياري8
- - -التدريب الصيفي 9

year th4  
فرع الكترونيك 

  الحاسبات

226نمذجة االنظمة الذكية1
226تكنلوجيا الحاسوب المتقدم2

226  موائمة الحاسوب تصميم دوائر3

226قمية المتقدمةكترونيات الرلاال4

226ادارة المشاريع5

 6 2 2  وبشبكات الحاس6

226موضوع اختياري7

44-المشروع8

2  -   1  اللغة االنكلیزیة

-             12 اللغة االنكلیزیة9
-              -              -

1               -             2        اللغة االنكلیزیة10

   1               -             2      اللغة االنكلیزیة  9    
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Year rd3
فرع شبكات 

اتصاالت 
  الحاسبات

124  الحاسوب محاكيات الشبكات1

226التحليالت الهندسية2

226اسس هندسة السيطرة3

226شبكات الحاسوب أ سس4

226تصميم منظومات الزمن الحقيقي5

226معالجة االشارة الرقمية6

226رقميةالت االتصاال7
26 2موضوع اختياري8

- - -9                    التدریب الصیفي

Year th4  
فرع شبكات 

اتصاالت 
  الحاسبات

226بروتوكوالت شبكات الحاسوب1

226ية المعلومات والترميزنظر2

226انظمة اتصاالت متنقلة3

226امنية الحاسبات وشبكاتها4

226ادارة المشاريع5

226حوسبة الوسائط المتعدده6

226موضوع اختياري  7

44  -المشروع8

التخطيط للتطور الشخصي12.

اته ذ طويرتلى لمعتمد كم معلوماتي اساسي للطالب يمكنه من العمل عيوفر البرنامج األكاديمي والمهاري ا
لى لطلبة عاتية للطالب من خالل حث ار التدريسي على تنمية المقدرة الذيحرص الكادستمرة وكما مبصورة 

ة ه العملية تحت اشراف ومتابعخصصهم ثم العمل على حلها وتكون هذالبحث عن مشكالت ضمن مجال ت
  .ي لتوفير النصح والتوجيه الكفيل بزرع االسس الصحيحة لعملية التطور الشخصيالكادر التدريس

المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار القبول 13.

ث تكون مي حييتم تحديد معايير القبول سنويا من قبل لجان متخصصة في وزارة التعليم العالي والبحث العل
  ة كاالتي:مدخالت قبول الطلب

 % 77وبمعدل ال يقل عن  ( التطبيقي واألحيائي )  خريجي الفرع العلمي - 1
لتالية:وبخريجي التخصصات ا % من األوائل على العراق10 خريجي االعداديات الصناعية ولنسبة  - 2

تخصص صيانة الحاسبات -أ
 تخصص األتصاالت -ب
 تخصص شبكات الحاسوب -ت
تخصص تجميع وصيانة الحاسوب -ث
 ألعالمتخصص تكنلوجيا ا -ج

  المعاهد التقنيةخريجي  - 3

1          -              2      اللغة االنكلیزیة10  

  1         -              2        اللغة االنكلیزیة9  
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أهم مصادر المعلومات عن البرنامج14.

 الكتب العلمية التخصصية - 1
 البحوث األكاديمية  - 2
 الشبكة العنكبوتية المعلوماتية  - 3
 الخبرات العلمية المتراكمة لكوادر القسم - 4
 التغدية الراجعة من سوق العمل  - 5
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  مخطط مهارات المنهج

ات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربع

مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

  أساسياسم المقرررمز المقررالسنة / المستوى
أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف ة يالمعرفاألهداف 
  برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
والقيمية 

التأهيلية وارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
	)والتطور الشخصي

4د	3د	2د	1د4ج3ج2ج1ج4ب3ب2ب1ب4أ3أ2أ1أ

حقوق و الديمقراطيةالمرحلة األولى
///	/	//	/// االنسان

/	//	/	///////)1( رياضياتال
//		/	//////هندسيالرسم ال

//	/	/	///////الورش
اسس الهندسة 

/	/	//	/	/	/	/	/	/	//	/الكهربائية

//	/	/	/	//	/	//	/	/تركيب حاسبة
	/	/	/	/	/		/	/	/			/		/	  )1الحاسوب ( برمجة

  كترونيك الرقميلاال
/		/	/	/	/			/		/			/		/

المرحلة الثانية 
///	/	//	///وبتطبيقات الحاس

/	//	/	//	/	//	/	/  )2( رياضياتال
معمارية المعالجات 

//	/	/	/	///	/الدقيقة

//	/	/	//	/	/	//	/االجهزة والقياسات

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

/         /اللغة االنكلیزیة /        /        / /         /        / /          /       /

/           /اللغة االنكلیزیة /           /            / /           /           / /           /           /
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/	/	/	/	/	//	/	//	/	/تصاالتاالاسس 

/	/	/	/	/	/	/	///رونيكتااللك

//			//	/	/	/	//التدريب الصيفي
المرحلة الثالثة فرع 
الكترونيك الحاسبات

/	//	/	/	//	/	/	//

/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/ ت الهندسيةالتحليال
/		/	/	/	/	/		/	/	/			/	/	/ اسس هندسة السيطرة

/	/	/	/	//	/	///الكترونيك القدرة
تصميم منظومات 

/	/			///	/	/	//الزمن الحقيقي

معالجة االشارة 
///	/	//	///الرقمية

/	//	/	//	/	/	/	/	/ت رقميةمسيطرا

//	/	/	/	///	/	موضوع اختياري

//	/	/	//	/	/	//	/التدريب الصيفي
المرحلة الرابعة فرع 
الكترونيك الحاسبات

/		/			/		/			/	/	/	/		/ نمذجة االنظمة الذكية
تكنلوجيا الحاسوب 

//	/	/	//	/	/	//	/ المتقدم

موائمة دوائر تصميم 
/	/	//	/	/	/	/	/	/	//	/  الحاسوب

كترونيات الرقمية لاال
//	/	/	/	//	/	//	/	/ المتقدمة

/	/	/	/	//	/	///ادارة المشاريع

//			///	/	/	//  وبشبكات الحاس
///	/			//موضوع اختياري

/	//	/	//	/	/المشروع

محاكیات االنظمة االلكترونیة
        /            /           /                       /              /          /                                   /           /           /                      /             /اللغة االنكلیزیة  

    /           /          /

    /         /          /

/          /اللغة االنكلیزیة   /           /          / /          /             / /           /          /              
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المرحلة الثالثة فرع 
شبكات اتصاالت 

	الحاسبات

 محاكيات الشبكات
//	/	/	/	///	/  الحاسوب

//	/	/	//	/	/	//	/التحليالت الهندسية

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

شبكات  أ سس
/	//	/	//	/	//	/	/لحاسوبا

تصميم منظومات 
///	//	///	/الزمن الحقيقي

معالجة االشارة 
//	/	/	//	/	/	//	/الرقمية

/	/	//	/	/	/	/	/	/	//	/رقميةالت االتصاال

//	/	/موضوع اختياري
//صيفيالتدريب ال

المرحلة الرابعة فرع 
شبكات اتصاالت 

	الحاسبات

بروتوكوالت شبكات 
//			///	/	/	//الحاسوب

نظرية المعلومات 
//	/	/	//	/	/	//	/والترميز

/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/		/	/ انظمة اتصاالت متنقلة

امنية الحاسبات 
//			///	/	/	//وشبكاتها

//	/	/	//	/	/	//	/ادارة المشاريع

حوسبة الوسائط 
/	/	//	/	/	/	/	/	/	//	/المتعدده

//	/	/	/	//	/	/موضوع اختياري

المشروع

    /         /           /

   /          /          /

       /            /          /           /           /

      /          /           /           /           /

/          /            /   /          /          /   اللغة االنكلیزیة  

   /         /            /

     / /   /           /          /            /

/           / /          /          /  /          /             /    /           /         /   اللغة االنكلیزیة 

    /          /           /



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

ئيةال المؤسسة التعليمية .1 كلية التقنية اهلندسية الكهر
قسم هندسة تقنيات الحاسوب   / المركز علمي القسم ال .2

اسس الكهرباء اسم / رمز المقرر .3

  المحاضرة ,المختبرأشكال الحضور المتاحة .4

5. الفصل / السنة    

180(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف   

ررأهداف المق .8

ئية و الربط بينها -1 فهم املتغريات االساسية يف اهلندسة الكهر
تا-2 ستخدام جمموعة من النظر ئية  لتمكن من حل مجيع الدوائر الكهر
ت التيار املستمر حلل دوائر التيار املتناوبا-3 لتمكن من استغالل نظر
ة القدرة الكليةدراك ماهية دوائر االطوار الثالثة و املتجهات و معرفا-4

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2

2022/2021



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  معرفة المكونات االساسية للدائرة الكهربائية- 1أ
  معرفة النظريات االساسية لحل الدوائر الكهربائية- 2أ
 كل دائرةلة االنسب و معرفة اختيار الطريقفة المقارنة بين النظريات المختلفة ر مع - 3أ
 معرفة الفرق في تطبيق هذه النظريات عندما يكون التيار مستمر او متناوب- 4أ
 معرفة المكونات االساسية للدوائر المغناطيسية - 5أ
 معرفة الفروق االساسية بين دوائر الطور الواحد و االطوار الثالثة  - 6أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  لدوائر الكهربائية ذات التيار المتناوب و المستمرحل ا– 1ب
  االستعانة بالرياضيات لحل الدوائر الكهربائية – 2ب
  عمل محاكاة للدوائر المغناطيسية باستخدام الدوائر الكهربائية – 3ب
     - 4ب
طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرة ,المختبر,التدريب المنهجي ,التدريب الصيفي
  
  
 
 طرائق التقييم      

  االختبارات التحريرية ,االمتحانات الفصلية,االمتحانات النهائية,التقييم اليومي
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لفةزرع روح االبداع لدى الطلبة و الحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المخت- 1ج
  عالة تخرج بنتائج متميزة تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق ف- 2ج
  تقهمة على عاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة و التهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقا- 3ج
  تنمية قيم الحرص و المثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتئج مرضية  - 4ج

 
طرائق التعليم والتعلم     

  الورش ,التدريب المنهجي المحاضرات االكاديمية ,المختبرات العملية و
  
 
 طرائق التقييم    

  التقييم التفاعلي ,االختبارات الفصلية,االختبارات النهائية
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  لشخصي ).اتعلقة بقابلية التوظيف والتطور األخرى المت المنقولة ( المهاراالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  الوصف الرياضي للدائرة الكهربائية - 1د
  حمال الكهربائيةحساب اال- 2د
  حل الدوائر الكهربائية باستخدام الحاسوب- 3د
 محاكاة الدوائر المغناطيسية مع الدوائر الكهربائية   - 4د



 
 4الصفحة 

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

المشاركة  محاضرةالمصطلحاتسالوحدات و المقايي 6              1
 اليومية

نظريات التيار  6 2
  المستمر

Kirchhoff Low   ,محاضرة  
  مختبر     

تحريري 
 ,مشاركات

نظريات التيار  6 3
 ستمرالم

Series,parallel,open 
and short             

  محاضرة,
 مختبر

  تحريري,
 عملي

نظريات التيار  6 4
 المستمر

Delta to star and 
vise versa              

  محاضرة,
 مختبر

  تحريري,
 عملي

نظريات التيار   6 5
 المستمر

Nodal voltage  
     

  محاضرة,
 مختبر

  تحريري,
 عملي

نظريات التيار  6 6
 المستمر

Loop Mesh current 
    

  محاضرة,
 مختبر

  تحريري,
 عملي

نظريات التيار   6 7
 المستمر

Superposition      رة,محاض  
 مختبر

  تحريري,
 عملي

نظريات التيار  6 8
 المستمر

Thevenins              ,محاضرة  
 مختبر

  تحريري,
 عملي

نظريات التيار  6 9
 المستمر

Norton's                ,محاضرة  
 مختبر

  تحريري,
 عملي

نظريات التيار  6 10
 المستمر

Maximum power ,محاضرة  
 مختبر

  تحريري,
 عملي

يات التيار نظر 6 11
 المستمر

Reciprocity,محاضرة  
 مختبر

  تحريري,
 عملي

 Types ofالتيار المتناوب  6  12
Alternating,Generat

oion

  محاضرة,
 مختبر

  تحريري,
 عملي

  محاضرة, Current and voltage  التيار المتناوب   6  13
  مختبر

  تحريري,
  عملي

  Effective value  التيار المتناوب  6  14
Current and voltage 

  محاضرة,
  مختبر

  تحريري,
  عملي

  محاضرة,  Circuit elements  التيار المتناوب  6  15
  مختبر

  تحريري,
  عملي

  محاضرة, The vector diagram  التيار المتناوب  6  16
  مختبر

  تحريري,
  عملي

  محاضرة, Complex numbers  التيار المتناوب  6  17
  مختبر

  تحريري,
  عملي

  محاضرة, Series and parallel  تناوبالتيار الم  6  18
  مختبر

  تحريري,
  عملي

 Power and mean  التيار المتناوب  6  19
power 

  محاضرة,
  مختبر

  تحريري,
  عملي
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البنية التحتية  .12

 Electric Technology by Theragaـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

    (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

           يوصى بها   ـ الكتب والمراجع التيا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

Fundamentals of electricity by Alexander 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

IEEE Transactions on circuits and systems  

 
 
  

خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

ل لمناهج كغيير اتار الى استنادا الى حقل العمل و النافذة الخارجية بحيث يص مراجعة المقرر الدراسي سنويا  
  سنوات 4
 

نظريات التيار   6  20
  المتناوب

Kirchhoff's law ,محاضرة  
  مختبر

  تحريري,
  عملي

التيار نظريات     6  21
  المتناوب

Loop method ,محاضرة  
  مختبر

  ري,تحري
  عملي

نظريات التيار   6  22
  المتناوب

Superposition 
method 

  محاضرة,
  مختبر

  تحريري,
  عملي

نظريات التيار   6  23
  المتناوب

Thevenins ,محاضرة  
  مختبر

  تحريري,
  عملي

نظريات التيار   6  24
  المتناوب

 
Norton's 

  محاضرة,
  مختبر

  تحريري,
  عملي

  محاضرة, phase current 3  التيار المتناوب   6  25
  مختبر

  تحريري,
  عملي

 Solving 3 phase  التيار المتناوب  6  26
current   

  محاضرة,
  مختبر

  تحريري,
  عملي

  محاضرة, The magnetic field  المغناطيسية  6  27
  مختبر

  تحريري,
  عملي

 Solving  The  المغناطيسية   6  28
magnetic field   

  محاضرة,
  مختبر

  تحريري,
  عملي

  محاضرة, Transformers  تالمحوال  6  29
  مختبر

  تحريري,
  عملي

 Direct current  المكائن  6  30
machine and 

generators 

  محاضرة,
  مختبر

  تحريري,
  عملي



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

كلية التقنية الهندسية الكهربائية ال المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

 كترونيك الرقميلاال اسم / رمز المقرر .3

  محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .4

/2022الفصل / السنة .5 2021

 150(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف  

أهداف المقرر .8

يهدف املقرر على ان يكون الطالب قادرا على ان
فهم انظمة االعداد الرقمية وكيفية التحويل بينها - 1
ت الرقمية وطرق حتليلها واالستفادة منها - 2 معرفة وفهم البوا
معرفة وفهم تصميم الدوائر الرقمية وحتليلها  - 3
معرفة وفهم استخدامات الدوائر الرقمية -4
لعكسمعرفة طر  -5 ق التحويل لالنظمة من النظام الرقمية اىل النظام التماثلي و

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
 ي عملياتلدوائر وفامعرفة انظمة االعداد الرقمية وطرق التحويل بينها واالستفادة منها في تحليل  - 1أ

  البرمجة
مل ة حسب العبوابات الرقمية وانواعها وكيفية استخدامها في تكوين الدوائر الرقميمعرفة ال - 2أ

  الموجات الرقمية الداخلة والخارجةالمطلوب منها عن طريق معرفة 
 لخارجةالموجة الرقمية القدرة على تحليل عمل الدوائر الرقمية المختلفة بعدة طرق ومعرفة شكل ا - 3أ
رق طاستخدام ادالتها ببسط التصاميم بالنسبة للدوائر الرقمية المختلفة ومعالقدرة على الوصول الى ا - 4أ

 متعددة
 تحويل الموجات من النظام التماثلي الى النظام الرقمي وبالعكس - 5أ
احية المهمة من الن معرفة طرق تصميم العدادات الرقمية والدوائر الزمنية وغيرها من الدوائر - 6أ

  العملية
   مقرر.الخاصة بال يةهاراتالماألهداف   - ب 

  تصميم الدوائر الرقمية بابسط وافضل صورة – 1ب
  اخر ظام الىالقدرة على استخدام النظام العددي الرقمي في العمليات البرمجية والتحويل من ن – 2ب
  تحليل الدوائر الرقمية ومعرفة طرق عملها واستخاماتها – 3ب
م ية بتصامياخراج غير رقمي وادخال القيم بطرق رقمتصميم الدوائر الحاوية على اجزاء ذات  - 4ب

   معينة وحسب المطلوب
طرائق التعليم والتعلم      

  لبةي للطالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرف
العملي  لمهارياتطوير الجانب المختبر العملي: الذي يوفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على 

  وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة
  

 
 طرائق التقييم      

ة محاضرالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء ال
  ومشاركته 

طاة لمية المعت العالطالب ومتابعته للمادة والمالحظا االختبارات التحريرية: التي توفر المعرفة لمدى فهم
  من قبل التدريسي

ي تلقاها علمية التدة الاالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الما
  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

تي تلقاها لعلمية الامادة ائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الاالختبارات النهائية: وتكون الحلقة النه
  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري

  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لمختلفةزرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت ا - 1ج        
  الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزةتنمية قابلية  - 2ج
  تقهمة على عاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقا - 3ج
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   تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية - 4ج
  
  

 
طرائق التعليم والتعلم     

اد ة ايجتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة والطلب من الطلب
  الحلول العلمية المناسبة لها بطرق مختلفة

لالزمة هود اتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الج
  دةللعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص ع

 
 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  اثناء المحاضرة وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك

لنتائج رق واالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن ف
  لحلول لمختلف المشكالت العلمية وا
  

 
  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 

  تحليل عمل الدوائر االلكترونية - 1د
  تحليل المعادالت واستخداماتها في مجال االتصاالت - 2د
  مواصفات معينةتصميم انظمة الدوائر الرقمية تحت  - 3د
 



 
 4الصفحة 

لبنية التحتية ا .12

 Digital Fundamental by Floyedـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Digital Fundamental by Floyed -1  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
2-

Digital_Circuit_Analysis_and_Design_with_Sim
ulink_Modeling_2nd_Ed by Steven T. Karris 

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

معرفة االنظمة   15 1,2,3
الرقمية وتحويالتها 

 من شكل الخر

محاضرة,  نظام االعداد الرقمية
 مختبر

االسئلة 
الشفهية , 
االختبار 

 اليومي
عرفة البوابات م 15 4,5,6

الرقمية وطرق 
 استخدامها وفوائدها

  محاضرة, البوابات الرقمية
 مختبر

االسئلة 
,االختبالشفهية

 ار اليومي

7,8,9  
15 

معرفة تبسيط الدوائر 
عن طريق خريطة 

 كارنوف

  محاضرة, خريطة كارنوف
 مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االختبار 

 اليومي
10,11, 
12,13, 
14,15 

الدوائر  معرفة تصميم 30
باستخدام العمليات 

الحسابية الضروري 
حسب الدائرة المطلوبة

  محاضرة, العمليات الحسابية
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختب

 ار اليومي

16,17, 
18,19 

تصميم الدوائر الحاوية  20
على القالبات وطرق 

 تحليلها

  محاضرة,القالبات
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختب

 ار اليومي
20,21, 
22,23 

تصميم العدادات  20
الرقمية وكيفية تحليلها 

 واستخداماتها

  محاضرة,العدادات
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختب

 ار اليومي
معرفة الرجسترات  10 24,25

 وانواعها وتصميماتها
  محاضرة,مغير التسجيل

 مختبر
االسئلة 

الشفهية,االختب
 ار اليومي

26,27, 
28 

معرفة انواع  15
وتصميماتها  المذبذبات

 واستخداماتها العملية

  محاضرة,المذبذبات
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختب

 ار اليومي
تصميم الدوائر  29,3025

المحولة من النظام 
الرقمي الى التماثلي 

 وبالعكس

محول التماثلي الى 
رقمي والمول الرقمي 

 الى تماثلي

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختب

 ار اليومي



 
 5الصفحة 

           بها  ـ الكتب والمراجع التي يوصى ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

1- Digital Fundamental by Floyed
2-

Digital_Circuit_Analysis_and_Design_with_Sim
ulink_Modeling_2nd_Ed by Steven T. Karris 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

www.academia.edu
www.electronics_tutorials.ws
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1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

  برمجة الحاسوب اسم / رمز المقرر .3

  محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

 150(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

أهداف المقرر .8

الختصاصم++  يف حل Cتعريف الطالب على احلاسوب اإللكرتونية وبرجمتها واستخدام لغةاىل  يهدف املقرر من  سائل ذات عالقة 
 خالل:

تعريف الطالب بتأريخ تطور احلاسبات واللغات الربجمية وانواع الرباجميات -1
خطوات كتابة الربامج من التصميم وحىت التنفيذ -2
كيفية كتابة اخلوارزميات وانواعها -3
ت وكيفية متثيلها - 4 مج بلغة سي بلص بلص وانواع البيا هيكل الرب
ضية واملنطقية ثنائية واحادية التعاكيفية اختاذ القرار برجميا ومعرفة االدوات  - 5 ملالر
  التعرف على كيفية برجمة احللقات التكرارية وكيفية االستمرار والتوقف - 6
ت من خالهلاوكيفية برجمتهاالتعرف على الدوال  -7 وطرق التعامل مع البيا

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2



 
 2الصفحة 

ستخدام املصفوفات احادية وثنائية البعد واجر  -8 ت    ضية عليهاقات الرتطبياء الالتعرف على كيفية تنظيم البيا
  ومعاجلة االحرف والرموز التعرف على املؤشرات وملفات النصوص  - 9

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  تعريف الطالب بتأريخ تطور الحاسبات واللغات البرمجية وانواع البرامجيات  - 1
  خطوات كتابة البرامج من التصميم وحتى التنفيذ  - 2
  كيفية كتابة الخوارزميات وانواعها  - 3
  هيكل البرنامج بلغة سي بلص بلص وانواع البيانات وكيفية تمثيلها - 4
  تعاملكيفية اتخاذ القرار برمجيا ومعرفة االدوات الرياضية والمنطقية ثنائية واحادية ال - 5
  تكرارية وكيفية االستمرار والتوقفالتعرف على كيفية برمجة الحلقات ال - 6
  وطرق التعامل مع البيانات من خاللها وكيفية برمجتها التعرف على الدوال  - 7
طبيقات ء التالتعرف على كيفية تنظيم البيانات باستخدام المصفوفات احادية وثنائية البعد واجرا - 8

  الرياضية عليها
 عها برمجياالتعرف على المؤشرات وملفات النصوص وكيفية التعامل م - 9
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 

  كيفية كتابة الخوارزميات -  1
  يفية البرمجة والتفكير المنطقي لحل المشاكلك - 2
 ++Cكتابة وتنفيذ البرامج وتنفيذها بلغة الـ -  3
 ذات عالقة باالختصاصتصميم برامج  -  4
طرائق التعليم والتعلم      

  بةي للطلاالكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرفالمحاضرات 
ي لمهاراالمختبر العملي: الذي يوفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب 

 وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة
 طرائق التقييم      

ة محاضرالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء ال
  ومشاركته 

اة مية المعطت العلالمعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظااالختبارات التحريرية: التي توفر 
  من قبل التدريسي

ي تلقاها علمية التدة القييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المااالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لت
  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

تي تلقاها لعلمية الامادة االختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال
 والمهاريخالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي 

  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج
  ةزرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المختلف - 1
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة - 2
  هملى عاتقعتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقاة  - 3
   تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية - 4
  نمية التفكير المنطقي بعيدا عن النمطية والحفظ ت - 5
 برمجةمتطلباته االساسية معرفة كيفية ال لتهيئة النفسية لسوق العمل مستقبال الذي سيكون منا - 6



 
 3الصفحة 

طرائق التعليم والتعلم     

اد ة ايجتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة والطلب من الطلب
  الحلول العلمية المناسبة لها بطرق مختلفة

الزمة هود الالطلبة على بذل جميع الجتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز 
  للعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة

  تحفيز الطلبة على المشاركة في الصف بصورة دورية وزرع روح الشجاعة والمبادرة لديهم
  تنمية التفكير المنطقي لحل المشاكل بعيدا عن النمطية والحفظ 

ف ل الصات واداء االمتحانات والتفاعل من خالاستخدام وسائل التعليم االلكتروني الرسال الواجب
  االلكتروني 

      
 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  المالحظات بخصوص ذلكاثناء المحاضرة وتثبيت 

ت لف المشكاللمخت المشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع والنتائج والحلول
 وتسليم مشروع برمجي في نهاية السنةالعلمية 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
 الخوارزمياتتصميم  – 1
 ++Cكتابة البرامج وتنفيذها بلغة الـ -  2
   التفكير المنطقي  – 3
 كيفية العمل على تطوير الذات برمجيا للتهيؤ لسوق العمل مستقبال - 4

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

rd, 3nd, 2st115 

تأريخ تطور  التعرف على
الحاسبات واللغات 
البرمجية وانواع 

  البرامجيات
والمراحل التي يمر بها 

 البرنامج حتى يتنفذ
التعرف على لغة و

C++ 

Introduction (History of 
computers). Types of 

programs (Application 
and Systems). 

Programming languages 
(Machine, Assembly, 

and High-level 
language), Compilers 

and Interpreters, object 
file, executable file. 

Simple program in C++ 

 ,محاضرة
 مختبر

 ,االسئلة الشفهية
 االمتحان اليومي

th4 5 

التعرف على انواع 
االخطاء البرمجية 

وكيفية كتابة 
  الخوارزميات

Types of programming 
errors, Program 

development life cycle, 
Algorithms and 

Flowchart.

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

 th, 6 th5 10 

وسائل التعرف على 
االدخال واالخراج في 

المتغيرات  ++C . لغة 
وانواع البيانات، وانواع 

Header files, Standard 
Input/Output, Comments 
in C++. Variables, Data 
Types, Declaration of 
variables, Constants, 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي



 
 4الصفحة 

.Statements  الثوابت  البيانات، 

 th7 5  التعرف على المشغالت
  وكل ما يتعلق بها

Operators (Assignment, 
Arithmetic operators, 

Relational and Logical 
operators, Bitwise 

Operators, Increment 
and decrement, Cast 

operator, and 
Conditional operator), 

Precedence of operators.

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

8th , 9th , 
10th  15 

التعرف على كيف 
اتخاذات القرارات 

   if...else  باستخدام 
وكيفية تمثيلها في 

  الخوارزميات

Making Decisions (if, if-
else statements), 

Flowchart for if-else 
statement 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

11th  5  

التعرف على كيف 
اتخاذات القرارات 

 switch  باستخدام 
وكيفية تمثيلها في 

  الخوارزميات

Making Decisions 
(switch statement), using 

break statement with 
switch statement, 

Flowchart for switch 
statement 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

12th , 13th 
, 14th , 15th 

20  

الحلقات التعرف على 
التكرارية وكيفية تمثيلها 

في الخوارزميات 
باالضافة الى ايعازات 
  التوقف واالستمرارية

Loops (for, while, do-
while), using break and 

continue statements with 
loops, Flowchart for 

loops. 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

, th16
, th,18th71

, 20, th19
 nd, 22 st21

35  
التعرف على الدوال 

  وكل ما يتعلق بها

Functions (Built-in 
function functions 

(Library functions), and 
User-Defined functions), 

Function prototype 
(Declaration), Function 
call, Passing arguments 

to a function, return 
statement, Value-

Returning vs. Void (Non 
Value Returning) 

functions (Function with 
no argument and no 

return value, Function 
with no argument but 
return value, Function 
with argument but no 
return value, Function 

with argument and return 
value), Arguments 

passed by value and by 
reference, Recursion, 

Local and global 
variables, Flowchart for 

functions.

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

,  th, 24rd23
 th25 15  

التعرف على 
المصفوفات وكل ما 

  يتعلق بها

Arrays (One and two 
dimensional arrays, 

Arrays as parameters). 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

th26 5 
كيفية التعرف على 

التعامل مع الملفات 
   النصية برمجيا

Handling and processing 
text files in C++ 

  محاضرة,
  مختبر

االسئلة الشفهية, 
  االمتحان اليومي



 
 5الصفحة 
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Beginning C++, by Ivor Horton -1ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
2- C++ How To Program , by Paul J. Deitel 
3- Starting Out With Programming Logic 

and Design, by Tony Gaddis
  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

         ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

 االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع
.. 

 

  

th, 28 th27 10  التعرف على التعامل
   مع النصوص

Character 
Sequences and 
String handling 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

 th, 30  th2910  التعرف على المؤشرات
  وكل ما يتعلق بها

Pointers  
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  هرباء مشاكل الكمعالجة و ثابتةكل طالب بدال من حاسبات الل حاسوب نقالالجانب العملي : توفير    
بة مع الطل ترونياالتعلم عن بعد والتواصل الك وسائل واستخدام الجانب النظري : استخدام مراجع علمية حديثة 

 



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

 م هندسة تقنيات الحاسوبقس المؤسسة التعليمية .1

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / المركز علمي القسم ال .2

  تركيب الحاسبة  اسم / رمز المقرر .3

محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

150(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف

المقررأهداف  .8

ت الرئيسية ومعرفة االجزاء االساسية  للحاسبة االكرتونية . -1 ملكو االملام 
معرفة االنواع الرئيسية من الذاكرة املستخدمة يف احلاسبة. -2
ا يف احلاسبة االلكرتونية. -3 معرفة وحدة املعاجلة املركزية ومكو
.اسبةمة احلجراء الصيانة واالصالحات ملنظو امتالك مهارة علمية وتطبيقية متكنة من تشخيص االعطال وا -4

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  معرفة  المراحل المختلفة لتطور الحاسة االلكترونية . - 1أ
  معرفة االنواع المختلفة للحاسبة االلكترونية واجزائها لرئيسية - 2أ
  ة ثانويةة رئيسية وذاكرية االساسية للذاكرة والتصنيفات المختلفة للذاكرة من ذاكرمعرفة الهيكل - 3أ
 معرفة الهيكلية االساسية لوحدة المعالجة المركزية- 4أ
 معرفة كيفية تمثيل البيانات داخل الحاسبة االلكترونية - 5أ
 8085معرفة المعالج من نوع   - 6أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  على تشخيص االعطال في الحاسبة االلكترونية القدرة– 1ب
 8085القدرة على استخدام االيعازات الخاصة بالمعالج  – 2ب
  القدرة على معرفة االنواع المختلفة للحاسبة االلكترونية – 3ب
  8085ا القدرة على استخدام االيعازات الخاصة بالمعالج   - 4ب
طرائق التعليم والتعلم      

 لبةي للطالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرف
ي العملي لمهاراالمختبر العملي: الذي يوفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب 

  وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة
  
  
  
 

 ائق التقييم طر     
ة محاضرالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء ال

 ومشاركته 
طاة لمية المعت العاالختبارات التحريرية: التي توفر المعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظا

  من قبل التدريسي
ي تلقاها علمية التدة اللقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المااالختبارات الفصلية: وتكون الح

  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري
تي تلقاها لعلمية الامادة االختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال

  االكاديمي والمهاري خالل السنة الدراسية بجانبيها
  
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج
 بداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المختلفةزرع روح اال - 1ج        

  نمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزةت - 2ج
  تقهمالتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقاة على عانمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة وت - 3ج
 نمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية ت - 4ج



 
 3الصفحة 
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 Digital Fundamental by Floyed -1ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
2-Ramesh S. Goankar, “Microprocessor 
Architecture, Programming and Applications 
with 8085”, 5thEdition, Prentice Hall

 
 Digital Fundamental by Floyed -1  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

2-Ramesh S. Goankar, “Microprocessor 
Architecture, Programming and Applications 
with 8085”, 5thEdition, Prentice Hall

 

 

طرائق التعليم والتعلم     

اد ة ايجتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة والطلب من الطلب
 مناسبة لها بطرق مختلفةالحلول العلمية ال

لالزمة هود اتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الج
  للعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة

  
  
 
 طرائق التقييم    

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

 اثناء المحاضرة وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك
لنتائج رق واالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن ف

  علمية والحلول لمختلف المشكالت ال
  
  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  تحليل االعطال  وطرق معالجتها في الحاسبة االلكترونية - 1د
  تحليل  البيانات المسستخدمة في الحاسبة االلكتروني - 2د
  اكنة  اكتساب مهارة في استخدام لغة الم - 3د
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           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

1- Digital Fundamental by Floyed 
2-Ramesh S. Goankar, “Microprocessor 
Architecture, Programming and Applications 
with 8085”, 5thEdition, Prentice Hall

 
 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
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خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

بنية المقرر .10

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييميمطريقة التعل

التعرف على االجزاء  12 1,2,3
 الرئيسية في الحاسبة 

مقدمة في نظم 
الحاسوب، أجزاء 
رئيسية من نظام 
الكمبيوتر، انواع 

,تمثيل  الكومبيتر
 لحاسبةا البيانات داخل

محاضرة, 
 مختبر

االسئلة 
الشفهية , 
االختبار 

 اليومي

معرفة المبادئ  8 4,5
الرئيسية لهيكلية 

 سبةالحا

,مختمحاضرة  هيكلية فون نيومان
  بر
 

االسئلة 
الشفهية,االختب

 ار اليومي

معرفة طرق تمثيل   8 6,7
البيانات داخل الحاسبة 

  االكترونية

تمثيل البيانات في 
واالنواع       الحاسبة

  المختلفة للبيانات

محاضر,مختب
 ر

  

8,9   
8 

معرفة المكونات 
الرئيسة لوحدة 

 المعالجة المركزية 

المعالجة وحدة 
المركزية داخل 

 الحاسبة 

االسئلة 
الشفهية, 
االختبار 

 اليومي

االسئلة 
الشفهية, 
االختبار 

 اليومي
10,11,  
12,13, 

التعرف علة الذاكرة  16
وانوعها وتصنيفاتها 

 المختلفة

  محاضرة,  وحدات الذاكرة 
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختب

 ار اليومي
معرفة االنواع  8 14,15

لالدخال المختلفة 
 واالخراج في الحاسبة

وحدات االدخال 
 واالخراج

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختب

 ار اليومي
النواقل المستخدمة  8 16,17

داخل الحاسبة 
 وانواعها

هيكلية النواقل داخل 
  الحاسبة

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختب

 ار اليومي
الفرق بين لغة الحاسبة  18,198

 كنةوالما
الفرق بين لغة الحاسبة 

  والماكنة 
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة 

الشفهية,االختب
 ار اليومي

20,21, 
22,23,

24 

المكونات الرئيسة  8
   8085للمعالج 

الهيكلية الرئيسة 
للمعالج من نوع 

8085 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختب

 ار اليومي
25,26  
27,28, 

عازات المستخدمة االي8085برمجة المعالج  16
    8085للمعالج 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختب

 ار اليومي
امثلة عن البرامح   8 29,30

 8085المختلفة لل 
  محاضرة, 8085برامج المعالج 

  مختبر
االسئلة 

الشفهية,االختب
  ار اليومي
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  اكرةت والذجزاء الرئيسية من المعالجاالحديثة للحاسبة واالادخال بعض المبادئ التعريفية عن االنواع 

  
  
 

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

جامعة التقنية الوسطىال المؤسسة التعليمية .1

 حاسوبقسم هندسة تقنيات ال /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ المركز علمي القسم ال .2

حقوق األنسان  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي / نظريأشكال الحضور المتاحة .4

2022/2021الفصل / السنة .5

 60(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف

أهداف المقرر .8

اىل ان يكون الطالب قادرا على يهدف املقرر
تدريس مادة حقوق األنسان والدميقراطية -1
تعريف الطلبة مبفهوم حقوق األنسان وخصائصها -2
ت العامة وانواعها وكيفية احملافظة عليها ورعايتها  -3 التعرف على احلر
ت الدستورية وا -4 تهان وحرألنسلسياسية والقضائية للحفاظ على حقوق االتعرف على الضما

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ

  تعريف الطلبة مبفهوم حقوق األنسان وخصائصها   - 1أ

ت العامة وانواعها وكيفية احملافظة عليها ور    -2أ   عايتها  التعرف على احلر

ت الدستورية والسياسية والقضائية للح    -3أ تهألنسان و فاظ على حقوق االتعرف على الضما  حر

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  المقدرة على الحوار والتواصل وانتقاء العبارات السليمة – 1ب
  القدرة على المنافسة السليمة – 2ب
 بطريقة سليمةالمقدرة على طرح األفكار ومناقشتها  – 3ب

طرائق التعليم والتعلم      

  لبةي للطالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرف
 

 طرائق التقييم      
ة محاضرالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء ال

  ومشاركته 
اة مية المعطت العلالمعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظاختبارات التحريرية: التي توفر اال

  من قبل التدريسي
ي تلقاها علمية التدة الاالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الما

  المهاريخالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي و
تي تلقاها لعلمية الامادة االختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال

 خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لفةللمشكالت المختزرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة  - 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة - 2ج
  تقهمة على عاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقا - 3ج
  تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية - 4ج
ائق التعليم والتعلم طر    

يجاد لطلبة امختلفة والطلب من ا اجتماعية تحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت 
  المناسبة لها بطرق مختلفة الديمقراطيةالحلول 

لالزمة هود اتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الج
 ل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدةللعم
 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  المالحظات بخصوص ذلكاثناء المحاضرة وتثبيت 
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  .الشخصي ) قة بقابلية التوظيف والتطورمتعلالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  التفكير  - 1د
  الحوار - 2د
   ابداء الرأي بصورة حضارية شفافة - 3د
 

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييمطريقة التعليماسم الوحدة / أو الموضوع

1 2  
،تعريفها ،اهدافها. حقوق اإلنسان 

في الحضارات القديمةحقوق اإلنسان 
)(حضارة وادي الرافدين وخصوصا

  محاضرة
 

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

2 2  
حقوق اإلنسان في الشرائع 

االسالم نموذجا/شخصية /السماوية
 الرسول االعظم محمد (ص)

االسئلة  محاضرة
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

3 2  

حقوق اإلنسان في العصور الوسطى 
حقوق اإلنسان في التاريخ  /والحديثة

 المعاصر
االعتراف الدولي بحقوق االنسان منذ

في عهد عصبه الحرب العالمية االولى/
 األمم وفي ميثاق األمم المتحدة

 محاضرة
االسئلة 

الشفهية,االمتحان 
 اليومي

4  2  

حقوق اإلنسان على المستوى
االتفاقية االوربية لحقوق /اإلقليمي
قية االمريكية االتفاق/1950االنسان 

الميثاق /1969لحقوق االنسان 
االفريقي لحقوق 

الميثاق العربي /1981االنسان
البيان /1994لحقوق االنسان 

الختامي الجتماع قمة عدم االنحياز 
  لحقوق االنسان 15

 محاضرة

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

5  2  

حقوق اإلنسان على مستوى
 المنظمات الغير حكومية ومؤسسات

 المجتمع المدني
اللجنة الدولية للصليب 

األحمر,منظمة العفو الدولية 
,المنظمة العربية لحقوق 

،منظمة مراقبة حقوق اإلنسان
 ,مؤسسات المجتمع المدني االنسان

 محاضرة

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

6  2   
حقوق اإلنسان والحريات العامة في 

دستور جمهورية /الدساتير العراقية
 2005لعراق ا

االسئلة الشفهية,  محاضرة
 االمتحان اليومي

7  2   

حقوق اإلنسان على المستوى 
الحقوق  /الدولي لحقوق اإلنسان

 والحريات في اإلعالن العالمي
العهدين الدوليين الخاصين في و

حماية الملكية /حقوق اإلنسان
 الفكرية

 محاضرة

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

8  2   
نسان الحديثة،الحق في حقوق اال

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

 محاضرة
االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي
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9  2   

ضمانات حقوق االنسان على
  المستوى الوطني

الضمانات في الدستور 
والقانون/ضمانات في مبداء سيادة 

القانون /ضمانات الفصل بين 
ت السلطات/الضمانا

القضائية/ضمانات في السياسة 
العامة والصحافة والرأي العام/دور 
المنظمات الغير حكومية في احترام 

وحماية حقوق االنسان/ضاهرة 
الفساد االداري وتأثيره على حقوق 

  االنسان والمجتمع

  محاضرة
 

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

10  2   

ضمانات احترام وحماية حقوق
  على الصعيد الدولي االنسان

دور االمم المتحدة ووكاالتها 
المتخصصة في توفيرالضمانات/ 

مجلس حقوق االنسان/ جرائم االبادة 
   الجماعية/ جرائم عصابات داعش

ور المنظمات االقليمية /(الجامعة د-
العربية،االتحاد االوربي،االتحاد 

االفريقي ،منظمة الدول 
  االمريكية،منظمة اسيان)

 محاضرة

السئلة ا
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

11  2   

مفهوم/الحريات العامة
الحريات العامة,تعاريف 
الحرية, , مفهوم الحرية 

تخدام اس /في االسالم
مصطلح الحريات 

العامة,الطبيعة الوضعية 
والقانونية للحريات 
العامة,االعتبارات 

 االقتصادية واالجتماعية
 وية والفلسفيةيوالبن

، تنظيم  للحريات العامة،
الحريات من قبل 

مة/القاعدة السلطات العا
  الشرعية للدولة القانونية

 محاضرة

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

12  2   

المساواة/التطور التاريخي لمفهوم 
المساواة/التطور الحديث لفكرة 

 المساواة
لمساواة بين ا-

الجنسين/تقرير جمهورية 
العراق حول اتفاقية 

يع اشكال القضاء على جم
-التمييز ضد المرأة 

المساواة بين االفراد 
حسب معتقداتهم 

وعنصرهم/المصالحة 
  الوطنية

 محاضرة

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

31  2   

 تصنيف الحريات العامة
 الحريات االساسية او الفردية

حرية االمن والشعور 
(االمن الوطني والحس باالطمئنان
رية ,الحرية الشخصية,حالوطني)

التنقل الذهاب واالياب,حرية التملك 
 الفردي

 محاضرة

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

41  2   

الحريات الفكرية
حرية الراي 

والتعبير,المعتقد,التعليم,السياسية,ال
 صحافة

االسئلة الشفهية,  محاضرة
 االمتحان اليومي
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51  2   
تكملة الحريات الفكرية

,حرية حرية التجمع,حرية المظاهرات
والنقابات الجمعيات  

االسئلة الشفهية,  محاضرة
 االمتحان اليومي

61  2   

الحريات ذات المضمون االقتصادي
واالجتماعي ،حرية العمل،حرية 

،حرية التملك التجارة والصناعة 
  ، الجماعي

االسئلة الشفهية,  محاضرة
 االمتحان اليومي

17 2   
الضمان االجتماعي والرعاية 

عاقين وذوي االحتياجات الم /الصحية
 الخاصة وضمان حقوقهم

 

  محاضرة
 

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

18 2   

الحريات العامة في العالم الثالث
لقيود الواردة على الحقوق ا

حالة  إعالنوالحريات(
،نتائج اعالن حالة )الطوارئ

 الطوارىء

االسئلة  محاضرة
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

العلمي والتقني والحريات التقدم    2 19
 العامة

االسئلة  محاضرة
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

20 2   
التوعية باستخدام المياه في العراق 

 ماضي وحاضر ومستقبل
 مستقبل الحريات العامة

االسئلة  محاضرة
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

21 2   
الديمقراطية

خصائصها تعريفها،،مفهومها،
 ،مميزاتها،ركائزها

االسئلة الشفهية,  ضرةمحا
 االمتحان اليومي

22 2   
الديمقراطيةالديمقراطية،أنواع

المباشرة  مفهومها تطبيقاتها 
 تقديراتها

االسئلة الشفهية,  محاضرة
 االمتحان اليومي

النيابية  أوالديمقراطية الغير مباشرة    2 23
تطبيقاتها تقديراتها أركانهامفهومها   

 االسئلة الشفهية, محاضرة
 االمتحان اليومي

24 2   
الديمقراطية الشبه مباشرة مفهومها 

 مظاهرها تطبيقاتها تقديراتها
االسئلة الشفهية,  محاضرة

 االمتحان اليومي

25 2   

 طرق االنتخابات
االنتخاب المباشرواالنتخاب الغير -1

 مباشر
االنتخاب الفردي واالنتخاب -2

 بالقائمة
االنتخاب باالغلبية واالنتخاب -3

 بالتمثيل النسبي

  محاضرة
 

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

 وسائل تزوير االنتخابات   2 26

االسئلة  محاضرة
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

27 2   

االنظمة الديمقراطية في 
 العالم/الديمقراطية في العالم الثالث/

المشاكل التي تواجه البلدان العربية 
 في التحول الديمقراطي

السئلة ا محاضرة
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

28 2   

 بحقوقالسياسية،عالقتها  األحزاب
والحريات العامة  اإلنسان

 األحزاب نشأةوالديمقراطية، 
 السياسية

االسئلة  محاضرة
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

29 2   

وشرحالسياسيتعريف الحزب
عناصر التعريف،مجموعة من 

 دئالمبا،وحدة التنظيم ،وحدة األفراد
 والمصالح،وحدة القيادة

االسئلة الشفهية,  محاضرة
 االمتحان اليومي



 
 6الصفحة 

  

البنية التحتية  .12

ض عزيز هادي حقوق األنسان للدكتورـ الكتب المقررة المطلوبة 1 	ر

ت العامة للدكتور حسان شفيق العاين  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2   نظرية احلر
ب القوق و  2005دستور مجهورية العراق  ت الباب الثاين ،    احلر

  10/12/1948االعالن العاملي حلقوق االنسان 
ادية صالقتق االعهدين الدوليني ، احلقوق السياسية واملدنية ، واحلقو 

	واالجتماعية والثقافية 
         ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 
ته االساسية يف ت الدستورية حلقوق االنسان وحر هورية تور مجدس الضما

حبث ا . م حبيب صاحل مهدي  2004العراق 
 نترنيتب ـ المراجع االلكترونية, مواقع اال

.. 
                                                       موقع املنظمة الدولية االمم املتحدة  

.                                 القاعدة القانونية للتشريعات العراقية                        
                                                                  موقع جملس النواب العراقي

  

30 2   
لألحزابالوظائف التقليدية

،نظرة على قانون االحزاب السياسية
 السياسية في العراق

االسئلة الشفهية,  محاضرة
 االمتحان اليومي

خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

ام ل استخدمن خال وبعض التطبيقات العملية في المجاالت االخرى اساليب ترشيد المياه والطاقة  ادخال  
الى  اسلوب المجاميع واسلوب العصف الذهني واسلوب دراسة الحالة ، فضال عن البدء بتصنيف الحقوق

  ث، والتركيز على الجيل الثالث من الحقوق.اجيالها الثال
 



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

كلية التقنية الهندسية الكهربائية ال المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

  رسم هندسي اسم / رمز المقرر .3

  , مختبر أشكال الحضور المتاحة .4

2021\2022الفصل / السنة .5

90(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف   

أهداف المقرر .8

ف املادة اىل ان يكون الطالب قادرا علىد

فهم القواعد االساسية للرسم الهندسي باستخدام الحاسوب .1
 رسم نماذج اساسية باستخدام هذا البرنامج. .2
 يم و رسم النماذج المقترحةتصم .3

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022\8\2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  باستخدام البرنامج االوتوكادالساسيات الرسم الهندسيوفهم امعرفة  - 1أ
  باستخدام الحاسوباالساسية  معرفه رسم االشكال الهندسية  - 2أ
  وفهم االومر البرنامجمعرفة   - 3أ
 االبعاد معرفة رسم االشكال الثنائية - 4أ
 االبعاد معرفة رسم االشكال الثالثية - 5أ
 الهندسية الكتابة وضع االبعاد لالشكالمعرفة   - 6أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  االبعادالثنائية  رسم االشكال الهندسية – 1ب
  رسم االشكال الهندسية الثالثية االبعاد – 2ب
  وامر للحصول على الرسم الهندسي تنفيذ اال – 3ب
    وضع االبعاد الرسم والكتابة على الرسم - 4ب
طرائق التعليم والتعلم      

  لبةي للطالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرف
ي العملي لمهاراالمختبر العملي: الذي يوفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب 

  وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة
  
  
 

 ائق التقييم طر     
ة محاضرالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء ال

  ومشاركته 
اة مية المعطت العلالمعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظااالختبارات التحريرية: التي توفر 

  من قبل التدريسي
ي تلقاها علمية التدة اللقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المااالختبارات الفصلية: وتكون الح

  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري
تي تلقاها لعلمية الامادة االختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال

  االكاديمي والمهاري خالل السنة الدراسية بجانبيها
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لفةزرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المخت - 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة - 2ج
  تقهمة على عالنفسية لتحمل االعباء الملقاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة ا - 3ج
   تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية - 4ج

 
طرائق التعليم والتعلم     



 
 3الصفحة 

  

اد ة ايجتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة والطلب من الطلب
  الحلول العلمية المناسبة لها بطرق مختلفة

لالزمة هود اتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الج
  دةللعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص ع

  
 
 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  المالحظات بخصوص ذلكاثناء المحاضرة وتثبيت 

لنتائج رق واالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن ف
  الحلول لمختلف المشكالت العلمية و
  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  االكاديمي والعملي توضيح اهمية البرنامج في المجال  - 1د
  توسيع مدارك الطالب الستيعاب لتحليل الرسومات الهندسية  - 2د
  ف البرنامج االوتوكاد لرسم االشكال الهندسيةتوظي - 3د
  طرق مختلفه لرسم االشكال الهندسية ايجاد  - 4د



 
 4الصفحة 

البنية التحتية  .12

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

   (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... المجالت العلمية , التقارير ,( 

 

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

1,2,3,4,5
,6,7 

معرفة تشغيل برنامج  21
  وباالتوكاد  في الحاس

رف على واجهة التع
البرنامج ومعرفته 

الهندسية  االوامركتابة 

البرنامج  اساسيات
 االوتوكاد

  
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

8,9,10, 
11,12, 
13,14 

معرفة رسم االشكال  21
تنائية االبعاد 

للرسوم  وتطبيقات
 باستخدام البرنامج 

  رسومات ثنائية االبعاد
 مختبر

االسئلة 
ة,االمتالشفهي

 حان اليومي

17,16,1
5, 
,18,19 

ادوات التعديل استخدام  12
على الرسومات 

 الهندسية 

لرسم  ادوات التعديل
 ثنائي االبعاد

  
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

20,21, 
22,23 

وضع االبعاد معرفة  12
 على الشكل الهندسي 

االسئلة  مختبراالبعاد الشكل الهندسي 
المتالشفهية,ا

 حان اليومي
معرفة رسم االشكال  6 24,25

االستندر ثالثية االبعاد 
   االشكال ثالثية االبعاد

 مختبر
االسئلة 

الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي
26,27, 

28 
تحويل الرسومات  12

الثنائية االبعاد الى 
 ثالثية االبعاد

االشكال ثالثية 
 (2d to 3d)االبعاد

  
 مختبر

االسئلة 
الشفهية, 

تحان االم
 اليومي

تطبيقات عملي لرسم   6  29,30
  الهندسي

    تطبيقات
 مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي



 
 5الصفحة 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

 

  
خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 لعملية فيابعض التطبيقات  الطرق الحديثة في الرسم الهندسي باستخدام الحاسبة االلكترونية وادخال   
  المجاالت االخرى

 
  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

كلية التقنية الهندسية الكهربائية ال المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

)   1رياضيات (  اسم / رمز المقرر .3

اسيوعي  (نظري / عملي)أشكال الحضور المتاحة .4

2022/2021الفصل / السنة .5

 90(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف   

أهداف المقرر .8

ضيةاى االطالع عل ملعادالت  والقوانني  الر
ضية للفهم ومعرفة التطبيقات العملية  ئية حل الدوائر الغرض  الالزمة  قوانني واملسائل الر املعقدة لبسيطة و الكهر

ضية املناسبة للربجمة الرقميةفهم ومعرفة  اختيار املعادالت الر
ضية الالزمة والتطبيقات للمصفوفاتاملعادالفهم ومعرفة  ت الر

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

2022/82



 
 2الصفحة 

 هداف المعرفية األ - أ
  المعقدة لحل الدوائر الكهربائية البسيطة و المعادالت والقوانين الرياضية التعرف على - 1أ
  على المصفوفات وكيفية استخدامها في البرمجة التعرف - 2أ
 التعرف على قوانين حساب الحجوم والمساحات  - 3أ
 ضية الخاصة بالتفاضل وكيفية حلهاعادالت الرياتعرف على المال - 4أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  لالزمة لحل الدوائر الكهربائية  اختيار المعادالت الرياضية ا – 1ب
  ا في البرمجة وحساب اقيامها واستخدامهاعداد المصفوفات  – 2ب
  حساب الحجوم والمساحات  – 3ب
     - 4ب
طرائق التعليم والتعلم      

   المحاضرات االكاديمية  التي تساهم في وضع أساس قوي و متين لدعم الصيد المعرفي للطالب
  
 

 طرائق التقييم      
د لتي يعتمجعة ارق التغذية الراالتقييم التفاعلي التي تتم بصورة مباشرة بين الطالب واألستاذ وهي احدى ط

  عليها أعضاء الهيئة التدريسية في تقييم عملية التعليم والتعلم 
اعل مع دى تفاالختبارات التحريرية الدورية التي توفرمعلومات عن مدى متابعة الطالب للمحتوى العلمي وم

  المادة المعطاة من قبل التدريسي 
 صل دراسيالل فخطى التي أقيم مدى اهتمام الطالب ومتابعته للمادة االختبارات الفصلية  وتكون الحلقة الوس

  كامل 
  

ل سنة لعلمية خالامادة االمتحانات النهائية  وهي الحلقة النهائية في تقييم الطالب ومدى تفاعله واهتمامه بال
  دراسية كاملة

 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  ة لى ايجادهم حلول مبتكرة للمشاكل المختلفزرع روح االبداع عند الطلبة والحرص ع- 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة- 2ج
  قهمعلى عات تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل األعباء الملقاة- 3ج
   نتائج مرضية  تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى - 4ج

  
طرائق التعليم والتعلم     

   ناسبةتحفيز الجانب اإلبداعي عن طريق طرح مشاكل مختلفة امام الطلبة وحثهم على إيجاد حلول م
  

ة وتحفيز لتنميتشكيل فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغيير بنيتها بشكل دوري لتنمية روح التعاون وا
 روف المختلفةظيثة للعمل بالالطالب على بذل الجهود الحث

 طرائق التقييم    

  ذلك التقييم المباشر حيث يتم التقييم من قبل التدريسي بشكل مباشر وتثبيت مالحظاتهم بخصوص
  وقدرته على ايجادل الحلول للمشكالت العلمية المختلفة 



 
 3الصفحة 

  

  
  
 

  الشخصي ). بقابلية التوظيف والتطورمتعلقة المنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  المعادالت الالزمة لحل الدوائر الكهربائية   اراختي –- 1د

  عمل مصفوفات الستخدامها في البرمجة  – 2ب
  - 3د
    - 4د



 
 4الصفحة 

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

التعرف على  ن  3 1
 المصفوفات

Matrices يومي اختبار    محاضرة 

 اختبار يومي محاضرة  Determinantsايجاد قيمة المصفوفات ن3  2
المعادالت  التعرف  ن3 3

 ةالرياضي
Cramer s rule   اختبار يومي  محاضرة 

المعادالت الرياضية  مع   ن4+56
 رسمها

Function and their 
graphs    

 تبار يومياخ  محاضرة 

الخط الميل ومعادلة  ن3 6
 المستقيم 

Slopes and 
equation of lines   

 يومياختبار  محاضرة ر

المعادالت الرياضية  ن 3  7
  المثلثية

Type of functions , 
trigonometric 
functions  

 يومياختبار   محاضرة 

 Absolute value ofايجاد القيمة المطلقة  ن3 8
magnitude  

 اختبار تحريري  حاضرة م

التعرف على المعادالت   ن3  9
  الرياضية 

Limits  and 
continuity  

 يومي اختبار  محاضرة 

المقاييس والمتجهة  ن3 10
والمعادالت الرياضية 

 للمركبات المتجهة 

  Scalars, vectors, 
component of 
vector algebra, dot 
product  

اختبار تحريري  محاضرة 

التعرف على المعادالت   ن3 11
 الرياضية للمتجهات 

Orthogonal 
vectors, 

component of 
vector algebra, 
vector calculus 

 يومياختبار  محاضرة  

ا لمعادالت  التعرف على ن123
وقاعدة  الرياضية  

 السلسلة 

Limit theory of 
derivative, chain 

rule  

 اختبار يومي   محاضرة

عرف على المعادالت الت  ن3  13
  المثلثية 

Derivative of 
trigonometric 

,inverse 
trigonometric , 

hyperbolic, 
inverse  

hyperbolic  

  يومي اختبار  محاضرة 

 Derivative of  المعادالت اللوغارتمية  ن3  14
logarithmic, 
exponential 

 اختبار يومي   محاضرة

 Curve sketching  رسم المنحنيات  ن3  15
by y2 , y3 

 اختبار يومي   محاضرة

 Application of  تطبيقات حول التفاضل  ن3  16
differentiation  

 اختبار يومي   محاضرة

Theory of  قوانين التكامل   ن3  17
integration (area 

 اختبار يومي   محاضرة



 
 5الصفحة 

البنية التحتية  .12

  Calculus      Finney / Thomas   ( part  1 )ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Calculus      Finney / Thomas   ( part  1)  المصادر) (ـ المراجع الرئيسية 2
Calculus  with Analytic Geometry          

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

 

 راجع االلكترونية, مواقع االنترنيتب ـ الم
.... 

 

  
خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

    
  ادخال األساليب الحديثة المتمركزة على اطالب في عملية تدريس المحتوى الدراسي

  
  
 

problem )    
التكامل المحدد وغير   ن6  18+19

  المحدد
Definite and 

indefinite integral, 
integral of  

trigonometric,  
integral of inverse 

trigonometric, 
integral of 

exponential , 
logarithmic     

 اختبار يومي   محاضرة

 Integration by  التكامل الجزئي   ن6  21+ 20
parts  

 اختبار يومي   محاضرة

تطبيقات حول التكامل   ن3  22
  المحدد

Application of 
definite integrals  

 اختبار يومي   محاضرة

 اختبار يومي   محاضرة  Volumes  حساب الحجم   ن6  24+  23

 Length of plan  طول المنحني   ن3  25
curve   

 اختبار يومي   محاضرة

Approximation  قاعدة الشبه المنحرف  ن3  26  
( trapezoidal rule ) 

 اختبار يومي   محاضرة

 اختبار يومي   محاضرة  Simpson  rule  قاعدة سمبسون   ن3  27

  Application of  تطبيقات حول التقريب  ن 6  29+  28
approximation     

 اختبار يومي محاضرة

مراجعة المادة بصورة   ن3  30
  عامة 

Review all اختبار شفوي   محاضرة  

          



 
 6الصفحة 

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

كلية التقنية الهندسية الكهربائية ال المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

األتصاالتاسس   اسم / رمز المقرر .3

اسبوعي ( نظري / عملي )أشكال الحضور المتاحة .4

2022/2021الفصل / السنة .5

 150(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

أهداف المقرر .8

مبادئ واساسيات نظام االتصاالتاالطالع على 
انواع االشارات واملقارنة بينها فهم ومعرفة 
ا يف االتصاالت فورير جماالت الزمن اىل جماالت الرتدد وحتويالت سالسلفهم ومعرفة  وتطبيقا

ا يف  االتصاالتفهم ومعرفة انواع الفالتر اخلاملة والفعالة وتطبيقا
فهم ومعرفة انواع التعديل ( التضمني ) التماثلي , تضمني االتساع وتضمني الرتدد

فهم ومعرفة خط النقل يف االتصاالت وخمططات مسث
  التطبيقات العملية لتحويالت فورير

  التطبيقات العملية النواع الفالتر اخلاملة والفعالة  
 اثلي ( لتضمني االتساع وتضمني الرتدد)التطبيقات العملية للتضمني التم

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  انواع االشارات واالنظمة واساسيات االتصاالت التعرف على - 1أ
  سالسل وتحويالت فورير وتطبيقاتها في مجال االتصاالت التعرف الى - 2أ
 تملها وتطبيقاتها العملية في مجال انظمة االتصاالالفالتر ومبدا عأنواع  - 3أ
 وفوائد واسباب وانواع التضمين  التضمين في االتصاالت التعرف على - 4أ
  صاالتاالت لمستخدمة فيوالتطبيقات ا التضمين التماثلي باالتساع والتردد وأنواعهماالتعرف على  - 5أ
 ت سمثت المستخدمة في  مخططاخط النقل في االتصاالت والتطبيقا التعرف على   - 6أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
   الترددات الناتجة من تحويالت فورير حساب – 1ب
  ت القطع ومعرفة ترددا معينةترددات وفق الفالتر بانواعها الخامل والفعال  كيفية تصميم  – 2ب
عامل مب قيم  ثلي باالتساع والتردد وحساكيفية تضمين االشارة وتحميلها بواسطة التضمين التما – 3ب

     التضمين والموجات المعدلة  والمسترجعة باالتساع والتردد وفقا لجهد االدخال والتردد
     - 4ب
طرائق التعليم والتعلم      

   المحاضرات االكاديمية  التي تساهم في وضع أساس قوي و متين لدعم الصيد المعرفي للطالب
  دعم وتعززرها تالذي يوفر الخبرة العملية للطالب عن طريق التجارب العملية والتي بدو  المختبر العملي

  فهم وادراك الجانب النظري
  
 

 طرائق التقييم      
د لتي يعتمجعة االتقييم التفاعلي التي تتم بصورة مباشرة بين الطالب واألستاذ وهي احدى طرق التغذية الرا

  سية في تقييم عملية التعليم والتعلم عليها أعضاء الهيئة التدري
اعل مع دى تفاالختبارات التحريرية الدورية التي توفرمعلومات عن مدى متابعة الطالب للمحتوى العلمي وم

  المادة المعطاة من قبل التدريسي 
ها بجانبية لعلميااالختبارات الفصلية  وتكون الحلقة الوسطى التي أقيم مدى اهتمام الطالب ومتابعته للمادة 

  النظري والمهاري خالل فصل دراسي كامل 
  

ل سنة لعلمية خالامادة االمتحانات النهائية  وهي الحلقة النهائية في تقييم الطالب ومدى تفاعله واهتمامه بال
  دراسية كاملة

 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  ة للمشاكل المختلف زرع روح االبداع عند الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة- 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة- 2ج
  قهمعلى عات تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل األعباء الملقاة- 3ج
   تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية  - 4ج

  
طرائق التعليم والتعلم     



 
 3الصفحة 

  

   ناسبةتحفيز الجانب اإلبداعي عن طريق طرح مشاكل مختلفة امام الطلبة وحثهم على إيجاد حلول م
  

ة وتحفيز لتنميتشكيل فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغيير بنيتها بشكل دوري لتنمية روح التعاون وا
 المختلفةالطالب على بذل الجهود الحثيثة للعمل بالزروف 

 طرائق التقييم    

  ذلك التقييم المباشر حيث يتم التقييم من قبل التدريسي بشكل مباشر وتثبيت مالحظاتهم بخصوص
ي مل الجماعوالع المشاريع العملية ومشاريع التخرج حي يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االبداع واالنجاز

  مختلفة وقدرته على ايجادل الحلول للمشكالت العلمية ال
  
  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
ع وتضمين الى االشارت المعدلة والمسترجعة  وفق تضمين االتسا نقيم معامل التضميحساب  –- 1د

  التردد 
  الفالتر بانواعها الفعالة والخاملةكيفية تصميم  – 2ب
   



 
 4الصفحة 

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

انواع و انواع االشارات 15 1+2+3
االنظمة ونظام  

 االتصاالت العام   

 مقدمة عن االشارات
  واالنظمة

 محاضرة+
 مختبر

 اختبار شفهي

طيف االشارات  15  4+5+6
استخدام نظرية و

بارسليف وطيف الدوال 
 المثلثية والمعقدة

تمثيل االشارات  
الدورية  في سالسل 

 فورير

محاضرة + 
 مختبر

 اختبار يومي

خواص تحويالت فورير  15 7+8+9
 دوال الالدوريةلوتمثيل ا

تمثيل االشارات 
الالدورية في 

 تحويالت فورير

محاضرة+ 
 مختبر 

 اختبار يومي

10+11+
12 

واع الفالتر الخاملة ان 15
والفعالة وتصميم الفالتر 

وتطبيقاتها في انظمة 
 االتصاالت

محاضرة الفالتر
 +مختبر

 اختبار يومي

13+14+
15+16+
17 

انواع تضمين االتساع  25
وحسابات معامل 

التضمين وتوليد االشارة 
المعدلة والمسترجعة 

وحسابات الجهد الكلي 
 وجهد اشارة الحامل

لي في التضمين التماث 
  االتساع

محاضرة 
 +مختبر

 اختبار شفهي

18+19+
20+21+
22 

انواع تضمين التردد  25
وانواع الحزم وحساباتها 

بطريق بيسيل وقانون 
كارسنوف وتوليد 

واسترجاع االشارة 
 المعدلة 

التضمين التماثلي في 
 التردد

محاضرة+ 
 مختبر

 اختبار شفهي

انواع الضوضاء في  10 23+24
تضمين االتساع 

 تضمين الترددو

الضوضاء في انظمة 
 االتصاالت  التماثلية

محاضرة+ 
 مختبر

اختبار فصلي 
 تحريري

25+26+
27 

تعريف خط النقل   15
وانواع خط النقل وانواع 

  الخسائر في خط النقل

خط النقل في 
 االتصاالت

محاضرة+ 
 مختبر

اختبار 
 تحريري

28+29+
30 

تطبيقات مخططات  15
سميث في حساب 

والخسائر في الممانعة 
  خط النقل

  
  
 

محاضرة+  مخططات سميث
 مختبر 

اختبار 
تحريري 

 فصلي



 
 5الصفحة 

البنية التحتية  .12

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Haykin S., Introduction to Analog and Digital .1  المصادر) (ـ المراجع الرئيسية 2
Communications, second edition, 2007. 
2. Principles of Communication Systems ,By .S.Chitode 

,First Edition-2007 

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

1.Modern Digital and Analog Communication Systems,  

By B.P.Lathi      OXFORD 

2.Analog and Digital Communications, By Schaum    

 
 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

  

خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

    
  بطرق متقدمة معالجتهاالحديثة وكيفية  اضافة تطبيقات األتصاالت والتضمين

  
  
 

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

جامعة التقنية الوسطىال المؤسسة التعليمية .1

 حاسوبقسم هندسة تقنيات ال /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ المركز علمي القسم ال .2

األجهزة والقياسات  اسم / رمز المقرر .3

  عملي,  اسبوعي / نظريأشكال الحضور المتاحة .4

/2022 2021الفصل / السنة .5

 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف   

أهداف المقرر .8

اىل ان يكون الطالب قادرا على يهدف املقرر
ئيةوحدات معرفة  - 1 هلندسة الكهر ئية اخلاصة  قياس الكميات الفيز
ئية األساسيةمعرفة  - 2 ملعامالت الكهر  اجهزة القياس اخلاصة 
ملعامالت األلكرتونية معرفة  - 3 اجهزة القياس اخلاصة 
ئية املختلفة ( كالضغطكيفية عمل األوسلسكوب و متحسسات الكميمعرفة وفهم   -4 .).التعجيل - املوقع – حلرارةا –ات الفيز
طوارها املختلفةمعرفة  -5 ئية  وفهم كيفية عمل األجهزة اخلاصة بتوليد األشارة الكهر

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 المعرفية  هدافاأل - أ
  معرفة وحدات قياس الكميات الفيزيائية الخاصة بالهندسة الكهربائية  - 1أ
  معرفة اجهزة القياس الخاصة بالمعامالت الكهربائية األساسية  - 2أ
  معرفة اجهزة القياس الخاصة يالمعامالت األلكترونية   - 3أ
  –كالضغط زيائية المختلفة (معرفة وفهم كيفية عمل األوسلسكوب و متحسسات الكميات الفي  - 4أ

 التعجيل..) - الموقع –الحرارة 
 ارها المختلفةمعرفة وفهم كيفية عمل األجهزة الخاصة بتوليد األشارة الكهربائية بأطو  - 5أ

 
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 

  استخدام اجهزة القياس الخاصة بالمعامالت الكهربائية األساسية – 1ب
  و متحسسات الكميات الفيزيائية المختلفة خدام جهاز األوسلسكوب است – 2ب
 متعددة األطواراألجهزة الخاصة بتوليد األشارة الكهربائية  استخدام – 3ب

طرائق التعليم والتعلم      

  لبةي للطالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرف
ي العملي لمهاراالعملي: الذي يوفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب  المختبر

 وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة
 طرائق التقييم      

 ةمحاضرالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء ال
  ومشاركته 

اة مية المعطت العلالمعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظااالختبارات التحريرية: التي توفر 
  من قبل التدريسي

ي تلقاها علمية التدة الاالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الما
  ا االكاديمي والمهاريخالل الفصل الدراسي بجانبيه

تي تلقاها لعلمية الامادة االختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال
 خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري

  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج
  لفةحلول مبتكرة للمشكالت المخت زرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم - 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة - 2ج
  تقهمة على عاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقا - 3ج
  رضيةتنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج م - 4ج
طرائق التعليم والتعلم     

اد ة ايجتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة والطلب من الطلب
  الحلول العلمية المناسبة لها بطرق مختلفة

لالزمة هود اتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الج
 للعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة

 
 



 
 3الصفحة 

 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  المالحظات بخصوص ذلكحاضرة وتثبيت اثناء الم

لنتائج رق واالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن ف
 والحلول لمختلف المشكالت العلمية 

  .ي )الشخص متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  المقدرة على استخدام اجهزة القياس الخاصة بالهندسة الكهربائية  - 1د
  المقدرة على التعامل مع اجهزة تحليل الموجات الكهربائية واأللكترونية - 2د
  ها المقدرة على التعامل مع المتحسسات الخاصة بالكميات الفيزيائية وكيفية تصميم - 3د
   بائية واأللكترونيةصيانة وتصميم اجهزة القياس الكهر - 4د

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

, nd, 2st1
th, 4rd3 16 

معرفة وحدات قياس 
الكميات الفيزيائية 
الخاصة بالهندسة 

 الكهربائية

Introduction To 
Measurements 
Quantities And 

Instruments.

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

, th, 6th5
th, 8th7 16 

معرفة اجهزة القياس 
الخاصة بالمعامالت 
 الكهربائية األساسية

Electromechanical 
Indicating 

Instruments 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

, th, 10th9
th, 12th1116 

فة اجهزة القياس معر
الخاصة بالمعامالت 
 الكهربائية األساسية

Bridges And Their 
Applications. 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي
, th13
, th14

th, 16th15
معرفة وفهم كيفية عمل  16

  محاضرة, Oscilloscopes األوسلسكوب
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي
17th, 
18th, 

19th, 20th 

21, 22 
16 

معرفة وفهم كيفية عمل 
األجهزة الخاصة بتوليد 

األشارة الكهربائية 
 بأطوارها المختلفة

Signal Generation. ,محاضرة  
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

, rd2312   معرفة وفهم كيفية عملPrimary Sensing ,االسئلة الشفهية,   محاضرة
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	and	instrumentation	electronic	Modern“ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
measuring	techniques”,	Cooper D & A D 
Helfrick

H. S. Kalsi	Instrumentation”,	Electronic“ .1  (المصادر)  ع الرئيسية ـ المراج2
2.  “Electronic	Instrumentation	and	
Measurements”,	David A Bell

         ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

1- “Principles of measurement systems”, John P. Beately
2- Electronics & electrical measurements, A K Sawhney, , 
Dhanpat Rai & sons

ت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترني
.. 

http://www.academia.edu/.../A_K.Sawhney-
A_course_in_Electrical_and_Electronic_Measu...%20Si
milar 

  

th, 25th24  متحسسات الكميات
  الفيزيائية

Elements. االمتحان اليومي مختبر 

, th26
th, 28th2712  

نظام معرفة وفهم 
الحصول على البيانات 

  الرقمية والتناظرية.

Analogue And 
Digital Data 

Acquisition System. 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

th, 30th298  
الحاسب  فهم استخدام

األلي في عمليات 
  القياس

Computer – 
Controlled Test 

System.

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

الدراسي خطة تطوير المقرر  .13

التطور وتغيرات على األجهزة الموضحة ضمن المنهج ليتناسب مع التطور الحاصل في سوق العمل  ادخال  
  التقني الحديث

 



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

  2 برمجة الحاسوب اسم / رمز المقرر .3

  محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

 150(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف   

أهداف المقرر .8

الختصاصم++  يف حل Cتعريف الطالب على احلاسوب اإللكرتونية وبرجمتها واستخدام لغةاىل  يهدف املقرر من  سائل ذات عالقة 
 خالل:

ت واملدخالت -1 ملتغريات وانواع البيا واملخرجاتتعريف الطالب 
ضية والشرطيةاختاذ القرارات ويتعرف ويفهم على  -2 الشروط املنطقية والر
يتعرف ويفهم كيفية انشاء الشروط واحللقات وكيفية االستمرار والتوقف -3
ا من تعاريف وتعاريف .. اخل - 4 يتعرف ويفهم الدوال وكل ما يتعلق 
يتعرف ويفهم املصفوفات ذات البعد الواحد والبعدين - 5

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  المتغيرات وانواع البيانات والمدخالت والمخرجات معرفة   - 1أ
  انواع الشروط المنطقية والرياضية والشرطية معرفة   - 2أ
  كيفية انشاء الشروط والحلقات وكيفية االستمرار والتوقف معرفة    - 3أ
 الدوال وكل ما يتعلق بها معرفة   - 4أ
 المصفوفات ذات البعد الواحد والبعدين  معرفة  - 5أ

 

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  تنفيذ االيعازات والدوال  – 1ب
 ++Cكتابة وتنفيذ البرامج وتنفيذها بلغة الـ – 2ب
 ذات عالقة باالختصاص تصميم برامج  – 3ب

طرائق التعليم والتعلم      

  لبةي للطالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرف
ي لمهاراالمختبر العملي: الذي يوفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب 

 بصورة صحيحةوترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع 
 طرائق التقييم      

ة محاضرالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء ال
  ومشاركته 

اة مية المعطت العلالمعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظااالختبارات التحريرية: التي توفر 
  من قبل التدريسي

ي تلقاها علمية التدة الاالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الما
  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

 تي تلقاهالعلمية الامادة االختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال
 خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري

  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج
  لفةزرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المخت - 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة - 2ج
  تقهمة على عاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقا - 3ج
  تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية - 4ج
طرائق التعليم والتعلم     

د ة ايجاوالطلب من الطلبتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة 
  الحلول العلمية المناسبة لها بطرق مختلفة

لالزمة هود اتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الج
 للعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة
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 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  المالحظات بخصوص ذلكاثناء المحاضرة وتثبيت 

لنتائج رق واالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن ف
 والحلول لمختلف المشكالت العلمية 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
 ++Cتنفيذ كافة ايعازات لغة البرمجة  -  1د
 ++Cكتابة البرامج وتنفيذها بلغة الـ -  2د
  ++Cباستخدام لغة  ذات عالقة باالختصاص تصميم برامج  -  3د

بنية المقرر .11

مخرجات الساعات األسبوع
التعلم المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعليم

 طريقة التقييم

, nd, 2st1 8  التعرف على لغة
 البرمجة

C++ Review 
Program structure, 
namespace, 
identifiers, variables, 
constants, operators, 
typecasting,  control 
structures functions). 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

rd3 
التعرف على لغة  4 

  البرمجة 

Introduction to Object-
Oriented Programming in 

C++.( 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

, th, 6th5, 4
+, th, 8th7 20 

التعرف على 
المتغيرات وانواع 
البيانات، وانواع 

 مجال البيانات، 
 المتغيرات، 

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

function members, 
constructors and their 
types, destructors and 
operator overloading)

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

, th, 10th9, 
, th, 12th11

th14th13 
24 

التعرف على 
المشغالت وكل 

  ما يتعلق بها

Polymorphism (Pointers 
in C++, Pointes and 
Objects, this pointer, 

virtual and pure virtual 
functions, Implementing 

polymorphi sm)

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

15th, 
16th17th, 
18th, 19th 

 
20 

التعرف على 
المشغالت وكل 

 ما يتعلق بها

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

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي
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البنية التحتية  .12

 ++How to Program C  .1ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
2. Step by step with C++ 
3. Pointers in C++ 

  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

         ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

ت االلكترونية, مواقع االنترنيب ـ المراجع 
.. 

 

  

20th21st, 
22nd, 23rd, 
24th, 25th 

24  
التعرف على 
  حلقات التكرار

stream classes, Unformatted 
and formatted VO, 
manipulators, File stream, 
C++ File stream classes, 
File management 
functions, File mode s, 
Binary and random files). 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

25th26th, 
27th, 28th, 
29th, 30th 

24   

Templates, Exceptions and 
STL (What is templ ate? 
function templates and 
class templates, Introduction 
to exception, try-catch-throw, 
multiple catch, catch all, 
rethrowing exception, 
implementin g user defined 
exceptions, Overview and use 
of Standard Template 
Library).

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

لمية عراجع م مستندين على ادخال تحديثات على المنهج من خالل اضافة تطبيقات حديثة تستخدم بها البرمجة
  حديثة

 



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

كلية التقنية الهندسية الكهربائية ال المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب المركز /العلمي القسم  .2

تطبيقات الحاسبة اسم / رمز المقرر .3

عملي)/  (نظرياسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

2022/2021الفصل / السنة .5

 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف   

أهداف المقرر .8

كتفاضلية وذلوغري اخلطية والطية ) وكيفية استخدامها يف حل املسائل واملعادالت اخلMat Labتعرف على لغة الربجمة اهلندسية (ال
ضية املختلفة يف)Mat Labبتعريف الطالب على إمكانية ( العداد التعامل مع اكذلك و  التعامل مع املصفوفات والدوال الر

ا يف الرسوم الثنائية والثالثية اال املركبة ضية املختلفة وبعض امكانيا اب على استخدام تدريب الطو بعاد والتعبريات الر
)Mat Lab Help( أدائه ويطلع بعمق على خفا هذه اللغة. ليتمكن من تطوير  

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 المعرفية  األهداف- أ
والمعادالت  ) وكيفية استخدامها في حل المسائلMat Labالتعرف على لغة البرمجة الهندسية ( - 1أ

  الخطية وغير الخطية والتفاضلية وذلك
اضية المختلفة ) في التعامل مع المصفوفات والدوال الريMat Labبتعريف الطالب على إمكانية ( - 2أ

  وكذلك التعامل مع االعداد
 

   مقرر.الخاصة بال يةاراتالمه األهداف- ب 
  استخدام الدوال الرياضية وتطبيقها من خالل الربنامج – 1ب 
  حل معادالت رياضيات ومصفوفات من خالل البرمجة – 2ب 
   -  3ب 
 - 4ب 

طرائق التعليم والتعلم      

  الصيد المعرفي للطالب  ومتين لدعمتساهم في وضع أساس قوي  االكاديمية التيالمحاضرات 
وتعزز م ها تدعيوفر الخبرة العملية للطالب عن طريق التجارب العملية والتي بدور العملي الذيختبر الم
  الجانب النظري وأدراك فهم

  
 

 طرائق التقييم      

د لتي يعتمجعة االتقييم التفاعلي التي تتم بصورة مباشرة بين الطالب واألستاذ وهي احدى طرق التغذية الرا
  ئة التدريسية في تقييم عملية التعليم والتعلم عليها أعضاء الهي

اعل مع دى تفاالختبارات التحريرية الدورية التي توفرمعلومات عن مدى متابعة الطالب للمحتوى العلمي وم
  المادة المعطاة من قبل التدريسي 

جانبيها بعلمية الالحلقة الوسطى التي أقيم مدى اهتمام الطالب ومتابعته للمادة  الفصلية وتكوناالختبارات 
  النظري والمهاري خالل فصل دراسي كامل 

  
ل سنة علمية خالادة الالحلقة النهائية في تقييم الطالب ومدى تفاعله واهتمامه بالم النهائية وهياالمتحانات 

  دراسية كاملة
 
  الوجدانية والقيمية  األهداف- ج

  ة مبتكرة للمشاكل المختلفزرع روح االبداع عند الطلبة والحرص على ايجادهم حلول - 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة- 2ج
  قهمعلى عات تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل األعباء الملقاة- 3ج
   ية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرض تنمية- 4ج

  
   

 طرائق التعليم والتعلم    
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   ناسبةتحفيز الجانب اإلبداعي عن طريق طرح مشاكل مختلفة امام الطلبة وحثهم على إيجاد حلول م
  

ة وتحفيز تنميتعاون والتشكيل فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغيير بنيتها بشكل دوري لتنمية روح ال
 الطالب على بذل الجهود الحثيثة للعمل بالزروف المختلفة

 طرائق التقييم    

  ذلك التقييم المباشر حيث يتم التقييم من قبل التدريسي بشكل مباشر وتثبيت مالحظاتهم بخصوص
 ل الجماعيالعموالنجاز المشاريع العملية ومشاريع التخرج حي يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االبداع وا

  وقدرته على ايجادل الحلول للمشكالت العلمية المختلفة 
  
  
 

  .خصي)الشتوظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية ال (المهاراتالمنقولة التأهيلية العامة و المهارات- د 
  انسيستورو الترود احساب القيم الداخلة والخارجة من الدوائر االلكترونية التي تحتوي على الداي –- 1د

  كيفية تصميم دوائر كهربائية وفق قيم معينة – 2ب 
   



 
 4الصفحة 

بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو الساعات األسبوع
 الموضوع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

 طريقة التقييمطريقة التعليم

1 3 

Introduction
 Mat lab 

Introduction 
,Mat lab 
environment ,  
Mat lab 
windows

ة+ محاضر
 مختبر

 اختبار شفهي

2+3  6 
A first program

A first program, 
Expression, 
Constants

محاضرة + 
 مختبر

 اختبار يومي

4 6 
Variables

Variables and 
assignment 
statement

محاضرة+ 
 مختبر 

 اختبار يومي

5 3 Arrays, Built in 
functions, basic 
matrix

محاضرة 
 +مختبر

 ومياختبار ي

6+76 Basic Plotting Multiple data sets 
in one graph 

محاضرة 
 +مختبر

 اختبار شفهي

8+9+10   9 
Control statement

Conditional 
statement

محاضرة+ 
 مختبر

 اختبار شفهي

11+12+
13   

9 
repetition

While, for 
statement 

محاضرة+ 
 مختبر

اختبار فصلي 
 تحريري

14 3 
String handlingString handling

محاضرة+ 
 مختبر

اختبار 
 تحريري

153 
function

Procedures and 
function

محاضرة+ 
 مختبر 

اختبار 
تحريري 

 فصلي
16 3 

cellscells
محاضرة + 

 مختبر
اختبار 

 تحريري
17 3 

Printing output
Length, size, 
reshape, dot 

محاضرة+ 
 مختبر

 اختبارنهائي

18+19+
20 

9  
GUI

Handle graphics 
and user  interface

محاضرة+ 
 مختبر

 اختبار شفهي

21  3  
GUI interface

Getting input, 
setting output

محاضرة + 
 مختبر

 اختبار يومي

22+23  6  
GUIPredefined GUI

محاضرة+ 
 مختبر 

 اختبار يومي

24+25  6  Menu-driven 
programs

Menu-driven 
programs

ة محاضر
 +مختبر

 اختبار يومي

26+27  6  
Manipulating text 

Writing and 
reading to & from 
text file 

محاضرة 
 +مختبر

 اختبار شفهي



 
 5الصفحة 

  
  
  
 

 البنية التحتية  .12
 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

   المصادر) (الرئيسية  ـ المراجع2

          ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

 

 مواقع االنترنيت االلكترونية،ب ـ المراجع 
.... 

 

  
خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

    
  بطرق متقدمة اإللكترونية تصميم الدوائرالحديثة وكيفية  الماتالباضافة التطبيقات 

  
  
 

  

28+29+
30  

9  
Image 

Introduction to 
image analysis

محاضرة+ 
 مختبر

  اختبار شفهي
  
 



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

جامعه التقنيه الوسطىال المؤسسة التعليمية .1

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ المركز علمي القسم ال .2

2رياضيات اسم / رمز المقرر .3

اسبوعي (نظري)أشكال الحضور المتاحة .4

5. الفصل / السنة    

90(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف   

أهداف المقرر .8

ضيه الالزمه لغرض حل الدوائر الكهرمساع -1 ملعقدهلبسيطه واائيه دة الطالب على تفهم القوانني واملسائل الر
ضياتا-2 الرتقاء مبستوى الطالب يف ماده الر
ي وتطبيقها يف اجملال اهلندسالكامنه عند الطالبنميه اساليب تفكري سليميه واطالق الطاقاتت-3

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/2021

2022/8/2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  ) ……عريف المتجهت - يذكر الطالب مثال( نص مبرهنه كرينان - 1أ
  ان يميز الطالب بين الضرب النقطي والضرب االتجاهي  - 2أ
 ان يستخدم الطالب اكثر من طريقه لحل المعادالت التفاضليه - 3أ
 اع االحداثيات ان يتعرف الطالب على انو - 4أ
 التكامل المتكرران يفهم الطالب كيفيه ايجاد  - 5أ
 ان يحكم الطالب على صحه االستنتاجات التي يصل اليها  - 6أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  حل بعض المشكالت الرياضيه وحل اسئله غير نمطيه تتطلب  مهارات متعدده– 1ب
  ز في التعبير الدقه والوضوح  واالنجا – 2ب
  تنمبه القدرات على التفكير المنطقي المتسلسل – 3ب
  في حلها صياغه مشكله حياتيه صياغه رياضيه واستخدام اساليب رياضيه  - 4ب
طرائق التعليم والتعلم      

  
  )data shoWح(وسائل االيضا- –محاضرات 

 
 طرائق التقييم      

  
  امتحانات فصلية تحريرية

  وعية/ شفوية + تحريريةاختبارات اسب
  اسئلة سريعة 

  اسئلة قبلية وبعدية
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  ان يصغي الطالب بانتباه الى شرح االستاذ- 1ج
  ان يهتم الطالب بهدوء وتظام الصف- 2ج
  ان يتعرف الطالب على اثر العلم والعلماء في الحياة- 3ج
   ثال ان يصف الطالب اهميه تعلم الرياضيات م - 4ج

  
طرائق التعليم والتعلم     

  المناقشة والحوار مع الطلبة
 

  طرائق التقييم    

  استبيان, ندوات, محاور نقاش
  

 



 
 3الصفحة 

  

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  ب   ات واساليرياضيات من حيث اللغه والرموزوالمعلومخريج مهارات تاسيسيه لماده الاكتساب ال- 1د

  التفكير     
  لتي لمهارات اتنميه مهارات عقليه  تمكن الخريج من االستفاده من المعلومات التي يتعلمها وا- 2د

   الجتماعيهميه ااكتسبها وتوظيفها في خدمه  متطلباته كفرد وفي خدمه اهداف المجتمع من حيث التن     
  القتصاديه وا     

   تشغيل بعضاكتساب بعض المهارات العمليه مثل استخدام االدوات الهندسيه ومهارات القياس و- 3د
  االجهزة واالالت     

  تنميه اساليب تفكيرسليمه واطالق الطاقات الكامنه    - 4د



 
 4الصفحة 

بنية المقرر .11

  مخرجاتالساعاتاألسبوع
 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم قة التعليمطري

 Vectorالطالب يفهم الدرس 3 1
analysis 

- امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري Vector field الطالب يفهم الدرس 3 2
  اسئله  قبليه وبعديه

  اسبوعيه امتحانات محاضره نظريLinear algebra الطالب يفهم الدرس 3 3
  اسئله  قبليه وبعديه

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري Vector calculs الطالب يفهم الدرس 3 4
  اسئله  قبليه وبعديه

 Scalars and الطالب يفهم الدرس 3 5
vector unit 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

 Orthogonal الطالب يفهم الدرس 3 6
vector 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري Dot product الطالب يفهم الدرس 3 7
  اسئله  قبليه وبعديه

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري cross product الطالب يفهم الدرس 3  8
  اسئله  قبليه وبعديه

 Theory for الطالب يفهم الدرس 3  9
vector field 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

 Vector الطالب يفهم الدرس 3  10
variable 
function 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

 Polar الطالب يفهم الدرس 3  11
coordinates –

gradient in 
polar 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  ليه وبعديهاسئله  قب

  Spherical الطالب يفهم الدرس 3  12
coordinates 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

 Complex الطالب يفهم الدرس 3  13
number 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

 Polar form of الطالب يفهم الدرس 3  14
complex 
number 

  امتحانات اسبوعيه ظريمحاضره ن
  اسئله  قبليه وبعديه

 Algebra for الطالب يفهم الدرس 3  15
complex 
number 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

 Algebra for الطالب يفهم الدرس 3  16
Spherical  

coordinates 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه



 
 5الصفحة 

البنية التحتية  .12

 Calculus IIـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 االنرتنت–الكتب  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري Infinite series لطالب يفهم الدرسا 3  17
  اسئله  قبليه وبعديه

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري Power  series الطالب يفهم الدرس 3  18
  اسئله  قبليه وبعديه

 Convergence الطالب يفهم الدرس 3  19
and  

divergence 
series 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

 Number and الطالب يفهم الدرس 3  20
Complex 

series 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

 Complex الطالب يفهم الدرس 3  21
variable 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

– Cauchy الطالب يفهم الدرس 3  22
Riemann 
equations 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

 Differential الطالب يفهم الدرس 3  23
equation 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

 Differential الطالب يفهم الدرس 3  24
equation of 

the first order

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  بعديهاسئله  قبليه و

 Differential الطالب يفهم الدرس 3  25
equation of n 

order 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري Application الطالب يفهم الدرس 3  26
  اسئله  قبليه وبعديه

 Multiple الطالب يفهم الدرس 3  27
integrations 

  متحانات اسبوعيها محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري Surface area الطالب يفهم الدرس 3  28
  اسئله  قبليه وبعديه

 Green الطالب يفهم الدرس 3  29
theorem 

  امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
  اسئله  قبليه وبعديه

 Stokes الطالب يفهم الدرس 3  30
theorem 

  امتحانات اسبوعيه ظريمحاضره ن
  اسئله  قبليه وبعديه



 
 6الصفحة 

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

edition ht13-Calculus Thomas   
mathematic book s,Schaum 

Practice problem calculus II 
Topic s in a calculus II-wolfram mathworld 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

 

  

خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

    
  ضافه تحويالت البالس الستفادة منه في الدروس الهندسيها- 1

  البرمجيه في الرياضيات التطبيقيه استخدام اللغه  - 2
  
  
  
 

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

كلية التقنية الهندسية الكهربائية ال المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

األلكترونيك اسم / رمز المقرر .3

اسبوعي ( نظري / عملي )أشكال الحضور المتاحة .4

2022/2021الفصل / السنة .5

 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف  

أهداف المقرر .8

االطالع على خصائص املواد االلكرتونية وكيفية تصنيعها
فهم ومعرفة التطبيقات العملية للدايود والرتانسيستور 

فهم ومعرفة مكربات أنواع الرتاتسيستورات ومبدا عمل كل واحد
ئية وانواعها فهم ومعرفة مضخمات اإلشارة الكهر

ئية املستخدمةالتطبيقات العملية للمضخمات وال دوائر الكهر

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  يهايستخدم ف التعرف على منحنى خصائص االشارة الخارجة من الدايود والتطبيقات العملية التي- 1أ
ربطه في  لخارجة منه وطرقالتعرف الى الترانسستور مبدا عمله وخصائص اإلشارة الداخلة وا- 2أ

  الدوائر االلكترونية 
 أنواع الترانستورات ومبدا عمل كل واحدة من هذه االنواع - 3أ
ائر صميم الدوالتعرف على االستجابة الترددية لكل نوع من الترانستور وكيفية توظيف ذلك في ت- 4أ

 الكهربائية
ة ة الى االستجابخدمة فيها باإلضافالتعرف على مضخمات اإلشارة أنواعها والتطبيقات المست - 5أ

 الترددية لهذه المضخمات
 التعرف على الدوائر المتكاملة  - 6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 

  نسيستورو الترااحساب القيم الداخلة والخارجة من الدوائر االلكترونية التي تحتوي على الدايود  – 1ب
  ية وفق قيم معينةكيفية تصميم دوائر كهربائ – 2ب
   -  3ب
     - 4ب
طرائق التعليم والتعلم      

   المحاضرات االكاديمية  التي تساهم في وضع أساس قوي و متين لدعم الصيد المعرفي للطالب
  دعم وتعززرها تالمختبر العملي  الذي يوفر الخبرة العملية للطالب عن طريق التجارب العملية والتي بدو

  نب النظريفهم وادراك الجا
  
 

 طرائق التقييم      
د لتي يعتمجعة االتقييم التفاعلي التي تتم بصورة مباشرة بين الطالب واألستاذ وهي احدى طرق التغذية الرا

  عليها أعضاء الهيئة التدريسية في تقييم عملية التعليم والتعلم 
اعل مع دى تفطالب للمحتوى العلمي وماالختبارات التحريرية الدورية التي توفرمعلومات عن مدى متابعة ال

  المادة المعطاة من قبل التدريسي 
ها ة بجانبيلعلميااالختبارات الفصلية  وتكون الحلقة الوسطى التي أقيم مدى اهتمام الطالب ومتابعته للمادة 

  النظري والمهاري خالل فصل دراسي كامل 
  

ل سنة لعلمية خالامادة لطالب ومدى تفاعله واهتمامه بالاالمتحانات النهائية  وهي الحلقة النهائية في تقييم ا
  دراسية كاملة

 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  ة زرع روح االبداع عند الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشاكل المختلف- 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة- 2ج
  قهمعلى عات الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل األعباء الملقاة تنمية- 3ج
   تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية  - 4ج

 
طرائق التعليم والتعلم     



 
 3الصفحة 

  

  ناسبة إيجاد حلول متحفيز الجانب اإلبداعي عن طريق طرح مشاكل مختلفة امام الطلبة وحثهم على 
  

ة وتحفيز لتنميتشكيل فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغيير بنيتها بشكل دوري لتنمية روح التعاون وا
 الطالب على بذل الجهود الحثيثة للعمل بالزروف المختلفة

 طرائق التقييم    

  ذلك حظاتهم بخصوصالتقييم المباشر حيث يتم التقييم من قبل التدريسي بشكل مباشر وتثبيت مال
ي مل الجماعوالع المشاريع العملية ومشاريع التخرج حي يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االبداع واالنجاز

  وقدرته على ايجادل الحلول للمشكالت العلمية المختلفة 
  
  
 

  لشخصي ).التطور متعلقة بقابلية التوظيف واالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  انسيستورود او الترحساب القيم الداخلة والخارجة من الدوائر االلكترونية التي تحتوي على الداي –- 1د

  كيفية تصميم دوائر كهربائية وفق قيم معينة – 2ب
   



 
 4الصفحة 

البنية التحتية  .12

 Electronic device and circuit theoryـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  Electronic device and circuit theory  المصادر) (ـ المراجع الرئيسية 2
Electronic device and systems 

           يوصى بها   ـ الكتب والمراجع التيا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

 

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 ة التقييمطريقطريقة التعليم

مقدمة عن المواد شبه  1+210
الموصلة وخصائص 

 الدايود

 محاضرة+ اشباه الموصالت
 مختبر

 اختبار شفهي

تطبيقات الدايود في ال  10  3+4
DC  

محاضرة +  تطبيقات الدايود 
 مختبر

 اختبار يومي

تطبيقات الدايود في  5+610
 ACال

محاضرة+  تطبيقات الدايود
 مختبر 

 اختبار يومي

الزينير دايود  5 7
 خصائصه وتطبيقاته

محاضرة الزينير دايود
 +مختبر

 اختبار يومي

خصاBJTالترانسستور 15 8+9+10
 ئصه وطرق ربطه    

BJTمحاضرة   ترانسيستور
 +مختبر

 اختبار شفهي

11+12+
13  + 

تحليل دوائر  10
الترانسيستور في ال 

DC   

تحليل دوائر 
الترانسيستور في ال 

DC   

+ محاضرة
 مختبر

 اختبار شفهي

14+15+
16 +17 

تحليل دوائر  20
الترانسيستورفي 

والموديالت   ACال
تخدمة لحل هذه سالم

 الدوائر

تحليل دوائر 
الترانسيستورفي 

   ACال

محاضرة+ 
 مختبر

اختبار فصلي 
 تحريري

18+19+
20+21 

FET الترانسيستور 20
  خصائصه و تطبيقاته

محاضرة+  FETترانسيستور 
 مختبر

تبار اخ
 تحريري

االستجابة الترديية  10 23+ 22
للترانسيستورات 

 بانواعها

محاضرة+  االستجابة الترددية
 مختبر 

اختبار 
تحريري 

 فصلي
24+25+
26 +27 

مضخمات اإلشارة  20
 أنواعها وتطبيقاته

مضخمات اإلشارة 
 أنواعها وتطبيقاته

محاضرة + 
 مختبر

اختبار 
 تحريري

28+29+
30 

محاضرة+  الدوائر التكامليةامليةالدوائر التك 15
 مختبر

 اختبارنهائي



 
 5الصفحة 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

  
خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

    
  اضافة التطبيقات األلكترونية الحديثة وكيفية تصنيع العناصر األلكترونية بطرق متقدمة

  
  
 

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

 م هندسة تقنيات الحاسوبقس المؤسسة التعليمية .1

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية / المركز علمي القسم ال .2

  معمارية المعالج الدقيق اسم / رمز المقرر .3

محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .4

/2022 2021الفصل / السنة .5

150(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

أهداف المقرر .8

ت الرئيسية ومعرفة االجزاء االساسية  للحاسبة االكرتونية -1 ملكو .ت الدقيقةعاجلاوانواع املاالملام 
معرفة االنواع الرئيسية من الذاكرة املستخدمة يف احلاسبة. -2
ا يف احلاسبة االلكرتونية. -3 معرفة وحدة املعاجلة املركزية ومكو
برجمة املعاجل الدقيقطبيقية متكنة منامتالك مهارة علمية وت -4

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  ة االلكترونية . بمعرفة  المراحل المختلفة لتطور الحاس- 1أ
  معرفة االنواع المختلفة للحاسبة االلكترونية واجزائها لرئيسية - 2أ
  ثانوية ة رئيسية وذاكرةاالساسية للذاكرة والتصنيفات المختلفة للذاكرة من ذاكرمعرفة الهيكلية  - 3أ
 معرفة الهيكلية االساسية لوحدة المعالجة المركزية- 4أ
  البيانات داخل الحاسبة االلكترونيةوتناقل معرفة كيفية تمثيل - 5أ
 )8086, 8085ات الدقيقة (المعالج انواع منمعرفة  - 6أ

   مقرر.الخاصة بال يةهاراتالماألهداف   - ب 
  808 5القدرة على استخدام االيعازات الخاصة بالمعالج  – 1ب
  8086ا القدرة على استخدام االيعازات الخاصة بالمعالج    –  2ب

طرائق التعليم والتعلم      

 لبةلطي لالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرف
ي العملي لمهاراالمختبر العملي: الذي يوفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب 

  وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة
  
  
  
 

 طرائق التقييم      

ة حاضرله اثناء المالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاع
 ومشاركته 

طاة لمية المعت العاالختبارات التحريرية: التي توفر المعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظا
  من قبل التدريسي

ي تلقاها علمية التدة الاالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الما
  ل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاريخالل الفص

تي تلقاها لعلمية الامادة االختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال
  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري

  
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج
 دى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المختلفةلزرع روح االبداع  - 1ج        

  نمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزةت - 2ج
  اتقهمر بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقاة على عتنمية الشعو - 3ج
 نجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية الحرص والمثابرة على ا تنمية قيم - 4ج



 
 3الصفحة 

  

البنية التحتية  .11

 Digital Fundamental by Floyed -1ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
2-Ramesh S. Goankar, “Microprocessor 
Architecture, Programming and Applications 
with 8085”, 5thEdition, Prentice Hall

 
 Digital Fundamental by Floyed -1  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

2-Ramesh S. Goankar, “Microprocessor 
Architecture, Programming and Applications 
with 8085”, 5thEdition, Prentice Hall

 

 

طرائق التعليم والتعلم     

اد ة ايجتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة والطلب من الطلب
 الحلول العلمية المناسبة لها بطرق مختلفة

لالزمة هود البة على بذل جميع الجتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الط
  للعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة

  
  
 
 طرائق التقييم    

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

 اثناء المحاضرة وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك
لنتائج رق وام مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن فالمشاريع العملية: يتم تقيي

  والحلول لمختلف المشكالت العلمية 
  
  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  البرامجالبرامج بلغة التجميع واستنتاج مخرجات هذه تحليل  - 1د
  ةتحليل  البيانات المسستخدمة في الحاسبة االلكتروني - 2د
  اكتساب مهارة في استخدام لغة الماكنة   - 3د
 



 
 4الصفحة 

           يوصى بها   ـ الكتب والمراجع التيا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

1- Digital Fundamental by Floyed 
2-Ramesh S. Goankar, “Microprocessor 
Architecture, Programming and Applications 
with 8085”, 5thEdition, Prentice Hall

 
ت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترني

.... 
Jagdishprasad Jhabarmal, "An Introduction to 

Microprocessor 8085 
 



 
 5الصفحة 

بنية المقرر .10

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طريقة 
 التعليم

 طريقة التقييم

التعرف على االجزاء  10 1,2
الرئيسية في الحاسبة 

General 
architecture of 

digital computer, 
review of 8085 p 

محاضرة, 
 مختبر

االسئلة الشفهية , 
 االختبار اليومي

الذاكرة  علىالتعرف  10 3,4
وانوعها وتصنيفاتها 

للمعالج  المختلفة
8085 

8085 memory 
addressing  

محاضرة,
  مختبر

 

االسئلة 
الشفهية,االختبار 

 اليومي

معرفة طرق تمثيل  10 5,6
البيانات داخل 

  سبة االكترونيةالحا

8085 1/0 
addressing  

 محاضر,
 مختبر

  

خطوات عمل معرفة  10 7,7
المعالجة  وحدة 

 المركزية 

8085 machine 
cycle & bus 

timing 

االسئلة 
الشفهية, 
االختبار 

 اليومي

االسئلة الشفهية, 
 االختبار اليومي

على انواع التعرف  5 9
 المقاطعات

8085 Interrupt 
Types  

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختبار 

 اليومي
       معرفة ايعازات 5 10

8085    
8085 MP 

instruction 
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة 

الشفهية,االختبار 
 اليومي

المكونات الرئيسة  11,1210
   808 6للمعالج

Software 
Architecture, BIU, 

EU, registers, 
pipeline  

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
لشفهية,االختبار ا

 اليومي

معرفة كيفية تجزئة  5 13
 الذاكرة

Memory 
segmentation, 

generating 
memory address  

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختبار 

 اليومي

للمعالج  تمثيل البيانات 5 14
8086    

Hardwareorganizat
io8086space, Data 

organization( 
aligned and 

misaligned word, 
double word) 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختبار 

 اليومي

 معرفة طرق عمل 15,1610
 8086المعالج 

Pin configuration, 
min &max 

mode,8288 bus 
controller, 8284 

system clock  

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختبار 

 اليومي

امثلة عن البرامح  10 17,18
 8086لل  المختلفة

Addressing mode, 
machine language 

coding 

  محاضرة,
  مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختبار 



 
 6الصفحة 

  

خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

    
  ذاكرةت والجزاء الرئيسية من المعالجالمبادئ التعريفية عن االنواع الحديثة للحاسبة واالادخال بعض ا

  
  
 

  

  اليومي

19,20,21,
22,23 

25   8086 

instructions set 

(Data transfer 

LOOP instructions

  محاضرة,
  مختبر

االسئلة 
  الشفهية,االختبار 

التعرف على  5 24
ايعازات الخزن 

  تةبالذاكرة المؤق

Stack memory, 
POP & PUSH 
instructions 

  محاضرة,
  مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختبار 

  اليومي
التعرف على تصرف  255

النواقل اثناء تنفيذ 
  االيعاز

Memory read & 
write Bus Cycles, 
Idle & wait state 

  محاضرة,
  مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختبار 

  اليومي
 كرة معالذاكيفة ربط  10 26,27

  المعالج 
Memory  
Interface 

Circuits,  bus 
transceivers,  

Bank  Write  and  
Bank  Read 

Control Logic, 
memory 

expansion. 

  محاضرة,
  مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختبار 

  اليومي

ات دكيفية ربط وح 10 28,29
 االدخال واالخراج

وااليعازات الخاصة 
  بها

1/0 Interface 
Circuits(lsolated
input/output & 

Memory 
input/output, 

1/0 
instructions,  

  محاضرة,
  مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختبار 

  اليومي

التعرف على انواع  5 30
  المقاطعات

8086 Interrupt 
Types 

  محاضرة,
  مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختبار 

  اليومي



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

الكهربائيةالهندسية  يةكلية التقنال المؤسسة التعليمية .1

شبكات اتصاالت الحاسوب / هندسة تقنيات الحاسوب   / المركز علمي القسم ال .2

الحاسوب شبكات سس أ اسم / رمز المقرر .3

  شبكات اتصاالت الحاسوبثالث   الفئة المستهدفة من هذا البرنامج .4

محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .5

/2022 2021الفصل / السنة .6

ساعة  120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

8. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

لبروتكوالتفة الى اتعريف الطالب بأنواع الشبكات االساسية وكيفية ربطها وكيفية تناقل المعلومات خالل الشبكة اضا : أهداف المقرر .9
المستخدمة خالل الشبكات

معرفة انواع شبكات احلاسوب -1
معرفة انواع اجهزة شبكات احلاسوب -2
معرفة طرق ربط شبكات احلاسوب - 3
معرفة كيفية تناقل املعلومات خالل شبكات احلاسوب - 4
معرفة انواع الربوتكوالت وبرامج شبكات احلاسوب املالئمة حسب التطبيق املطلوب. - 5

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2



 
 2الصفحة 

 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 لمعرفية هداف ااأل - أ
  اكتساب الطالب خبره معرفيه في مجال شبكات الحاسوب - 1أ
  مواكبة التطورات الحاصلة في المناهج الدراسية  - 2أ
 تعزيز الصلة بين القسم ومختلف شرائح المجتمع - 3أ

 

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  ت الحاسوبشبكاعداد مهندسين تقنيين ذوي مهارات عالية في حقل ا  -  1ب
 يات ي مجال هندسة تقنالعمل على تعزيز معايير االداء بما يتضمن تطبيق المعايير الدولية ف -  2ب

  الحاسوب
  
طرائق التعليم والتعلم      

  لبةي للطالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرف
العملي  لمهارياكل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب المختبر العملي: الذي يوفر 

  وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة
  
  
 

 طرائق التقييم      

  
ة محاضرالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء ال

  ومشاركته 
طاة لمية المعت العتبارات التحريرية: التي توفر المعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظااالخ

  من قبل التدريسي
ي تلقاها علمية التدة الاالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الما

  مهاريخالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي وال
تي تلقاها لعلمية الامادة االختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال

  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لفةللمشكالت المخت زرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة - 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة - 2ج
  تقهمة على عاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقا - 3ج



 
 3الصفحة 

  

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

طرائق التعليم والتعلم     

اد ة ايجتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة والطلب من الطلب
  الحلول العلمية المناسبة لها بطرق مختلفة

لالزمة هود اتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الج
  ظروف المختلفة ومع اشخاص عدةللعمل بال

 
 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  اثناء المحاضرة وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك

نتائج ق والالعمل ضمن فرالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى 
  والحلول لمختلف المشكالت العلمية 

  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  ربط انواع شبكات الحاسوب - 1د
  لديه المقدرة على برمجة وربط كافة اجهزة شبكات الحاسوب - 2د
 كات الحاسوبصيانة شب- 3د



 
 4الصفحة 

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

1st  , 2nd 8 
معرفة  انواع الشبكات 

على اساس الحجم 
 وتكنلولوجيا النقل

قدمة، وتصنيف شبكات م
الكمبيوتر وفقا لتطبيق 

 .والحجم ونقل التكنولوجيا

  ضرة,محا
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

3rd 4 

تعلم اهم انواع 
البرتوكالت في الشبكات 

المحلية

الشبكات المحلية: 
 / CSMAطبولوجيات، 

CD  والبروتوكوالت
الوصول الرمزي، 

 ومعالجة الملكية الفكرية

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

4th 4 

فهم الفرق بين الخدمات 
التي تعتمد على االتصال 

والتي ال تعتمد على 
االتصال

الخدمة التي تعتمد على 
االتصال الموجه مقابل 
 الخدمة بدون اتصال، 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

5th, 6th 8 
المرجعية،  ISO نموذجنموذج OSI فهم 

النموذج  TCP / IPو
 .المرجعي

  حاضرة,م
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

7th 4 

معرفة انواع الشبكات 
الكبيره والصغيره 

والخاصه

شبكات مناطق العاصمة، 
واسعة المساحة الشبكات، 
البينية، والشبكات الخاصة 

 اإلفتراضية

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

8th 4 

معرفة حجم الملفات 
وعحسب الن

اإلشارات الرقمية (حجم: 
ملفات نصية، وملفات 

الصور، وملفات الصوت 
 (وملفات الفيديو

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

9th 4 
معرفة محدادت عرض 

الحزمه وسرعة تناقل 
المعلومات

إشارات محدودة النطاق 
الترددي، ومعدل البيانات 

 الحد األقصى من قناة

  محاضرة,
 تبرمخ

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

10th 4 
وسائط نقل الموجهة، معرفة انواع الوسط الناقل

 والبث الالسلكي
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة 

الشفهية,االمتحان 
 اليومي

11th 4 

معرفة انواع االقمار 
الصناعية حسب 

استخدماتها

أقمار االتصاالت: ثابت 
بالنسبة لألرض، مدار 

واألقمار أرضي متوسط، 
الصناعية المدار األرضي 

 المنخفض

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

12th  ,13th 8 

معرفة انواع التكييف 
لالشارة

التشكيل الرقمي 
ومضاعفة: أحادي، ممر 

، TDMالفرقة، بشركة، 
 وآلية التنمية النظيفة

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

14th  , 15th, 
16th 

12 

معرفة انواع المبدالت 
والموزعات البيانات

شبكة الهاتف العامة: 
هيكل نظام هاتف داخلي، 

DSL ،وجذوع والمتعدد ،
والتبديل (دائرة التحول 

والحف حزمة)

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

17th 4 
معرفة مكونات الكيبل 

التلفزيوني
خاص سلك التوصيل ال

 :بالتلفزيون
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي
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البنية التحتية  .12

Data Communications and Networkingب المقررة المطلوبة ـ الكت1 by
McGraw-Hill Forouzan Networking Series

Data Communications and Networking by  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
McGraw-Hill Forouzan Networking Series

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

1. COMPUTER NETWORKING by James F. 
Kurose University of Massachusetts, Amherst

 ع االلكترونية, مواقع االنترنيتب ـ المراج
.... 

1. www.pragsoft.com

  
خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  وبعض التطبيقات العملية في المجاالت االخرى الشبكات الضوئيةادخال بعض تطبيقات  
  
 

  

18th, 19th 

,20th 
12 

معرفة واجبات طبقة 
  رابط البيانات

ربط البيانات طبقة 
القضايا تصميم: تأطير، 

التحكم خطأ، والتحكم في 
 التدفق

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

21st , 22 th 8 
البرتكوالت العاملة  معرفة

في طبقة رابط البيانات 
ابتدائية بروتوكوالت ربط 

 البيانات
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

23th, 24 th 8 

معرفة تقسيم البيانات 
الفعلي عند نقل البيانات 
من الحاسبه الى الوسط 

الناقل

االنزالق البروتوكوالت 
 النافذة

  محاضرة,
 مختبر

السئلة ا
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

25th 4 
معرفة واجبات طبقة 
الشبكات وكيفية القيام 

بتوجيه البيانات

طبقة الشبكة (مخزن وإلى 
 األمام حزم تبديل)

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

26th 4 
معرفة خدمات التي تنفذ 

بدون رابط في طبقة 
الشبكات  

يذ الخدمة طبقة الشبكة (تنف
 بدون اتصال)

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

27th ,28th 8 
معرفة خدمات التي تنفذ 

بوجد رابط في طبقة 
الشبكات

طبقة الشبكة (تنفيذ 
الخدمات الموجهة 

 لالتصال)

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

29th 4 
معرفة خوارزميات 

بقة الشبكات التوجيه في ط
طبقة الشبكة (التوجيه 

 الخوارزميات)
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

30th 4 
معرفة خوارزميات 

التوجيه بكل االتجاهات 
في طبقة الشبكات

طبقة الشبكة (البث 
 التوجيه)

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  كلية التقنية الهندسية الكهربائيةال المؤسسة التعليمية .1

هندسة تقنيات الحاسوب/ المركز علمي القسم ال .2

اسس هندسة السيطرة  اسم / رمز المقرر .3

رة , مختبر ضمحاأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

ساعة 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

اف المقررأهد .8

  :  وتهيئتهم لـلتمكن منيهدف المقرر لتزويد طلبة المرحلة الثالثة بفرعيها بمعلومات 
ل البالستحويام في المجال العقدي باستخد معادالت تفاضليةتحليل النظام في المجال الزمني باستخدام  - 1
 لعقدي تحليل النظام في المجال الترددي في المجال ا - 2
 PID المتحكم من نوعأشهر المتحكمات المصممة باستخدام نظرية التحكم هو تصميم على  العمل - 3
دراسة وتحليل استجابة االنظمة المختلفة الدخاالت مختلفة - 4
  مدى استقرارية االنظمةو تحليل دراسة  - 5

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
 جال العقديفي الم معادالت تفاضلية النظام في المجال الزمني باستخدام معرفة وفهم تحليل  - 1أ

  تحويل البالسباستخدام 
  تحليل النظام في المجال الترددي في المجال العقدي معرفة وفهم  - 2أ
  دراسة وتحليل استجابة االنظمة المختلفة الدخاالت مختلفة - 3أ
  المختلفة استقرارية االنظمةمعرفة وفهم  - 4أ
 PIDوع نالمتحكم من لمتحكمات المصممة باستخدام نظرية التحكم هو فة وفهم عمل اشهر امعر - 4أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
 PIDتصميم متحكمات باستخدام نظريه التحكم  – 1ب
  كتابة وتنفيذ خوارزميات لمعرفه استقرارية االنظمة – 2ب
  تصميم وتشغيل دوائر متحكمات باستخدام بيئة المحاكي – 3ب
  لفةالمخت نظمةحساب االستقرارية لال  - 4ب
   
طرائق التعليم والتعلم      

  طلبةفي للالمحاضرات االكاديمية : حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعر
لجانب اطوير المختبرات العملية والورش : التي توفر كل ما يحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على ت

اع واتب ورية للقيام بتنفيذ المشاريع العملية بصورة صحيحةالمهاري العملي وترسيخ المبادئ الضر
  خطوات السالمة المهنية للحد من االضرار الناتجة على االشخاص والممتلكات.

 طرائق التقييم      
حدة من ون واالتقيم التفاعلي : حيث تتم عملية التقييم هذه بصورة مباشرة بين الطالب والتدريسي وتك

  التعلمزليم والراجعة التي يعنمد عليها اعضاء الهيئة التدريسية بتقييم عملية التع اساسيات التغذية
الطلبة  تابعةماالختبارات التحريرية الدورية : وتوفر هذه االختبارات لعضو الهيئة التدريسية عن مدى 

  لطلبةلللمحتوى االكاديمي وكيفية التفاعل مع المعلومات والمالحظات المعطاة من قبل التدريسي 
تي لعلمية الامادة االختبارات الفصلية :  وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال

  تلقاها خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري
تي تلقاها لاالعلمية  لمادةاالختبارات النهائية : وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ا

  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لدى الطلبة واالبتكار زرع روح االبداع - 1ج
  تنمية الشعور بالمسؤولية للطلبة- 2ج
  تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى النتائج المرضية- 3ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي   - 4ج

  
طرائق التعليم والتعلم     

 لجانبطرح مشكالت علمية والطلب من الطلبة ايجاد اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز ا
  االبداعي لدى الطلبة 
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 لطلبة علىاحفيز ن وتلتنمية روح التعاوتشكيل فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغير بنيتها بصورة دورية 
  بذل جميع الجهود الالزمة للعمل تحت ظروف مختلفة ومع اشخاص عدة

  
 
 طرائق التقييم    

لطلبة فاعل اومن خالل مالحضة ت بصورة مباشرة من قبل التدريسي التقييم المباشر : حيث يتم هذا التقييم
  ذلكوتطبيقهم االهداف الوجدانية القيمية وتثبيت المالحظات بخصوص 

صول على والح المشاريع العملية : يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن فرق
  النتائج والحلول لمختلف المشكالت العلمية التي تواجه الطلبة

  
 

  .خصي )الش متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
 PIDعمليات تصميم متحكم من نوع  - 1د
  عمليات التحكم باالنظمة والتاكد من وصولها الى وضع االستقراروالبقاء فيه- 2د
  عمليات ايجاد استجابة االنظمة النواع االدخال المختلفه ومدى استقراريتها- 3د
    - 4د



 
 4الصفحة 

 بنية المقرر .9

الساعا األسبوع
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

طريقة  حدة / أو الموضوعاسم الو
 التعليم

 طريقة التقييم

ن / 22و1
 ع2

التعرف على انواع 
  االنظمة المختلفة

Open and closed 
loop system 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 52و4و3

 ع2

فهم وتطبيق التمثيل 
الرياضي النظمة 

دالة  واشتقاق السيطرة
 التحويل 

Transfer function 
and Mathematical 
modelling of control 
systems 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 72و6

 ع2

 اشتقاق داله التحويل
   للمحركات المؤازرة

DC servo motor 
transfer function 

  محاضرة
و مختبرات 

  ليةعم

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 8

 ع2

فهم وتطبيق التمثيل 
 الكتلي

Block diagram 
representation 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
11و10و9
 12و

ن / 2
 ع2

تحليل المجال الزمني 
النظمة السيطرة 

  ودراسة :
لحاله المستقره وحالة ا

 االنتقالية للمخرجات

Time domain 
analysis of control 
system: 
 Steady state 

analysis 
 Transient response 

analysis 
 Analysis of 1st 

order system 
 Analysis of 2nd 

order system 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 باشرتقييم م 

ن / 2 14و13
 ع2

تصميم متحكمات 
 مختلفة

P-I-D controllersمحاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 16و15

 ع2

تطبيقات لدراسة 
 استقرارية النظام

Routh's criterion and 
applications of 

  محاضرة
و مختبرات 

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات
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 خطة تطوير المقرر الدراسي   .11

البنية التحتية  .10

 Modern Control Engineering by Ogataـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Control Systems by Bakshi  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
Modern Control Systems by Dorf 

Control Systems Engineering by Nise  
    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 
Control Systems by Bakshi 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

 

  لب اجهزة مختبرية حديثة لتغطية كافة التجارب المتعلقة بالمادة الجانب العملي : ج
  في مجال السيطرةعلمية حديثة ال ادخال التطبيقاتالجانب النظري :  

 

Routh's criterionتحريرية   عملية
  دورية

 تقييم مباشر 
و18و17
 20و19

ن / 2
 ع2

 Rootاستخدام رسم 
Locus   لتحليل

  استقرارية النظام 

Root Locus محاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
و22و21
 24و23

ن / 2
 ع2

 Bodeاستخدام رسم 
Plot قرارية لتحليل است
	النظام

Bode plot محاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
و26و25
 28و27

ن / 2
 ع2

تعديل النظام للوصول 
 الى حاله االستقراريه 

Compensation محاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 30و29

 ع2

 Different examples محاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
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1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  كلية التقنية الهندسية الكهربائيةال المؤسسة التعليمية .1

هندسة تقنيات الحاسوب/ المركز علمي القسم ال .2

االتصاالت الرقمية اسم / رمز المقرر .3

محاضرة , مختبر أشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

ساعة 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

ف المقررأهدا .8

  على يهدف الى تعريف طالب المرحلة الثالثة 
المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في االتصاالت الرقمية  -
ايجابيات وسلبيات كل نوع من انظمة االتصال الرقمي -
مين الرقميانواع التض -
ارسال عدة اشارات رقمية في نفس الوقت وكيفية استرجاعها -

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2
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ئق التعليم والتعلم والتقييموطرا مقررات المخرج .10

  
   هداف المعرفية األ - أ

 
  المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في االتصاالت الرقميةتعريف  - 1أ
  ةالرقمي تايجابيات وسلبيات كل نوع من انظمة االتصاالتعريف  - 2أ
 مين الرقميضانواع التتعربف   - 3أ
 المقارنة بين انواع االنظمة الرقمية ومميزاتها- 4أ

 
  

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -  ب
  

  تصميم نظام اتصاالت رقمي– 1ب
  تظمين االشارات رقميا  – 2ب
  كيفية تقليل الضوضاء والتشويش على االشارة الرقمية – 3ب
 
طرائق التعليم والتعلم      

  
 عرض المحاضرة والمخططات - 
 السبورة الذكية - 
  المتختبرات العلمية - 
  
 

 قييم طرائق الت     

  
 االسألة الشفهية واسترجاع المعلومات - 
 االمتحانات االسبوعية - 
 االختبارات الفصلية - 
  االختبارات النهائية - 
  
 
  
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج
  

  تنمية قابلية الطالب على كيفية تحليل الصعوبات وتذليلها  - 1ج
  تنمية الشعور بالمسؤولية للطلبة- 2ج
  ابرة على انجاز العمل للوصول الى النتائج المرضيةتنمية قيم الحرص والمث- 3ج
  زرع روح االبتكار لدى الطلبة  - 4ج
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طرائق التعليم والتعلم     

 لجانبطرح مشكالت علمية والطلب من الطلبة ايجاد اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز ا
  االبداعي لدى الطلبة

  
 
 طرائق التقييم    

  ر التقييم المباش -
  المشاريع العملية - 
  
  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  

  العمل على االنظمة الرقمية وايجاد انسبها في التصاميم - 1د
  تحليل االشارات الرقمية  - 2د
  ترجاعهاارسال اكثر من اشارة في نفس الوقت وكيفية اس - 3د
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بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليماسم الوحدة / أو الموضوع

  عملي  2 1
 نظري 2

فهم ما هو النظام 
 الرقمي

Introduction to digital 
communication 

العرض 
   والسبورة

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
اختبارات و 

 تحريرية
  عملي  2 2

 نظري 2
فهم انواع 

االشارات وتصميم 
 النظام الرقمي

Signal types, General 
block diagram of digital 

communication 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية
  عملي  2 3

 نظري 2
التعرف على 

مميزات ومضار 
 التضمين الرقمي

Advantage and 
disadvantage of digital 

modulation,  digital 
coding 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية

  عملي  52،  4
 نظري 2

فهم انواع 
  التضمين 

PAM , TDM 

Sampling theorem, 
Pulse Amplitude 

Modulation (PAM), 
Time Division 

Multiplexing (TDM) 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية

  عملي  2 6
 نظري 2

فهم انواع 
  التضمين

PWM ,PPM 

Pulse width and Pulse 
Position Modulation 

(PWM & PPM), 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية
  عملي  2 7

 نظري 2
قياس اشارة 

 ضاءالضو
S/N in analog pulse 

modulation 
العرض 

  والسبورة 
 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية
  عملي  92،  8

 نظري 2
فهم انواع 
  التضمين

PCM 
DPCM 

Pulse Code Modulation 
PCM), Noise 

Consideration in PCM, 
Limitation and 

Modifications of PCM, 
Differential PCM 

(DPCM). 

العرض 
  رة والسبو

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية

  عملي  2 11،  10
 نظري 2

  فهم نوع التضمين
DM 

Delta Modulation 
(DM), Delta-Segma 

Modulation, 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية
12  ،13  ،
14 

  عملي  2
 نظري 2

ايجاد امكانية  
التداخل بين 

موجات وتكوين ال
 المرشحات 

Intersymbole 
Interference (ISI), Pulse 
Shaping to reduce ISI, 
Equalizer, Adaptive 
Equalizer, Matched 

Filter. 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية

15  ،16 ،
17  ،18 

،19 20 

  عملي  2
 نظري 2

فهم انواع 
  التضمين

ASK , FSK, 
PSK 

Baseband modulation 
(Digital Modulation), 
Amplitude Shift Keying 
(ASK) [Modulation and 

demodulation]. Frequency 
Shift Keying (FSK) 

[Modulation and 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية
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البنية التحتية  .12

 رة المطلوبة ـ الكتب المقر1

 ,Sarkar N., Elements of Digital Communications  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
first edition, 2003 

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

Haykin S., Introduction to Analog and Digital 
Communications, second edition, 
2007. 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

 

  
خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

    
  بينهم دراسة كيفية ارسال عدة اشارات في زمن واحد الكثر لعدة انواع من التضمين والمقارنة - 

  
  
 

demodulation], Phase Shift 
Keying (PSK) [Modulation, 
Coherent and Noncoherent 

Detection], Differential 
PSK.

  عملي  2 22،  21
 نظري 2

تحليل االخطاء 
 للنظام الثنائي

Error performance of Binary 
System. 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية
  عملي  2 24،  23

 نظري 2
فهم انواع 

  ينالتضم
QPSK , 

OQPSK 

Quadrature Phase Shift 
Keying (QPSK), Offset 
QPSK, Minimum Shift 

Keying 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية

25  ،26  ،
27  ،28  ،
29  ،30 

  عملي  2
 نظري 2

فهم انواع 
  التضمين

QAM , MPSK 

Quadrature Amplitude 
Modulation (QAM), 

Multilevel Modulation 
Techniques M-ary PSK, 

M-ary QAM, 
Bandwidth Efficiency 
and power Spectra of 

modulated Signal, 
Carrier Recovery and 

Clock Recovery. 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية

      



 
 6الصفحة 

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  كلية التقنية الهندسية الكهربائيةال المؤسسة التعليمية .1

هندسة تقنيات الحاسوب/ المركز علمي القسم ال .2

أللكترونيك القدرة ا اسم / رمز المقرر .3

رة , مختبر ضمحاأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

ساعة 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

داف المقررأه .8

:  نموتهيئتهم لـلتمكن بمعلومات  ويد طلبة المرحلة الثالثة فرع الكترونياتيهدف المقرر لتز
لى مصدر امعرفة مفهوم األلكترونيك الصناعي وكيفية السيطره على انتقال القدره المرسله من ال - 1

 الحمل.
سيطره ا في الفحصها واستخدامهوكيفية  التعرف على المكونات األلكترونيه المستخدمه في هذا المجال - 2

على انتقال القدره بين المصدر والحمل.
.PEالتعرف على وسائل وطرق المستخدمه في  - 3
لعاليه.لقدره الالحمال الكبيره ذو ادوائر التعديل بجميع انواعه احادي وثالثي الطوردراسة وتحليل  - 4
 .ACار المتناوب دوائر التي انتقال القدره في كيفية السيطره علىو تحليل دراسة  - 5
 . DCو تحليل كيفية السيطره على انتقال القدره في دوائر التيارالمستمر دراسة  - 6
 .Power supplyدراسة كيفية تصميم دوائر مجهز القدره  - 7

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2
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 DC and AC motorة الماطور المستمر والمتناوب  التعرف على كيفية السيطره على سرع - 8
drive. 

  عمليا ويتم التحقق منها عمليا. كل الفقرات اعاله تطبق في المختبر - 9
  
  
  

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  طرق السيطره على انتقال القدره من المصدر الى االحمال العالية المحاثه.معرفة  - 1أ
  كيفية السيطره على الثايرستر وكيفية تصميم دوائر القدح. معرفة وفهم  - 2أ
  .DC to DCدراسة كيفية تصميم وتنفيذ دوائر التحويل من  - 3أ
  .السيطره على سرعة الماتور تنفيذ دوائر السيطره على شدة األضائه للمصابيح وكيفيةمعرفة و - 4أ

  .Rectifierمعرفة كيفية تصميم وتنفيذ دوائر المعدالت - 5
  

 
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 

 PIDات باستخدام نظريه التحكم تصميم متحكم – 1ب
  كتابة وتنفيذ خوارزميات لمعرفه استقرارية االنظمة – 2ب
  تصميم وتشغيل دوائر متحكمات باستخدام بيئة المحاكي – 3ب
  المختلفة نظمةحساب االستقرارية لال  - 4ب
    
طرائق التعليم والتعلم      

  طلبةفي لللذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرالمحاضرات االكاديمية : حيث توفر االساس المتين ا
لجانب اطوير المختبرات العملية والورش : التي توفر كل ما يحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على ت

اع واتب المهاري العملي وترسيخ المبادئ الضرورية للقيام بتنفيذ المشاريع العملية بصورة صحيحة
  االضرار الناتجة على االشخاص والممتلكات.خطوات السالمة المهنية للحد من 

 
 طرائق التقييم      

حدة من ون واالتقيم التفاعلي : حيث تتم عملية التقييم هذه بصورة مباشرة بين الطالب والتدريسي وتك
  التعلمزليم واساسيات التغذية الراجعة التي يعنمد عليها اعضاء الهيئة التدريسية بتقييم عملية التع

الطلبة  تابعةمارات التحريرية الدورية : وتوفر هذه االختبارات لعضو الهيئة التدريسية عن مدى االختب
  لطلبةلللمحتوى االكاديمي وكيفية التفاعل مع المعلومات والمالحظات المعطاة من قبل التدريسي 

تي لعلمية الادة االماالختبارات الفصلية :  وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع 
  تلقاها خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

لتي تلقاها االعلمية  لمادةاالختبارات النهائية : وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ا
  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
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  يمية األهداف الوجدانية والق - ج
  لدى الطلبة واالبتكار زرع روح االبداع - 1ج
  تنمية الشعور بالمسؤولية للطلبة- 2ج
  تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى النتائج المرضية- 3ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي   - 4ج

  
طرائق التعليم والتعلم     

 لجانبلطلبة ايجاد اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز اطرح مشكالت علمية والطلب من ا
  االبداعي لدى الطلبة 

 لطلبة علىاتحفيز لتنمية روح التعاون وتشكيل فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغير بنيتها بصورة دورية 
  بذل جميع الجهود الالزمة للعمل تحت ظروف مختلفة ومع اشخاص عدة

  
 
 طرائق التقييم    

لطلبة فاعل اومن خالل مالحضة ت بصورة مباشرة من قبل التدريسي التقييم المباشر : حيث يتم هذا التقييم
  وتطبيقهم االهداف الوجدانية القيمية وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك

ول على الحصون فرق المشاريع العملية : يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضم
  ريالنض والتحقق من تطابق العملي مع النتائج والحلول لمختلف المشكالت العلمية التي تواجه الطلبة

  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
 يطره على انتقال القدره.عمليات تصميم وتنفيذ دوائر التعديل والس - 1د
  .DC to Acالتحكم والسيطره على تحويل العاكس       عمليات - 2د
  تصميم وتنفيذ دوائر قدح الثايرستر.- 3د
   دوائرالسيطره على سؤعة الماتور.تنفيذ وتصميم  - 4د
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 بنية المقرر .9

الساعا األسبوع
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع
 لتعليما

 طريقة التقييم

ن / 22و1
 ع2

التعرف على انواع 
مكونات األلكترونيه ال

وانواع الدوائر 
األلكترونيه المستخدمه 

 PEفي 

Electronic 
component devices 
and types of PE 
systems 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
6و5و4و3
 7و

ن / 2
 ع2

وشرح المفاهيم فهم 
ودوائر  PEاألساسيه ل 

التعديل احادي ؤتالثية 
  الطؤر

Single and three 
phase rectifier to 
deliver power to 
high inductive load 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 92و8

 ع2

التعرف على طرق 
تر في اطفاء الثايرس

دوائر التيار المستمر 
DC  

DC line 
commutation 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
و11و10و

12  
ن / 2
 ع2

شرح عملية السيطره 
على القدره في دوائر 

 ACالتيار المتناوب 

AC voltage 
controller  

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

 تقييم تفاعلي   
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
و 13
 15و14

ن / 2
 ع2

التعرف على دوائر 
قدح الثايرستر والبور 
ترانسستر واستخراج 
معدل الموجه الدوريه 

 والقيمه الغعاله

Average and RMS 
value of a periodic 
waveforms. 
Methods of thyristor 
triggers, 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

 فاعلي تقييم ت  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
و17و16
  19و18

ن / 2
 ع2

شرح وتصميم وتنفيذ 
دوائر التقطيع التيار 

 Dc to Dcالمستمر
converter(Chop

per). 

Dc to Dc converter 
(chopper) 
-Buck 
-Boost 
-buck-Boost 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 م مباشرتقيي 
ن / 2  21و20

 ع2

تصميم مجهز قدره 
باستخدام تقنية 

Switch-mode 
power supply. 

Switch-Mode power 
supply 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
و23و22
  25و24

ن / 2
 ع2

دوائر تحويل التيار 
المستمر الى متناوب 
  احادي و ثالثي الطور

Single-phase and 
three-phase inverter. 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي   .11

البنية التحتية  .10

 Modern power electronicsرة المطلوبة ـ الكتب المقر1

  Power electronics system and application  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
By Lander 

Power electronics 
By Rashid  

    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

Same as in the above.  

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

 

  الجانب العملي : جلب اجهزة مختبرية حديثة لتغطية كافة التجارب المتعلقة بالمادة 
   نظري : ادخال التطبيقات الحديثة الخاصة بمجال الطاقةالجانب ال 

 
  

  دورية
 تقييم مباشر 

و27و26
28  

ن / 2
 ع2

شرح مقدمه لتسويق 
رعة والسيطره على س
-DCالماتور المستمر

Motor Drive	

DC-Motor Drive. محاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2  30و 29

 ع2

حليل بعض الموجات ت
التي تم الجصول عليها 

في المنهج اعاله 
بطريقة متسلسلة فورير

Fourier series 
analysis. 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
       



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

كلية التقنية الهندسية الكهربائية ال المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

  التحليالت الهندسية اسم / رمز المقرر .3

  محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .4

2022/2021الفصل / السنة .5

 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف   

أهداف المقرر .8

دف املادة اىل ان يكون الطالب قادرا على
ضة املعقدة بعدة طرق - 1 حل املعادالت الر
ضية من اجملال الزمين اىل اجملال الرتددي  - 2 معرفة عملية حتويل الدوال الر
ضية من اجملال الرتدي اىل اجملال الزمين - 3 معرفة عملية حتويل الدوال الر
ليل الدوال املعقدة وحلهامعرفة وفهم طريقة حت -4
معرفة كيفية حل املشتقات بطرق حتليلية خمتلفة -5
معرفة وفهم كيفية حل املصفوفات -6

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  س بالمعرفة التحويالت من المجال الزمني الى المجال الترددي وبالعكس باستخدام الال - 1أ
  فهم التطبيقات النظرية لالبالس  - 2أ
وكيفية االستفادة منها في مجال  Z –transformمعرفة وفهم التحويالت باستخدام طريقة ال  - 3أ

  االتصاالت
 معرفة وفهم الطرق االحصائية المختلفة المستخدمة لحل المعادالت الرياضية  - 4أ
 حل االمثل معرفة وفهم طرق وضع االحتماالت للوصول الى ال - 5أ
 معرفة وفهم طرق حل المصفوفات العددية  - 6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 

  حساب المعادالت الرياضية المختلفة المعقدة منها والبسيطة – 1ب
  حل المعادالت باستخدام برنامج الماتالب – 2ب
في  دة منهاالعكس وكيفية االستفاتحويل المعادالت من المجال الزمني الى المجال الترددي وب – 3ب

  التطبيقات العملية
    العملية تحويل الدوال في المجال المتقطع واالستفادة منها في تطبيقات االتصاالت - 4ب
طرائق التعليم والتعلم      

  لبةي للطالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرف
ي العملي لمهاراتبر العملي: الذي يوفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب المخ

  وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة
  
  
 

 طرائق التقييم      
ة محاضرالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء ال

  ومشاركته 
اة مية المعطت العلالمعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظااالختبارات التحريرية: التي توفر 

  من قبل التدريسي
ي تلقاها علمية التدة الاالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الما

  جانبيها االكاديمي والمهاريخالل الفصل الدراسي ب
تي تلقاها لعلمية الامادة االختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال

  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لفةى ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المختزرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص عل - 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة - 2ج
  تقهمة على عاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقا - 3ج
   تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية - 4ج

 



 
 3الصفحة 

  

طرائق التعليم والتعلم     

اد ة ايجتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة والطلب من الطلب
  الحلول العلمية المناسبة لها بطرق مختلفة

لالزمة هود ان طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الجتنمية روح التعاون بين الطلبة ع
  للعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة

  
 
 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  لكالمالحظات بخصوص ذاثناء المحاضرة وتثبيت 

لنتائج رق واالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن ف
  والحلول لمختلف المشكالت العلمية 

  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  المجال الزمني الى الترددي وبالعكستحويل المعادالت من  - 1د
  تحليل المعادالت واستخداماتها في مجال االتصاالت - 2د
  ايجاد الحلول المختلفة للمعادالت الرياضية المعقدة - 3د
   تحليل وحل المصفوفات وطرق االستفادة العملية منها - 4د



 
 4الصفحة 

البنية التحتية  .12

 .Higher Engineering Mathematics by Dr. B.Sـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Grewal

 .Higher Engineering Mathematics by Dr. B.S-1  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
Grewal 

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

/ أو  اسم الوحدة
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

1,2,3,4,5
,6,7 

معرفة التحويل من  28
المجال الزمني الى 

المجال 
,معرفة الترددي

نظريات وخصائص 
هذا التحويل وطرق 

 تطبيقها 

تحويل 
,التطبيقات البالس

والخصائص 
 والنظريات

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

8,9,10, 
11,12, 
13,14 

معرفة طرق التحويل  28
 باستخدام طريقة الزي

مع الخصائص 
 والتطبيقات

تحويل 
,الخصائص,النظالزي

 ريات,التطبيقات

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

15,16, 
,18,19 

حل المعادالت  20
الرياضية عن طريق 
االحتماالت, معرفة 

عمليات احصاء 
 االعداد بطرق مختلفة

  محاضرة, االحصاء واالحتمالية
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

20,21, 
22,23 

معرفة طرق  16
الحسابات المختلفة 

 للمعادالت

  محاضرة, الحساب العددي
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

معرفة طرق حل  24,258
المعادالت الغير خطية

حل المعادالت الغير 
 خطية

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي
26,27, 

28 
معرفة طرق  12

التحليالت الهندسية 
المختلفة لحل 

 المشتقات 

الحلول العددية 
 لمعادالت االشتقاق

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي
معرفة طرق حل   8  29,30

المصفوفات وحل 
المعادالت المختلفة 
  اتباستخدام المصفوف

  محاضرة,  المصفوفات
 مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي



 
 5الصفحة 

           راجع التي يوصى بها  ـ الكتب والما
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

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

2-An introduction to Numerical analysis by 
David F. Mayers

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

www.ocw.mit.edu

www.math.uiowa.edu

  

خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  بيقات العملية في المجاالت الحديثةبعض التطادخال بعض   
  
  
  
 

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

كلية التقنية الهندسية الكهربائية ال المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

  المسيطرات الرقمية اسم / رمز المقرر .3

  محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .4

/2022 2021الفصل / السنة .5

 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف   

هداف المقررأ .8

دف املادة اىل ان يكون الطالب قادرا على
التعرف على انواع املايكروكونرتولر والتصميم الداخلي له. - 1
معرفة الفرق بني املعاجلات الدقيقة واملايكروكونرتولر. - 2
التعامل مع االجزاء الداخلية للمايكروكونرتولر - 3
برجمة املايكروكونرتولر -4
ستخدام اجهزة ادخربط املايكروكونرتولر  -5 ت واخراجها  ة.راج متنوعال واخمع اجهزة خارجية ألدخال البيا
 PLCمعرفة استخدام مسيطر دقيق اخر نوع -6
 ومعماريته الداخلية PLCالتعرف على اجزاء ال -7
 برجمة املسيطر الدقيق وربطة مع اجهزة اخرى -8

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
   Micro c proبرمجة المايكروكونترولر بأستخدام لغة  - 1أ
  تفعيل االجزاء الداخلية لمنافذ االدخال واالخراج حسب طبيعة البرنامج - 2أ
دام واستخ راج متوعةربط اجزاء االدخال واالخراج المتنوعة الدخال بيانات او اخراج بيانات على مصادر اخ  - 3أ

  من االشارات التماثلية الى الرقمية.اجهزة التحويل 
 ت.معرفة ربط المايكروكونترولر مع اجهزة اخرى واستخدام االرسال المتسلسل لعميل نقل البيانا - 4أ
  اليةلوصول الى برمجة مث االساسية في البرامج   interruptكيفية استخدام برامج المقاطعة  - 5أ
  نتائج المثالية.البرامج لكي يتم الحصول على اللمناسب في استخدام المؤقتات الزمنية و التأخيير ا  - 6أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  قراءة بيانات رقمية وتماثلية – 1ب
  والمشغالت ربط وبرمجة المتحسسات – 2ب
د برمجتها ناسبة بعلمالمباشرة وخزن النتائج في الذاكرة اقرارات التنفيذ مشاريع منتوعة مرتبطة بالتحسس واتخاذ  – 3ب

  ألستقبال الناتج. 
 والتحكم عن بعد.بيانات عن بعد التنفيذ العديد من المشاريع االساسية مثال نقل  - 4ب
طرائق التعليم والتعلم      

  حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرفي للطلبةالمحاضرات االكاديمية: 
دئ سيخ المبالي وتري يوفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب المهاري العمالمختبر العملي: الذ

  الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة
  
  
 

 طرائق التقييم      
   كتهالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء المحاضرة ومشار

  دريسين قبل التمعطاة مالمعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظات العلمية الاالختبارات التحريرية: التي توفر 
الفصل  قاها خالللتي تلاالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية ا

  مي والمهاريالدراسي بجانبيها االكادي
ل السنة لقاها خالتالتي  االختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية

  الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  مبتكرة للمشكالت المختلفةزرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول  - 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة - 2ج
  تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقاة على عاتقهم - 3ج
   تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية - 4ج

 
طرائق التعليم والتعلم     

لمية ول العتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة والطلب من الطلبة ايجاد الحل
  المناسبة لها بطرق مختلفة

الظروف لعمل بلتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الجهود الالزمة 
  المختلفة ومع اشخاص عدة



 
 3الصفحة 

  

  
 

 طرائق التقييم    
ة حاضرء المب اثناالتقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة تفاعل الطال

  المالحظات بخصوص ذلكوتثبيت 
لمختلف  الحلولوالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن فرق والنتائج 

  المشكالت العلمية 
  
 

  .خصي )الش متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  يكون للطالب القابلية على التعامل بسهولة مع البرمجة. - 1د
  برمجة انواع متنوعة ومتطورة من المسيطرات الرقمية وربط دوائر مسانده معه. - 2د
  تصميم وتنفيذ انظمة التحسس واستخدامه في مشاريع السيطرة والمراقبة. - 3د
 نوعة وربطهاائر هاردوير متة متكاملة واحدة بدال من استخدام دوتصميم  دوائر الكترونية مختلفة برمجياً في دائر - 4د

 يدويا.



 
 4الصفحة 

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طريقة 
 طريقة التقييم التعليم

 1st 4 

مقدمة على 
المايكروكونترولر 

ومعرفة الفرق بينه وبين 
 المعالجات الدقيقية

 المسيطرات الرقميةانواع 
  محاضرة,

 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

th, 4rd, 3nd2 12  

معرفة التصميم الداخلي 
للمايكروكونترولر 

باالضافة الى االجزاء 
  الداخلية

منافذ االدخال واالخراج, 
دوائر نقل البيانات 

المتسلسلة,المؤقتتات 
  والذاكرات

  محاضرة,
  مختبر

  

th, 7th, 6th5 12 
برمجة اجهزة االدخال 

 واالخراج المتنوعة
 LCD, GLCDبرمجة 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

, th, 9th8
th, 11th10 

16 
برمجة اجهزة التحويل 
التماثلي الى رقمي و 

  برامج المقاطعة

  برمجة
ADC, PWM, 

Interrupt 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

, th, 13th12
th, 15th14 

16 
برمجة اجهزة او دوائر 

انظمة تحسس الصوتية و
 درجات الحرارة

Programming 
Projects 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمحان 

 اليومي

th16 4  التعرف على مبدأPLC  مبدأ المسيطر نوعPLC 
  محاضرة,

 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي
 ,االسئلة الشفهية

th, 18th17 8 
التعرف على دوائر 
االدخال واالخراج ل 

PLC 

Input – Output 
modules of PLC 

  محاضرة,
 مختبر

االمتحان اليومي  
 االسئلة الشفهية,

th19  
th20 

8 
التعرف على االرقام 

واالساسيات المنطقية لل 
PLC 

Numbers systems 
and codes  

Fundamentals of 
logic in PLC 

  محاضرة,
  مختبر

االمتحان اليومي  
  االسئلة الشفهية,

th21  4   برمجة الPLC 
Basic of PLC 
programming  

  محاضرة,
 مختبر

االمتحان اليومي  
 االسئلة الشفهية,

th,23 th22  4  
معرفة المخططات 

والتصميم وبرمجة ال 
plc.  

PLC- wiring 
diagram and 
ladders logic 
program and 

sensors  

  محاضرة,
  برمخت

االمتحان اليومي  
  االسئلة الشفهية,

th24  
th25 

8  
برمجة المؤقتات 

  والعدادات

Timers 
Programming  

Counters 
Programming  

  محاضرة,
  مختبر

االمتحان اليومي  
  االسئلة الشفهية,

th26 4  
التعرف على العمليات 

  الرياضية
Math. Operations  

  محاضرة,
  مختبر

االمتحان اليومي  
  الشفهية,االسئلة 

th, 28 th27 4  
التعرف على التطبيقات 
المرتبطة بالمتحسسات 

والمشغالت المرتبطة بال 

Sensors and 
Actuators for 

Industrial 

  محاضرة,
  مختبر

االمتحان اليومي  
  االسئلة الشفهية,



 
 5الصفحة 

البنية التحتية  .12

 PIC Microcontroller from absolute Beginnerـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Programmable Controller, theory and  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
Implementation 

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

Automating Manufacturing Systems 
with PLCs

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

 

  
خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

  خرىوبعض التطبيقات العملية في المجاالت اال ادخال بعض تطبيقات المسيطرات الرقمية الحديثة  
  
  
  
 

  

plc. Applications.  

th,30 th29 8  
تنفيذ مشاريع متعلقة بال 

PLC 
PLC projects  

  محاضرة,
  ختبرم

االمتحان اليومي  
  االسئلة الشفهية,



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

كلية التقنية الهندسية الكهربائية ال المؤسسة التعليمية .1

 كات والمرحلة الثالثة / فرعي الشبب / قسم هندسة تقنيات الحاسو / المركز علمي القسم ال .2
 االلكترونيك

زمن الحقيقي.تصميم دوائر ال اسم / رمز المقرر .3

  محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

 120(الكلي)راسية عدد الساعات الد .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف   

        أهداف المقرر .8

دف املادة اىل ان يكون الطالب قادرا على
نظمة الزمن احلقيقيتعريف الطالب على مفهوم ا - 1
التمييز بني انظمة الزمن احلقيقي و االنظمة االخرى - 2
ر مطابقة السرعةتعريف الطالب مبشكلة السرع و احلاجة اىل دوائ - 3
التعرف على اليات التصميم من خالل الدوائر الطرفية -4

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2



 
 2الصفحة 

 

  اتقان اليات التوسعة لالدخال و االخراج - 5
 دوائر االرتباط الطرفية -6
 دوائر اشارات املقاطعة -7

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  الزمن الحقيقي تعريف الطالب على مفهوم انظمة  - 1
  التعرف على مكونات منظومات الزمن الحقيقي  - 2
  مشكلة محدودية المدخالت   - 3
  الية التوسعة للمدخالت المحدودة  - 4
  دوائر تحويل الفولتيات المستمرة الى رقمية و بالعكس  - 5
  دوائر االرتباط الطرفية  - 6
 دوائر اشارات المقاطعة  - 7

   مقرر.الالخاصة ب يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  جة.مة المدممهندسي االنظتهئية المهندسين التقنيين بحزمة المهارات الالزمة للعمل في مجال  – 1ب
  بناء االنظمة المدمجة بما يشمله ذلك من تصميم و برمجة. – 2ب
 

طرائق التعليم والتعلم      

لفعالة اساهمة د على مبدا المبما ان درس الموائمة هو درس تصميم, يتم االعتماالمحاضرات االكاديمية: 
 تماد مبداتم اعحيث يتم طرح المشكلة على الطلبة و يتم جمع الحلول المقترحة من قبل الطلبة. بعد ذلك ي

  االمثل. الحل النقاش التفاعلي لمناقشة الحلول واحدا تلو االخر و تشخيص مواطن الضعف فيها وصوال الى
  
  
 

 طرائق التقييم      

ة محاضرعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء الالتقيم التفا
  ومشاركته 

اة مية المعطت العلالمعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظااالختبارات التحريرية: التي توفر 
  من قبل التدريسي

ي تلقاها علمية التدة المام الطالب وتفاعله مع المااالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهت
  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

تي تلقاها لعلمية الامادة االختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال
  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري

  
  
 



 
 3الصفحة 

  

  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج
  التفكير االبداعي لتكون اساس تعاملهم مع مواضيع التصميم.زرع روح  - 1ج
  ةتنمية قابلية الطلبة للعمل مع بعضهم البعض كفريق في مواجهة المشاكل المطروح - 2ج
  تقهمعاة على تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقا - 3ج

 
طرائق التعليم والتعلم     

 د االستاذع وجوميتم االعتماد على مبدا جمع الحلول المقترحة من قبل الطالب و مناقشتها من قبل الطلبة 
من  لطلبةلك "منظم" لسير عملية النقاش و موجه للحل من خالل تلميحات حول االسلوب االمثل ليتسنى 

  هم.التوصل الى التصميم االمثل بانفس
 
 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  المالحظات بخصوص ذلكاثناء المحاضرة وتثبيت 

لنتائج رق واالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن ف
  والحلول لمختلف المشكالت العلمية 

  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  قطاع مبرمجي االنظمة المدمجةلبة للعمل في تهيئة الط - 1د
  بناء دوائر عملية مع البرمجيات الساندة لها. - 2د
 



 
 4الصفحة 

بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
 لكل اسبوع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

, nd, 2st1 
2 theory/ 

2 lab 

مفهوم انظمة الزمن 
 .الحقيقي

كونات, تعاريف, م
مقارنة مع االنظمة 

 االخرى

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

 rd3
2 theory/ 

2 lab 

االنواع, التصنيفات, االشارات
المعلومات التي 

 تحتويها

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

th4
2 theory/ 

2 lab 

المتحسسات و 
 الحساسات

س و الفرق بين المتحس
الحساس و الدوائر 
 الخاص بكل منهما

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

5th, 6th, 7th, 
8th, 

2 theory/ 
2 lab 

تحويل من اشارة 1دوائر التحويل 
مستمرة الى اشارة 

  رقمية
  المفاهيم

الدوائر و طرق 
 التصميم

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

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

2 theory/ 
2 lab 

تحويل من اشارة 2 دوائر التحويل
رقمية الى اشارة 

  مستمرة
  المفاهيم

الدوائر و طرق 
 التصميم

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي

13th, 14th, 
15th, 16th  

2 theory/ 
2 lab 

  دوائر التوسعة
 

  العازل الثالثي
عازل االشارة 

  خارجةال
  التصميم

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي

17th, 18th  
2 theory/ 

2 lab 

  فلسلفة التصميم  المسيطرات الطرفية
  التصميم العام

  محاضرة 
  مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي

19th, 20th  
2 theory/ 

2 lab 

  التركيب الداخلي  8155
  التصميم
  البرمجة

  محاضرة
  مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي

21st, 22nd, 
23rd  

2 theory/ 
2 lab 

الموقتات, الموقتات 
  المبرمجة

  اليات التصميم
  السعة

  المراحل المتعاقبة

  محاضرة
  مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي



 
 5الصفحة 

البنية التحتية  .12

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 TIME SYSTEMS  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
BY: John A. Stankovic, 2002

    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         
 ) التقارير ,....  المجالت العلمية ,( 

Practical Introduction to RTS for undergraduate 
engineers. 
BY: Douglas W. Harder. 2014. 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

 /https://www.ces.tech  
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  .اسابيع لغرض التعامل معها 6الى  5نظمة المدمجة في المنهج و تخصيص االادخال 
  
  
  
 

  

24th, 25th  
2 theory/ 

2 lab 

  انواعها  اشارات المقاطعة
  هاكيفية التعامل مع

  التصميم

  محاضرة
  مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي

26th , 27th 
2 theory/ 

2 lab 

الدخول المباشر 
  للذاكرة

  دوائر التصميم
  طرق التصميم

  محاضرة
  مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي
 

28th, 29th, 
30th   

 

2 theory/ 
2 lab 

  مفهوم التسلسل  المنفذ التسلسلي
  وكولالبروت

  دائرة التصميم
  

  محاضرة
  مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

جامعة التقنية الوسطىال المؤسسة التعليمية .1

 حاسوبقسم هندسة تقنيات ال /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/ المركز علمي القسم ال .2

  محاكي األنظمة األلكترونية اسم / رمز المقرر .3

  اسبوعي / نظري , عمليأشكال الحضور المتاحة .4

2022/2021الفصل / السنة .5

 90(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

أهداف المقرر .8

يهدف املقرر على ان يكون الطالب قادرا على ان
معرفة وفهم تصميم الدوائر الرقمية وحتليلها - 1
معرفة وفهم استخدامات الدوائر الرقمية - 2
ستخدام برامج حاسوبية تصميم دوائر متتابعة التزامنمعرفة كيفية  - 3
ستعمال الدوال اخلوارزمية التصميممعرفة وفهم  -4
ستخدام برامج حاسوبيةتصميم دوائر غري متتابعة التزامن معرفة كيفية -5

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  معرفة وفهم تصميم الدوائر الرقمية وتحليلها  - 1أ
  رقميةمعرفة وفهم استخدامات الدوائر ال  - 2أ
 معرفة كيفية تصميم دوائر متتابعة التزامن باستخدام برامج حاسوبية  - 3أ
 معرفة وفهم التصميم باستعمال الدوال الخوارزمية  - 4أ
 معرفة كيفية تصميم دوائر غير متتابعة التزامن باستخدام برامج حاسوبية  - 5أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  ر الرقمية بابسط وافضل صورةتصميم الدوائ – 1ب
  محاكاة األنظمة األلكترونية بأستخدام الحاسب األلي – 2ب
  اماتهادتحليل الدوائر الرقمية ومعرفة طرق عملها واستخ – 3ب
عينة تصاميم مبتصميم الدوائر الحاوية على اجزاء ذات اخراج غير رقمي وادخال القيم بطرق رقمية  - 4ب

   وحسب المطلوب
ق التعليم والتعلم طرائ     

  لطلبةالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرفي ل
لعملي اهاري المختبر العملي: الذي يوفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب الم

  ة صحيحةوترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصور
  

 
 طرائق التقييم      

  مشاركته ضرة والتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء المحا
من  ة المعطاةلعلمياالختبارات التحريرية: التي توفر المعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظات ا

  قبل التدريسي
اها التي تلق لعلميةاالفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة االختبارات 

  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري
تلقاها خالل  لمية التية العاالختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الماد

  الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري السنة
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  ختلفةزرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت الم - 1ج        
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة - 2ج
  ملى عاتقهتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقاة ع - 3ج
   تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية - 4ج
  
  

 



 
 3الصفحة 

  

طرائق التعليم والتعلم     

لحلول ايجاد الطلب من الطلبة اتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة و
  العلمية المناسبة لها بطرق مختلفة

زمة الال تنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الجهود
  للعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة

 
 طرائق التقييم    

اء لطالب اثناعل االتدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة تف التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل
  المحاضرة وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك

ل ئج والحلوالنتاوالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن فرق 
  لمختلف المشكالت العلمية 

  
 
  شخصي ).علقة بقابلية التوظيف والتطور المنقولة ( المهارات األخرى المتالالتأهيلية العامة و المهارات - د 

  تصميم الدوائر الرقمية بابسط وافضل صورة - 1د
  محاكاة األنظمة األلكترونية بأستخدام الحاسب األلي - 2د
  تحليل الدوائر الرقمية ومعرفة طرق عملها واستخداماتها - 3د
 عينةقمية بتصاميم مرذات اخراج غير رقمي وادخال القيم بطرق  تصميم الدوائر الحاوية على اجزاء  - 4د



 
 4الصفحة 

لبنية التحتية ا .12

 Digital Fundamental by Floyedـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Digital Fundamental by Floyed -1  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
2-

Digital_Circuit_Analysis_and_Design_with_Sim
ulink_Modeling_2nd_Ed by Steven T. Karris 

           بها  ـ الكتب والمراجع التي يوصى ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

1- Digital Fundamental by Floyed
2-

Digital_Circuit_Analysis_and_Design_with_Sim
ulink_Modeling_2nd_Ed by Steven T. Karris 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

www.academia.edu
www.electronics_tutorials.ws
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  المعتمدة في المنضومات الحديثةالتصاميم الرقمية  خال بعض المبادئ التعريفيةاد  
  
 

بنية المقرر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

, nd, 2st1
th, 4rd3 

 Logic designتصميم الدوائر الرقمية   12
with MSI 

component 

محاضرة, 
 مختبر

االسئلة 
الشفهية , 
االختبار 

 اليومي
, th, 6th5

th, 8th7  

,th, 10th9 

تصميم دوائر متتابعة  18
 التزامن

Synchronous 
sequential 
networks   

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
,االختبالشفهية

 ار اليومي
th, 12th11  

, th, 14th13
th, 16th15  

th17 

 
21 

التصميم باستعمال 
 الخوارزمية لالدوا

Algorithm state 
machine  

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االختبار 

 اليومي
, th, 19th18

th20  

21,22 23rd, 
24th, 25t 

26th, 27th, 
28th 29th, 
30th 

تصميم دوائر غير  39
 متتابعة التزامن

Asynchronous 
sequential 
networks 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االختب

 ار اليومي
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1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

الكهربائيةالهندسية  يةكلية التقنال المؤسسة التعليمية .1

شبكات اتصاالت الحاسوب / هندسة تقنيات الحاسوب   / المركز علمي القسم ال .2

 محاكي الشبكات اسم / رمز المقرر .3

  شبكات اتصاالت الحاسوبثالث   الفئة المستهدفة من هذا البرنامج .4

محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .5

/2022 2021الفصل / السنة .6

ساعة  120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

8. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

لبروتكوالتفة الى اتعريف الطالب بأنواع الشبكات االساسية وكيفية ربطها وكيفية تناقل المعلومات خالل الشبكة اضا : أهداف المقرر .9
المستخدمة خالل الشبكات

معرفة انواع شبكات احلاسوب -1
واجهزة الربطة انواع اجهزة شبكات احلاسوبمعرف -2
وعمليات السب نت معرفة طرق ربط شبكات احلاسوب - 3
وبرجمة الروترات  معرفة كيفية تناقل املعلومات خالل شبكات احلاسوب - 4
معرفة انواع الربوتكوالت وبرامج شبكات احلاسوب املالئمة حسب التطبيق املطلوب. - 5

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2
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ئق التعليم والتعلم والتقييموطرا مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  اكتساب الطالب خبره معرفيه في مجال شبكات الحاسوب - 1أ
  مواكبة التطورات الحاصلة في المناهج الدراسية  - 2أ
 تعزيز الصلة بين القسم ومختلف شرائح المجتمع - 3أ

 

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  شبكات الحاسوبندسين تقنيين ذوي مهارات عالية في حقل عداد مها  -  1ب
 يات ي مجال هندسة تقنالعمل على تعزيز معايير االداء بما يتضمن تطبيق المعايير الدولية ف -  2ب

  الحاسوب
  
طرائق التعليم والتعلم      

  بةللطل المعرفيالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد 
ي العملي لمهاراالمختبر العملي: الذي يوفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب 

  وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة
  
  
 

 طرائق التقييم      

  
ة محاضرمدى تفاعله اثناء ال التقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة

  ومشاركته 
طاة لمية المعت العاالختبارات التحريرية: التي توفر المعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظا

  من قبل التدريسي
ي تلقاها علمية التدة الاالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الما

  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري
تي تلقاها لعلمية الامادة االختبارات النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال

  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لفةلدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المختزرع روح االبداع  - 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة - 2ج
  تقهمة على عاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقا - 3ج
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   نجاز العمل للوصول الى نتائج مرضيةتنمية قيم الحرص والمثابرة على ا - 4ج
  

طرائق التعليم والتعلم     

اد ة ايجتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة والطلب من الطلب
  الحلول العلمية المناسبة لها بطرق مختلفة

لالزمة هود البة على بذل جميع الجتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الط
  للعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة

 
 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  اثناء المحاضرة وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك

لنتائج رق وادى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن فالمشاريع العملية: يتم تقييم م
  والحلول لمختلف المشكالت العلمية 

  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  ربط انواع شبكات الحاسوب - 1د
  وربط كافة اجهزة شبكات الحاسوبلديه المقدرة على برمجة  - 2د
 صيانة شبكات الحاسوب- 3د
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مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

1st  , 2nd 8 
معرفة  انواع الشبكات 

على اساس الحجم 
 وتكنلولوجيا النقل

قدمة، وتصنيف شبكات م
وفقا لتطبيق  الكمبيوتر

 .والحجم ونقل التكنولوجيا

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

3rd 4 

تعلم اهم انواع 
البرتوكالت في الشبكات 

المحلية

 / CSMAطبولوجيات، 
CD  والبروتوكوالت

الوصول الرمزي، 
 ومعالجة الملكية الفكرية

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

4th 4 

فهم الفرق بين الخدمات 
التي تعتمد على االتصال 

والتي ال تعتمد على 
االتصال

الخدمة التي تعتمد على 
االتصال الموجه مقابل 

 الخدمة بدون اتصا
Network 

Implementation  ،ل 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

5th, 6th 8 
subnetting 
OSI نموذج 

لمرجعية، ا ISO نموذج
النموذج  TCP / IPو

 .المرجعي

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

7th 4 

معرفة انواع الشبكات 
الكبيره والصغيره 

والخاصه

شبكات مناطق العاصمة، 
واسعة المساحة الشبكات، 
البينية، والشبكات الخاصة 

 اإلفتراضية

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 يومياالمتحان ال

8th 4 

معرفة حجم الملفات 
حسب النوع

وسرعة النت واالتصال

اإلشارات الرقمية (حجم: 
ملفات نصية، وملفات 

الصور، وملفات الصوت 
 (وملفات الفيديو

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

9th 4 
معرفة محدادت عرض 

الحزمه وسرعة تناقل 
المعلومات

اق إشارات محدودة النط
الترددي، ومعدل البيانات 

 الحد األقصى من قناة

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

10th 4 
وسائط نقل الموجهة، معرفة انواع الوسط الناقل

 والبث الالسلكي
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة 

الشفهية,االمتحان 
 اليومي

11th 4 
االتصال معرفة انواع 
وانواع الربط

تصاالت: ثابت أقمار اال
 بالنسبة لألرض،

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

12th  ,13th 8 

التشكيل الرقمي الشارة معرفة انواع ا
ومضاعفة: أحادي، ممر 

، TDMالفرقة، بشركة، 
 وآلية التنمية النظيفة

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

14th  , 15th, 
16th 

12 
معرفة انواع المبدالت 

والموزعات البيانات
شبكة الهاتف العامة: 

هيكل نظام هاتف داخلي، 
 رواترز والهبات

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

17th 4 
معرفة مكونات الكيبل 

التلفزيوني
سلك التوصيل الخاص 

 :بالتلفزيون
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة الشفهية, 

 ومياالمتحان الي

18th, 19th 

,20th 
12 

معرفة واجبات طبقة 
  رابط البيانات

ربط البيانات طبقة 
القضايا تصميم: تأطير، 

التحكم خطأ، والتحكم في 
 التدفق

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي
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 Computer Networks - A Tanenbaum - 5th-2ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
edition

Data Communications and Networking by  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
McGraw-Hill Forouzan Networking Series

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

1. COMPUTER NETWORKING by James F. 
Kurose University of Massachusetts, Amherst

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

1. wwwcisco .com
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  الخرىاوبعض التطبيقات العملية في المجاالت  تطبيقات الشبكات االسلكية والضوئية الحديثةادخال  
  
 

  

21st , 22 th 8 
معرفة البرتكوالت العاملة 

في طبقة رابط البيانات 
الت ربط ابتدائية بروتوكو

 البيانات
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

23th, 24 th 8 

معرفة تقسيم البيانات 
الفعلي عند نقل البيانات 
من الحاسبه الى الوسط 

الناقل

االنزالق البروتوكوالت 
 النافذة

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

25th 4 
معرفة واجبات طبقة 

شبكات وكيفية القيام ال
بتوجيه البيانات

طبقة الشبكة (مخزن وإلى 
 األمام حزم تبديل)

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

26th 4 
واستخدام برامج معرفة 

السيسكو
Packet tracer ,محاضرة  

 مختبر
االسئلة 

الشفهية,االمتحان 
 اليومي

27th ,28th 8 
  محاضرة, Packet tracerالشبكاتتطبيق 

 مختبر
االسئلة 

الشفهية,االمتحان 
 اليومي

29th 4 
معرفة خوارزميات 

التوجيه في طبقة الشبكات 
طبقة الشبكة (التوجيه 

 الخوارزميات)
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

30th 4 
معرفة خوارزميات 

التوجيه بكل االتجاهات 
في طبقة الشبكات

(البث طبقة الشبكة 
 التوجيه)

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  كلية التقنية الهندسية الكهربائيةال المؤسسة التعليمية .1

هندسة تقنيات الحاسوب/ المركز علمي القسم ال .2

  معالجة االشارة الرقمية اسم / رمز المقرر .3

رة , مختبر ضمحاأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

ساعة 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

أهداف المقرر .8

  :  وتهيئتهم لـلتمكن منبمعلومات  لثالثةايهدف المقرر لتزويد طلبة المرحلة 
ضية ، واخلصائص  الرقمية. لتعليم الطالب مفاهيم إشارات 1   د.دوحمتوى الرت  ،، مبا يف ذلك التمثيالت الر
لى لتحليل املعتمدة عتقنيات التوبة ، و ص ، وعالقة امبا يف ذلك التمثيالت ، واخلصائ  الرقمية . لتعليم الطالب مفاهيم أنظمة 2

  .Zحتويالت فورييه و 
  .رقمي . لتقدمي مفاهيم تصميم مرشح3

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

2022/8/2
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   هداف المعرفية األ - أ
  . تحديد تردد رقمي  إلشارة عينات جيبية.1أ

  
  ة.بين تمثيالت الترميز المختلف DTتحويل إشارات 

  
  )D / A، معالج اإلشارة ،  DSP (A / D. تحديد المكونات األساسية لنظام 2أ

  
  :DT. تحديد فئات أنظمة  3أ

  و ديناميكيًاخطيًا ، أو غير ثابت الزمن ، أو سببيًا ، أو ثابتًا ، أ DTتحديد ما إذا كان نظام 
  
  ، DT. أداء االلتواء التحليلي إلشارتي  4أ

  دام تحويالت فورييه.، أو باستخ Z-transformsو باستخدام إما في المجال الزمني أ
  إلعطاء إشارة اإلدخال. LTIتطبيق على تحديد استجابة نظام 

  
  . تحويل بين التماثيل الستة التالية من ثابتة الزمن الخطي 5أ

  أنظمة الوقت المنفصلة التي تمثلها معادالت الفرق المعامل الثابت:
  النظامووالتعبير عن المدخالت والمخرجات ، والرسم البياني صفر ، الرسم التخطيطي للكتلة ، 

  تعمل في شكل عوامل أو توسيع ، استجابة النبض ، استجابة التردد.
  
  خوارزمية وفورات حسابها. FFTمن  radix-2. فهم اشتقاق 6أ

  
 

 
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
لمستعَرف التي ا، ومكونات التردد  Tاإلشارة التماثلية ، مع إعطاء . حدد طيف إشارة العينة من طيف  1ب

  تم تحديدها إن وجدت.
  

  وصيغة إعادة اإلعمار Nyquist. فهم أصول معدل أخذ العينات  2ب
  إلشارات النطاق.

  .equianباستخدام طريقة النافذة أو طريقة  FIR. تصميم فالتر  3ب
  .ظرية ثنائي االتجاه من المرشحات التنا الفالتر عن طريق تحويل IIR. تصميم  4ب

   
طرائق التعليم والتعلم      

  طلبةفي للالمحاضرات االكاديمية : حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعر
 لجانباطوير المختبرات العملية والورش : التي توفر كل ما يحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على ت

اع واتب المهاري العملي وترسيخ المبادئ الضرورية للقيام بتنفيذ المشاريع العملية بصورة صحيحة
   خطوات السالمة المهنية للحد من االضرار الناتجة على االشخاص والممتلكات.

 
 طرائق التقييم      

حدة من ن وادريسي وتكوالتقيم التفاعلي : حيث تتم عملية التقييم هذه بصورة مباشرة بين الطالب والت
  التعلم.ليم وية بتقييم عملية التعاساسيات التغذية الراجعة التي يعنمد عليها اعضاء الهيئة التدريس

الطلبة  تابعةماالختبارات التحريرية الدورية : وتوفر هذه االختبارات لعضو الهيئة التدريسية عن مدى 
  لطلبةلوالمالحظات المعطاة من قبل التدريسي للمحتوى االكاديمي وكيفية التفاعل مع المعلومات 
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تي لعلمية الامادة االختبارات الفصلية :  وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال
  تلقاها خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

لتي تلقاها االعلمية  لمادةالطالب وتفاعله مع ا االختبارات النهائية : وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام
  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري

 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لدى الطلبة واالبتكار زرع روح االبداع - 1ج
  تنمية الشعور بالمسؤولية للطلبة- 2ج
  ى النتائج المرضيةتنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول ال- 3ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي   - 4ج

  
طرائق التعليم والتعلم     

 لجانبطرح مشكالت علمية والطلب من الطلبة ايجاد اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز ا
  االبداعي لدى الطلبة 

 لطلبة علىتحفيز التنمية روح التعاون ودورية تشكيل فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغير بنيتها بصورة 
  بذل جميع الجهود الالزمة للعمل تحت ظروف مختلفة ومع اشخاص عدة

  
 
 طرائق التقييم    

لطلبة فاعل اومن خالل مالحضة ت بصورة مباشرة من قبل التدريسي التقييم المباشر : حيث يتم هذا التقييم
  وتثبيت المالحظات بخصوص ذلكوتطبيقهم االهداف الوجدانية القيمية 

صول على والح المشاريع العملية : يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن فرق
  النتائج والحلول لمختلف المشكالت العلمية التي تواجه الطلبة

  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  تمثيل االنظمة الرقمية لمعالجة االشارة.تصميم برامج  - 1د
  لرقمية.الشارة امعالجة الزيادة مهارة الطالب في البرمجة في مجال  البرمجة الماتالب استخدام لغة - 2د
  مة االتصاالت الرقمية.ات الرقمية في انظتصميم المرشح - 3د
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 بنية المقرر .9

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعليم

 طريقة التقييم

ن / 2 3و2و 1
 ع2

 التعرف على مفهوم 
عالجة اإلشارات م

  الرقمية

مقدمة لمعالجة اإلشارات  
  الرقمية:

 DSPالعناصر األساسية من 
،  ASPمقابل.  DSPمقابل 

، إشارات  DSPتطبيق 
 الفرق مع المستمر  الوقت

  رقميإشارات الوقت ال

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 

ن / 2 6و5و 4
 ع2

التعلم كيفية رسم 
  االشارات الرقمية

اشارات الوقت الرقمي 
 وتسلسالتها

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 9و8و 7

 ع2

نوع االتعرف على 
االشارات الرقمية  

   القياسية

معيار اإلشارات الزمنية 
  (متواليات):رقميال

تسلسل وحدة التسلسل ، 
تسلسل خطوة الوحدة ، 
  تسلسل وحدة المنحدر ،

  تسلسل أسي

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

 لي تقييم تفاع  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 

ن / 2 12و11و 10
 ع2

التعرف على انواع  
  االنظمة الرقمية

تصنيف اإلشارات الزمنية 
  ) خصائص النظام:رقميةال

نظام ثابت وديناميكي ، نظام 
  تغيير ثابت وتحويل متغير ،

النظام السببي وغير السببي ، 
النظام الخطي وغير الخطي 

ستقر وغير ، النظام الم
  المستقر.

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 

ن / 2 14و 13
 ع2

تطبيق طرق االلتواء 
الطريقة  باستخدام 

المباشرة وطريقة 
 الرسم

  إللتواء:
الشكل المباشر ، طريقة 
 الرسمطريقة 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

حريرية ت
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 16و 15

 ع2

التعرف على 
 االرتباط المتبادل

ارتباط التسلسل الزمني 
  :الرقمي

 االرتباط المتبادل

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2     18و 17

 ع2

تطبيق طرق ايجاد 
استجابة النظام 

  كقيمة وزاوية

  ثيل مجال التردد:تم
  ن استجابة الترددعالبحث   

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
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  دورية
 تقييم مباشر 

ن / 2 21و 20و 19
 ع2

التعرف على انواع 
 طرق تحويل فورير

تحويل فورييه المنفصل 
)DFT االلتفاف الخطي ، (

، تحويل  DFTباستخدام 
Invers Discrete 

Fourier (IDFT( 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 24و 23و 22

 ع2

تطبيق تحويل فورير 
 السريع

تحويل فورييه السريع 
)FFT:(  

 Inversحساب الفراشة ، 
Fast Fourier 

transform (IFFT( 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

ة تحريري
  دورية

 تقييم مباشر 
على تحويل التعرف    27و26و 25

Z  .وتطبيقاتها  
  :Zمقدمة لتحويل 

و  Z transformتعريف 
ROC  خصائص ،Z 

transform ،  
وتطبيق  Zالتحويل العكسي 

(قطب ورسملة  Zتحويل 
صفرية وسببية واستقرار 

وحل معادلة الفرق  Zتحويل 
 Zباستخدام تحويل 

    تقييم تفاعلي  
 ات اختبار

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر  

التعرف على انواع    30و29و 28
 الفالتر الرقمية 

  تحقيق مرشح رقمي:
 FIRالبنية األساسية لمصادر 
 FIR، الشكل المباشر لهيكل 

، الشكل المتعاقب لهيكل 
FIR  هيكل المرشح ،IIR 

األساسي ، الشكل المباشر 
، الشكل المتعاقب  IIRلهيكل 

،  IIRكل لهي IIRمن شكل 
 التركيب المتوازي

    تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر  
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

البنية التحتية  .10

 John G. Proakis , Dimitris K Manolakis  Digital signal ‐1ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
processing: principles algorithms and applications. 
Pearson; 4 edition (April 7, 2006). 

 
 Hayes, Monson H. Digital signal processing Tata‐1  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

McGraw‐Hill edition 2009. 

    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

 

 مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية,
.... 

   MATLABباالضافة الى لغة  ++Cتصميم وتنفيذ البرامج بلغة الجانب العملي : 
  : توفير الب توب لكل طالب بدال من حاسبات الدسك توب ومشاكل الكهرباء                  

  الجانب النظري : استخدام مراجع علمية حديثة  
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  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

كلية التقنية الهندسية الكهربائية ال المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

ادارة مشاريع اسم / رمز المقرر .3

  محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف   

        المقرر أهداف .8

دف املادة اىل ان يكون الطالب قادرا على
معرفة مفاهيم ادارة مشاريع  - 1
الشبكي ملشاريعرسم  خمططات طرق لمعرفة  - 2
وفهم عملية الربجمة اخلطية معرفة  - 3
معرفة طرق ادارة املخزون -4
اجياد نقطة التعادل للنتجمعرفة كيفية  -5
 انواع الصبانةمعرفة وفهم  -6
 فهم عملية السيطرة النوعيةمعرفة و  -7

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

2022/8/2
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  رسم مخططات الشبكي للمشروع طرق معرفة  - 1أ
رة بكرة والمتاخوالبداية الم للمشروع الكلية  معرفة ايجاد المسار الحرج للمشروع والسماحية  - 2أ

  ة للفعاليات المشروعوالنهيات المبكرة والمتاخر
  مشاكل توزيع مصادر المشروعوفهم معرفة   - 3أ
 م طرق البرمجة الخطية للمشروع معرفة وفه - 4أ
 معرفة وفهم طرق ادارة المشروع - 5أ
  ورسم نقطة التعادل للمشروع معرفة وفهم   - 6أ

  معرفة وفهم  طرق الصيانة - 7أ
 طرق السيطرة النوعية معرفة وفهم - 8أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتف األهدا  - ب 
  رسم الشبكي للمشروع بطريقة المسار الحرج والبيرت  – 1ب
  حل المعادالت لتقليص المدة الزمنية للمشروع  – 2ب
  وطريقة السبلكسالمعادالت الى برمجة خطية باستخدام طريقة الرسم تحويل  – 3ب
  حل معادالت اليجاد نقطة التعادل  - 4ب
  يجاد كلفة الدارة المخزون حل معادالت ال - 5ب
  حساب كلف الصيانة  -   6ب
 ل معادالت لحساب السيطرة النوعية للمشروعح - 7ب
طرائق التعليم والتعلم      

  لبةي للطالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرف
ي العملي لمهاراالطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب  المختبر العملي: الذي يوفر كل مايحتاج اليه

  وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة
  
  
 

 طرائق التقييم      
ة محاضرالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء ال

  ومشاركته 
اة مية المعطت العلالمعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظا: التي توفر االختبارات التحريرية

  من قبل التدريسي
ي تلقاها علمية التدة الاالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الما

  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري
تي تلقاها لعلمية الامادة النهائية: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال االختبارات

  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
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  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج
  فةلزرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المخت - 1ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة - 2ج
  تقهمة على عاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقا - 3ج
   تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية - 4ج

  
التعلم طرائق التعليم و    

اد ة ايجتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة والطلب من الطلب
  الحلول العلمية المناسبة لها بطرق مختلفة

لالزمة هود اتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الج
  للعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة

  
 
 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  المالحظات بخصوص ذلكحاضرة وتثبيت اثناء الم

لنتائج رق واالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن ف
  والحلول لمختلف المشكالت العلمية 

  
 

  .خصي )الش متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  تحويل المعادالت من المجال الزمني الى الترددي وبالعكس - 1د
  تحليل المعادالت واستخداماتها في مجال االتصاالت - 2د
  ايجاد الحلول المختلفة للمعادالت الرياضية المعقدة - 3د
   تحليل وحل المصفوفات وطرق االستفادة العملية منها - 4د
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بنية المقرر .11

جات التعلم مخر الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

مفاهيم معرفة  8 1,2
وعناصر االدارة 

 المشاريع

  محاضرة,ادارة المشاريع
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي
حساب معرفة طرق  38و4

 االقتصاد للمهندسين
واالقتصاد االدارة 

 مهندسينل
  محاضرة,

 برمخت
االسئلة 

الشفهية,االمتحان 
 اليومي

 
 6و5

معرفة مخططات  8
 للعمل

  محاضرة,مخططات العمل
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي
  محاضرة,النتاجيةاحساب االنتاجية 4 7

 مختبر
االسئلة 

الشفهية,االمتحان 
 اليومي

رسم وحل معرفة 88و9
 الشبكي للمشروع

  محاضرة,الشبكات
 مختبر

سئلة الشفهية, اال
 االمتحان اليومي

معرفة ورسم الشبكي  108و11
 للمشروع 

  محاضرة, طريقة المسار الحرج
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

 و14و15
  12و13

طريقة حساب ورسم   16
الوقت والكلفة 

  للمشروع

طريقة البيرت(الوقت 
  و الكلفة)

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 اليومي االمتحان

معرفة مشاكل توزيع    4  16
  المصادر

مشاكل توزيع 
  المصادر

  محاضرة 
  مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

معرفة طرق البرمجة  1816و19
  الخطية

  محاضرة  البرمجة الخطية
  مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

و20و21
19  

معرفة موديالت ادارة   12
  المخزون

رة موديالت ادا
  المشروع

  محاضرة 
  مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

  محاضرة  نقطة التعادل  حساب نقطة التعادل   4  22
  مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

  محاضرة  كلف مخزون حساب كلف المخزون   8  24و23
  مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

و26و27
25       

  محاضرة  مفاهيم الصيانة  الصيانهمعرفة مفاهيم   12
  مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

حساب السيطرة  2812و29
  النوعية

  محاضرة  السيطرة النوعية
  مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

االسئلة الشفهية,   محاضرة  االدارة رب العملمعرفة وفهم ادارة رب   4  30
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البنية التحتية  .12

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

   (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
j.R.Meredith and S.J. Mantel” project 
mangement” ,J . wiley & sons 1995

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

S. choudhury” project mangement”, tata 
McGraw hill-2003 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

main  www.projectmanagement.com/http:// 
.htm.  
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  ديثة الخاصة بادارة المشاريع الح بعض التطبيقات العملية ادخال بعض   
  
  
  
 

  

 ياالمتحان اليوم  ومختبر  العمل



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  كلية التقنية الهندسية الكهربائيةال المؤسسة التعليمية .1

/ فرع الكترونيات الحاسوب  هندسة تقنيات الحاسوب/ المركز علمي القسم ال .2

الكترونيات رقمية متقدمة  اسم / رمز المقرر .3

رة , مختبر ضمحاأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

ساعة 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

أهداف المقرر .8

  :  نوتهيئتهم لـلتمكن مفرع الكترونيات الحاسوب  لرابعةيهدف المقرر لتزويد طلبة المرحلة ا
 دراسة وتحليل عمل االجهزة الرقمية القابلة للبرمجة - 1
 تصميم مختلف الدوائر الرقمية البسيطة والمعقدة باستخدام لغة وصف الكيان المادي  - 2
لبرمجةلنفيذ مختلف الدوائر الرقمية البسيطة والمعقدة باستخدام مصفوفة البوابات القابلة ت - 3
على تنفيذ دوائر رقمية باستخدام الة الحاالت المحدودة العمل - 4
 نتائج المحاكاة وللتاكد من مدى صحتهادراسة وتحليل  - 5

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2



 
 2الصفحة 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
 لمعرفية هداف ااأل - أ

  التصميم الداخلي لالجهزة الرقمية القابلة للبرمجة معرفة وفهم - 1أ
  عمل وبرمجة االجهزة الرقمية القابلة للبرمجة معرفة وفهم  - 2أ
  ) VHDLدراسة لغة وصف الكيان المادي ( - 3أ
  ة الموضعيةعمل مصفوفة البوابات القابلة للبرمجمعرفة وفهم  - 4أ
 ت المحدودةألة الحاالمعرفة وفهم  - 4أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
 )VHDLدوائر قمية باستخدام لغة وصف الكيان المادي (تصميم  – 1ب
 حاالت الة الحاالت المحدودة  كتابة وتنفيذ – 2ب
    تصميم وتشغيل دوائررقمية باستخدام مصفوفة البوابات المبرمجة – 3ب

 
طرائق التعليم والتعلم      

  طلبةفي للالمحاضرات االكاديمية : حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعر
لجانب اطوير المختبرات العملية والورش : التي توفر كل ما يحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على ت

ع اتباوصورة صحيحة المهاري العملي وترسيخ المبادئ الضرورية للقيام بتنفيذ المشاريع العملية ب
  خطوات السالمة المهنية للحد من االضرار الناتجة على االشخاص والممتلكات.

 
 طرائق التقييم      

حدة من ون واالتقيم التفاعلي : حيث تتم عملية التقييم هذه بصورة مباشرة بين الطالب والتدريسي وتك
  التعلمليم وية بتقييم عملية التعة التدريسمد عليها اعضاء الهيئاساسيات التغذية الراجعة التي يعت

الطلبة  تابعةماالختبارات التحريرية الدورية : وتوفر هذه االختبارات لعضو الهيئة التدريسية عن مدى 
  لطلبةلللمحتوى االكاديمي وكيفية التفاعل مع المعلومات والمالحظات المعطاة من قبل التدريسي 

تي لعلمية الامادة قة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الاالختبارات الفصلية :  وتكون الحل
  تلقاها خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

لتي تلقاها االعلمية  لمادةاالختبارات النهائية : وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ا
  االكاديمي والمهاري خالل السنة الدراسية بجانبيها

 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لدى الطلبة واالبتكار زرع روح االبداع - 1ج
  تنمية الشعور بالمسؤولية للطلبة- 2ج
  تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى النتائج المرضية- 3ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي   - 4ج

 
التعليم والتعلم  طرائق    

 لجانبطرح مشكالت علمية والطلب من الطلبة ايجاد اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز ا
  االبداعي لدى الطلبة 

 لطلبة علىاتحفيز لتنمية روح التعاون وتشكيل فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغير بنيتها بصورة دورية 
 حت ظروف مختلفة ومع اشخاص عدةبذل جميع الجهود الالزمة للعمل ت



 
 3الصفحة 

  
  
  
  
  

 طرائق التقييم    

لطلبة اعل اة تفومن خالل مالحظ بصورة مباشرة من قبل التدريسي التقييم المباشر : حيث يتم هذا التقييم
  وتطبيقهم االهداف الوجدانية القيمية وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك

ول على والحص االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن فرقالمشاريع العملية : يتم تقييم مدى قدرة الطالب على 
  النتائج والحلول لمختلف المشكالت العلمية التي تواجه الطلبة

  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
 دوائر رقمية بلغة وصف الكيان الماديعمليات تصميم  - 1د
   تنفيذ التصاميم على مصفوفة البوابات المبرمجةعمليات - 2د
  اقصر المسارات اللة الحاالت المحدودةعمليات ايجاد - 3د
 مليات ايجاد النتائج باستخدام المحاكي ودراستها للتاكد من صحة التصاميم ع - 4د



 
 4الصفحة 

 بنية المقرر .9

جات التعلم مخرالساعات األسبوع
 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعليم

 طريقة التقييم

ن / 2  1
 ع2

مقدمة عن مصفوفة 
  البوابات المبرمجة

Introduction to 
FPGA 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 32و2

 ع2

تقنيات البرمجة فهم 
 المختلفة

Programming 
technologies 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 62و5و4

 ع2

التعرف على انواع 
االجهزة المنطقية 

   القابله للبرمجة

Types of FPLDsمحاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 7

 ع2

تركيب مصفوفة  فهم
 البوابات المبرمجة

FPGA architecture محاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 8

 ع2

برمجة مصفوفة 
 البوابات المبرمجة

Programming 
(Configuring) an 
FPGA 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  وريةد
 تقييم مباشر 

ن / 2 9
 ع2

مقدمة عن لغة وصف 
الكيان المادي 

والتعرف على 
 مكوناتها االساسية

Introduction to 
VHDL 
Fundamental VHDL 
Units: 

 Library 

 Entity 

 Architecture  

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 

ن / 2 11و10
 ع2

على انواع  التعرف
البيانات في لغة 

وصف الكيان المادي 

Data types: pre-
defined data types, 
user-defined data 
types 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
  تقييم تفاعلي    محاضرة Operators, dataالتعرف على صفات ن / 2 12
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البنية التحتية  .10

 Circuit design with VHDl bt pedroniـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Digital Design with CPLD Application and 
VHDL by Dueck 

 Circuit design with VHDl bt pedroni  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
Digital Design with CPLD Application and 
VHDL by Dueck  

 attributes, signal  البيانات واالشارات ع2
attributes 

و مختبرات 
  عملية

  اختبارات
تحريرية 

  دورية
 تقييم مباشر 

ن / 2 14و13
 ع2

التعرف على 
االيعازات المتوازية 

	وكيفية استخدامها

Concurrent codeمحاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 16و15

 ع2

عرف على الت
االيعازات المتسلسلة 

 وكيفية استخدامها

Sequential codeمحاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 18و17

 ع2

التعرف على الة 
الحاالت المحدودة 

 وبرمجتها

State machine محاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

ة تحريري
  دورية

 تقييم مباشر 
و20و19
21  

ن / 2
 ع2

برمجة المكونات 
 والرزم 

Packages and 
components 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

 تقييم تفاعلي 
  اختبارات

تحريرية 
 دورية 

   تقييم مباشر  
و23و22
24  

ن / 2
 ع2

برمجة الوظائف 
 واالجراءات

Functions and 
procedures  

  محاضرة
و مختبرات 

 عملية

 تفاعلي تقييم 
  اختبارات

تحريرية 
 دورية 

   تقييم مباشر  
و26و25
و28و27
  30و29

ن / 2
 ع2

امثلة لتصميم مختلف 
 الدوائر الرقمية

Design examplesمحاضرة  
و مختبرات 

  عملية

 تقييم تفاعلي 
  اختبارات

تحريرية 
 دورية 

 تقييم مباشر  
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 خطة تطوير المقرر الدراسي   .11

    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

Circuit design with VHDl bt pedroni 
Digital Design with CPLD Application and 
VHDL by Dueck 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

 

  التجارب المتعلقة بالمادة الجانب العملي : جلب اجهزة مختبرية حديثة لتغطية كافة 
   ادخال التطبيقات الحديثة لأللكترونيات الرقميةالجانب النظري :  
  
  
  
 

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  كلية التقنية الهندسية الكهربائيةال المؤسسة التعليمية .1

هندسة تقنيات الحاسوب/ المركز علمي القسم ال .2

  امنية الحاسوب وشبكاتها اسم / رمز المقرر .3

رة , مختبر ضمحاأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

ساعة 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

أهداف المقرر .8

:  وتهيئتهم لـلتمكن منبمعلومات الرابعة يهدف المقرر لتزويد طلبة المرحلة 

والعبث  لمخولينيجب اتباعها لحماية الحاسبات من الدخول اليها من غير اتهدف المادة الى بيان الوسائل والطرق التي 
ة من الخاص اية شبكة الحاسبات وخصوصا الشبكاتفيها كذلك حماية البيانات وقواعد البيانات من المتطفلين كذلك حم

  .هجمات المتطفلين من خالل تفعيل واستثمار بروتوكوالت حماية الشبكات 

 عرفة اساسيات امنية المعلومات في االتصاالتم - 1
  ين والعبث فيهايجب اتباعها لحماية الحاسبات من الدخول اليها من غير المخولبيان الوسائل والطرق التي  - 2
  حماية البيانات وقواعد البيانات من المتطفلين - 3
توكوالت حماية شبكة الحاسبات وخصوصا الشبكات الخاصة من هجمات المتطفلين من خالل تفعيل واستثمار برو - 4

 حماية الشبكات

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2
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 ,Caser, substitution, vigenerدراسة وتحليل خوارزمات التشفير المتناظر - 5
affine,OTP,Hill cipher, playfair,transpostion 

   substitutionواعطاء مثال عن الشفرة دراسة مفهوم تحليل الشفرة  - 6
  ,RSAوتحليل خوارزميات التشفير الغير متناظر دراسة  - 7

  

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
 عرفة اساسيات امنية المعلومات في االتصاالتم - 1أ
 خولين والعبث فيهايجب اتباعها لحماية الحاسبات من الدخول اليها من غير المبيان الوسائل والطرق التي  - 2أ
  حماية البيانات وقواعد البيانات من المتطفلين - 3أ
ثمار بروتوكوالت حماية شبكة الحاسبات وخصوصا الشبكات الخاصة من هجمات المتطفلين من خالل تفعيل واست - 4أ

 لشبكاتحماية ا
 ,Caser, substitution, vigener دراسة وتحليل خوارزمات التشفير المتناظر - 5أ

affine,OTP,Hill cipher, playfair,transpostion 
   substitutionواعطاء مثال عن الشفرة دراسة مفهوم تحليل الشفرة  - 6أ
   ,RSA وتحليل خوارزميات التشفير الغير متناظردراسة  - 7أ

 
 
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتهداف األ  - ب 

  تنفيذ االيعازات والدوال لخوارزميات التشفير  – 1ب
 MATLABكتابة وتنفيذ خوارزميات التشفير لتنفيذها بلغة البرمجة  – 2ب
  برامج التشفير وفك التشفير تصميم  – 3ب
   
طرائق التعليم والتعلم      

  طلبةفي للاس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرالمحاضرات االكاديمية : حيث توفر االس
لجانب اطوير المختبرات العملية والورش : التي توفر كل ما يحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على ت

اع واتب المهاري العملي وترسيخ المبادئ الضرورية للقيام بتنفيذ المشاريع العملية بصورة صحيحة
   ية للحد من االضرار الناتجة على االشخاص والممتلكات.خطوات السالمة المهن

 
 طرائق التقييم      

حدة من ون واالتقيم التفاعلي : حيث تتم عملية التقييم هذه بصورة مباشرة بين الطالب والتدريسي وتك
  تعلم.الليم وية بتقييم عملية التعاساسيات التغذية الراجعة التي يعنمد عليها اعضاء الهيئة التدريس

الطلبة  تابعةماالختبارات التحريرية الدورية : وتوفر هذه االختبارات لعضو الهيئة التدريسية عن مدى 
  لطلبةلللمحتوى االكاديمي وكيفية التفاعل مع المعلومات والمالحظات المعطاة من قبل التدريسي 

تي لعلمية الامادة وتفاعله مع ال االختبارات الفصلية :  وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب
  تلقاها خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

لتي تلقاها االعلمية  لمادةاالختبارات النهائية : وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ا
  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
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  وجدانية والقيمية األهداف ال - ج
  لدى الطلبة واالبتكار زرع روح االبداع - 1ج
  تنمية الشعور بالمسؤولية للطلبة- 2ج
  تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى النتائج المرضية- 3ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي   - 4ج

  
طرائق التعليم والتعلم     

 لجانبوالطلب من الطلبة ايجاد اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز ا طرح مشكالت علمية
  االبداعي لدى الطلبة 

 لطلبة علىاتحفيز لتنمية روح التعاون وتشكيل فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغير بنيتها بصورة دورية 
  بذل جميع الجهود الالزمة للعمل تحت ظروف مختلفة ومع اشخاص عدة

  
 
 طرائق التقييم    

لطلبة فاعل اومن خالل مالحضة ت بصورة مباشرة من قبل التدريسي التقييم المباشر : حيث يتم هذا التقييم
  وتطبيقهم االهداف الوجدانية القيمية وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك

ول على الحصورق المشاريع العملية : يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن ف
  النتائج والحلول لمختلف المشكالت العلمية التي تواجه الطلبة

  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
 تصميم برامج التشفير وفك التشفير  - 1د
  تصميم برامج مختلفة لتحليل الشفرة - 2د
  اسبات ة شبكات الحلزيادة مهارة الطالب في البرمجة في مجال امني البرمجة الماتالب استخدام لغة - 3د
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مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعليم

 طريقة التقييم

ن / 2 3و 2و1
 ع2

 مفهوم التعرف على
التشفير المتناظر  

ميات وخوارز
التشفير والمفتاح 
التشفير ومفهوم 

  تحليل الشقرة 

Symmetric Ciphers model: 
plaintext, encryption 
algorithm, secret key, 
cihpertext, decryption 
algorithm,  A Model of 
conventional encryption. 
Cryptography, 
Cryptanalysis, block and 
stream cipher

  محاضرة
تبرات و مخ
  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 

ن / 2  4
 ع2

عملية تطبيق 
التشفير وفك التشفير 
على ابسط نوع من 

  انواع التشفير

Caeser Cipher The affine 
Cipher محاضرة  

و مختبرات 
  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
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ن / 62و5
 ع2

رف على نوع التع
اخر من التشفير 
النوع االحادي 

   الحرف في التشفير

Mono alphabetic substitution 
ciphers Shift ciphers محاضرة  

و مختبرات 
  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2  7

 ع2

نوع  فهم وتطبيق
  الهيل سايفر

Hill cipherمحاضرة  
و مختبرات 

  عملية

 ييم تفاعلي تق  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 8

 ع2

تطبيق التشفير وفك 
التشفير لنوع يعتمد 

 على المصفوفة 

Playfair  cipherمحاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2  9

 ع2

تشفير وفك تشفير 
لنوع الحروف 

 المتعددة

Polyalphabetic ciphers 
Vigenere cipher محاضرة  

و مختبرات 
  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
  11و10
12  
13 

ن / 2
 ع2

تطبيق التشفير وفك 
التشفير لنوع اخر 
  من انواع التشفير 

The Transposition cipher 
Affine cipher 

otp 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
 ختبارات ا

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
و15و14
16 

ن / 2
 ع2

كسر جفرة المفتاح 
 المتماثل

Cryptanalysis of  a 
Symmetric key 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 172

 ع2

التعرف على ايجاد 
المضروب المرفوع 

الى اس باستخدام 
 سطريقة اقليد

Euclid’s Algorithmمحاضرة  
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
تطبيق طرق التشفير     19و18

باستخدام المفتاح 
 المتماثل.

SYMMETRIC-KEY 
ALGORITHMS 
-DES—The Data Encryption 
Standard, hers 
-16 round Feistel system 

    تقييم تفاعلي  
 رات اختبا

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر  
و21و20
22  

تطبيق طرق التشفير   
باستخدام المفتاح 

PUBLIC-KEY 
ALGORITHMS,  
-RSA,  

    تقييم تفاعلي  
  اختبارات
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 Other Public-Key -الغيرمتماثل.
Algorithms 

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر  
و24و23
و26و25
27  

تطبيق طرق التحقق   
 من المرسل.

AUTHENTICATION 
PROTOCOLS,  
-Authentication Based on a 
Shared Secret Key,  
-Establishing a Shared Key: 
The Diffie -Hellman Key 
Exchange, 
-Authentication Using a Key 
Distribution Center,  
-Authentication Using 
Kerberos,  
- Authentication Using 
Public-Key Cryptography 

    تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر  

تطبيق طرق حماية     28
 االيميل.

OSI security Architecture , a 
model for network security 
EMAIL SECURITY 
 

    تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر  
التعرف على طرق     30و29

حماية انظمة 
 التشغيل.

PROTECTION SERVICES:  
 OS  protection 

service: protected 
objects and methods 
of OS protection, 
security of OS, 
memory and 
addressing 
protection, fence 
protection 

 Database protection 
service: 

 Network  protection service: 
IP and E-Commerce 
protection, VPN and next 
generation networks 
protection 

    اختبارات
تحريرية 

  دورية
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 خطة تطوير المقرر الدراسي   .11

البنية التحتية  .10

 Cryptography and network security: principles and ‐1ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
practice(3rd edition), Author: Stallings, William. Year: 
2003 

 
 :Computer security: Art and science . Author -1  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

Matthew Bishop, year: 2003 

2- Handbook of cryptography 

    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

1- Computer security: Art and science . Author: 

Matthew Bishop, year: 2003 

2- Handbook of cryptography 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

 

   MATLABباالضافة الى لغة  ++Cتصميم وتنفيذ البرامج بلغة الجانب العملي : 
  اكل الكهرباء: توفير الب توب لكل طالب بدال من حاسبات الدسك توب ومش                  

  الجانب النظري : استخدام مراجع علمية حديثة  
 

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  كلية التقنية الهندسية الكهربائيةال المؤسسة التعليمية .1

هندسة تقنيات الحاسوب/ المركز علمي القسم ال .2

نظمة االتصاالت المتنقلةا اسم / رمز المقرر .3

محاضرة , مختبر أشكال الحضور المتاحة .4

2022/2021الفصل / السنة .5

ساعة 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

أهداف المقرر .8

  على  ف الى تعريف طالب المرحلة الرابعةيهد
في النظمة الخلويةالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة   -
دراسة تطورات االجيال في النظام الخلوي -
كيفية تصميم الخاليا -
كيفية تغطيه جميع الخاليا باالشارة ولكافة المسافات -
لويةانواع تضمين االشارة في االتصاالت الخ -
  االنظمة الالسلكية بنائها وتصميمها ومعالجة تدااخل الموجات -

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

   هداف المعرفية األ - أ
 

  نظمة الخلويةت المستخدمة في االالمفاهيم والمصطلحاتعريف  - 1أ
  دراسة الهيكلية الداخلية للخاليا - 2أ
 تغطيتها للخلية الواحدة تحليل االشارة وكيفية  - 3أ
 جميع االجيال وكيفية تطورها المقارنة بين- 4أ

 

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  

  تصميم نظام خلوي– 1ب
    مين االشارات رقمياتض – 2ب
  كيفية تغطية االشارة لجميع الخاليا  – 3ب
  تصميم وتخطيط وتحليل االشارات لالرسال واالستالم    - 4ب
 

طرائق التعليم والتعلم      

  
 عرض المحاضرة والمخططات - 
 السبورة الذكية - 
  المتختبرات العلمية - 
  
 

 طرائق التقييم      
  
 االسألة الشفهية واسترجاع المعلومات - 
 االمتحانات االسبوعية - 
 االختبارات الفصلية - 
  االختبارات النهائية - 
  
 
  
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج
  

  ية الطالب على كيفية تحليل الصعوبات وتذليلها تنمية قابل - 1ج
  تنمية الشعور بالمسؤولية للطلبة- 2ج
  تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى النتائج المرضية- 3ج
  زرع روح االبتكار لدى الطلبة  - 4ج
  

  



 
 3الصفحة 

  

طرائق التعليم والتعلم     

لجانب اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز اطرح مشكالت علمية والطلب من الطلبة ايجاد 
  االبداعي لدى الطلبة

  
 
 طرائق التقييم    

  التقييم المباشر  -
  المشاريع العملية - 
  
  
 

  
  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  

  ت المتنقلةالعمل في شركات االتصاال - 1د
  تصميم واعداد خطط للمواقع والترددات  - 2د
  اختيار حزمة الترددات المالئمة لكل منطقة ولكل بعد - 3د
  اختيار الهوائي المناسب  في البث واالستالم  – 4د
  لعمل على تقليل الضوضاء والتداخل بين االشاراتا - 5د
 



 
 4الصفحة 
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مخرجات التعلم  الساعاتاألسبوع
  ةالمطلوب

 طريقة التقييمطريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1  ،2  ،
3 

  عملي  2
 نظري 2

فهم النظام 
الخلوي 

والتعرف على 
كيفية تطوره 

عبر عدة اجيال 
والتعرف على 

مميزات كل 
 جيل

Introduction to Wireless 
Communication System: 
Evolution of mobile 
communications, Mobile Radio 
System around the world, 
Types of Wireless 
communication System, 
Comparison of Common 
wireless system, Trend in 
Cellular radio and personal 
communication, Second 
generation (2G) systems. 
Evolved Second-Generation 
Systems (2.5G). Third-
Generation (3G) Systems. 
Fourth-Generation (4G) 
Systems. Fifth-Generation 
(5G) Systems 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية

4 ،5  ،
6 ،7  

  عملي  2
 نظري 2

التعرف على 
كيفية تكوين 

الخاليا وحساب 
الترددات 
وتداخل 

الترددات 
وتحويل 
 االشارة

The Cellular Concept-System 
Design Fundamentals: 
Cellular system, Hexagonal 
geometry cell and concept of 
frequency reuse, Channel 
Assignment Strategies 
Distance to frequency reuse 
ratio, Channel & co-channel 
interference reduction factor, 
S/I ratio consideration and 
calculation for Minimum Co-
channel and adjacent 
interference, Handoff 
Strategies, Umbrella Cell 
Concept 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية

8  ،9 
،10  ،

11 

  عملي  2
 نظري 2

تأمين الخدمة 
والشبكة لكل 

خلية وحساب 
 السعة

Traffic Engineering: 
Trunking and Grade of 
Service, Improving Coverage 
& Capacity in Cellular System-
cell splitting, Cell sectorization 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية

12  ،
13  
14  

،15 

  عملي  2
 نظري 2

حساب انتشار 
االشاره عبر 

الهواء و 
 انعكاساتها

Large scale path loss: Free 
Space Propagation loss 
equation, Path-loss of NLOS 
and LOS systems, Reflection, 
Ray ground reflection model, 
Diffraction, Scattering, Link 
budget design,  

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية
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16  ،
17  ،
18  ، 

  عملي  2
 نظري 2

ارسال اشارات 
متعددة وحساب 

 التأخير

Small scale multipath 
propagation: Impulse model 
for multipath channel, Delay 
spread, Feher’s delay spread, 
upper bound Small scale, 
Multipath Measurement 
parameters of multipath 
channels, Types of small scale 
Fading, Rayleigh and Rician 
distribution 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية

19 ،
20 

  عملي  2
 نظري 2

تعلم انواع 
التضمين التي 

تستخدم في 
النظام الخلوي 

 مثل 
QPSK,MSK,

GMSK

Modulation Techniques for 
Mobile Radio: Review for 
basic digital modulation 
techniques, 
QPSK,MSK,GMSK, 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية

21  ،
22  

  عملي  2
 نظري 2

فهم تقنية 
FDMA  

  وتقنية  
TDMA 

Multiple Access Techniques: 
Frequency Division Multiple 
Access (FDMA). Time 
Division Multiple Access 
(TDMA). Spread Spectrum 
Multiple Access. Space 
Division Multiple Access 
(SDMA) 

العرض 
  والسبورة 

 بر+ المخت 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية

23  ،
24  ،
25  ،
26 ،
27  ،
28 

  عملي  2
 نظري 2

التعرف على 
 CDMAتقنية 

وكل ما تتعلق 
  بالنظام

Wireless Systems: GSM 
system architecture, Radio 
interface, Protocols, 
Localization and calling, 
Handover, Authentication and 
security in GSM, GSM speech 
coding, Concept of spread 
spectrum, Architecture of IS-
95 CDMA system, Air 
interface, CDMA forward 
channels, CDMA reverse 
channels, Power control in 
CDMA, cellular technology, 
GPRS system architecture 

العرض 
  والسبورة 

 + المختبر 

  اعلي تقييم تف
و اختبارات 

 تحريرية

29 ،
30 

  عملي  2
 نظري 2

 Recent trends: Wi-Fi, 
WiMAX, ZigBee Networks, 
Software Defined Radio, UWB 
Radio, Wireless Ad-hoc 
Network and Mobile 
Portability, Security issues and 
challenges in a Wireless 
network. 
 
 

العرض 
  والسبورة 

 ختبر+ الم 

  تقييم تفاعلي 
و اختبارات 

 تحريرية
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البنية التحتية  .12

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ,Mischa Schwartz, Mobile Wireless Communications  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
Cambridge University Press 2005 

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) ت العلمية , التقارير ,.... المجال( 

J. G. Proakis, Digital Communications, 4th ed. 
NY: McGraw Hill, 2000 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

 

  
خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

    
 تخطيط وتصميم ومن ثم بناء نظام خلوي مصغر - 
  ر الترددات المناسبةتعلم كيفية برمجة ادوات االرسال واختيا - 

  
  
 

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  كلية التقنية الهندسية الكهربائيةال المؤسسة التعليمية .1

هندسة تقنيات الحاسوب/ المركز علمي القسم ال .2

وكوالت الشبكات تبرو اسم / رمز المقرر .3

رة , مختبر ضمحاأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

ساعة 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

داف المقررأه .8

:  كن منلـلتم وتهيئتهمبمعلومات  قرر لتزويد طلبة المرحلة الرابعة بفرع الشبكات واالتصاالت يهدف الم
  في المجال الشبكي رامج المحاكي خدام بباستمجال الشبكات تحليل النظام في  - 1
  البرونوكوالت والطبقات الشبكية تحليل النظام في المجال  - 2
 كبيرة واسعة وتحليل بروتوكوالتها واعدادهاشبكة تصميم على  العمل - 3
المحطات المربوطة في الشبكة مع بروتوكوالتهادراسة وتحليل استجابة  - 4
  الشبكة ومكونتاتها مدى استقرارية و تحليل دراسة  - 5

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  الشبكات وبرامج الشبكات ونظام سيسكوي المجال النظام ف معرفة وفهم تحليل  - 1أ
 osiالبروتوكوالت والطبقات السبعة تحليل النظام في المجال  معرفة وفهم  - 2أ
  دراسة وتحليل استجابة االنظمة المختلفة الدخاالت مختلفة - 3أ
  المختلفة استقرارية االنظمةمعرفة وفهم  - 4أ
  router ,switchت االساسيية للشبكة من البرامج والمكونامعرفة وفهم عمل اشهر  - 5أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
 شبكة كاملة ببرنامج سيسكوتصميم  – 1ب
  وعمل الشبكةكتابة وتنفيذ خوارزميات لمعرفه استقرارية  – 2ب
  باستخدام بيئة المحاكي مكونات الشبكة تصميم وتشغيل  – 3ب
  لنظامبرمجة البروتوكوالت في ا  - 4ب
   
طرائق التعليم والتعلم      

  طلبةفي للالمحاضرات االكاديمية : حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعر
لجانب اطوير المختبرات العملية والورش : التي توفر كل ما يحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على ت

اع واتب ضرورية للقيام بتنفيذ المشاريع العملية بصورة صحيحةالمهاري العملي وترسيخ المبادئ ال
  خطوات السالمة المهنية للحد من االضرار الناتجة على االشخاص والممتلكات.

 طرائق التقييم      
حدة من ون واالتقيم التفاعلي : حيث تتم عملية التقييم هذه بصورة مباشرة بين الطالب والتدريسي وتك

  التعلمزليم وية الراجعة التي يعنمد عليها اعضاء الهيئة التدريسية بتقييم عملية التعاساسيات التغذ
الطلبة  تابعةماالختبارات التحريرية الدورية : وتوفر هذه االختبارات لعضو الهيئة التدريسية عن مدى 
  ةلطلبل للمحتوى االكاديمي وكيفية التفاعل مع المعلومات والمالحظات المعطاة من قبل التدريسي

تي لعلمية الامادة االختبارات الفصلية :  وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال
  تلقاها خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

لتي تلقاها االعلمية  لمادةاالختبارات النهائية : وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ا
  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري

 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لدى الطلبة واالبتكار زرع روح االبداع - 1ج
  تنمية الشعور بالمسؤولية للطلبة- 2ج
  تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى النتائج المرضية- 3ج
  ة الطلبة على العمل الجماعي تنمية قابلي  - 4ج

  
طرائق التعليم والتعلم     

 لجانبطرح مشكالت علمية والطلب من الطلبة ايجاد اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز ا
  االبداعي لدى الطلبة 



 
 3الصفحة 

  
  

 لطلبة علىاحفيز ن وتلتنمية روح التعاوتشكيل فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغير بنيتها بصورة دورية 
  بذل جميع الجهود الالزمة للعمل تحت ظروف مختلفة ومع اشخاص عدة

  
 
 طرائق التقييم    

لطلبة فاعل اومن خالل مالحضة ت بصورة مباشرة من قبل التدريسي التقييم المباشر : حيث يتم هذا التقييم
  ذلكوتطبيقهم االهداف الوجدانية القيمية وتثبيت المالحظات بخصوص 

صول على والح المشاريع العملية : يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن فرق
  النتائج والحلول لمختلف المشكالت العلمية التي تواجه الطلبة

  
 

  .خصي )الش متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
 شبكات منوعة في برامج مختلفةعمليات تصميم  - 1د
  عمل الشبكة وبروتوكوالتهاعمليات التحكم باالنظمة والتاكد من - 2د
  عمليات ايجاد استجابة االنظمة النواع االدخال المختلفه ومدى استقراريتها- 3د
 القدرة على برمجة الراوترات في الشبكات عموما   - 4د



 
 4الصفحة 

 بنية المقرر .9

الساعا سبوعاأل
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعليم

 طريقة التقييم

ن / 22و1
 ع2

نظام  التعرف على
  الشبكات الطبقي

Osi open system 
interconnected 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 52و4و3

 ع2

طبيق التمثيل فهم وت
الرياضي النظمة 

 وبروتوكوالتها الشبكة

Network structure 
And protocols’ 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 72و6

 ع2

البرتوكوالت والطبقات 
   الشبكية

Protocol hierarchy 
With layers  

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

 م تفاعلي تقيي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 8

 ع2

فهم وتطبيق التمثيل 
 الكتلي

Block diagram 
representation 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
11و10و9
 12و

ن / 2
 ع2

بروتوكوالت الطبقات 
  االولى والثانية

 Physical layers 
protocols 

 Data link 
protocols 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 14و13

 ع2

خوارزميات اكتشاف 
  االخطاء وتصحيحها

Error detect and 
Check sum  
CRC 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 16و15

 ع2

  بروتوكول الروتكتيك
  

Routing and network 
layers protocol 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
و18و17
 20و19

ن / 2
 ع2

  محاضرة Routing algorithms   خوارزمية الروتينك 
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 



 
 5الصفحة 

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي   .11

البنية التحتية  .10

 .Computer.Networking.A.Top-Down-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة1
Approach 6th Edition 

 Computer Networks - A Tanenbaum - 5th-2  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
edition 

    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

 

ع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواق
.... 

www.cisco.com 

   تحديث التجارب المختبرية المعتمدة الجانب العملي : 
  ظري : اضافة تطبيقات حديثة الى المادة العمليةالجانب الن 

 
  

  ريةدو
 تقييم مباشر 

و22و21
 24و23

ن / 2
 ع2

  محاضرة tcpip  Tcp/Ip modelنظام ال 
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
و26و25
 28و27

ن / 2
 ع2

الطبقة الخامسة 
 وبروتوكوالتها وعملها

Transport layers 
And tcp protocols 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

 م تفاعلي تقيي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 30و29

 ع2

الطبقة االخيرة مع 
برمجة باقي 

  البروتوكوالت

Application layers 
and its protocols 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

كلية التقنية الهندسية الكهربائية ال المؤسسة التعليمية .1

  بعةالمرحلة الرا ب / فرع االلكترونيكقسم هندسة تقنيات الحاسو / المركز علمي القسم ال .2

تصميم دوائر الموائمة اسم / رمز المقرر .3

  محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف   

        أهداف المقرر .8

دف املادة اىل ان يكون الطالب قادرا على
 تعريف الطالب على مفهوم املوائمة - 1
التعلم على التعامل مع منافذ املوائمة املتعددة يف احلاسوب - 2
 تعلم مفاهيم التصميم من منظور منافذ احلاسوب - 3
ع املشكلة املراد حلها يف السوالتصميم دوائر تتناسب م -4

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	. البرنامج

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

2022/8/2



 
 2الصفحة 

 هداف المعرفية األ - أ
  تعلم مفهوم الموائمة - 1أ
  بورت- منفذ البرلل - 2أ
  منفذ السيريل بورت  - 3أ
  منفذ اليو اس بي - 4أ
 دوائر زيادة السعة - 5أ
  برمجة تطبيقات الموائمة  - 6أ

   الكلف في التصميم طرق تخفيض- 7أ
 المفاضلة بين السرعة و الدقة - 8أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
ع ما االخص متهئية المهندسين التقنيين بحزمة المهارات الالزمة للعمل في مجال الموائمة و ب – 1ب

   يشهده القطاع من نمو في مجال انترنت االشياء.
   ة جافا لتلبية المتطلبات التصميمية.كتابة برامج موائمة بلغ – 2ب
 
طرائق التعليم والتعلم      

لفعالة اساهمة بما ان درس الموائمة هو درس تصميم, يتم االعتماد على مبدا المالمحاضرات االكاديمية: 
 اتماد مبدتم اعحيث يتم طرح المشكلة على الطلبة و يتم جمع الحلول المقترحة من قبل الطلبة. بعد ذلك ي

  االمثل. الحل النقاش التفاعلي لمناقشة الحلول واحدا تلو االخر و تشخيص مواطن الضعف فيها وصوال الى
  
  
 

 طرائق التقييم      
ة محاضرالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء ال

  ومشاركته 
اة مية المعطت العلرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظاالمعاالختبارات التحريرية: التي توفر 

  من قبل التدريسي
ي تلقاها علمية التدة الاالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الما

  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري
تي تلقاها لعلمية الامادة الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال االختبارات النهائية: وتكون

  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  التفكير االبداعي لتكون اساس تعاملهم مع مواضيع التصميم.زرع روح  - 1ج
  ةعمل مع بعضهم البعض كفريق في مواجهة المشاكل المطروحتنمية قابلية الطلبة لل - 2ج
  تقهمة على عاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقا - 3ج

 
طرائق التعليم والتعلم     

 د االستاذجوع وميتم االعتماد على مبدا جمع الحلول المقترحة من قبل الطالب و مناقشتها من قبل الطلبة 
من  لطلبةلك "منظم" لسير عملية النقاش و موجه للحل من خالل تلميحات حول االسلوب االمثل ليتسنى 

  التوصل الى التصميم االمثل بانفسهم.



 
 3الصفحة 

  

 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  المالحظات بخصوص ذلكاثناء المحاضرة وتثبيت 

لنتائج رق واالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن ف
  علمية والحلول لمختلف المشكالت ال

  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  تهيئة الطلبة للعمل في قطاع انترنت االشياء - 1د
  بناء دوائر عملية مع البرمجيات الساندة لها. - 2د
   تهئية الطلبة للعمل كمهندسين هاردوير. - 3د



 
 4الصفحة 

البنية التحتية  .12

ة ـ الكتب المقررة المطلوب1

مقرربنية ال .11

 الساعات األسبوع
 لكل اسبوع

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

rd, 3nd, 2st1

2 theory/ 
2 lab 

بناء اللبنة االساسية 
لدائرة التصميم اال  
 وهي مصدر القدرة.

دوائر القدرة 
الكهربائية, دوائر 

التحويل, دوائر التوليد 
 ةالرقمي

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

, th, 6th, 5th4
th, 8th7 

2 theory/ 
2 lab 

بناء دوائر موائمة 
باستخدام المنفذ 

 المتوازي

  المنفذ المتوازي
  التركيب الداخلي
  مجاميع االتصال

  دوائر التصميم

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

 
, th, 10th9
, th, 12ht11

th13 
2 theory/ 

2 lab 

بناء دوائر موائمة 
باستخدام المنفذ 

 المتسلسل

  المنفذ المتسلسل
  التركيب الداخلي
  البروتوكل الساند
  مجاميع االتصال

 دوائر التصميم

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

, th, 15th14
 th, 17th16 2 theory/ 

2 lab 

بناء دوائر موائمة 
  باستخدام دوائر ال

USB 

  منفذ ال يو اس بي
دوائر التحويل من ال 
يو اس بي الى المنفذ 
 المتوازي و المتسلسل

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمت
 حان اليومي

18th, 19th  
2 theory/ 

2 lab 

دوائر التحويل بين تصميم دوائر التحويل
  المنافذ

  انواعها
 كيفية التصميم

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي
, st, 21th20

rd, 23nd22 2 theory/ 
2 lab 

دوائر تحويل الفولتية 
 المستمرة الى رقمية

  انواعها
كيفية استخدامها في 

  الموائمة

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي

24th, 25th, 
26th  

2 theory/ 
2 lab 

دوائر تحويل الفوتية 
  ية الى مستمرةالرقم

  انواعها
كيفية استخدامها في 

  الموائمة
  

  محاضرة 
  مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي
, th, 28th27
.th, 30th29 2 theory/ 

2 lab 

  محاضرة  تطبيقات عملية  تطبيقات عملية
  مختبر

االسئلة 
الشفهية, 
االمتحان 

 اليومي



 
 5الصفحة 

 PC Interfacing  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
BY: Pei An, 1998

           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

 /https://www.adafruit.com 
/http://arduino.cc 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

 /https://www.ces.tech  

  
خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

عتباره اسابيع لموضوع انترنت االشياء با 6الى  5ادخال انترنت االشياء في المنهج من خالل تخصيص 
  حلة المتقدمة من دوائر الموائمة.المر

  
  
  
 

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

التقني التعليم ةهيئ المؤسسة التعليمية .1

كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية / المركز علمي القسم ال .2

تكنلوجيا الحاسبات المتقدمة اسم / رمز المقرر .3

المحاضرة / المختبر أشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

ساعة 120 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف     

أهداف المقرر .8

 للحاسوب المتقدمة الداخلية المعمارية دراسة الى المادة تهدف
الذاكرة  ىوكيفية الوصول ال العنونة طرق

وطرق الخزن المختلفة فيها cacheدراسة وحدات الخزن 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	البرنامج.

2022/8/2



 
 2الصفحة 

  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

   هداف المعرفية األ - أ
  فهم طريقة عمل المعالجات الدقيقة الحديثة - 1أ
  فهم طرق عنونة الذاكرة وكيفية الوصول الى البيانات المخزنة فيها - 2أ
 cacheفهم اسباب الحاجة للذاكرة المخبأة   - 3أ
  الطرق المختلفة المتبعة في ربط الذاكرة المخبأة - 4أ
 ن دون زيادة الترددالتعرف على التي تزيد من كفاءة المعالج الدقيق م - 5أ
   - 6أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  تعلم كيفية حساب عناوين الذاكرة باستخدام االيعازات المختلفة – 1ب
  تصميم الطرق المختلفة للذاكرة المخبأة والحجام مختلفة – 2ب
   -  3ب
     - 4ب

  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج
  دقيقكيفية تصميم معالج  - 1ج
  كيفية تصميم ذاكرة مخبأة واستخدام الطريقة المناسبة - 2ج
  - 3ج
    - 4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

  المحاضرة / المختبر / التدريب المنهجي
  
  
 
 طرائق التقييم    

  االختبارات االسبوعية / االمتحانات الفصلية / االمتحانات النهائية / التقييم اليومي
  
  
  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  مهارات فهم البرامج المستخدمة في المعالجات الدقيقة - 1د
  مهارات تصميم الذاكرات المخبأة - 2د
  مهارات كتابة برامج بلغة الماكنة - 3د
    - 4د



 
 3الصفحة 

 البنية التحتية  .12

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
The	80386,	80486	and	Pentium	Processor
By: Walter A. Triebel 

  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
The	80x86	IBM	Pc	and	Compatible	
Computers	(	Volumes	I	&	II	)
By: Mohammed Ali Mazidi

           اجع التي يوصى بها  ـ الكتب والمرا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

Intel	Microprocessors
By: Barry B. Brey

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
....  

  

خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

قة ص المعالجات الدقيوع والتي تخرفد المحاضرات وتعزيزها بالتطورات الحاصلة في تخصص الموض  
  واستخداماتها الحديثة في مجاالت معالجة البيانات 
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مخرجات التعلم  لساعاتا األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
  طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع

 386هيكلية المعالج  بنية المعاج الدقيق 20 5 – 1
  محاضرة/

 مختبر

المشاركة 
  اليومية/

 االختبارات

6 – 9 16 
حساب العنوان بطريقة 

 المقاطع
Segmentation 

method 
== == 

10 – 13 16 
عنوان بطريقة حساب ال

 == == Paging method الصفحات

14 – 17 16 
التغييرات الحاصلة في 

 == == Features in 386 386المعالج 

 == == Cache memory الذاكرة المخبأة 24 23 – 18

24 – 30 28 
بنية المعالجات الحديثة 

واالضافات الحاصلة 
 فيها

Pentium proc., 
Pentium pro, 

Core proc.  
== == 

    == == 
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1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

الكهربائيةالهندسية  يةكلية التقنال المؤسسة التعليمية .1

 هندسة تقنيات الحاسوب   / المركز علمي القسم ال .2

مباديء شبكات الحاسوب اسم / رمز المقرر .3

  الكترونيات الحاسوبرابع   الفئة المستهدفة من هذا البرنامج .4

محاضرة , مختبرأشكال الحضور المتاحة .5

2022 2021الفصل / السنة .6

ساعة  120(الكلي)راسية عدد الساعات الد .7

8. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

لبروتكوالتفة الى اتعريف الطالب بأنواع الشبكات االساسية وكيفية ربطها وكيفية تناقل المعلومات خالل الشبكة اضا : أهداف المقرر .9
المستخدمة خالل الشبكات

معرفة انواع شبكات احلاسوب -1
احلاسوبمعرفة انواع اجهزة شبكات -2
معرفة طرق ربط شبكات احلاسوب - 3
معرفة كيفية تناقل املعلومات خالل شبكات احلاسوب - 4
معرفة انواع الربوتكوالت وبرامج شبكات احلاسوب املالئمة حسب التطبيق املطلوب. - 5

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2



 
 2الصفحة 

 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
  الب خبره معرفيه في مجال شبكات الحاسوباكتساب الط - 1أ
  مواكبة التطورات الحاصلة في المناهج الدراسية  - 2أ
 تعزيز الصلة بين القسم ومختلف شرائح المجتمع - 3أ

 

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
  شبكات الحاسوبعداد مهندسين تقنيين ذوي مهارات عالية في حقل ا  -  1ب
 يات ي مجال هندسة تقنتعزيز معايير االداء بما يتضمن تطبيق المعايير الدولية ف العمل على -  2ب

  الحاسوب
  
طرائق التعليم والتعلم      

  لبةي للطالمحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرف
ي العملي لمهاران خبرات تساعد على تطوير الجانب المختبر العملي: الذي يوفر كل مايحتاج اليه الطالب م

  وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة
  
  
 

 طرائق التقييم      

  
ة محاضرالتقيم التفاعلي: حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء ال

  ومشاركته 
طاة لمية المعت العوفر المعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظااالختبارات التحريرية: التي ت

  من قبل التدريسي
ي تلقاها علمية التدة الاالختبارات الفصلية: وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الما

  خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري
تي تلقاها لعلمية الامادة ة: وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع الاالختبارات النهائي

  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لفةزرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المخت - 1ج
  نمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزةت - 2ج
  تقهمة على عاتنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقا - 3ج
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   تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية - 4ج
  

طرائق التعليم والتعلم     

اد ة ايجتحفيز الجانب االبداعي للطلبة وذلك عن طريق طرح مشكالت علمية مختلفة والطلب من الطلب
  الحلول العلمية المناسبة لها بطرق مختلفة

لالزمة هود اتنمية روح التعاون بين الطلبة عن طريق تشكيل فرق عمل وتحفيز الطلبة على بذل جميع الج
  عدةللعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص 

 
 طرائق التقييم    

ل الطالب تفاع التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة
  اثناء المحاضرة وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك

لنتائج رق واالمشاريع العملية: يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن ف
  الحلول لمختلف المشكالت العلمية و
  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  ربط انواع شبكات الحاسوب - 1د
  لديه المقدرة على برمجة وربط كافة اجهزة شبكات الحاسوب - 2د
 صيانة شبكات الحاسوب- 3د
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ربنية المقر .11

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييمطريقة التعليم

1st 4 
فهم انواع خدمات التي 
 .توفرها شبكاتالحاسوب

أنواع شبكات الكمبيوتر (خادم
العمالء، الند للند، والشبكات 

 )الالسلكية

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

2nd 4 

معرفة  انواع الشبكات 
على اساس الحجم 
 وتكنلولوجيا النقل

تصنيف شبكات الكمبيوتر (الشبكة 
، LAN ،MANاملنزلية، 

WAN ،الشبكات الالسلكية ،
 )وعمل شبكة االنرتنت

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

3rd, 4th 8 

وتعلم   OSI تعلم نموذج  
التي الفرق بين الخدمات 
تعتمد على االتصال 

والخدمات التي ال تعتمد 
  على تحقق االتصال

 OSI . منوذج1مناذج املرجع [

مسائل التصميم للطبقات، مهيأ 
لالتصال وطبقات بدون اتصال 

اخلدمات، البدائيون اخلدمة، وعلى 
  OSI طبقات

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

5th 4 
النموذج فهم   TCP/IP] و2مناذج املرجعي .TCP / IP 

 ]النموذج املرجع
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة 

الشفهية,االمتحان 
 اليومي

6th 4 

فهم انواع التبديل التي 
تعتمد على وجود 

االتصال 

، X.25] املنحى اتصال الشبكات
 اإلطار التقوية، وأجهزة الصراف اآليل

(ATM الدوائر الظاهرية أجهزة ،
الصراف اآليل، وأجهزة الصراف اآليل 

 النموذج املرجعي

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

7th 4 

 معرفة انواع الشبكات
والخاصهالمحلية 

LAN بروتوكوالت 

[ALOHANETإيثرنت ، 

(IEEE 802.3) حافلة رمزية ،
)، 802.5)، حلقة رمزية (802.4(
شبكات احمللية الالسلكية وال
)802.11( 

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

8th 4 
معرفة حجم الملفات 

حسب النوع
اإلشارات الرقمية (حجم: ملفات 
نصية، وملفات الصور، وملفات 

 )الصوت وملفات الفيديو

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

9th 4 
ادت عرض معرفة محد

الحزمه وسرعة تناقل 
المعلومات

ت القناة [إشارات حمدود ة معدل بيا
ت ا د حلالنطاق الرتددي، ومعدل البيا

 ]األقصى من قناة

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

10th , 11th 8 
  محاضرة, تسرتشد نقل وسائل اإلعالممعرفة انواع الوسط الناقل

 مختبر
االسئلة 

الشفهية,االمتحان 
 اليومي

12th 4 
التقنيات  معرفة انواع

المستخدمه في االتصاالت 
الوايرلس

 موجه نقل وسائل اإلعالم (اإلرسال
 )الالسلكي

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

13th 4 
  محاضرة, أقمار االتصاالتفهم االتصاالت الفضائية

 مختبر
االسئلة 

حان الشفهية,االمت
 اليومي

14th 4 
معرفة انواع المبدالت 

لبياناتل والموزعات
 شبكة اهلاتف مبدلة العامة (الشبكة

 )الفرعية للشبكة الكمبيوتر
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي
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Data Communications and Networkingالكتب المقررة المطلوبة ـ 1 by
McGraw-Hill Forouzan Networking Series

Data Communications and Networking by  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
McGraw-Hill Forouzan Networking Series

15th 4 
المودم  معرفة مكونات

الواير والوايرلس
، ADSLوحملية حلقة: املودم،
 ةواالتصاالت الالسلكي

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

16th 4 
انواع التوزيع معرفة 

للبيانات 
، إدارة FDM) جذوع واملتعدد

 TDMالطلب على املياه، و
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

17th 4 
انواع المبدالت  معرفة

البكت والرسالة والدائرة 
ل تبديل، التبديالتبديل (الدائرة ال
 )رسالة، حزم تبديل

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

18th 4 
فهم انواع الكيبالت 

التلفزيونيه
  محاضرة, لتلفزيون الكابل واإلنرتنت عرب كاب

 مختبر
االسئلة 

الشفهية,االمتحان 
 اليومي

19th 4 

معرفة واجبات طبقة 
وكيفية القيام  البيانات

بياناتبتوجيه ال

طري (األحر  ت [ ف طبقة وصلة البيا
يت،  يت مع حشو  العد، العلم 
البداية والنهاية األعالم مع حشو 

ئية انتهاكات  بعض الشيء، والفيز
 ]طبقة الرتميز

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

20th 4 
فهم كيفيت السيطره على 
 نقل البيانات في الشبكات

  محاضرة, يف التدفق، ومراقبة خطأالتحكم
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

21st 4 
انواع االخطاء معرفة 

وكيفيت الكشف عنها 
وتصحيحها

خطأ [أنواع اخلطأ، اكتشاف اخلطأ 
 ]واكتشاف اخلطأ وتصحيح

  محاضرة,
 مختبر

االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

22 th, 23 th 
 
 

8 

 انواع معرفة
نقل خوارزميات لا

بيانات في طبقة ال البيانات
 

ت (و   هوبروتوكوالت طبقة وصلة البيا
الربوتوكول البسيط غري املقيد، 

وبروتوكول البسيط توقف وانتظر، 
ل كو انزالق بروتوكوالت النافذة، بروتو 

، بروتوكول N ستخدام العودة
 )ستخدام كرر االنتقائي

  محاضرة,
 مختبر

 االسئلة الشفهية,
 االمتحان اليومي

24 th 4 
معرفة خوارزميات 

التوجيه في طبقة الشبكات
م طبقة الشبكة (خمزن وإىل األمام حز 

 )تبديل
  محاضرة,

 مختبر
االسئلة الشفهية, 
 االمتحان اليومي

25 th 4 
فهم الخدمات التي ال 

تعتمد على االتصال في 
 طبقة الشبكات

طبقة الشبكة (تنفيذ اخلدمة بدون 
 )اتصال

  حاضرة,م
 مختبر

 االسئلة الشفهية,
 االمتحان اليومي

26 th 4 
فهم الخدمات التي تعتمد 
على االتصال في طبقة 

الشبكات

 هةطبقة الشبكة (تنفيذ اخلدمات املوج
 )لالتصال

  محاضرة,
 مختبر

 االسئلة الشفهية,
 االمتحان اليومي

27 th, 28 th 8 
فهم اهم الخوارزميات 
التي تعمل على توجيه 

يانات في طبقة الشبكاتالب

  محاضرة, )طبقة الشبكة (التوجيه اخلوارزميات
 مختبر

االسئلة 
الشفهية,االمتحان 

 اليومي

29 th, 30 th 8 
فهم انواع خدمات التي 

 .الحاسوب توفرها شبكات
  محاضرة, )طبقة الشبكة (البث التوجيه

 مختبر
االسئلة 

الشفهية,االمتحان 
 اليومي
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           ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

1. COMPUTER NETWORKING by James F. 
Kurose University of Massachusetts, Amherst

 مراجع االلكترونية, مواقع االنترنيتب ـ ال
.... 

1. www.pragsoft.com
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  ادخال بعض تطبيقات االتصاالت وبعض التطبيقات العملية في المجاالت االخرى 
  
 

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  كلية التقنية الهندسية الكهربائيةال المؤسسة التعليمية .1

هندسة تقنيات الحاسوب/ المركز علمي القسم ال .2

 /نظريات المعلومات والترميز اسم / رمز المقرر .3

رة , مختبر ضمحاأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

ساعة 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف 

أهداف المقرر .8

  :  وتهيئتهم لـلتمكن منبمعلومات الرابعة يهدف المقرر لتزويد طلبة المرحلة 

 لدراسة اهمية قياس المعلومات والنظريات الخاصة بها ومحدداتها. - أ

 لتحليل انواع متعددة من قنوات االتصاالت وحساب سعة ومواصفات كل نوع. - ب

 ل منها وحساب كفائة كل نوع.دراسة انواع تشفير المصدر وخوارزمية  ك  - ت

 لتحليل اداء كل نوع من انواع تشفير المصدر.  - ث

لدراسة انواع تشفير القناة وخوارزمية كل منها وحساب كفائة ومحددات كل نوع. - ج

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

االهداف المعرفية: - أ
  القياس. كيف يتم قياس المعلومات ومعرفة وزنها ووحدات - 1أ
  كيف يتم حساب معدل المعلومات؟ - 2أ
  اة االتصال وما هي انواعها؟ماهي قن - 3أ
  ب كفائة مشفر المصدر؟كيف يتم حسا - 4أ
  اهي محددات مشفر القناة وماهي محدداتها؟م - 5أ

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
   كيفية تشفير المعلومات – 1ب
 MATLABت التشفير لتنفيذها بلغة البرمجة كتابة وتنفيذ خوارزميا – 2ب
  برامج التشفير وفك التشفير تصميم  – 3ب
    
طرائق التعليم والتعلم      

  طلبةفي للالمحاضرات االكاديمية : حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعر
لجانب طوير االطالب من خبرات تساعد على تالمختبرات العملية والورش : التي توفر كل ما يحتاج اليه 

اع واتب المهاري العملي وترسيخ المبادئ الضرورية للقيام بتنفيذ المشاريع العملية بصورة صحيحة
   خطوات السالمة المهنية للحد من االضرار الناتجة على االشخاص والممتلكات.

 
 طرائق التقييم      

حدة من ون واتقييم هذه بصورة مباشرة بين الطالب والتدريسي وتكالتقيم التفاعلي : حيث تتم عملية ال
  التعلم.ليم وية بتقييم عملية التعاساسيات التغذية الراجعة التي يعنمد عليها اعضاء الهيئة التدريس

الطلبة  تابعةماالختبارات التحريرية الدورية : وتوفر هذه االختبارات لعضو الهيئة التدريسية عن مدى 
  لطلبةلاالكاديمي وكيفية التفاعل مع المعلومات والمالحظات المعطاة من قبل التدريسي للمحتوى 

تي لعلمية الامادة االختبارات الفصلية :  وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال
  تلقاها خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

لتي تلقاها االعلمية  لمادةتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ااالختبارات النهائية : و
  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري

 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لدى الطلبة واالبتكار زرع روح االبداع - 1ج
  تنمية الشعور بالمسؤولية للطلبة- 2ج
  رص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى النتائج المرضيةتنمية قيم الح- 3ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي   - 4ج

طرائق التعليم والتعلم     

 لجانبطرح مشكالت علمية والطلب من الطلبة ايجاد اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز ا
  االبداعي لدى الطلبة 
لتنمية روح التعاون وتحفيز الطلبة على تقييم نتائج عملها وتغير بنيتها بصورة دورية  تشكيل فرق عمل يتم



 
 3الصفحة 

  
  

  بذل جميع الجهود الالزمة للعمل تحت ظروف مختلفة ومع اشخاص عدة
  
 
 طرائق التقييم    

بة لطلفاعل اومن خالل مالحضة ت بصورة مباشرة من قبل التدريسي التقييم المباشر : حيث يتم هذا التقييم
  وتطبيقهم االهداف الوجدانية القيمية وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك

صول على والح المشاريع العملية : يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن فرق
  النتائج والحلول لمختلف المشكالت العلمية التي تواجه الطلبة

  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورمنقولة ( المهارات األخرى الالالتأهيلية العامة و المهارات - د 
 تصميم برامج التشفير وفك التشفير  - 1د
  تصميم برامج مختلفة لتحليل الشفرة - 2د
  المصدر.وفير للقناة مجة في مجال التشلزيادة مهارة الطالب في البر البرمجة الماتالب استخدام لغة - 3د
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 بنية المقرر .9

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعليم

 طريقة التقييم

ن / 2 3و 2و1
 ع2

حساب االحتمالية 
  بانواعها 

مراجعة االحتمالية 
واالحتمالية المقترنة، 
 االحتمالية الشرطية

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2  4

 ع2

يحسب كمية 
  المعلومات ،

  معدل المعلومات 

المعلومات الذاتية معدل 
المعلومات ، معدل معلومات 
 المصدر

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 7و  6و5

 ع2

يحسب حجم 
  المعلومات المتبادلة

معدل المعلومات 
   لة المتباد

المعلومات التبادلية، معدل 
مصفوفة  المعلومات التبادلية،

المعلومات المتبادلة في قناة 
 الضوضاء

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2  10و 9و 8

 ع2

يفهم انواع قنوات 
االتصاالت ويحسب 

سعتها باستخدام 
  قانون شانون

صال انواعها قنوات االت
وسعاتها ومواصفاتها، حساب 

سعة قناة االتصال التماثلية 
وغير التماثلية وكفائة القناة 

التماثلية وغير التماثلية

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
 12و 11

 13و
ن / 2
 ع2

يطبق حساب 
القنوات الثنائية 

ةوالثالثية والمتسلسل

كفائة القناة التماثلية الثنائية 
والثالثية، القناة المتسلسة 

الثنائية والثالثية 
والمختلطة زحساب الكفائة

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
 15و 14

   17و 16و
ن / 2
 ع2

نظام االتصاالت 
المتكامل مع التشفير 

المصدر وتشفير 
حسب قانون  القناة

 شانون

نظرية النمذجة حساب زمن 
نايكوست، اسباب التشفير 

انواع تشفير المصدر، 
التشفيرالثابت، التشفير 

حساب الكفائة المتغير،
  للتشفير الثابت والمتغيير

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 

 19و 18
 21و 20و

ن / 2
 ع2

التشفير وفك بيق تط
التشفير النواع 

من انواع  اخرى
  التشفير 

تشفير شانون، تشفير شانون 
فانو، تشفير هوفمان، التشفير 
الثنائي والتشفير الثالثي لكل 

نوع،

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
 23و 22

 24و
ن / 2
 ع2

 يطبق ضغط البيانات
باستخدام 

خوارزميات متعددة  

ضغط البيانات، بدون ضياع 
، استخدام ومحتملة الضياع

حساب  RLEخوارزمية  

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
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البنية التحتية  .10

Coding and Information Theory by Steven -1ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

   (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
1- Coding and Information Theory (Book by 

Richard Hamming). 
2- Information Theory & Coding by 

J.S.Chitode 
 

 

نسبة االدخار ونسبة ضغط 
  البيانات

  دورية
 تقييم مباشر 

 26و 25
 28و 27و
 29و 

ن / 2
 ع2

يطبق تشفير القناة 
 ويالحظ تاثير تطبيق

تشفير القناة في 
كشف وتصحيح 

 ، يطبق امثلةالخطا

في كشف المعلومات الزائدة 
وتصحيح الخطا، معدل 

التشفير، تشفير نوع البت 
الواحد، التشفير التكراري، 

تشفير البلوك الخطي، حساب 
الكفائة، محددات هذا التشفير، 

، فك التشفير، تشفير هامنك
  نوع هامنك.

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

 يم تفاعلي تقي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 

يطبق نوع التشفير     30
 االلتفافي

التشقير االلتفافي، نظرية 
  فيتربي لفك التشفير االلتفافي

    تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر  
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 خطة تطوير المقرر الدراسي   .11

    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

1- Math work version 2018b 

 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

1- Information Theory and Network 
Coding by Raymond W. Yeung 

   MATLABباالضافة الى لغة  ++Cتصميم وتنفيذ البرامج بلغة الجانب العملي : 
  توب لكل طالب بدال من حاسبات الدسك توب ومشاكل الكهرباء: توفير الب                   

  الجانب النظري : استخدام مراجع علمية حديثة  

  



1الصفحة 

  موذج وصف المقررن

  وصف المقرر

  كلية التقنية الهندسية الكهربائيةال المؤسسة التعليمية .1

الكترونيات الحاسبات /هندسة تقنيات الحاسوب/ المركز علمي القسم ال .2

 /نمذجة االنظمة الذكية اسم / رمز المقرر .3

رة , مختبر ضمحاأشكال الحضور المتاحة .4

/20212022الفصل / السنة .5

ساعة 120(الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

7. تاریخ إعداد ھذا الوصف    

أهداف المقرر .8

  :  وتهيئتهم لـلتمكن منبمعلومات الرابعة يهدف المقرر لتزويد طلبة المرحلة 
 ها مل عليتعريف الطالب بما هية الشبكات العصبية االصطناعية والقدرة على اختيار الشبكة والع

 MATLABعن طريق لغة برمجية معينة 
  MATLAB الجينية والقدرة على التعرف على انواعها وطرق برمجتها بلغة البرمجةتعريف الطالب بخوارزمية البحث 

  الشبكات العصبية االصطناعية معرفة  - 1
 العصبية االصطناعية القدرة على اختيار الشبكة - 2
التعرف على خوارزميات التعلم في الشبكات العصبية االصطناعية - 3
 التعرف على خوارزمية البحث الجينية - 4
 الخوارزميات الجينية تعرف على انواعالقدرة على ال - 5

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط
ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

	؛البرنامج.

2022/8/2
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ - أ
 معرفة الشبكات العصبية االصطناعية - 1أ
 العصبية االصطناعية القدرة على اختيار الشبكة - 2أ
  التعرف على خوارزميات التعلم في الشبكات العصبية االصطناعية - 3أ
 التعرف على خوارزمية البحث الجينية - 4أ
 القدرة على التعرف على انواع الخوارزميات الجينية - 5أ     

 
 

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب 
 MATLABتصميم وتنفيذ الشبكات العصبية البسيطة بلغة الربمجة   – 1ب
  MATLABالقدرة على برمجة الشبكة العصبية باستخدام  – 2ب
 MATLABبرمجة طرق وانواع الخوارزميات الجينية وتنفيذها بلغة البرمجة  – 3ب
   

    
طرائق التعليم والتعلم      

  طلبةفي للالمحاضرات االكاديمية : حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعر
لجانب اطوير من خبرات تساعد على ت المختبرات العملية والورش : التي توفر كل ما يحتاج اليه الطالب

اع واتب المهاري العملي وترسيخ المبادئ الضرورية للقيام بتنفيذ المشاريع العملية بصورة صحيحة
   خطوات السالمة المهنية للحد من االضرار الناتجة على االشخاص والممتلكات.

 
 طرائق التقييم      

دة من ون واحهذه بصورة مباشرة بين الطالب والتدريسي وتكالتقيم التفاعلي : حيث تتم عملية التقييم 
  التعلم.ليم وية بتقييم عملية التعاساسيات التغذية الراجعة التي يعنمد عليها اعضاء الهيئة التدريس

الطلبة  تابعةماالختبارات التحريرية الدورية : وتوفر هذه االختبارات لعضو الهيئة التدريسية عن مدى 
  لطلبةليمي وكيفية التفاعل مع المعلومات والمالحظات المعطاة من قبل التدريسي للمحتوى االكاد

تي لعلمية الامادة االختبارات الفصلية :  وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ال
  تلقاها خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري

لتي تلقاها االعلمية  لمادةلحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع ااالختبارات النهائية : وتكون ا
  خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري

 
  األهداف الوجدانية والقيمية  - ج

  لدى الطلبة واالبتكار زرع روح االبداع - 1ج
  تنمية الشعور بالمسؤولية للطلبة- 2ج
  مثابرة على انجاز العمل للوصول الى النتائج المرضيةتنمية قيم الحرص وال- 3ج
  تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي   - 4ج

 
طرائق التعليم والتعلم     
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 لجانبطرح مشكالت علمية والطلب من الطلبة ايجاد اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز ا
  االبداعي لدى الطلبة 

 لطلبة علىاتحفيز لتنمية روح التعاون ونتائج عملها وتغير بنيتها بصورة دورية  تشكيل فرق عمل يتم تقييم
  بذل جميع الجهود الالزمة للعمل تحت ظروف مختلفة ومع اشخاص عدة

  
 
 طرائق التقييم    

لطلبة فاعل اومن خالل مالحضة ت بصورة مباشرة من قبل التدريسي التقييم المباشر : حيث يتم هذا التقييم
  بيقهم االهداف الوجدانية القيمية وتثبيت المالحظات بخصوص ذلكوتط

صول على والح المشاريع العملية : يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن فرق
  النتائج والحلول لمختلف المشكالت العلمية التي تواجه الطلبة

  
 

  .الشخصي ) متعلقة بقابلية التوظيف والتطورولة ( المهارات األخرى الالمنقالتأهيلية العامة و المهارات - د 
  تصميم برامج ابسط انواع الشبكات العصبية وهي الدوائر المنطقية - 1د
  وتنفيذ برامج خوارزميات الشكبات العصبية تصميم - 2د
  صميم وتنفيد برامج الخوارزميات الجينيةت- 3د
   لذكيةااالنظمة يادة مهارة الطالب في البرمجة في مجال لز البرمجة الماتالب استخدام لغة - 4د
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 بنية المقرر .9

مخرجات التعلم الساعات األسبوع
 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع
 التعليم

 طريقة التقييم

ن / 22و1
 ع2

 مفهوم التعرف على
الشبكات العصبية 
والشبكة العصبية 

  االصطناعية

Introduction and role of 
ANNs, fundamentals of 
biological Neural 
Network, basic principles 
of ANNs and their early 
structures 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2  3

 ع2

التعرف على 
خصائص الشبكة 

 العصبية

Properties of ANN, 
advantage, and 
disadvantage 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2  7و6و5و4

 ع2

التعرف على هيكلية 
الشبكة العصبية 

والدوائر المنطقية 
باستخدام الشبكة 

العصبية 
  االصطناعية

network architectures, 
logic gates 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 

ن / 2  10و9و8
 ع2

التعرف على انواع 
الخوارزميات 

للشبكة العصبية 
االصطناعية ومفهوم 

   التدريب

Types of learning 
rules, learning 
algorithms, training 
styles 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
و12و11
  14و13

ن / 2
 ع2

التعرف على 
 الخوارزميات

Hub , Adaline, 
Mdaline,  delta rule 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2  16و 15

 ع2

فهم وتطبيق 
 خوارزمية 

perception 

Important perception 
function, neuron model, 
perception architecture, 
learning rules, training 
(train)   

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2  18و  17

 ع2

فهم وتطبيق 
 back خوارزمية 

propagation  

The back propagation 
learning procedure, 
derivation of the BP 
algorithm, Back 
propagation training 
algorithm	

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
ن / 2 20و  19

 ع2

التعرف على مفهوم 
خوارزميات البحث 

والخوارزميات 

Search algorithm, 
Genetic algorithm 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

حريرية ت
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algorithms, applications, Laurene Fausette. 

  دوريةالجينية
 تقييم مباشر 

و22و21
 24و23

ن / 2
 ع2

التعرف على انواع 
البارمترات 

المستخدمة في   
الخوارزميات 

 الجينية

Type of operators, 
population, selection, 
crossover, crossover rate, 
mutation, mutation rate 

  محاضرة
و مختبرات 

  عملية

  تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر 
و26و25
27  

التعرف على   
خوارزمية الـسكان، 
االختيار العشوائي، 

التزاوج، الطفرة 
 الوراثية

Population, selection, 
crossover, and mutation 
algorithms 

    تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر  
التعرف على     28

تطبيقات 
الخوارزميات 

 الجينية

Application of genetic 
algorithms 

    تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر  
التعرف على     30و29

مميزات ومساوئ 
الخوارزميات 

 الجينية

Advantage and 
disadvantage of Genetic 
algorithms 

    تقييم تفاعلي  
  اختبارات

تحريرية 
  دورية

 تقييم مباشر  
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2- Introduction to Genetic algorithms; 

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

  
 

 , Fundamental of neural network ; architectures -1  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2
algorithms, applications, Laurene Fausette. 

2- Introduction to Genetic algorithms; 

S.N.Sivanandam · S.N.Deepa; Springer 2008 
    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها         

 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 
 

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
.... 

 

   ادخال تطبيقات حديثة وخوارزميات حديثة ضمن المنهاج الدراسيالجانب العملي : 
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