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  1 الصفحة

 

 وصف البرنامج األكاديمي
 
 

الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص 
حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة. ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن 

 الربانمج
 

 
 

 كلية النخبة الجامعة 
 المؤسسة التعليمية 1.

 لحاسباتقسم هندسة تقنيات ا
 المركز /القسم العلمي  2.

 تقنيات الحاسوب فرع شبكات اتصاالت الحاسوب هندسة
 اسم البرنامج األكاديمي او 3.

 المهني

 اسم الشهادة النهائية 4. بكلوريوس في الهندسة التقنية

 :النظام الدراسي  5. سنوي
 أخرى/مقررات /سنوي 

ABET .6 برنامج االعتماد المعتمد 

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

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

 األكاديمي المحتوىالخاصة بتطوير 

 المؤثرات الخارجية األخرى 7.

2016/9/ 25 
 تاريخ إعداد الوصف 8.

 أهداف البرنامج األكاديمي 9.

  :يهدف البرنامج األكاديمي لتخريج طلبة في تخصص الهندسة التقنية للحاسبات وتهيئتهم لما يلي 
 للتمكن من العمل في المجاالت التي تتطلب ربط شبكات الحاسبات كشركات األتصاالت والشركات  -1    

 .التقنية والمؤسسات التعليمية

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

 .التقنية التي قد تحصل

 .ناعية وخصوصا في مجاالت التي تتطلب عمليات سيطرة محوسبةللتمكن من العمل بالمؤسسات الص 3-

 للتمكن من العمل على تحديث البنية التحية للمعامل األنتاجية القديمة وتحديث عمليات السيطرة على 4-

 .االنتاج المتبعة سابقا الى عمليات حديثة مسيطرة عليها بالحاسبات وعن بعد

 

25 / 9/ 2020 



  

 

  مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  10. 

 االهداف المعرفية -أ

 .معرفة وفهم شبكات األتصاالت وكيفية ربطها 1-أ

  .وفهم األشارات الرقمية وتحليلها معرفة 2-أ

 .وكيفية تركيبها ومعالجة مشاكلهاالحاسبة ء معرفة وفهم اجزا 3-أ

 .معرفة وفهم الدوائر األلكترونية لمختلفة األجهزة المحوسبة وكيفية صميمها 4-أ 

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

 .معرفة انواع المسيطرات الرقمية وكيفية برمجتها وتصميم دوائرها 6-أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج -ب 

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

 .تصميم وتنفيد شبكات الحاسبات السلكية والالسلكية  - 2 ب

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

 طرائق التعليم والتعلم

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

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

 خطوات بصورة صحيحة واتباع الضرورية للقيام بتنفيذ المشاريع العمليةء وترسيخ المبادي العملي المهاري

 .السالمة المهنية للحد من األضرار الناتجة على األشخاص والممتلكات

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

 طرائق التقييم

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

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

 األختبارت .األكاديمة وكيفية التفاعل مع المعلومات والمالحظات المعطاة من قبل التدريسي للطلبة للمحتوى

 قاهاوتكون الحلقة الوسطية لتقيم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تل :الفصلية 

 .الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري الفصل خالل

 خالل وتكون الحلقة النهائية لتقيم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها :النهائية  األختبارت 

 .السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري

  .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

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

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

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

 طرائق التعليم والتعلم

 طرح مشكالت علمية والطلب من الطلبة ايجاد اكثر من حل لها بطرق علمية مختلفة لتحفيز الجانب األبداعي
دورية لتنمية روح التعاون وتحفيز  فرق عمل يتم تقييم نتائج عملها وتغير بنيتها بصورة تشكيل .الطلبة  لدى

 .الجهود االزمة للعمل بالظروف المختلفة ومع اشخاص عدة الطلبة على بدلجميع

     
 2الصفحة 

ا

ل

ص



  3 الصفحة

 طرائق التقييم

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

الطلبة وتطبيقهم أهداف القسم الوجدانية القيمية وتثبيت  لتفاعل خالل مالحظاتهم

 مالحظاتهم بخصوص ذلك

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

 

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

  .الشبكات الداخلية والخارجية السلكية واالسلكية ربط 1-د

 .عمليات تصميم وتنفيد الدوائر المطبوعة 2-د

 .عمليات نصب وموائمة منظومات االتصاالت المحوسبة 3-د

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

 طرائق التعليم والتعلم

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

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

 السالمة المهنية للحد من األضرار الناتجة على األشخاص والممتلكات خطوات

 يهدف التدريب المنهجي الى توفير معايشة بين الطالب وسوق العمل ليتمكن الطالب من :المنهجي  التدريب

 .التطبيق العملي للمناهج الدراسية التي قام بدراستهافهم 

 

 

 

 طرائق التقييم

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

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

 .خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري 

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

 .خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
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 بنية البرنامج 11-

 الوحدات
 الساعات المعتمدة

 اسم المقرر أو المساق
المرحلة 

 نظري عملي الدراسية

  1 وحقوق االنسانالديمقراطية  2 - 4

 

 

 

 

First Year 

4 - T1+2  2 (1)الرياضيات 

 3 الرسم الهندسي - 3 3

 4 الورش - 4 4

7 3 T1+2 5 اسس الهندسة الكهربائية 

 6 تركيب حاسبة 2 2 6

 7 (1)برمجة الحاسوب  2 3 7

6 2 1T+2 8 االلكترونيك الرقمي 

  1 تطبيقات الحاسوب 1 2 4

 

 

 
Second 

Year 

4 - 1T+2  2 (2)الرياضيات 

 3 معمارية المعالجات الدقيقة 2 3 7

 4 االجهزة والقياسات 2 2 6

 5 (2)برمجة الحاسوب  2 2 6

6 2 1T+2 6 اسس االتصاالت 

 7 االلكترونيك 2 2 6

 8 التدريب الصيفي - - -

 1 الشبكات الحاسوبمحاكيات  1 2 4

 

 

 
3PrdP Year 

 فرع شبكات

 اتصاالت

 الحاسبات

 

 2 التحليالت الهندسية 2 2 6

 3 اسس هندسة السيطرة 2 2 6

 4 أسس شبكات الحاسوب 2 2 6

تصميم منظومات الزمن  2 2 6

 الحقيقي
5 

 6 معالجة االشارة الرقمية 2 2 6

 7 االتصاالت الرقمية 2 2 6

 8 اختياريموضوع  2 2 6

 9 التدريب الصيفي - - -

 1 بروتوكوالت شبكات الحاسوب 2 2 6
 

 
4PthP Year 

 فرع شبكات

 اتصاالت

 الحاسبات

 

 2 نظرية المعلومات والترميز 2 2 6

 3 انظمة اتصاالت متنقلة 2 2 6

 4 امنية الحاسبات وشبكاتها 2 2 6

 5 ادارة المشاريع 2 2 6

 6 المتعددهحوسبة الوسائط  2 2 6

 7 موضوع اختياري 2 2 6

 8 المشروع - 4 4



  5 الصفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتخطيط للتطور الشخصي.  12

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

الكادر التدريسي على تنمية المقدرة الذاتية للطالب وكما يحرص  مستمرة تطوير ذاته بصورة

عن مشكالت ضمن مجال تخصصهم ثم العمل على حلها  من خالل حث الطلبة على البحث

التدريسي لتوفير النصح والتوجيه الكفيل  الكادر وتكون هذه العملية تحت اشراف ومتابعة

 .بزرع االسس الصحيحة لعملية التطور الشخصي

 

 )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(معيار القبول 13.

تحديد معايير القبول سنويا من قبل لجان متخصصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث  يتم

 :قبول الطلبة كاالتي مدخالت  تكون

 % 80خريجي الفرع العلمي وبمعدل ال يقل عن  1-

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

 :التالية

صيانة الحاسبات  تخصص -أ

 األتصاالت  تخصص -ب

 لحاسوباتخصص شبكات  -ت

 تخصص تجميع وصيانة الحاسوب -ث

 خريجي المعاهد التقنية 3-

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج14.

 العلمية التخصصية الكتب 1-

 األكاديمية البحوث 2-

 الشبكة العنكبوتية المعلوماتية 3-

 الخبرات العلمية المتراكمة لكوادر القسم 4-

 التغدية الراجعة من سوق العمل 5-
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 مخطط مهارات المنهج

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

 للتقييم

مخرجات التعلم المطلوبة من 

 البرنامج

 

المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 )الشخصي والتطور

األهداف الوجدانية 

 والقيمية

األهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج

 أساسي األهداف المعرفية

 أم اختياري

 المستوى /السنة  رمز المقرر اسم المقرر

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

/ 
  

/ 
 

/ / / 
 

/ / 
  

/ 
 

/ 
الديمقراطية وحقوق  

 االنسان
 المرحلة األولى 

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

  الرسم الهندسي    / /  /  / /   / /  / /

  الورش   / /  / / / /   / / / /  /

 
/ / / 

 
/ / / / / / / / 

 
/ / 

اسس الهندسة  

 الكهربائية
 

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

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

/ 
 

/ 
  

/ 
 

/ 
  

/ / / / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
  االلكترونيك الرقمي 



  8 الصفحة

 

 

 

 

 

 
 

/   /  / / /  / /   /  /  
 تطبيقات الحاسوب

 

 المرحلة الثانية

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

 

/ / 
 

/ / 
  

/ / 
 

/ 
 

/ / 
معمارية المعالجات    

 الدقيقة

 

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

 

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

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

 / / / / /  / / /   /  /   
 االلكترونيك

 

/  /   /  /   / / / /  /  
 التدريب الصيفي

 

/ / 
 

/ / 
  

/ / 
 

/ 
 

/ / 
محاكيات الشبكات    

 الحاسوب

 

 

 
 

المرحلة الثالثة فرع 

شبكات اتصاالت 

 الحاسبات

/ 
 

/ / / / 
  

/ / / / 
 

/ / 
  

 التحليالت الهندسية
 

/ 
  

/ 
 

/ / / 
 

/ / 
  

/ 
 

/ 
 

 اسس هندسة السيطرة
 

 
/ / 

 
/ / / 

  
/ / / 

 
/ / / 

 
 أسس شبكات الحاسوب

 

/ / 
 

/ / 
  

/ / 
 

/ 
 

/ / 
منظومات  تصميم   

 الزمن الحقيقي

 

/ 
 

/ / / / 
  

/ / / / 
 

/ / 
معالجة االشارة   

 الرقمية

 



  9 الصفحة

 
 

 
/ / / 

 
/ / / / / / / / 

 
/ / 

 
 االتصاالت الرقمية

  

/ 
 

/ / / / / 
 

/ / / 
  

/ / / 
 

 موضوع اختياري
 

 
/ / / / / 

 
/ / / 

  
/ 

 
/ 

  
 التدريب الصيفي

 

/ 
 

/ 
  

/ 
 

/ 
  

/ / / / 
 

/ 
بروتوكوالت شبكات  

 الحاسوب

  

 

 

 
المرحلة الرابعة فرع 

شبكات اتصاالت 

 الحاسبات

/ 
 

/ / / / 
  

/ / / / 
 

/ / 
المعلومات نظرية   

 والترميز

 

 
/ / / 

 
/ / / / / / / / 

 
/ / 

 
انظمة اتصاالت 

 متنقلة

 

/ 
 

/ 
  

/ 
 

/ 
  

/ / / / 
 

/ 
امنية الحاسبات  

 وشبكاتها

 

/ 
 

/ / / / 
  

/ / / / 
 

/ / 
  

 ادارة المشاريع
 

 
/ / / 

 
/ / / / / / / / 

 
/ / 

حوسبة الوسائط  

 المتعدده

 

/ 
 

/ / / / / 
 

/ / / 
  

/ / / 
 

موضوع 

 اختياري

 

 
/ / / / / 

 
/ / / 

  
/ 

 
/ 

  
 المشروع
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 نموذج وصف المقرر

 

 

 
 

 وصف المقرر
 

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  ًمقتضيا ًالمقرر هذا إيجازا وصف يوفر

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

 .البرنامج

 

 

 

 

 

 

 المؤسسة التعليمية 1. كلية النخبة الجامعة

 قسم هندسة تقنيات الحاسوب /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية
 المركز /القسم العلمي  2.

 رمز المقرر /اسم  3. المرحلة االولى  / حقوق األنسانالديمقراطية و 

 أشكال الحضور المتاحة 4. نظري /اسبوعي 

  2017/2016 
 السنة /الفصل  5.

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  6. 60

 تاريخ إعداد هذا الوصف 7. 2019/9/10

 أهداف المقرر 8.

 :علىدرا لطالب قان ايكوان  الى المقررف يهد
 طيةاقرالديمقران وألنساق احقودة يس مارتد 1-
 خصائصهان وألنساق احقو بمفهوملطلبة اتعريف  2-
 عايتهاور عليها المحافظةكيفية وعها انووا العامة لجهاتاعلى ف لتعرا 3-
 ياتهحرن وألنساق اعلى حقوظ لقضائية للحفاوالسياسية واية رلدستوا ناتلضمااعلى ف لتعرا 4-

 

 

 

 

سباتقسم هندسة تقنيات الحا  

2020 / 2019 



  2 الصفحة

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 10.

 األهداف المعرفية -أ

 .خصائصهان وألنساق احقوبمفهوم لطلبة اتعريف  1-أ

 .عايتهاورعليها  افظةحملاكيفية وعها انووالعامة ت ايارحلاعلى ف لتعرا 2-أ

 .ياتهحرن وألنساق اعلى حقوظ لقضائية للحفاوالسياسية واية رلدستوا ناتلضمااعلى ف لتعرا 3-أ

 .األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر -ب 

 .العبارات السليمةء المقدرة على الحوار والتواصل وانتقا – 1ب 

 .القدرة على المنافسة السليمة – 2ب

 .المقدرة على طرح األفكار ومناقشتها بطريقة سليمة – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم

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

 طرائق التقييم

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

 التي توفر المعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظات العلمية المعطاة :التحريرية االختبارات

  .التدريسي قبل من

 وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها :الفصلية االختبارات

  .الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاري الفصل خالل

 وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها :النهائية االختبارات
 .بجانبيها االكاديمي والمهاريالسنة الدراسية  خالل

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

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

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

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

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

 طرائق التعليم والتعلم

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

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

 طرائق التقييم

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

 .المحاضرة وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك ءاثنا

 



  3 الصفحة

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

 التفكير  1-د

 الحوار 2-د

 الرأي بصورة حضارية شفافةء ابدا 3-د

 

 بنية المقرر         11.

مخرجات التعلم  أو الموضوع /اسم الوحدة  طريقة التعليم طريقة التقييم

 المطلوبة

 األسبوع الساعات

االسئلة 

 االمتحان,الشفهية
 اليومي

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

 )وادي الرافدين  حضارة(وخصوصا

  

2 
 

1 

االسئلة 

 االمتحان,الشفهية
 اليومي

 محاضرة
حقوق اإلنسان في الشرائع 

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

  

2 
 

2 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

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

 المعاصر
االعتراف الدولي بحقوق االنسان منذ 

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

 
 

2 

 

 
3 

 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

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

الميثاق 1969/لحقوق االنسان 
 االفريقي لحقوق

الميثاق العربي 1981/االنسان
 البيان1994/لحقوق االنسان 

الختامي الجتماع قمة عدم االنحياز 
 لحقوق االنسان 15

  

 
2 

 

 

 

4 

 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

على مستوى حقوق اإلنسان  محاضرة
المنظمات الغير حكومية ومؤسسات 

 المجتمع المدني
اللجنة الدولية للصليب 

منظمة العفو الدولية ,األحمر
المنظمة العربية لحقوق ,

 مراقبة حقوق منظمة،اإلنسان
 مؤسسات المجتمع المدني,االنسان 

  

 
2 

 

 

 
5 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

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

 
2 

 

6 

 
 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

حقوق اإلنسان على المستوى  محاضرة
الحقوق  /الدولي لحقوق اإلنسان

والحريات في اإلعالن العالمي 
والعهدين الدوليين الخاصين في 

حماية الملكية /حقوق اإلنسان
 الفكرية

  

2 

 

 

7 

 ,الشفهية االسئلة

 االمتحان اليومي

 محاضرة
الحق في ،حقوق االنسان الحديثة

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

  
2 

 

8 



  4 الصفحة

 

 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

 

 

 
 محاضرة

ضمانات حقوق االنسان على 
 الوطنيالمستوى 

الضمانات في الدستور 
 سيادةء في مبدا ضمانات/والقانون

ضمانات الفصل بين /القانون 
 الضمانات/السلطات

ضمانات في السياسة /القضائية
دور /العامة والصحافة والرأي العام

المنظمات الغير حكومية في احترام 
 ضاهرة/وحماية حقوق االنسان

الفساد االداري وتأثيره على حقوق 
 والمجتمعاالنسان 

  

 

 
2 

 

 

 

 

 
9 

 
 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

ضمانات احترام وحماية حقوق  محاضرة
االنسان على الصعيد الدولي دور 

 االمم المتحدة ووكاالتها
 /المتخصصة في توفيرالضمانات

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

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

 منظمة الدول، االفريقي
 )منظمة اسيان،االمريكية

  

 

2 

 

 

 

 
10 

 

 

 
االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

 محاضرة

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

استخدام مصطلح  /الحرية في االسالم
الطبيعة الوضعية ,الحريات العامة

االعتبارات ,والقانونية للحريات العامة
االقتصادية واالجتماعية والبنوية 

تنظيم ، ، العامة والفلسفية للحريات
 من قبل الحريات

القاعدة /السلطات العامة
 الشرعية للدولة القانونية

  

 

 
 

2 

 

 

 

 

 
 

11 

 

 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

التطور التاريخي لمفهوم /المساواة محاضرة
التطور الحديث لفكرة /المساواة

 المساواة
 تقرير/المساواة بين الجنسين-

 جمهورية
على  ءالعراق حول اتفاقية القضا

 جميع اشكال
 -التمييز ضد المرأة 

المساواة بين االفراد 
حسب معتقداتهم 

المصالحة /وعنصرهم
 الوطنية

  

 

 
2 

 

 

 

 

 
12 

 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الحريات العامة تصنيف  محاضرة
الحريات االساسية او الفردية 

 حرية االمن والشعور
االمن الوطني والحس (باالطمئنان

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

  

 
2 

 

 

 
13 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الحريات الفكرية  محاضرة
 حرية الراي

ال ,السياسية,التعليم,المعتقد,والتعبير
 صحافة

  

2 
 

14 

 



  5 الصفحة

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

تكملة الحريات الفكرية حرية  محاضرة
 حرية,حرية المظاهرات,التجمع

 الجمعيات والنقابات

 
2 

 

15 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

ذات المضمون االقتصادي  الحريات محاضرة
حرية ،حرية العمل،واالجتماعي 

 حرية التملك،التجارة والصناعة 
 ،الجماعي 

  

2 
 

16 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

 محاضرة
 

الضمان االجتماعي والرعاية 
المعاقين وذوي االحتياجات  /الصحية

 وضمان حقوقهم الخاصة

  
2 

 
 

17 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

الحريات العامة في العالم الثالث  محاضرة
القيود الواردة على الحقوق 

 إعالن حالة(والحريات
نتائج اعالن حالة ،)الطوارئ

 ءالطوارى

  
2 

 
 

18 

االسئلة 

 االمتحان,الشفهية
 اليومي

  محاضرة
التقدم العلمي والتقني والحريات 
 العامة

  

2 
 

19 

االسئلة 

 االمتحان,الشفهية
 اليومي

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

  

2 
 

20 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الديمقراطية  محاضرة
 خصائصها،تعريفها،مفهومها،

 ركائزها،مميزاتها،

 
2 

 

21 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الديمقراطية ، أنواع الديمقراطية محاضرة
 المباشرة مفهومها تطبيقاتها

 تقديراتها

 
2 

 

22 

 ,الشفهية االسئلة
 اليومي االمتحان

الديمقراطية الغير مباشرة أو النيابية  محاضرة
 مفهومها أركانها تطبيقاتها تقديراتها

 
2 

 

23 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الديمقراطية الشبه مباشرة مفهومها  محاضرة
 تقديراتهامظاهرها تطبيقاتها 

 
2 

 

24 

 

االسئلة 

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

 
 محاضرة

 طرق االنتخابات

المباشرواالنتخاب الغير  االنتخاب1-

 مباشر

الفردي واالنتخاب  االنتخاب2-

 بالقائمة

االنتخاب باالغلبية واالنتخاب 3-

 بالتمثيل النسبي

  

2 

 

 

25 

االسئلة 

 االمتحان,الشفهية

 اليومي

  محاضرة
 االنتخاباتوسائل تزوير 

  

2 
 

26 

 االسئلة

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

 الديمقراطية في االنظمة محاضرة
 /في العالم الثالث الديمقراطية/العالم

التي تواجه البلدان العربية  المشاكل
 التحول الديمقراطي في

  

2 
 

27 

 االسئلة

االمتحان ,الشفهية

 اليومي

عالقتها بحقوق ،األحزاب السياسية محاضرة
 والحريات العامةاإلنسان 

نشأة األحزاب ، والديمقراطية
 السياسية

  

2 
 

28 

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

تعريف الحزب السياسي وشرح  محاضرة
 مجموعة من،عناصر التعريف

وحدة المبادئ ،وحدة التنظيم ،األفراد
 وحدة القيادة،والمصالح

  

2 
 

29 

 



  6 الصفحة

 ,االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

الوظائف التقليدية لألحزاب  محاضرة
 نظرة على قانون االحزاب،السياسية

 السياسية في العراق

 
2 

 

30 

 

 
 

 البنية التحتية         12.

 المقررة المطلوبةالكتب ـ 1 ديعزيز ها رياضر للدكتون ألنساق احقو

 )المصادر(المراجع الرئيسية ـ 2 انيلعاشفيق ن حسار لعامة للدكتوا الحرياتنظرية 

 الكتب والمراجع التي يوصى بها ـا 
 )      ,التقارير  ,المجالت العلمية  (

 
 مواقع االنترنيت ,المراجع االلكترونيةـ  ب

 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي         13.

 بعض تطبيقات االتصاالت وبعض التطبيقات العملية في المجاالت االخرىادخال 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 سباتلحات اندسة تقنياهقسم 
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 المرحلة االولى /1ت ياضيار
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

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

 لسنةا /لفصل ا 5. 2017/2016

90 
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2019/ 9 /29 
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

 لرياضيةا نينالقوت واالدعاملى اعلع الطالا

لكهربائية ائر والداحل ض مة  لغرزلالالرياضية  ا لمسائلوا للقوانينلعملية ت التطبيقاامعرفة وفهم 

 لمعقدةوالبسيطة ا

 لرقميةا للبرمجة المناسبةلرياضية االمعادالت ر ختياامعرفة وفهم 

 تللمصفوفات لتطبيقاوامة زلالالرياضية االمعادالت معرفة وفهم 

 

 

 

 

 

 

 

2020       / 2019 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رالمقر جاتمخر 10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 .ةلمعقدوالبسيطة الكهربائية ائر والدالرياضية لحل انين القوت واالدلمعااعلى  فلتعرا1-أ 

 .لبرمجةامها في استخداكيفية ت ولمصفوفاا علىف لتعرا2-أ     

 .تلمساحام والحجوب انين حسااعلى قوف لتعرا 3-أ

 .الهح ةيفيكو ضلفاتلة باصخالا ةيضايلرا عادالتملا ىلعلتعرف ا 4-أ

 لمقررخاصة بالاتية راالمها افدهألا  -ب 

 لكهربائيةائر والدامة لحل زلالا لرياضية ت االدلمعار اختياا – 1ب

 لبرمجةامها في استخدواقيامها ب احسات ولمصفوفااد اعدا – 2ب 

 تلمساحام والحجوب احسا – 3ب

 

 لتعلموالتعليم ائق ارط

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

 لتقييمائق ارط

 لتي يعتمداجعة الرالتغذية ق ارى طحداي ذ وهألستاوالطالب ابين ة مباشررة لتي تتم بصوالتفاعلي ا لتقييما
ت توفرمعلوما لتياية ورلدالتحريرية ا راتالختباا لتعلموالتعليم ايسية في تقييم عملية رلتدالهيئة ا ءعضاأعليها 
 .يسيرلتدامن قبل  ةلمعطاا دةلماا تفاعل معى مدولعلمي ى الطالب للمحتوامتابعة ى عن مد

 
 سيدرافصل ل خالدة متابعته للماولطالب م اتماى اهقيم مدألتي ا سطىالو لحلقةن اتكوولفصلية  ا راتالختباا

 .كامل

 سنةل لعلمية خالدة اتمامه بالماواهتفاعله ى مدولطالب النهائية في تقييم الحلقة اي وهلنهائية ا تالمتحاناا
 .كاملة سيةدرا

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 .لمختلفةاللمشاكل ة مبتكرل م حلودهيجااعلى ص لحروالطلبة اعند اع البدروح ا زرع1-ج

  .ةبنتائج متميزج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على ا قابلية تنمية2-ج

  .على عاتقهمة لملقاء األعباالنفسية لتحمل التهيئة والطلبة ى الية لدوبالمسؤ رلشعواتنمية 3-ج

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

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 تشكيل مناسبةل حلود يجاإحثهم على ولطلبة م اماامشاكل مختلفة ح رطريق طعي عن اإلبدالجانب اتحفيز 
على  بلطالا تحفيزولتنمية ون والتعاروح التنمية دوري تغيير بنيتها بشكل وعمل يتم تقييم نتائج عملها ق فر
 .لمختلفةا لظروفبا للعمل حثيثةال دلجهول ابذ

 لتقييمائق ارط

 لكص ذتثبيت مالحظاتهم بخصوويسي بشكل مباشر رلتدالتقييم من قبل المباشر حيث يتم ا لتقييما
 .لمختلفةالعلمية ت اللمشكالل لحلودل ايجااعلى  تهرقدو



  3 لصفحةا

 

 ). خصيلشار وطتلاو فيظتولا ةيلببقا قة علتلما ىرألخا تراالمها ( ةلوقنلما ةيليهأتلاوة مالعا تراالمها - د

  .ةئيابلكهرار ئاودلاحل ل ةمزلالا تالدالمعا ختيارا1-د

 .لبرمجةامها في االستخدت عمل مصفوفا-2د

 

 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية  11.

 لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط
أو  /ة لوحداسم ا

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا
 عألسبوا تلساعاا

 ةمحاضر يومير ختباا
Matrices 

 على فلتعرا
 تلمصفوفاا

 1 3 ن

 2 3ن تلمصفوفااقيمة د يجاا Determinants ةمحاضر يومير ختباا
 ةمحاضر يومير ختباا

Cramer s rule 
 تالدلمعاا فلتعرا
 ية اضيلرا

 3 3ن

 Function and their ةمحاضر يومير تبااخ
graphs 

 لرياضية  معا تالدلمعاا
 سمهار

 4+5 6ن

 Slopes and ة رمحاضر يومير ختباا
equation of lines 

 لخطالة دمعاو لميلا
 لمستقيما

 6 3ن

 , Type of functions ةمحاضر يومير ختباا
trigonometric 

functions 

 لرياضيةا تالدلمعاا
 لمثلثيةا

 7 3ن

 Absolute value of ةحاضرم يتحريرر ختباا
magnitude 

 8 3ن لمطلقةالقيمة د ايجاا

 Limits and ةمحاضر يومير ختباا
continuity 

 تالدلمعااعلى ف لتعرا
 لرياضيةا

 9 3ن

 ,Scalars, vectors ةمحاضر يتحريرر ختباا
component of 

vector algebra, dot 
product 

لمتجهة والمقاييس ا

لرياضية ت االدلمعاوا

 لمتجهةت اللمركبا

 10 3ن

 Orthogonal ةمحاضر يومير ختباا
vectors, 

component of 
vector algebra, 
vector calculus 

ت الدلمعااعلى ف لتعرا

 تلرياضية للمتجهاا
 11 3ن

 Limit theory of ةمحاضر يومير ختباا
derivative, chain 

rule 

ت الدلمعاا على  فلتعرا

 ةقاعدو لرياضيةا

 لسلسلةا

 12 3ن

 Derivative of ةمحاضر يومير ختباا
trigonometric 

,inverse 
trigonometric , 

hyperbolic, 
inverse 

hyperbolic 

 تالدامعلاعلى ف رعتلا
 لمثلثيةا

 13 3ن

 Derivative of ةمحاضر يومير ختباا
logarithmic, 
exponential 

 14 3ن تميةرللوغات االدلمعاا

 Curve sketching ةمحاضر يومير ختباا
by y2 , y3 

 15 3ن تلمنحنيااسم ر

 Application of ةمحاضر يومير ختباا
differentiation 

 16 3ن لتفاضلل احوت تطبيقا

 Theory of ةمحاضر يومير ختباا
integration (area 

 17 3ن لتكاملانين اقو

 



  5 لصفحةا

  problem )    

 Definite and ةمحاضر يومير ختباا
indefinite integral, 

integral of 
trigonometric, 

integral of inverse 
trigonometric, 

integral of 
exponential , 

logarithmic 

 غيرد ولمحدا لتكاملا
 دلمحدا

 18+19 6ن

 Integration by ةمحاضر يومير ختباا
parts 

 20 +21 6ن لجزئيالتكامل ا

 Application of ةمحاضر يومير ختباا
definite integrals 

 لتكاملل احو تتطبيقا
 دلمحدا

 22 3ن

 23 + 24 6ن لحجمب احسا Volumes ةمحاضر يومير ختباا

 Length of plan ةمحاضر يومير ختباا
curve 

 25 3ن لمنحنيل اوط

 Approximation ةمحاضر يومير ختباا
( trapezoidal rule ) 

 26 3ن فلمنحرالشبه ة اقاعد

 27 3ن نسمبسوة قاعد Simpson rule ةمحاضر يومير ختباا

 Application of ةمحاضر يومير ختباا
approximation 

 28 + 29 6ن لتقريبل احوت تطبيقا

 رةبصودة لماا جعةامر Review all ةمحاضر يشفور ختباا
 عامة

 30 3ن

      

 12. لتحتيةالبنية ا  

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

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

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع رالمـ ا ب 
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 



  1 لصفحةا

 

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

  كلية النخبة الجامعة
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 سباتلحات اندسة تقنياهقسم 
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 المرحلة االولى /ندسيهسم ر
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 مختبر
 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

 لسنةا /لفصل ا 5. 2017/2016

90   
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2019      / 9 / 29 
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

 علىدرا لطالب قان ايكوان  ىلة االمادف تهد
 

 بلحاسوام الهندسي باستخداالساسية للرسم اعد القوافهم   1.

 لبرنامج ا اذام هساسية باستخدذج انما سمر 2.

 لمقترحةذج النمااسم ور تصميم  3.

2020 / 2019 



  2 لصفحةا

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رالمقر جاتمخر  10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 داكتووالا جمانربلا ماسي بأستخددنلها ملرسا تايساسالا مفهوة عرفم 1-أ 

 بلحاسوام االساسية باستخدالهندسية  ل االشكااسم رمعرفه  2-أ

 لبرنامجامر والافهم ومعرفة  3-أ

 دالبعاالثنائية ل االشكااسم رمعرفة  4-أ 

 دالبعاالثالثية ل االشكااسم رمعرفة  5-أ 

 لهندسيةل الالشكاد البعااضع ولكتابة امعرفة  6-أ

  .ررقملخاصة بالا ةتي راالمهااف دهألا  - ب

 د البعاالثنائية الهندسية ل االشكااسم ر – 1ب

 دالبعاالثالثية الهندسية ل االشكااسم ر – 2ب

لهندسي الرسم اعلى ل مر للحصوواالاتنفيذ  – 3ب

 لرسمالكتابة على والرسم د االبعااضع و 4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمختبرا لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  :يميةدالكاا اتلمحاضرا

 لعمليري المهاالجانب اتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج ايوفر كل مايحتاي لذا :لعمليا

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةلمحاضرء اثنااتفاعله ى ريق مالحظة مدطلطالب عن التقييم س السااحيث يوفر  :لتفاعليا لتقيما

 كته رمشاو

 ةلمعطاالعلمية ت المالحظادة وامتابعته للماولطالب افهم ى لمعرفة لمدالتي توفر ا :لتحريريةا راتالختباا

 يسي رلتداقبل  من

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لفصليةا راتالختباا

 ري لمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائيةا راتالختباا

 ريلمهاوايمي دالكاابجانبيها سية رالدالسنة ا لخال



  3 لصفحةا

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لمختلفةت اللمشكالة مبتكرل م حلودهيجااعلى ص لحروالطلبة ى الداع البدزرع روح ا 1-ج

 ةمتميزبنتائج ج فعالة تخرق لجماعي كفرالعمل الطلبة على اقابلية  تنمية 2-ج

 على عاتقهم ة لملقاء االعباالنفسية لتحمل التهيئة والطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعوا تنمية 3-ج 

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

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 مختلفةق لمناسبة لها بطرا لعلميةا للحلوا

د لجهواجميع ل لطلبة على بذاتحفيز وعمل ق ريق تشكيل فرطلطلبة عن ابين ون لتعاروح ا تنمية 

 عدة صشخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل مةزلالا

 لتقييمائق ارط

 لطالبامالحظة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشرا لتقييما
 لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

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

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

 لعملي وايمي دالكال المجاالبرنامج في امية اه توضيح 1-د

 لهندسية  ت الرسوماالتحليل ب لطالب الستيعاارك امد توسيع 2-د

  لهندسيةل االشكاالرسم د توكاوالالبرنامج ا فيظتو 3-د

 لهندسيةل االشكاامختلفه لرسم ق رد طيجاا 4-د
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

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

   لمطلوبةا علموضوا  

السئلة ا

 مال،الشفهيةا
 ليوميا نتحا

 

 مختبر
 لبرنامجا تساسياا
 دتوكاوالا

معرفة تشغيل برنامج 

 سوبلحاا في  دالتوكاا
 جهةواعلى  رفلتعا

21 1,2,3,4,5 
6,7، 

   معرفتهولبرنامج ا   

   لهندسيةامر واالاكتابة    

 السئلةا
 مالا،يةه فلشا

 

 مختبر
 لالشكااسم ر معرفة دالبعااثنائية ت سومار

 دالبعاا تنائية
21 ،8,9,10 

،11,12 
 مللرسو تتطبيقاو   ليومين اتحا

 لبرنامجا امباستخد
 13,14 

 السئلةا
 مال،الشفهيةا

 

 مختبر
 لتعديل لرسما ادوات
 دالبعاا ثنائي

 لتعديلادوات ا امستخدا
 تلرسوماا على

12 17,16,1 
،5 

 ،18,19  لهندسيةا   ليومين اتحا

السئلة ا

 مال،الشفهيةا
 ليوميا نتحا

د البعااضع ومعرفة  لهندسيالشكل د االبعاا مختبر

 لهندسيالشكل اعلى 

12 ،20,21 
22,23 

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 

 مختبر
 لالشكااسم ر معرفة دالبعااثالثية ل الشكاا

 رالستندد االبعاا ثالثية
6 24,25 

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا

، لشفهيةا

 نتحامالا

 

 مختبر
 ثالثية لالشكاا

 3d) to (2dدالبعاا
ت لرسوماا تحويل

 لىد االبعاا لثنائيةا
 دالبعااثالثية 

12 ،26,27 
28 

      ليوميا

 29,30 6 عملي لرسمت تطبيقا تتطبيقا  السئلةا
   لهندسيا  مختبر ،لشفهيةا

      نالمتحاا

      ليوميا

 12. لتحتيةالبنية ا    

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

 



  5 لصفحةا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير   13.

 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض  لخااد



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية النخبة الجامعة 

 باتلحاست اندسة تقنياهقسم 
 لمركزا / العلميلقسم ا 2.

 المرحلة االولى /ءلكهربااسس ا
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. لمختبرا ة،لمحاضرا

 لسنةا /لفصل ا 5. يسنو

150   
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2019 /  لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 20 / 9 

 ررقلماف ادأه 8.

 لربط بينهاو الكهربائية ا الهندسةفي الساسية المتغيرات افهم - 1

 تلنظرياا من مجموعةام لكهربائية باستخدائر والداجميع لتمكن من حل ا2-

 المتناوبر لتياائر دوالحل  لمستمرر التيات انظريال ستغالالتمكن من ا3-

 لكليةرة القداة فمعرو لمتجهاتو الثالثة ار االطوائر دواماهية ادراك 4-



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر  10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 لكهربائيةة ائراالساسية للدت المكوناا معرفة1-أ 

 لكهربائية ائر والداالساسية لحل ا تلنظرياا معرفة2-أ

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

 وبمتنا اومستمر ر لتيان اعندما يكوت لنظرياه اذهفي تطبيق ق لفرا معرفة4-أ 

 يسية طلمغناائر واالساسية للدت المكوناا معرفة 5-أ

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

 بالمقرر. خاصةلاتية راالمهااف دهألا  - ب

 لمستمروب و المتنار التياذات الكهربائية ائر والداحل – 1ب

 لكهربائية ائر والدالحل ت الستعانة بالرياضياا – 2ب

 لكهربائيةائر والدام ايسية باستخدطلمغناائر واللدة عمل محاكا – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لصيفيايب رلتد،المنهجي ايب رلتد،المختبرة ،المحاضرا

 لتقييمائق ارط

 ليوميالتقييم ،النهائيةات المتحانا،الفصليةت االمتحانا،التحريرية رات االختباا

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لمختلفةت اللمشكالة مبتكرل م حلودهيجااعلى ص لحرو الطلبة ى الداع البدروح ا زرع1-ج

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

 على عاتقهم ة لملقاء االعباالنفسية لتحمل التهيئة و الطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعواتنمية 3-ج 

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

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 جيهنلما بيردتلا، رشولالعملية وا تارتبخلما، ةيميداكالا تارحاضلما

 لتقييمائق ارط

 لنهائيةرات االختبا،الفصليةرات االختبا،التفاعلي التقييم ا

 



  3 لصفحةا

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

لكهربائية ة ائراللد لرياضيا لوصفا1-د

 لكهربائيةل االحماا بحسا2-د

 بلحاسوام الكهربائية باستخدا ئروالدا حل3-د

 لكهربائيةائر والدايسية مع طلمغناائر والدة امحاكا  4-د 
 

 
 

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 كةرلمشاا
 ليوميةا

 1-4 20 لمقاييسات و الوحدا اتلمصطلحا ةمحاضر

 يتحرير
 تكارمشا،

 ة،محاضر
 مختبر

Mesh,Kirchoff رلتياا تنظريا 
 لمستمرا

30 10-5 

 ي،تحرير
 عملي

 ة،محاضر
 مختبر

Thevenin رلتياا تنظريا 
 وبلمتناا

40 18-11 

 ي،تحرير
 عملي

 ة،محاضر
 مختبر

3 Phase 19-24 30 لثالثةار اوطالائر دوا 

 ي،تحرير
 عملي

 ة،محاضر
 مختبر

Magnetism 25-28 24 يسيةطلمغناا 

 ي،تحرير
 عملي

 ة،محاضر
 مختبر

Transformer 29-30 10 لمحولةا 

      

 

 

 

 لتحتيةالبنية ا         12.

Electric Technology by Theraga 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 

Fundamentals of electricity by Alexander بهالتي يوصى اجع المروالكتب اـ ا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

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



  4 لصفحةا

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

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

 اتسنو 5 او 4

 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجاهذا إ ررلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 
 كلية النخبة الجامعة 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 
 هندسة تقنيات الحاسبات 

 لمركزا / لعلميالقسم ا 2.

 
 المرحلة االولى /لحاسبةاتركيب 

 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 
 مختبرة ، محاضر

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

 
2020 / 2019 

 لسنةا /لفصل ا 5.

 
150 

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

 
2019 /  9 / 4 

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8. 

   االلمام بالمكونات الرئيسية ومعرفة األجزاء األساسية للحاسبة االكترونية. -1 

  .المستخدمة في الحاسبةة كرالذالرئيسية من اع االنوامعرفة  -2 

  المعالجة المركزية ومكوناتها في الحاسبة االلكترونية.ة حدومعرفة  -3 

  امتالك مهارة علمية وتطبيقية تمكنة من تشخيص األعطال واجراء الصيانة واإلصالحات لمنظمومة الحاسبة.   -4  

   



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط لمقررا جاتمخر  10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 نية واللكترالحاسة ر المختلفة لتطوا حلالمرا معرفة1-أ

 ئها لرئيسيةاجزوانية واللكترالمختلفة للحاسبة اع االنوا معرفة2-أ        

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

 لمركزيةالمعالجة ة االساسية لوحدا لهيكليةا معرفة4-أ 

 نيةواللكترالحاسبة اخل ت دالبياناامعرفة كيفية تمثيل  5-أ  

 8085 علمعالج من نوامعرفة  6-أ

 .رلمقرخاصة بالا ةتي راالمهااف دهألا  - ب

 نيةواللكترالحاسبة افي ل العطااعلى تشخيص رة لقدا– 1ب 

    8085 لخاصة بالمعالجزات االيعاام استخداعلى رة لقدا - 2ب 

 -4بنية واللكترالمختلفة للحاسبة اع االنواعلى معرفة رة لقدا - 3ب
 8085 لخاصة بالمعالجزات االيعاام استخداعلى رة لقدا ا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  :يميةدالكاا اتلمحاضرا

 لعمليري المهاالجانب اتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج ايوفر كل مايحتاي لذا :لعمليا لمختبرا 

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةلمحاضرء اثنااتفاعله ى ريق مالحظة مدطلطالب عن التقييم س السااحيث يوفر  :لتفاعليا لتقيما

 كتهرمشاو

 ةلمعطاالعلمية ت المالحظادة وامتابعته للماولطالب افهم ى لمعرفة لمدالتي توفر ا :لتحريريةا راتالختباا 

 يسيرلتدا قبل من

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتاه ىدم ييمقتل ةيسطولالحلقة ا نوكتو :ةيلفصلا ترااتبالخا 

 ري لمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائيةا راتالختباا

 ريلمهاوايمي دالكااسية بجانبيها رالدالسنة ا لخال

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لمختلفةت اللمشكالة مبتكرل م حلودهيجااعلى ص لحروالطلبة ى الداع البدزرع روح ا 1-ج

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

 على عاتقهمة لملقاء االعباالنفسية لتحمل التهيئة والطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعواتنمية  3-ج

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



  3 لصفحةا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 مختلفةق لمناسبة لها بطرا لعلميةا للحلوا

د لجهواجميع ل لطلبة على بذاتحفيز وعمل ق ريق تشكيل فرطلطلبة عن ابين ون لتعاروح ا تنمية 

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل مةزلالا

 لتقييمائق ارط

 

 لطالبامالحظة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشرا لتقييما
 لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

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

 علميةال تلمشكالالمختلف  للحلووا

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

نية واللكترالحاسبة امعالجتها في ق رل وطالعطااتحليل  1-د

 نيواللكترالحاسبة المسستخدمة في ت البياناا تحليل 2-د

 كنةالمالغة ام ستخدافي رة مهاب كتساا 3-د 

 

 
 

 لتحتيةالبنية ا         11.

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

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

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

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

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

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 



  4 لصفحةا

 

 رلمقرابنية  10.

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

   لمطلوبةا علموضوا  

 السئلةا
 ، لشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 في نظم مقدمة
 اءجزأ ب،لحاسوا

 اءالجزاعلى  فلتعرا
 لحاسبةافي  لرئيسيةا

12 1,2,3 

    مئيسية من نظار  رالختباا

    اعنو، الكمبيوترا  ليوميا

    تمثيل،لكومبيتر ا  

    لحاسبةا خلت دالبياناا  

 السئلةا
 خال،الشفهيةا

 مخة،محاضر
 تبر

 دئلمباا معرفة ننيومان يكلية فوه
 لرئيسية لهيكليةا

8 4,5 

   لحاسبةا   ليومير اتبا

 مخ،محاضر 
 تبر

 فيت لبيانااتمثيل 
 اعالنووا     لحاسبةا

 تمثيلق رط معرفة
 لحاسبةاخل دا تلبياناا

8 6,7 

   نيةوالكترا تلمختلفة للبياناا 

 السئلةا

، لشفهيةا

 رالختباا

 السئلةا

، لشفهيةا

 رالختباا

لمعالجة ا ةحدو

 خلدا لمركزيةا
 لحاسبةا

 تلمكوناا معرفة

 ةلوحد لرئيسةا

 لمركزيةا لمعالجةا

 

8 
8,9 

     ليوميا ليوميا

السئلة ا

 خال،الشفهيةا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

 ةكرالذا علة فلتعرا ةكرالذات احدو

 تصنيفاتهاو نوعهاوا
 لمختلفةا

16 10,11, 
12,13, 

 السئلةا
 خال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 لخادالا اتحدو
 اجالخروا

 اعالنوامعرفة 
 لخادلال لمختلفةا

8 14,15 

   لحاسبةافي اج الخروا   ليومير اتبا

 السئلةا
 خال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 خلداقل النوا يكليةه
 لحاسبةا

 لمستخدمةا قلالنوا
 لحاسبةا خلدا

8 16,17 

   عهاانووا   ليومير اتبا

 السئلةا
 خال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 لحاسبةابين لغة  قلفرا
 لماكنةوا

 لحاسبةابين لغة  قلفرا
 لماكنةوا

8 18,19 

      ليومير اتبا

السئلة ا

خ ال،الشفهيةا

 ليومير اتبا

 ة،محاضر
 مختبر

 لرئيسةا لهيكليةا

 عمن نو للمعالج

8085 

 لرئيسةا تلمكوناا

 8085 للمعالج
8 20,21, 

،22,23 
24 

السئلة ا

 خال،الشفهيةا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

 لمستخدمةا زاتعايالا

 8085  للمعالج
 25,26 16 8085 لمعالجابرمجة 

27,28, 

 السئلةا
 خال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 محالبرامثلة عن ا 8085 لمعالجامج ابر
 8085 لل لمختلفةا

8 29,30 

      ليومير اتبا

 

 

 

 

 



  5 لصفحةا

 سيرالدر المقراخطة تطوير  11.

 

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



  1 لصفحةا

 

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 سباتلحات اندسة تقنياهقسم 
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 المرحلة االولى /1 بلحاسوابرمجة 
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

2020 / 2019 
 لسنةا /لفصل ا 5.

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150

2019 / 9 /   19  
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

ص عالقة باالختصاذات يف حل مسائل   C++ لغة امستخدوا برجمتهاو نيةوإللكرتا بحلاسوا لطالب علىا تعريف ىلا رملقرا فيهد

 :لخال من
ت ملدخالت والبيانااع انوات والطالب باملتغرياتعريف - 1

 تملخرجاوا
 لشرطيةوالرياضية واملنطقية وط الشرارات و القرذ اختاايفهم على ف ويتعر- 2
 لتوقفار واالستمراكيفية ت وحللقاوط والشرء انشاايفهم كيفية ف ويتعر- 3

 الخ ..يف رتعاويف ركل ما يتعلق هبا من تعاوال ولدايفهم ف ويتعر- 4
 لبعدينواحد الوالبعد ت ذات املصفوفاايفهم ف ويتعر- 5

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط لمقررا جاتمخر  10.

 لمعرفية اف ادهألا -أ

 تلمخرجات والمدخالت والبيانااع انوات والمتغيرامعرفة  1-أ

 ية طلشروالرياضية والمنطقية وط الشراع انوا معرفة 2-أ

 لتوقفار واالستمراكيفية ت ولحلقاوط والشرء انشاامعرفة  كيفية   3-أ

 كل ما يتعلق بها وال ولدا معرفة 4-أ

 لبعدينواحد الوالبعد ت ذات المصفوفاامعرفة   5-أ

 بالمقررخاصة لاتية راالمهااف دهألا  - ب

 واللدزات وااليعااتنفيذ  – 1ب

 ++Cـلا ا بلغةهتنفيذومج البراتنفيذ وكتابة  – 2ب

 صعالقة باالختصاذات مج  اتصميم بر – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  :يميةدالكاا اتلمحاضرا

 ريلمهاالجانب اتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج ايوفر كل مايحتاي لذا :لعمليا لمختبرا
 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةلمحاضرء اثنااتفاعله ى ريق مالحظة مدطلطالب عن التقييم س السااحيث يوفر  :لتفاعليا لتقيما
 كته رمشاو

 ةلمعطاالعلمية ت المالحظادة وامتابعته للماولطالب افهم ى لمعرفة لمدالتي توفر ا :لتحريريةا راتالختباا

 يسي رلتداقبل  من

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لفصليةا راتالختباا

 ري لمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائيةا راتالختباا
 ريلمهاوايمي دالكااجانبيها سية برالدالسنة ا لخال

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لمختلفةت اللمشكالة مبتكرل م حلودهيجااعلى ص لحروالطلبة ى الداع البدزرع روح ا 1-ج  

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

 على عاتقهمة لملقاء االعباالنفسية لتحمل التهيئة والطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعوا تنمية 3-ج  

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

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 مختلفةق لها بطرلمناسبة ا لعلميةا للحلوا

 مةزلالد الجهواجميع ل لطلبة على بذاتحفيز وعمل ق ريق تشكيل فرطلطلبة عن ابين ون لتعاروح ا تنمية 

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل
 



  3 لصفحةا

 لتقييمائق ارط

 لطالبامالحظة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشرا لتقييما
 لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

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

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

 ++C لبرمجةالغة زات يعااتنفيذ كافة  - 1د

 ++Cـلا ا بلغةهتنفيذومج البراكتابة  - 2د
 ++C لغةام باستخدص عالقة باالختصاذات مج  اتصميم بر - 3د

 

 

 

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 السئلةا

ن المتحا،الشفهيةا

 ليوميا

ة، محاضر

 مختبر
Algorithm and Flow 

Chart 

على ف لتعرا

ت مياارزلخوا

 النسيابيةا تلمخططاوا

 

15 
 

1st, 2nd, 3rd 

السئلة ا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

ة، محاضر

 مختبر

Introduction to C++ 

(Structure of a 

(program 

 على لغةف لتعرا

 ++C لبرمجةا

 

10 
 

4th, 5th 

 
 

السئلة ا

ن المتحا،الشفهيةا

 ليوميا

 

 
ة، محاضر

 مختبر

Variables , Data 

Types, Declaration 

of variables, Scope 

of variables, 

Initialization of 

variables, 

Expressions and 

Basic Input/Output. 

ات لمتغيراعلى ف لتعرا

اع نوت، والبيانااع انووا

 لمجات، لبياناا

تهيئة ات، لمتغيرا

لتعبير ات، المتغيرا

اج إلخرا /ل خادإلوا

 ألساسيا

 

 

10 

 

 

6th, 7th 

 

 

 

 
السئلة ا

ن المتحا،الشفهيةا

 ليوميا

 

 

 

 

ة، محاضر

 مختبر

Operators 

(Assignment, 

Arithmetic 

operators, 

Compound 

assignment, Increase 

and decrease, 

Relational and 

equality operators, 

Conditional 

operator, Bitwise 

Operators and 

Explicit type casting 

operator) 

 

 

 

 

 

ت لمشغالاعلى ف لتعرا

 كل ما يتعلق بهاو

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 
8th, 9th 



  4 لصفحةا

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Making Decisions 

(if...else and switch) 

على كيف ف لتعرا

 اراتلقرذات اتخاا

امباستخد if...else و  

switch 

 
10 

 
10th, 11th 

 ،لشفهيةا السئلةا
 ليوميا نالمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

Looping (while loop 

and for loop) 
ت على حلقاف لتعرا

 ارلتكرا
10 12rd, 13th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Jump statements 

(break, continue and 

goto) 

زات يعااعلى ف لتعرا

 لقفزا
5 14th 

 

 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 

 

ة، محاضر

 مختبر

Functions (Local 

and global variables, 

Arguments passed 

by value and by 

reference, Default 

values in parameters, 

Overloaded 

functions and 

Recursive functions) 

 

 

 
وال لداعلى ف لتعرا

 كل ما يتعلق بهاو

 

 
 

15 

 

 
 

15th, 16th, 
17th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليوميان المتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Arrays (Single and 

two Dimensional 

arrays, Arrays as 

parameters). 

 علىف لتعرا

كل ما ت ولمصفوفاا

 يتعلق بها

 
10 

 
18th, 19th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Character 
Sequences and 
String handling 

على تسلسل ف لتعرا

معالجة وف الحرا

 لسالسلا
15 

20th, 21th, 
22th 

 

 

 
 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 

 

 
 

ة، محاضر

 مختبر

Pointers 
(Reference 
operator, 

Dereference 
operator, Declaring 
variables of pointer 
types, Pointers and 
arrays, Pointers to 

pointers, void 
pointers and 
Pointers to 
functions) 

 

 

 

 

ات لمؤشراعلى ف لتعرا

 كل ما يتعلق بهاو

 

 

 

 
25 

 

 

 

23 th,24 th 

,25 th ,26th 

,27 th 

 

 
، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 

 
ة، محاضر

 مختبر

Dynamic Memory 
(Operators new 

and new[ ], Check if 
the allocation 

memory is 
successful and 

Operators delete 
and delete[ ] ). 

 

 
كر والذاعلى  فلتعرا

كل ما ولديناميكية ا

 بها يتعلق

 

 

15 

 

 
28 th ,29 

th,30 th 

 



  5 لصفحةا

 لتحتيةالبنية ا 12.

1. How to Program C++ 
2. Step by step with C++ 
3. Pointers in C++ 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.. 

 

 
 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

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

 جع علمية حديثةامرام ستخدا :ي لنظرالجانب ا



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 باتلحاست اندسة تقنياهقسم 
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 المرحلة االولى /لرقمياااللكترونيك 
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

2020 / 2019 
 لسنةا /لفصل ا 5.

150 
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2019 / 9 / 29 
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

 انعلى درا لطالب قان ايكوان على ر ملقرف ايهد
 لتحويل بينهااكيفية ولرقمية اد االعدانظمة افهم - 1
 منهادة الستفاواحتليلها ق طرولرقمية ت اباالبوافهم ومعرفة - 2
 حتليلهاولرقمية ائر والدافهم تصميم ومعرفة - 3
 لرقميةائر والدت امااستخدافهم ومعرفة - 4
 بالعكسو لتماثليم النظااىل ا لرقميةا ملنظاالالنظمة من  لتحويلا قطر معرفة- 5

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط لمقررا جاتمخر  10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 تفي عملياوئر والدامنها في تحليل دة الستفاوالتحويل بينها اق روطلرقمية اد االعدانظمة امعرفة  1-أ 

 لبرمجةا

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

 جةرلخاواخلة الدالرقمية ت الموجااريق معرفة طمنها عن  بلمطلوا

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

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

 دة متعد

 بالعكسولرقمي م النظاالى التماثلي م النظاامن ت لموجااتحويل  5-أ

 لناحيةالمهمة من ائر والداا من هغيرولزمنية ائر والدوالرقمية ادات العداتصميم ق رطمعرفة  6-أ
 لعمليةا

 .ررقملخاصة بالا ةتي رااهلمااف دهألا  - ب

 رةفضل صووالرقمية بابسط ائر والداتصميم  – 1ب 

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

 ستخاماتهاواعملها ق رطمعرفة ولرقمية ائر والداتحليل  – 3ب

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

 لتعلموالتعليم ائق ارط

  لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  :يميةدالكاا اتلمحاضرا

 يلعملا يرالمها بنجالا تطوير ىلع دعاست تاربخ نم بلالطا هيلا جاتحيمال كفر ويي ذلا :يلعملار تبخلما

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةلمحاضرء اثنااتفاعله ى ريق مالحظة مدطلطالب عن التقييم س السااحيث يوفر  :لتفاعليا لتقيما

 كته رمشاو

 ةلمعطاالعلمية ت المالحظادة وامتابعته للماولطالب افهم ى لمعرفة لمدالتي توفر ا :لتحريريةا راتالختباا

دة لمااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لفصليةا راتالختباايسي رلتدا قبل من

 ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال اهلتي تلقاالعلمية ا

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائيةا راتالختباا 

 ريلمهاوايمي دالكاابجانبيها سية رالدالسنة ا لخال

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لمختلفةت اللمشكالة مبتكرل م حلودهيجااعلى ص لحروالطلبة ى الداع البدزرع روح ا 1-ج  

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

 على عاتقهمة لملقاء االعباالنفسية لتحمل التهيئة والطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعواتنمية  3-ج

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



  3 لصفحةا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذللطلبة عي االبدالجانب ا تحفيز
 مختلفةق لمناسبة لها بطرا لعلميةا للحلوا

 مةزلالد الجهواجميع ل لطلبة على بذاتحفيز وعمل ق ريق تشكيل فرطلطلبة عن ابين ون لتعاروح ا تنمية 

 عدة صشخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل

 لتقييمائق ارط

 لطالبامالحظة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشرا لتقييما
 لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

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

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

بالعكس ددي ولترالى الزمني ل المجاامن ت الدلمعاا تحويل 1-د

 تالتصاالل اماتها في مجااستخدت واالدلمعااتحليل  2-د

 ةلمعقدالرياضية ت االدلمختلفة للمعال الحلوا ديجاا 3-د

 لعملية منهادة االستفاق ارت وطلمصفوفااحل وتحليل  4-د 
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية  11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 السئلةا

، لشفهية ا

ر الختباا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

النظمة امعرفة  لرقميةاد االعدم انظا

تحويالتها ولرقمية ا

 خرمن شكل ال

15 1,2,3 

 السئلةا

خ ال،الشفهيةا

 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

 تباالبوا معرفة لرقميةت اباالبوا

 قروط لرقميةا

 اهئدافوو مهااستخدا

15 4,5,6 

 السئلةا

، لشفهيةا

ر الختباا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

ئر والدا تبسيط معرفة فنورخريطة كا

 ريق خريطةط عن

 فنوركا

 

15 
7,8,9 

السئلة ا

خ ال،الشفهيةا

 ليومير اتبا

 ة،محاضر
 مختبر

ئر والدا تصميم معرفة لحسابيةت العملياا

ت لعملياا امباستخد

 وريلضرا لحسابيةا
 لمطلوبةة ائرالدا حسب

30 10,11, 
12,13, 
14,15 

السئلة ا

 خال،الشفهيةا

 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

ية ولحاا ئروالدا تصميم تلقالباا

 قرطو تاباللق ا ىعل

 تحليلها

20 16,17, 
18,19 

السئلة ا

 خال،الشفهيةا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

ادات لعدا تصميم اداتلعدا

 كيفية تحليلهاو لرقميةا
 ماتهااستخدوا

20 20,21, 
22,23 

السئلة ا

 خال،الشفهيةا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

ات لرجسترامعرفة  لتسجيلامغير 

 تصميماتهاوعها انووا

10 24,25 

السئلة ا

 خال،الشفهيةا
 ليوميا رتبا

 ة،محاضر
 مختبر

اع نوا معرفة تلمذبذباا

 تصميماتهاو تلمذبذباا
 لعمليةا ماتهااستخدوا

15 26,27, 
28 

السئلة ا

خ ال،الشفهيةا

 ليومير اتبا

 ة،محاضر
 مختبر

لى التماثلي ا لمحو

 لرقميل المووا قمير

 تماثلي لىا

 ئروالدا تصميم

م لنظاالمحولة من ا

 لتماثليالى ا لرقميا
 بالعكسو

25 29,30 

 لتحتيةالبنية ا 12.

Digital Fundamental by Floyed 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

1- Digital Fundamental by Floyed 
2- 

Digital_Circuit_Analysis_and_Design_with_Sim 
ulink_Modeling_2nd_Ed by Steven T. Karris 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 



  5 لصفحةا

1- Digital Fundamental by Floyed 
2- 

Digital_Circuit_Analysis_and_Design_with_Sim 
ulink_Modeling_2nd_Ed by Steven T. Karris 

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

www.academia.edu 
www.electronics_tutorials.ws 

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير   13.

 لرقمي بهالتصاميم اعالقة و FPGA اللتعريفية عن ا دئلمباابعض ل خااد

http://www.academia.edu/


  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 قسم هندسة تقنيات الحاسبات
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 رلمقرامز ر /سم ا 3. لمرحلة الثانية ا / 2تياضيار

 )ينظر(سبوعي ا
 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

 يسنو
 لسنةا /لفصل ا 5.

90  
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2019 / 10 / 19 
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

لبسيطه الكهربائيه ائر والداحل ض مه لغرزلالالرياضيه املسائل وانني القواطالب على تفهم ة المساعد- 1
 ملعقدهوا

 تلرياضيااه دلطالب يف ماى امبستوء تقارالا2-
 هلندسيل اجملااتطبيقها يف ولطالب الكامنه عند ت الطاقاق اطالواساليب تفكري سليميه اتنميه 3-

 

 

 

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط لمقررا جاتمخر          10.

 لمعرفية اف ادهألا -أ

 ) ……لمتجهاتعريف  -نه كرينهنص مبر (لطالب مثالايذكر  ان1-أ

 ي هالتجاب الضروالنقطي ب الضرالطالب بين ايميز  ان 2-أ

 لتفاضليهت االدلمعااريقه لحل طكثر من الطالب م ايستخد ان 3-أ

 تثيااالحدااع نوالطالب على ف ايتعران  4-أ 

 رلمتكرالتكامل د ايجاالطالب كيفيه ايفهم  ان 5-أ

 ليهاالتي يصل ت االستنتاجاالطالب على صحه ايحكم ان  6-أ 

 لمقررخاصة بالا ةتي راالمهااف دهألا  - ب

 دهمتعدرات سئله غير نمطيه تتطلب مهااحل ولرياضيه ت المشكالاحل بعض – 1ب 

 لتعبير افي ز النجاح والوضووالدقه ا – 2ب

 لمتسلسلالمنطقي التفكير اعلى رات لقداتنمبه  – 3ب

 ياضيه في حلهارساليب ام استخدواياضيه رصياغه مشكله حياتيه صياغه  4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 

 shoW) (dataحاليضااسائل و–-ات محاضر

 لتقييمائق ارط

 

 تحريرية  فصليةت متحاناا

 تحريرية +شفوية  /سبوعيةا راتختباا

سريعة  سئلةا

 بعديةوقبلية  سئلةا

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 ذالستاح الى شره الطالب بانتباايصغي  ان1-ج

 لصف م اتظاوء ولطالب بهدا يهتمان 2-ج

 ةلحياافي ء لعلماوالعلم اثر الطالب على ا فيتعر ان3-ج

 مثالت لرياضيااميه تعلم اهلطالب ايصف ان  4-ج 

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لطلبةامع ار لحووالمناقشة ا

 لتقييمائق ارط

 شنقاور محاوات، ندن، ستبياا

 



  3 لصفحةا

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

 بيلاساو تامولمعلاوزولرماوه للغا ثيح نم ضياتايلراه دامل هيسيستا ترااهم لخريجاب استكا1-د 

 لتفكيرا

 لتيرات المهاوالتي يتعلمها ت المعلوماامن ده الستفاالخريج من اعقليه  تمكن رات مها تنميه2-د 

 الجتماعيهالتنميه المجتمع من حيث اف اداهفي خدمه د ويفها في خدمه متطلباته كفرظتووكتسبها ا
 قتصادية  الاو

 تشغيل بعضس ولقيارات امهاولهندسيه دوات االام استخدالعمليه مثل رات المهاابعض  بكتساا3-د 

 تالالة واالجهزا

 لكامنهت الطاقاق االواطساليب تفكيرسليمه اتنميه  4-د
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا يملعلت ا قةيرط لتقييماريقة ط

 علموضوا

ت مخرجا

 لمطلوبةالتعلم ا

 عألسبوا تلساعاا

 -سبوعيهت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Vector ينظره محاضر
analysis 

 1 3 رسلدالطالب يفهم ا

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 2 3 رسلدالطالب يفهم ا Vector field ينظره محاضر

 سبوعيهت امتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 3 3 رسلدالطالب يفهم ا Linear algebra ينظره محاضر

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 4 3 رسلدالطالب يفهم ا Vector calculs ينظره محاضر

سبوعيه ت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Scalars and ينظره محاضر
vector unit 

 5 3 رسلدالطالب يفهم ا

سبوعيه ت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Orthogonal ينظره محاضر
vector 

 6 3 رسلدالطالب يفهم ا

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 7 3 رسلدالطالب يفهم ا Dot product ينظره محاضر

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 8 3 رسلدالطالب يفهم ا cross product ينظره محاضر

سبوعيه ت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Theory for ينظره محاضر
vector field 

 9 3 رسلدالطالب يفهم ا

سبوعيه ت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Vector ينظره محاضر
variable 
function 

 10 3 رسلدالطالب يفهم ا

 سبوعيها تمتحاناا

 هيدعبو هبيق ل  هلئسا

 Polar ينظره محاضر
coordinates – 

gradient in 
polar 

 11 3 رسلدالطالب يفهم ا

سبوعيه ت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Spherical ينظره محاضر
coordinates 

 12 3 رسلدالطالب يفهم ا

سبوعيه ت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Complex ينظره محاضر
number 

 13 3 رسلدالطالب يفهم ا

سبوعيه ت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Polar form of يره نظمحاضر
complex 
number 

 14 3 رسلدالطالب يفهم ا

سبوعيه ت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Algebra for ينظره محاضر
complex 
number 

 15 3 رسلدالطالب يفهم ا

سبوعيه ت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Algebra for ينظره محاضر
Spherical 

coordinates 

 16 3 رسلدالطالب يفهم ا

 



  5 لصفحةا

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 17 3 رسلدالطالب يفهم ا Infinite series ينظره محاضر

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 18 3 رسلدالطالب يفهم ا Power series ينظره محاضر

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 Convergence ينظره محاضر
and  

divergence 
series 

 19 3 رسلدالطالب يفهم ا

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 Number and ينظره محاضر
Complex 

series 

 20 3 رسلدالطالب يفهم ا

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 Complex ينظره محاضر
variable 

 21 3 رسلدالطالب يفهم ا

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 – Cauchy ينظره محاضر
Riemann 
equations 

 22 3 رسلدالطالب يفهم ا

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 Differential ينظره محاضر
equation 

 23 3 رسلدالطالب يفهم ا

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوقبليه  سئلها

 Differential ينظره محاضر
equation of 

the first order 

 24 3 رسلدالطالب يفهم ا

سبوعيه ت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Differential ينظره محاضر
equation of n 

order 

 25 3 رسلدالطالب يفهم ا

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 26 3 رسلدالطالب يفهم ا Application ينظره محاضر

سبوعيه ت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Multiple ينظره محاضر
integrations 

 27 3 رسلدالطالب يفهم ا

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 28 3 رسلدالطالب يفهم ا Surface area ينظره محاضر

 سبوعيها تمتحاناا
 بعديهوسئله  قبليه ا

 Green ينظره محاضر
theorem 

 29 3 رسلدالطالب يفهم ا

سبوعيه ت امتحاناا

 بعديهوسئله قبليه ا

 Stokes يره نظمحاضر
theorem 

 30 3 رسلدالطالب يفهم ا

 لتحتيةالبنية ا         12.

Calculus II 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 النرتنتا –لكتب ا

 



  6 لصفحةا

Calculus Thomas -13th edition 

Schaum,s mathematic book 

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

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 

 ةلهندسيروس الدامنه في دة الستفاس البالت ضافه تحويالا1-

 لتطبيقيهت الرياضياالبرمجيه في اللغه ا امستخدا- 2



  1 صفحةال

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفااق حقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية النخبة الجامعة 

 
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. قسم هندسة تقنيات الحاسبات

 
 رلمقرامز ر /سم ا 3. المرحلة الثانية /لدقيقالمعالج اية رمعما

 مختبر ة ،محاضر 
 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

 
 لسنةا /لفصل ا 5. 2020/2019

 
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 150

 
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 4 / 10 /  2019

 
 رلمقراف ادأه  8.

  . ةينورتكالا ةبسللحا  ةيساالسا ءازالجا ةفعرموة يسيئرلا تانملكوبا ماملال-ا   1 

  .حلاسبةاملستخدمة يف ة اكرالذالرئيسية من اع االنوامعرفة - 2 

  .نيةواللكرتاحلاسبة امكوناهتا يف وملركزية املعاجلة ة احدومعرفة - 3 

  .ةبحلاسا ةموظملن تحاالالصاو ةنايصلا ءارجاو لطاعالا صيخشت نم ةنكمت ةيقبيطتو ةيمعل ةرامه كالتم-ا   4 

   



  2 صفحةال

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط المقرر جاتمخر 10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

  .نية واللكترالحاسة ر المختلفة لتطوا حلالمرا معرفة1-أ

 ئها لرئيسيةاجزوانية واللكترالمختلفة للحاسبة اع االنوا معرفة2-أ

 ثانويةة كروذائيسية ة ركرذامن ة كرالمختلفة للذت التصنيفاة واكراالساسية للذالهيكلية امعرفة  3-أ

 لمركزية المعالجة ة االساسية لوحدا لهيكليةا معرفة4-أ

 نيةواللكترالحاسبة اخل ت دالبياناامعرفة كيفية تمثيل  5-أ

 8086 علمعالج من نوامعرفة  6-أ

  .ررقملبا  خاصةلا ةتي راالمهااف دهألا  - ب

 نيةواللكترالحاسبة افي ل العطااعلى تشخيص رة لقدا– 1ب

  8086 لخاصة بالمعالجزات االيعاام استخداعلى رة لقدا – 2ب

 نيةواللكترالمختلفة للحاسبة اع االنواعلى معرفة رة لقدا – 3ب

 8086 لخاصة بالمعالجزات االيعاام استخداعلى رة لقدا ا 4-ب 

 لتعلماو يمعلتلاق ئارط

  لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  :يميةدالكاا اتلمحاضرا

 لعمليري المهاالجانب اتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج ايوفر كل مايحتاي لذا :لعمليا لمختبرا

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةلمحاضرء اثنااتفاعله ى ريق مالحظة مدطلطالب عن التقييم س السااحيث يوفر  :لتفاعليا لتقيما

 كته رمشاو

 ةلمعطاالعلمية ت المالحظادة وامتابعته للماولطالب افهم ى لمعرفة لمدالتي توفر ا :لتحريريةا راتالختباا

 يسيرلتداقبل  من 

 اهقالي تتلا ةيلعلماة دالما مع هلعفاتو بلالطا مامتاه ىدم ييمقتل ةيسطولا قةلحلاتكون و :ةيلفصلا ترااتبالخا

 ري لمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائيةا راتالختباا

 يرالمهاوي ميداكالا اهنبياجب ةيسرادلا ةنلسال الخ

 لقيميةوانية الوجداف ادهألا -ج

 لمختلفةت اللمشكالة مبتكرل م حلودهيجااعلى ص لحروالطلبة ى الداع البدزرع روح ا 1-ج 

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

 على عاتقهمة لملقاء االعباالنفسية لتحمل التهيئة والطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعواتنمية  3-ج 

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



  3 صفحةال

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاا لطلبةالطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز

 مختلفةق لمناسبة لها بطرا لعمليةال لحلوا

 مةزلالد الجهواجميع ل لطلبة على بذاتحفيز وعمل ق ريق تشكيل فرطلطلبة عن ابين ون لتعاروح ا تنمية 

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل

 لتقييمائق ارط

 

 لطالبامالحظة تفاعل  لخال منة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشرا لتقييما

 لكص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

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

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

نية واللكترالحاسبة امعالجتها في ق رل وطالعطااتحليل  1-د

 ني واللكترالحاسبة المسستخدمة في ت البياناا تحليل 2-د

 لماكنةالغة ام ستخدافي رة مهاب كتساا 3-د

 

 
 

 لتحتيةالبنية ا         11.

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

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

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

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2



  4 صفحةال

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

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 



  5 صفحةال

 رلمقرابنية   10.

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

، لشفهية االسئلة ا

 ليومير االختباا

 ة،محاضر
 مختبر

General 
architecture of 

digital computer, 

اء الجزاعلى ف لتعرا

 لحاسبةالرئيسية في ا

10 1,2 

  review of 8085 p    

 السئلةا
 رالختبا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

8085 memory 
addressing 

 دئلمباا معرفة
 لرئيسية لهيكليةا

10 3,4 

   لحاسبةا   ليوميا

 ،ممحاضر 
 ختبر

8085 1/0addressing تمثيلق رط معرفة 
 خلدا تلبياناا

10 5,6 

   نيةوالكتراحاسبة ال  

 ،لشفهيةا السئلةا
 ليوميا رالختباا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

8085 machine cycle 
& bus timing 

 تلمكوناا معرفة
 ةلوحد لرئيسةا

10 7,7 

   لمركزيةالمعالجة ا  رالختباا 

     ليوميا 

 السئلةا
 رالختبا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

8085 Interrupt 
Types 

 ةكرالذاعلة  فلتعرا
 تصنيفاتهاو نوعهاوا

5 9 

   لمختلفةا   ليوميا

 السئلةا
 رالختبا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

Introduction to 
8086 p 

 اعالنوامعرفة 
 لخادلال لمختلفةا

5 10 

   فياج الخروا   ليوميا

   لحاسبةا   

السئلة ا

 رالختبا،الشفهيةا
 ليوميا

 ة،محاضر

 مختبر

Software 
Architecture, BIU, 

EU, registers, 
pipeline 

 لمستخدمةا قلالنوا

 لحاسبةا خلدا
 عهاانووا

10 11,12 

السئلة ا

 رالختبا،الشفهيةا
 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Memory 
segmentation, 

generating memory 
address 

بين لغة ق لفرا

 لماكنةوالحاسبة ا

5 13 

السئلة ا

 رالختبا،الشفهيةا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

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

 لرئيسةا تلمكوناا

 8085 للمعالج
5 14 

  double word)    

السئلة ا

 رالختبا،الشفهيةا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Pin configuration, 
min &max 

mode,8288 bus 
controller, 8284 

system clock 

 لمعالجا برمجة

8085 
10 15,16 

السئلة ا

 رالختبا،الشفهيةا
 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Addressing mode, 
machine language 

coding 

 محالبرامثلة عن ا

 8085 لل لمختلفةا
10 17,18 

السئلة ا

 رالختبا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

8086 instructions 

set  (Data transfer 

LOOP instructions 

 25 19,20,21, 
22,23 

 



  6 صفحةال

السئلة ا

 رالختبا،الشفهيةا
 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Stack memory, POP 
& PUSH instructions 

 5 24 

السئلة ا

 رالختبا،الشفهيةا

 ليوميا

 ة،محاضر
 مختبر

Memory read & 
write Bus Cycles, 

Idle & wait state 

 5 25 

 السئلةا
 رالختبا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

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

Control Logic, 
memory expansion. 

 10 26,27 

    ليوميا

 السئلةا
 رالختبا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 رتب خم

1/0 Interface 

Circuits(lsolated 
input/output & 
Memory 

input/output, 1/0 

instructions, 
Input/Output Bus 

Cycles ) 

 10 28,29 

    ليوميا

 السئلةا
 رالختبا،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

8086 Interrupt 
Types 

 5 30 

     ليوميا

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير  11.

 

 ةكرالذت والمعالجاالرئيسية من ا اءالجزوالحديثة للحاسبة اع االنوالتعريفية عن دئ المباابعض ل خااد 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصادة الستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 قسم هندسة تقنيات الحاسبات
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 المرحلة الثانية /تلقياساة واألجهزا
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. عمليي ، نظر /سبوعي ا

2020/2019 
 لسنةا /لفصل ا 5.

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 120

201  لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 29 / 9 / 9

 رلمقراف ادأه 8.

 علىدرا لطالب قان ايكوان ىل ر املقرف ايهد
 لكهربائيةاخلاصة باهلندسة الفيزيائية ت الكمياس اقياات حدومعرفة - 1
 ألساسيةالكهربائية ت اخلاصة باملعامالس القياة اجهزامعرفة - 2
 نيةوأللكرتت اخلاصة ياملعامالس القياة اجهزامعرفة - 3
 -ملوقعا –ارة حلرا –كالضغط (ملختلفة الفيزيائية ت ايالكم ت امتحسساب و سلسكووألافهم كيفية عمل ومعرفة - 4
 ..)لتعجيلا
 ملختلفةاها ارلكهربائية بأطورة األشااخلاصة بتوليد ة األجهزافهم كيفية عمل ومعرفة - 5

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط لمقررا جاتمخر 10.

 لمعرفية اف ادهألا -أ

 لكهربائيةالخاصة بالهندسة الفيزيائية ت الكمياس اقياات حدومعرفة  1-أ

ألساسية الكهربائية ت الخاصة بالمعامالس القياة اجهزا معرفة 2-أ

 نيةوأللكترت الخاصة يالمعامالس القياة اجهزامعرفة  3-أ

 –كالضغط (لمختلفة ا يائيةزلفيا تلكميات امتحسساب و سلسكووألافهم كيفية عمل ومعرفة  4-أ

  ..)لتعجيلا -لموقعا –ارة لحرا

 لمختلفةاا ارهوطلكهربائية بأرة األشاالخاصة بتوليد ة األجهزاعمل فهم كيفية ومعرفة  5-أ

 لمقرر خاصة بالاتية راالمهااف دهألا  - ب

 ألساسيةالكهربائية ت الخاصة بالمعامالس القياة اجهزام استخدا – 1ب

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

 اروطألدة الكهربائية متعدرة األشاالخاصة بتوليد ة األجهزام استخدا – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

  لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  :يميةدالكاا اتلمحاضرا

 لعمليري المهاالجانب اتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج ايوفر كل مايحتاي لذا :لعمليا لمختبرا
 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةلمحاضرء اثنااتفاعله ى ريق مالحظة مدطلطالب عن التقييم س السااحيث يوفر  :لتفاعليا لتقيما
 كتهرمشاو

 ةلمعطاالعلمية ت المالحظادة وامتابعته للماولطالب افهم ى لمعرفة لمدالتي توفر ا :لتحريريةا راتالختباا 

 يسي رلتدا قبل من

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لفصليةا راتالختباا

 ري لمهاوايمي دالكاا اسي بجانبيهرالدا لفصلا لخال

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائيةا راتالختباا

 ريلمهاوايمي دالكااسية بجانبيها رالدالسنة ا لخال

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لمختلفةت اللمشكالة مبتكرل م حلودهيجااعلى ص لحروالطلبة ى الداع البدزرع روح ا 1-ج   

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

 على عاتقهمة لملقاء االعباالنفسية لتحمل التهيئة والطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعواتنمية  3-ج 

 ضيةمرلى نتائج ل الوصولعمل لز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
  مختلفةق لمناسبة لها بطرا لعلميةا للحلوا

 مةزلالد الجهواجميع ل لطلبة على بذاتحفيز وعمل ق ريق تشكيل فرطلطلبة عن ابين ون لتعاروح ا تنمية

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل

 



  3 لصفحةا

 لتقييمائق ارط

 لطالبامالحظة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشرا لتقييما
 لكذص بخصوت لمالحظااتثبيت و ةضرلمحاا ءثناا

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

 ). يلشخصا رلتطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

 لكهربائيةالخاصة بالهندسة س القياة اجهزاام ستخداعلى رة لمقدا 1-د

 نية وأللكتروالكهربائية ت الموجااتحليل ة جهزالتعامل مع اعلى  رةلمقدا 2-د

 كيفية تصميمهاولفيزيائية ت الخاصة بالكميات المتحسساالتعامل مع اعلى رة لمقدا 3-د

 نيةوأللكتروالكهربائية س القياة اجهزاتصميم وصيانة  4-د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رلمقرابنية          11.

أو  /ة لوحداسم ا لتعليماريقة ط لتقييماريقة ط

 علموضوا

لتعلم ت امخرجا

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

السئلة ا

ن المتحا،الشفهيةا

 ليوميا

ة، محاضر

 مختبر

Introduction To 

Measurements 

Quantities And 
Instruments. 

س قياات حدومعرفة 

لفيزيائية ات لكمياا

 لخاصة بالهندسةا
 لكهربائيةا

 
16 

1st, 2nd, 
3rd, 4th 

 السئلةا

ن المتحا،الشفهيةا

 ليوميا

ة، محاضر

 مختبر

Electromechanical 

Indicating 

Instruments 

س لقياة اجهزامعرفة 

ت لخاصة بالمعامالا

 ألساسيةالكهربائية ا

 

16 
5th, 6th, 

7th, 8th 

 السئلةا

ن المتحا،الشفهيةا

 ليوميا

ة، محاضر

 مختبر
Bridges And Their 

Applications. 

س لقياة اجهزامعرفة 

ت لخاصة بالمعامالا

 ألساسيةالكهربائية ا

 

16 
9th, 10th, 

11th, 12th 

السئلة ا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

ة، محاضر

 مختبر

 
Oscilloscopes 

فهم كيفية عمل ومعرفة 

 بسلسكووألا

 

16 
13th, 

14th, 

15th, 16th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

 
Signal Generation. 

فهم كيفية عمل ومعرفة 

لخاصة بتوليد ة األجهزا

لكهربائية رة األشاا

 لمختلفةاا ارهوطبأ

 
16 

17th, 

18th, 

19th, 20th 

21, 22 

 ,23rd 12 فهم كيفية عملومعرفة  Primary Sensing ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا



  4 لصفحةا

 تلكميات امتحسسا .Elements مختبر ليومين االمتحاا
 لفيزيائيةا

 24th, 25th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Analogue And 

Digital Data 

Acquisition System. 

م فهم نظاومعرفة 

 تلبيانااعلى ل لحصوا

 .ريةظلتناوالرقمية ا
12 

26th, 

27th, 28th 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

ة، محاضر

 مختبر

Computer – 

Controlled Test 

System. 

لحاسب ام استخدافهم 

 تأللي في عملياا

 سلقياا
8 29th, 30th 

 

 
 

 لتحتيةالبنية ا         12.

“Modern electronic instrumentation and 
measuring techniques”, Cooper D & A D 
Helfrick 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

1. “Electronic Instrumentation”, H. S. Kalsi 
2. “Electronic Instrumentation and 
Measurements”, David A Bell 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

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

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

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

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

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب
.. 
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 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض ت والتصاالت ابعض تطبيقال خااد

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


  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 قسم هندسة تقنيات الحاسبات
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 الثانية المرحلة / 2 بلحاسوابرمجة 
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

2020/2019 
 لسنةا /لفصل ا 5.

150 
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

201 9 / 9 / 29 
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

ص عالقة باالختصاذات يف حل مسائل   C++ لغة امستخدوا برجمتهاو نيةوإللكرتا بحلاسوا لطالب علىا تعريف ىلا رملقرا فيهد

 :لخال من
ت ملدخالوات لبيانااع انوات والطالب باملتغرياتعريف - 1

 تملخرجاوا
 لشرطيةالرياضية واملنطقية وط الشرارات و القرذ اختاايفهم على ف ويتعر- 2

ار الستمراكيفية ت وحللقاوط والشرء انشاايفهم كيفية ف ويتعر- 3

 لتوقفا
 الخ...يف رتعاويف ركل ما يتعلق هبا من تعاوال ولدايفهم ف ويتعر- 4
 لبعدينواحد الوالبعد ت ذات املصفوفاايفهم ف ويتعر- 5

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 تلمخرجات والمدخالت والبيانااع انوات والمتغيرامعرفة  1-أ 

 ية طلشروالرياضية والمنطقية وط الشراع انوا معرفة 2-أ

 لتوقفار واالستمراكيفية ت ولحلقاوط والشرء انشاامعرفة  كيفية   3-أ

 كل ما يتعلق بها وال ولدا معرفة 4-أ

 لبعدينواحد الوالبعد ت ذات المصفوفاامعرفة   5-أ

خاصة لاتية  راالمهااف دهألا  - ب

زات اليعااتنفيذ  – 1ب .ررقملبا

 واللدوا

 ++Cـلا ا بلغةهتنفيذومج البراتنفيذ وكتابة  – 2ب   
 صعالقة باالختصاذات مج  اتصميم بر – 3ب    

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  :يميةدالكاا اتلمحاضرا

 ريلمهاالجانب اتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج ايوفر كل مايحتاي لذا :لعمليا لمختبرا
 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةلمحاضرء اثنااتفاعله ى ريق مالحظة مدطلطالب عن التقييم س السااحيث يوفر  :لتفاعليا لتقيما
 كته رمشاو

 ةلمعطاالعلمية ت المالحظادة وامتابعته للماولطالب افهم ى لمعرفة لمدالتي توفر ا :لتحريريةا راتالختباا

 يسي رلتداقبل  من

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لفصليةا راتالختباا

 ري لمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائيةا راتالختباا
 ريلمهاوايمي دالكااسية بجانبيها رالدالسنة ا لخال

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لمختلفةات للمشكالة مبتكرل م حلودهيجااعلى ص لحروالطلبة ى الداع البدزرع روح ا 1-ج

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

على عاتقهم ة لملقاء االعباالنفسية لتحمل التهيئة والطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعوا تنمية 3-ج

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

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 مختلفةق لمناسبة لها بطرا لعلميةا للحلوا

د لجهواجميع ل لطلبة على بذاتحفيز وعمل ق ريق تشكيل فرطلطلبة عن ابين ون لتعاروح ا تنمية 

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل مةزلالا

 



  3 لصفحةا

 لتقييمائق ارط

 لطالبامالحظة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشرا لتقييما
 لكص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

ق لعمل ضمن فراعلى اع والبدز واالنجاالطالب على رة اقدى يتم تقييم مد :لعمليةا يعرلمشاا 

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا لنتائجوا

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

 ++C لبرمجةالغة زات يعااتنفيذ كافة  - 1د

 ++Cـلا ا بلغةهتنفيذومج البراكتابة  - 2د
 ++C لغةام باستخدص عالقة باالختصاذات مج  اتصميم بر - 3د

 

 

 

 

 

 رلمقرابنية          11.

ريقة ط لتقييماريقة ط

 لتعليما

ت مخرجا علموضوأو ا /ة لوحداسم ا

 لمطلوبةالتعلم ا

 عألسبوا تلساعاا

 
السئلة ا

ن المتحا،الشفهيةا

 ليوميا

 
ة، محاضر

 مختبر

C++ Review 

Program structure, 

namespace, 

identifiers, variables, 

constants, operators, 

typecasting, control 

structures functions). 

 
 

على لغة ف لتعرا

 لبرمجةا

 
 

8 

 
 

1st, 2nd, 

 السئلةا

ن المتحا،الشفهيةا

 ليوميا

ة، محاضر

 مختبر

Introduction to Object- 

Oriented Programming in 

(C++. 

على لغة ف لتعرا

 لبرمجةا

 

4 
3rd 

 

السئلة ا

ن المتحا،الشفهيةا

 ليوميا

 

 
ة، محاضر

 مختبر

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

function members, 

constructors  and their 

types, destructors and 
operator overloading) 

 
على ف لتعرا

 اعنووا اتلمتغيرا

اع نوت، والبياناا

 لمجات، لبياناا

 ات،لمتغيرا

 

 
20 

 

 
4, 5th, 6th, 

7th, 8th+, 

 

السئلة ا

ن المتحا،الشفهيةا

 ليوميا

 
ة، محاضر

 مختبر

Polymorphism (Pointers 

in C++, Pointes and 

Objects, this pointer, 

virtual and pure virtual 

functions, Implementing 

polymorphism) 

 
على ف لتعرا

 كلو تلمشغالا

 ما يتعلق بها

 

24 

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

13th14th 

 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 

ة، محاضر

 مختبر

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

 

على ف لتعرا

 كلو تلمشغالا

 ما يتعلق بها

 

 
20 

 
15th, 

16th17th, 

18th, 19th 



  4 لصفحةا

 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 

ة، محاضر

 مختبر

stream classes, Unformatted 

and formatted VO, 

manipulators, File stream, 

C++ File stream classes, 

File  management 

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

 

 
على ف لتعرا

 ارلتكرت احلقا

 
 

24 

 
20th21st, 

22nd, 23rd, 

24th, 25th 

 

 

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 

 

ة، محاضر

 مختبر

Templates, Exceptions and 

STL (What is templ ate? 

function templates and 

class templates, Introduction 

to exception, try-catch-throw, 

multiple catch, catch all, 

rethrowing exception, 

implementin g user defined 

exceptions, Overview and use 

of Standard Template 
Library). 

  

 

 
24 

 

 
25th26th, 

27th, 28th, 

29th, 30th 

 

 

 

 

 
 

 لتحتيةالبنية ا         12.

1. How to Program C++ 
2. Step by step with C++ 
3. Pointers in C++ 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2 

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.. 

 

 
 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

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



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 قسم هندسة تقنيات الحاسبات
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 المرحلة الثانية /نيكوأللكترا
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

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

2020/2019 
 لسنةا /لفصل ا 5.

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. 120

201 9 / 10 / 4 
 لوصفا اذاد هعدإ يخرتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

 تصنيعها كيفيةو نيةواللكرتا ادملوا على خصائصع الطالا
 رنسيستوالرتد وايوالعملية للدت التطبيقاامعرفة وفهم 
 حدواعمل كل ا مبدرات وتسيستوالرتاع انوات أمعرفة مكربوفهم 
 عهاانووالكهربائية رة اإلشات امعرفة مضخماوفهم 

 ملستخدمةالكهربائية ائر والدت واللمضخمالعملية ت التطبيقاا
 

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفية اف ادهألا -أ

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

 بطه فيق رروطجة منه رخاوالخلة الدرة اإلشااخصائص وعمله ا مبدر نسستوالترالى ف التعرا2-أ 

  نيةواللكترائر والدا

 اعالنوه اذهمن ة حدواعمل كل ا مبدرات ونستوالتراع انوأ 3-أ

                                             ئوالدالك في تصميم ذيف ظكيفية تور وونستالترامن ع ية لكل نوددلتراالستجابة اعلى  فلتعرا4-أ

 لكهربائيةا

 الستجابةالى امة فيها باإلضافة دلمستخت التطبيقاواعها انورة أإلشات اعلى مضخماف لتعرا 5-أ 

  تلمضخماا هلهذ يةددلترا

 لمتكاملةائر والداعلى ف لتعرا 6-أ

  .ررقملخاصة بالا ةتي راالمهااف دهألا  - ب

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

 ةينعم يمق فقو ية ئابهركر ئاود يممة تصيفيك – 2ب

 ب3 -
 ب4-

 لتعلموالتعليم ائق ارط

  لمعرفي للطالبالصيد امتين لدعم ي و قوس ساأضع وم في هلتي تساا يميةدالكاا اتلمحاضرا

 زتعزوا تدعم ورهلتي بدوالعملية رب التجااريق طلعملية للطالب عن ة الخبرايوفر ي لذالعملي  ا لمختبرا

 يلنظرا نبلجاا وادراك فهم

 لتقييمائق ارط

 لتي يعتمداجعة الرالتغذية ق ارى طحداي ذ وهألستاوالطالب ابين ة مباشررة لتي تتم بصوالتفاعلي ا لتقييما
لتي اية ورلدالتحريرية ا راتالختباا لتعلموالتعليم ايسية في تقييم عملية رلتدالهيئة ا ءعضاأعليها 

 يسيرلتدامن قبل  ةلمعطاا دةلماا تفاعل معى مدولعلمي ى اللمحتو لبالطا متابعةى عن مدت توفرمعلوما

 لعلمية بجانبيهادة اتابعته للمامولطالب م اتماى اهقيم مدألتي الوسطى الحلقة ن اتكوولفصلية  ا راتالختباا

 سي كاملدرافصل ل خالري لمهاوا يلنظرا

 سنةل لعلمية خالدة اتمامه بالماواهتفاعله ى مدو البالط لنهائية في تقييمالحلقة اي وهلنهائية  ا تالمتحاناا
 كاملة سيةدرا

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لمختلفةاللمشاكل ة مبتكرل م حلودهيجااعلى ص لحروالطلبة اعند اع البدروح ا زرع1-ج

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

 على عاتقهم ة لملقاء األعباالنفسية لتحمل التهيئة والطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعواتنمية 3-ج

 ائج مرضيةلى نتل العمل للوصوز انجااعلى ة لمثابرص والحراتنمية قيم  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط
 



  3 لصفحةا

 مناسبةل حلود يجاإحثهم على ولطلبة م اماامشاكل مختلفة ح رطريق طعي عن اإلبدالجانب ا تحفيز

 تحفيزولتنمية واون لتعاروح التنمية دوري تغيير بنيتها بشكل وعمل يتم تقييم نتائج عملها ق فر تشكيل
 لمختلفةروف الحثيثة للعمل بالزد الجهول اعلى بذ بلطالا

 لتقييمائق ارط

  لكص ذبخصو مالحظاتهم تثبيتويسي بشكل مباشر رلتدالتقييم من قبل احيث يتم  لمباشرالتقييم ا

 لجماعيا لعملز واالنجااع واالبدالطالب على رة اقدى حي يتم تقييم مدج لتخرايع رمشاولعملية ا يعرلمشاا

 لمختلفةالعلمية ت اللمشكالل لحلودل ايجااعلى  تهرقدو

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

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

 فق قيم معينةوئر كهربائية دواكيفية تصميم  – 2ب

 د2

 د3-

 د4-
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

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

   لمطلوبةا علموضوا  

 +ةمحاضر شفهير ختباا
 مختبر

 شبهاد لمواعن  مقدمة تلموصاله اشباا
 خصائصولموصلة ا

10 2+1 

   ديوالدا   

 + ةمحاضر يومير ختباا

 مختبر

 الفي د يوالدت اتطبيقا ديوالدت اتطبيقا

DC 
10 4+3 

 +ةمحاضر يومير تبااخ
 مختبر

 فيد يوالدا تتطبيقا ديوالدت اتطبيقا
ACال 

10 6+5 

 7 5 ديودالزينير ا ديودالزينير ا ةمحاضر يومير ختباا
 تطبيقاتهوخصائصه   مختبر+ 

 8+9+10 15 خصاBJTرنسستوالترا رنسيستواترBJT ةمحاضر شفهير ختباا
  بطهق رروطئصه   مختبر+ 

 11+12+ 10 ئردواتحليل  ئردواتحليل  +ةمحاضر شفهير ختباا
 الفي ر نسيستوالترا مختبر 

DC 
 الفي ر نسيستوالترا

DC 
 + 13 

 فصلي رختباا
 يتحرير

 +ةمحاضر
 مختبر

 ئردوا تحليل

 فيرنسيستوالترا

AC ال 

ئر دوا تحليل

 فيرنسيستوالترا

 تيالدلمووا AC ال

20 +15+14 
17+ 16 

   هذه حلل ةمدخست  ملا   

   ئروالدا   

ر ختباا

 يتحرير

 +ةمحاضر
 مختبر

 FET  رنسيستوالترا FET رنسيستواتر
 تطبيقاتهو  خصائصه

20 +19+18 
21+20 

 رختباا
 يتحرير

 +ةمحاضر
 مختبر

 ييةدلترا الستجابةا يةددلتراالستجابة ا
 راتنسيستواللتر

10 23+ 22 

   عهاابانو   فصلي

ر ختباا

 يتحرير

 + ةمحاضر
 مختبر

رة إلشات امضخما

 تطبيقاتهوعها انوأ

رة إلشات امضخما

 تطبيقاتهوعها انوأ
20 +25+24 

27+ 26 
 +ةمحاضر نهائيرختباا

 مختبر
 28+29+ 15 لتكامليةائر والدا لتكامليةائر والدا

30 

 12. لتحتيةالبنية ا    

Electronic device and circuit theory 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

Electronic device and circuit theory 
Electronic device and systems 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

 



  5 لصفحةا

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 



  1 لصفحةا

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 الجامعة النخبة كلية 

 / المركز علمي القسم ال .2
 سة تقنيات الحاسباتقسم هند  

 اسم / رمز المقرر .3
 المرحلة الثانية /تطبيقات الحاسوب

 أشكال الحضور المتاحة .4
 اسبوعي

 الفصل / السنة .5
 السنة الدراسية الثالثة /فصلين دراسيين

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 عملي 60نظري ,  30ساعة:  90

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
20 / 4/2019   

 أهداف المقرر .8

  للبرمجة باستعمال الماتالبإعطاء الدارس معلومات عن المفاهيم. 
 .تمكين الطالب من كتابة برامج بالماتالب 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  2 لصفحةا

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

   اذا اتم الطالب هذا المقرر بنجاح فانه يكون قادرا على ان:    : :  هداف المعرفية األ -أ
 يعرف المفاهيم االساسية للبرمجه بالماتالب. -1أ

 يفسر المسألة البرمجية ويعبر عنها برمجيا باستعمال الماتالب . -2أ

 اي تطبيق حاسوبي باستعمال الماتالب. كمقدمة في بناءيعرف االساسيات  -3أ

 

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

 يترجم المسألة البرمجية الى برنامج حاسوبي باستعمال الماتالب.  - 1ب

 حاسوبيا.يطبق البرامج المتنوعة  – 2ب

 ينتج برامج حاسوبية بالماتالب وفقا للمسألة المعطاة. – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

العرض النظري لمفردات المنهاج عن طريق االستعانة ببعض المباديء الهندسية العامة والتي تصب بتحليل  -

 (9الفقرة من  3الى أ 1طبيق اساسيات البرمجة بالماتالب. )الحصول على أوت
من الفقرة  2و ب 2توجيه الطالب الى حاسوب داخل المختبر وحل أمثلة تطبيقية برمجية. )الحصول على أ -

9) 
الى  1التدريبات المختبرية من خالل توجيه الطلبة الى حل واجبات برمجية داخل المختبر. )الحصول على ب -

 (9من الفقرة  3ب
 (3تية وكتابة المسائل برمجيا. )للحصول على بتكليف الطلبة بحل واجبات صفية او بي -

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

الى  1أاالختبار التحصيلي والواجبات الصفية والمنزلية لمعرفة قاعدة المعرفة لدى الطالب للتحقق من  -1

 .3أ
 .3الى ب 1االختبار المختبري للتحقق من ب -2
 .3باختبار حلول الواجبات وتصحيحها لكل طالب للتحقق من  -3
 
 
  : اذا اتم الطالب هذا المقرر بنجاح فانه يكون قادرا على ان:  األهداف الوجدانية والقيمية:  -ج

مهنة الهندسة والمسؤولية األخالقية باالضافة الى الحاجة إلى التعلم مدى الحياة  تطلباتيدرك م -1ج

 والقدرة على االنخراط فيه. 

 مختلف مجاالت الحياة.يقدّر البرمجة ويدرك أهميتها في -2ج

يستوعب لماذا عليه تعلم البرمجة, ويعرف أن األمية المقبلة ليست عدم معرفة القراءة والكتابة انما  -3ج

 هي الجهل بتطبيقات الحاسوب والبرمجة.
 طرائق التعليم والتعلم     



  3 لصفحةا

 

تكليفه بتحليل ضمن حلقة مختبرية ويتم  طالبال توجيه يتم  9من الفقرة  2و ج 1للوصول الى ج -

وبرمجة نظام أو تطبيق هندسي بسيط باستعمال القوانين والعبارات البرمجية الخاصة بالماتالب 

  . وعرض نتائج التحليل والبرمجة
مالحظات مهمة عن مدى أهمية البرمجة في حياتنا وعن مدى تقدم بعض  إعطاءيتم  3للوصول ج -

حياتنا وتستخدم على مدى واسع مثل تطبيقات طبية  يتم استعراض برامج مهمة في أيضابرمجيا,  األمم

 او زراعية وغيرها من التطبيقات التي تمت برمجتها من قبل مهندسين ومحللين وبرمجين.

 

 
 طرائق التقييم    

 

يتم عرض النتائج صفيا ليتم مناقشتها ومشاركة بقية الدارسين   9من الفقرة  3وج 2و ج 1للتحقق من ج

اذا كان هناك خطأ بالحل كما ويتم مناقشة الطالب عن البرمجة وأنواع لغات  األخطاءوتصحيح  في النقاش

 البرمجة وكيفية االستفادة منها لتطوير برنامج او تطبيق معين والتفكير بكيفية االستفادة منها واقعياً.

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

 .بناء األفكار والتواصل بها بشكل فعال شفهيا وخطيا  - 1د

 .إدارة الوقت والعمل ضمن المواعيد النهائية  - 2د

 .البحث عن المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات    - 3د

للتوصل الى أسلوب برمجي لبناء تطبيق  والمناقشة واالستعانة باراء بعضهم البعض الحوار على القدرة  - 4د

 بسيط مقترح.
 .مستمر لما بعد التخرجالذاتي التطوير ال توفير اسايات تمّكن الطالب من  - 5د

 



  4 لصفحةا

 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2 

 أن يكون الطالب قادرا 4

على فهم اسايات 

تطبيقات الحاسوب 

وأساسيات عن بيئة 

 الماتالب البرمجية.

 

 

Introduction to 
computer 

application and 
matlab 

environment. 

عرض 

 نظري
ومختبري 

باالستعانة 

بالمخططات 

التوضيحية 

واللوحة 

الذكية 

 والماتالب.

أسئلة عامة 

 ومناقشة

3-4 

أن يكون الطالب قادرا  4

 على فهم اسايات 
 البرمجة بالماتالب.

 

  

Matlab basics 
and write  

variables and 
assignments 

 
 
 

 

 

 

عرض 

مختبري 

باالستعانة 

باللوحة الذكية 

وبرنامج 

 الماتالب. 
 

تطبيق أمثله 

على 

الحاسوب + 

امتحان 

 تحصيلي
  

  
  

5-6-7-8 
 

8 
 

أن يكون الطالب قادرا 

 على فهم اسايات 
المصفوفات األحادية 

والثنائية االبعاد وكيفية 
التعامل معها برمجيا 

 بالماتالب.

 

Arrays and 
matrices 

 

9-10-
11-12 

 

أن يكون الطالب قادرا  8

 على فهم اسايات 

الرسم الثنائي والثالثي 
االبعاد وتطبيقها 

 .بالماتالب
 

 

2D and 3D 
plotting 

13-14 

 

 

 

 

 

أن يكون الدارس قادرا  4

على التعامل مع فايل 

وكيفية كتابة  Mنوع 

سيناريو برمجي 

 وتطبيقه عمليا.  بداخله

M-file and 
scripts  

15-16 
 
 
 
 

أن يكون الدارس قادرا  4

على التعامل مع كتابة 

الدوال بالماتالب 

وكيفية استدعائها 

 وعرض نتائجها.
 

functions 

17-18-

19 

6 
 

ان يكون الدارس قادرا 

على فهم اساسيات 
Control flow 

statements (for, 
تطبيق أمثله  

على 



  5 لصفحةا

 
 
 
 
 
 
 
 

 البنية التحتية .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة1

 .David McMahon, "Matlab Demystified", 2007 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2
 

Brain Hahn and Daniel T. Valentine, "Essential 
 rdMatlab for enginners and scientists", 3

edition, 2007. 
 

Stephen J. Chapman, “essential matlab of 
.edition, 2008 ndprogramming”, 2 

 
 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 
 
 

السيطرة على سير 

البرنامج وفهم الحلقات 

 والشروط البرمجية.

while, if 
statements) 

عرض 

مختبري 

باالستعانة 

باللوحة الذكية 

وبرنامج 

 الماتالب. 
 

 الحاسوب +

امتحان 

 تحصيلي
  

  
  20-21-

22-23 

8 
 

 

 

 

 

ان يكون الدارس قادرا 

  على فهم اساسيات
المحاكاة وكيفية 

 األنظمةمحاكاة 

 المختلفة بالماتالب.

simulink 

24-25 

ان يكون الدارس قادرا  4

   على فهم اساسيات

التعامل مع الصور 

 بالماتالب.

Image 
processing 

26-27-

28-29-

30 

ان يكون الدارس قادرا  10

  على فهم اساسيات
بناء الواجهات 

التفاعلية مع المستخدم 

 العادي.

GUI 



  6 لصفحةا

االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 

.... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم. -1
للمقرر الى ثالثة ساعات لتكون الساعة المضافة ساعة نشاط المختبرية تغيير عدد الساعات االسبوعية  -2

 .تطبيقات حاسوبية مستخدمة في حياتنا اليوميةسمنارات يتناول  الدارسصفي عن طريق تقديم 



  7 لصفحةا

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة كلية النخبة المؤسسة التعليمية .13

 ت الحاسباتهندسة تقنيا / المركز علمي القسم ال .14

 المرحلة الثانية /اسس االتصاالت اسم / رمز المقرر .15

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .16

 فصلين دراسيين / السنة الدراسية الثانية الفصل / السنة .17

عدد الساعات الدراسية  .18

 )الكلي(
 ساعة 60

 25/6/2019  تاريخ إعداد هذا الوصف  .19

 أهداف المقرر .20

ألساسيات االتصاالت المستخدمة في نقل البيانات اهلدف من هذا املقرر تعليم الطالب املواضيع االساسية 
 .والمعلومات المرسلة كهربائيا

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10
 

 هداف المعرفية األ -أ

 اذا اتم الطالب هذا المقرر بنجاح فانه يكون قادرا على:

 .االتصاالتتصنيف نظم   -1أ

 تمييز االشارات وطرق تحليلها .-2أ

 .عملية التضمين والتمييز بين انواعهفهم -3أ

 فهم المرشحات وكيفية تصميمها 4أ

  



  8 لصفحةا

 

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

 التحليالت الهندسية الرياضية. يطبق  – 1ب

 النظمة االتصاالت التماثلية.المشاكل  يحدد  – 2ب

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

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية 

 .التطبيق العملي في المختبر لمفردات المنهاج 

 الهندسية العامة والتي تصب بتحليل وتصميم المشكلة الهندسية االستعانة ببعض المباديء. 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات النظرية الدورية والفصلية 

 االمتحانات العملية الدورية والفصلية 
  االختبارات القصيرة(Quizzes) 

 الحوارات والمناقشات خالل المحاظرات النظرية والعملية 
  الواجبات(Homeworks) 

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

 مطلوبات مهنة الهندسة والمسؤولية األخالقية.  يدرك  -1ج        

 تأثير الحلول الهندسية على األنشطة االقتصادية والبيئية  والسياق المجتمعي.  يستوعب  -2ج        

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

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات النظرية 

 المحاضرات العملية والتطبيق العملي في المختبر 

 المناقشات الجماعية 

 طرائق التقييم    
 النقاش.عرض النتائج صفيا ليتم مناقشتها ومشاركة بقية الدارسين في 

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

 القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية. -1د

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

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



  9 لصفحةا

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1,2,3 6  

سيتعلم الطالب 

المصطلحات المهمة 

في منضومات 

االتصاالت 

 ومفاهيمها

Introduction to Communications 

fundamentals :Basic elements of 

communication system, signals  

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

 الهندسية المباديء

والمخططات  العامة

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

4,5,6 
6  

 

سيتعلم الطالب 

عملية التحويل من 

نطاق الزمن الى 

الترددات نطاق 

لالشارات عن 

طريق استخدام 

 متسلسالت فورير

Fourier Series 

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

قواعد والمعادالت ال

  التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

7,8,9 6  

سيتعلم الطالب  

عملية التحويل من 

نطاق الزمن الى 

نطاق الترددات 

لالشارات 

والمنضومات 

لتسهيل تحليل 

منضومات وتصميم 

 االتصاالت

Fourier Transform 

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

قواعد والمعادالت ال

  التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

10,11
,12,1

3 
6  

سيتعرف الطالب 

على اهمية عملية 

التضمين  واسبابه 

 واانواعه 

Modulation:  

Amplitude Modulation 

frequency Modulation 

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

 الهندسية المباديء

والمخططات  العامة

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

14,15 
4  

 

سيتعلم الطالب 

االساس في عملية 

التحول الى النضام 

 الرقمي

Sampling 

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

قواعد والمعادالت ال

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

16,17 4  
الطالب مبدا سيتعلم 

عمل التضمين 

 النبضي السعوي
Pulse Amplitude Modulation 

 نظري عرض

المعادالت ب باالستعانة

والمخططات 

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

18,19
, 

4  

سيتعلم الطالب مبدا 

عمل التضمين 

النبضي الزمني 

 والموقعي

Pulse Width Modulation, Pulse 

Position Modulation 

 نظري عرض

المعادالت ب باالستعانة

والمخططات 

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

20,21
,22 

6  
سيتعلم الطالب 

مفاهيم التضمين 

 الرقمي
Digital modulation 

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

قواعد والمعادالت ال

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

23,24
,25 

6  

سيتعرف الطالب 

انواع على 

المرشحات 

 وتصميمها

Filters 

 نظري عرض

المعادالت ب باالستعانة

والمخططات 

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

26,27
,28 

6  
سيتعرف الطالب 

على خطوط نقل 

الموجات 

Transmission lines نظري عرض 
 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي



 لصفحةا
10 

 

 

 

 البنية التحتية  .11

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

Ferrel G.Stremler  

* Communication systems (analog and digital).  

Sanjay Sharma 
 

ـ المراجع الرئيسية 2

 )المصادر(  

*Simon Haykin, "Communication Systems", 4th 
edition, John Wiley & Sons, Inc., 2001. 

*Grahame smillie, "Analogue and digital 
communication techniques" 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 

المجالت )  بها                

 ( العلمية , التقارير ,.... 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

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

website, 

http://www.tutorialspoint.com/dip/signals_and_system_introduction.htm 
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 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم. -1

 االتصاالت.تقديم سمنارات عن طريق الدارس يتناول بها منظومات  -2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واالشارات 

الكهربائية 

 والكهرومغناطيسية

 ببعض باالستعانة

قواعد والمعادالت ال

 التوضيحية

29,30 6  

سيتعلم الطالب كيفية 

استخدام  مخطط 

سميث اليجاد معامل 

االنعكاس لخطوط 

 النقل

Smith Chart 

 نظري عرض

 ببعض باالستعانة

 الهندسية المباديء

والمخططات  العامة

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي



 لصفحةا
11 

 

 رلمقراصف نموذج و
 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 قسم هندسة تقنيات الحاسبات
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 لثالثةالمرحلة ا / التحليالت الهندسية
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 مختبرة ، محاضر
 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

2020/2019 
 لسنةا /لفصل ا 5.

120 
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2019/9/29 
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

 علىدرا لطالب قان ايكوان ىل دة املاف اهتد
 قطرة بعدة ملعقدالرياضة ت االدملعااحل - 1
 ديدرتلا لاملجاىل اين مزلا لاملجامن  ةيضايرلا لاودلال يوحتة ليمع ةفعرم-  2
 ينمزلا لاملجاىل ا يدرتلا لاملجامن  ةيضايرلا لاودلال يوحتة ليمع ةفعرم-  3
 حلهاة وملعقدوال الدافهم طريقة حتليل ومعرفة - 4

 حتليلية خمتلفةق بطرت ملشتقاامعرفة كيفية حل - 5
 تملصفوفاافهم كيفية حل ومعرفة - 6

 

 



 لصفحةا
12 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

  لمعرفيةاف ادهألا -أ

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

 س لنظرية لالبالت التطبيقاا فهم 2-أ

 اتصاالت لمنها في مجادة الستفااكيفية وtransform Z– الريقة ام طباستخدت لتحويالافهم ومعرفة  3-أ

 لرياضية ت االدلمعاالمستخدمة لحل المختلفة االحصائية ق الطرافهم و معرفة 4-أ    

 المثلالحل الى ل اللوصوت الحتماالاضع ق ورطفهم ومعرفة  5-أ    
 يةدلعدت المصفوفااحل ق رطفهم ومعرفة  6-أ

  .ررقملخاصة بالا ةتي راالمهااف دهألا  - ب

 لبسيطةوامنها ة لمعقدالمختلفة الرياضية ت االدلمعاب احسا – 1ب  

  ب لماتالابرنامج ام باستخدت الدلمعااحل  – 2ب

 منها فيدة الستفااكيفية وبالعكس ددي ولترل المجاالى الزمني ل المجاامن ت الدلمعااتحويل  – 3ب

 لعمليةا تلتطبيقاا
 لعمليةت االتصاالت اتطبيقا منها فيدة الستفاوالمتقطع ل المجاافي وال لداتحويل  4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمعرفيالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  :يميةدالكاا اتلمحاضرا

ري لمهاالجانب اتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج ايوفر كل مايحتاي لذا :لعمليا لمختبرا للطلبة 

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقيا وريلضردئ المباا ترسيخو لعمليا

 لتقييمائق ارط

 ةلمحاضرء اثنااتفاعله ى ريق مالحظة مدطلطالب عن التقييم س السااحيث يوفر  :لتفاعليا لتقيما 

 كتهرمشاو 

 ةلمعطاالعلمية ت المالحظادة وامتابعته للماولطالب افهم ى لمعرفة لمدالتي توفر ا :لتحريريةا راتالختباا  

 يسيرلتدا قبل من 

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لفصليةا راتالختباا  

 ي رالمهاوي ميدكا الا اهنبيي بجاسرادلاصل فلال الخ 

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائيةا راتالختباا

 ريلمهاوايمي دالكااسية بجانبيها رالدالسنة ا لخال

  لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لمختلفةت اللمشكالة مبتكر ولحل مدهيجااعلى ص لحروالطلبة ى الداع البدزرع روح ا 1-ج

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

 على عاتقهم ة لملقاء االعباالنفسية لتحمل التهيئة والطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعوا تنمية 3-ج

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

 



 لصفحةا
13 

 

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 تنمية مختلفةق لمناسبة لها بطرا لعلميةا للحلوا

 مةزلالد الجهواجميع ل لطلبة على بذاتحفيز و عملق ريق تشكيل فرطلطلبة عن ابين ون لتعاروح ا 

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل

 لتقييمائق ارط

 لطالبامالحظة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشرا لتقييما
 لكص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

 لنتائجق والعمل ضمن فراعلى اع والبدوا زجانالا لطالب علىرة اقدى يتم تقييم مد :لعمليةا يعرلمشاا 

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

بالعكس ددي ولترالى الزمني ل المجاامن ت الدلمعااتحويل  1-د

 ت التصاالل اماتها في مجااستخدت واالدلمعااتحليل  2-د

 ةلمعقدالرياضية ت االدلمختلفة للمعال الحلود ايجاا 3-د

 لعملية منهادة االستفاق ارت وطلمصفوفااحل وتحليل  4-د 
 



 لصفحةا
14 

 

 رلمقرابنية          11.

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

   لمطلوبةا علموضوا  

السئلة ا

 مال،الشفهيةا
 ليوميا نتحا

 ة،محاضر
 مختبر

تحويل 

 تلتطبيقاس،االبال
 لخصائصوا

من  لتحويلا معرفة

 لىالزمني ا للمجاا
 للمجاا

28 1,2,3,4,5 
6,7، 

   معرفةددي،لترا تلنظرياوا  

   خصائصت ونظريا   

   قروطلتحويل ا اذه   

   تطبيقها   

 السئلةا
 مال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 تحويل
 لنظ،الخصائصي،الزا

 لتحويلق ارط معرفة
 يلزاريقة ط امباستخد

28 ،8,9,10 
،11,12 

 لخصائصا مع تلتطبيقات،ايار  ليومين اتحا
 تلتطبيقاوا

 13,14 

السئلة ا

 مال،الشفهيةا
 يميولا ناحت

 ة،محاضر
 مختبر

 تالدلمعاا حل الحتماليةء واالحصاا

 ريقطعن  لرياضيةا
 معرفة ت،الحتماالا

20 ،15,16 
18,19، 

   ءحصات اعمليا   

   مختلفةق بطراد العدا   

السئلة ا

 مال،الشفهيةا
 ليوميا نتحا

 ة،محاضر
 مختبر

ق رط معرفة ديلعدب الحساا

 لمختلفةا تلحساباا
 تالدللمعا

16 ،20,21 
22,23 

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 لغيرت االدلمعاا حل
 خطية

 حلق رط معرفة
 لغير خطيةا تالدلمعاا

8 24,25 

      نالمتحاا

      ليوميا

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

 لهندسيةا تلتحليالا قالشتقات االدلمعا مختبر
 لحل لمختلفةا

 28 

   تلمشتقاا   ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 حلق رط معرفة تلمصفوفاا
 حلو تلمصفوفاا

8 29,30 

   لمختلفةت االدلمعاا   نالمتحاا

   تلمصفوفاام اباستخد   يمولي ا

 12. لتحتيةالبنية ا    

Higher Engineering Mathematics by Dr. B.S. 
Grewal 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

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

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

 



 لصفحةا
15 

 

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

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

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

www.ocw.mit.edu 

www.math.uiowa.edu 

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض ت والتصاالت ابعض تطبيقال خااد

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


  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 قسم هندسة تقنيات الحاسبات
   لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 المرحلة الثالثة /ة لسيطراندسة هسس ا
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 مختبرضرة ، محا
 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

2020 /2019 
 لسنةا /لفصل ا 5.

 ساعة 120
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2019 / 9 /29 
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

  :لتمكن من ـتهيئتهم لت ولثالثة بفرعيها بمعلوماالمرحلة البة طيد ولتز رلمقرف ايهد

 ستحويل البال امباستخدي لعقدل المجاافي  تفاضليةت الدمعا املزمني باستخدل المجاافي م لنظاا تحليل- 1

  يلعقدل المجاافي ددي لترل المجاافي م لنظاا تحليل- 2
 PID علمتحكم من نوا وهلتحكم انظرية ام لمصممة باستخدت المتحكمااشهر أعلى تصميم  لعملا- 3

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

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


  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 يلعقدل المجاافي  تفاضليةت الدمعا املزمني باستخدل المجاافي م لنظاافهم تحليل ومعرفة  1-أ 

  سالبال تحويل امباستخد

 يلعقدل المجاافي ددي لترل المجاافي م لنظاافهم تحليل و معرفة 2-أ

 مختلفة ت خاالدلمختلفة الاالنظمة استجابة اتحليل و سةدرا 3-أ 

 لمختلفةاالنظمة اية ارستقرافهم ومعرفة  4-أ

 PID علمتحكم من نوا وهلتحكم انظرية ام باستخدلمصممة ت المتحكمااشهر افهم عمل ومعرفة  -5أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي راالمهااف دهألا  - ب

 PID لتحكمانظريه ام باستخدت تصميم متحكما – 1ب
 النظمة اية ارستقرالمعرفه ت مياارزتنفيذ خووكتابة  – 2ب 

 لمحاكيابيئة ام باستخدت ئر متحكمادواتشغيل وتصميم  – 3ب

 لمختلفةا النظمةل يةارالستقرب احسا  4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  : يميةدالكاا اتلمحاضرا

 لجانباتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج التي توفر كل ما يحتاا :رش لووا لعمليةا اتلمختبرا

 عتباواصحيحة رة لعملية بصوايع رلمشاابتنفيذ م ية للقياورلضردئ المبااترسيخ ولعملي ا ريلمهاا

 .تلممتلكاص واالشخاالناتجة على ار االضرالمهنية للحد من السالمة ا اتخطو

 لتقييمائق ارط

  منة حدن واتكوويسي رلتدوالطالب ابين ة مباشررة بصوه ذهلتقييم احيث تتم عملية  : لتفاعليالتقيم ا

 لتعلمزوالتعليم ايسية بتقييم عملية رلتدالهيئة ء اعضاالتي يعنمد عليها اجعة الرا لتغذيةا تساسياا

لطلبة امتابعة ى يسية عن مدرلتدالهيئة العضو رات الختباه اذهتوفر و :ية ورلدا لتحريريةرات االختباا

 ةبلطلل يسيردتلا بل ق نمة المعطا تاظحلمالاو تامولمعلا معل عفاتلا ةيفيكوي ميداكالا ىتوحللم

 لتيالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو  :لفصلية ا راتالختباا
  ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدالفصل ا لخال اهتلقا

 اهلتي تلقاالعلمية ا دةلماا تفاعله معولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائية ا راتالختباا

 ريلمهاوايمي دالكاابجانبيها  سيةرالدالسنة ا لخال

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لطلبةى الدر البتكااع واالبدزرع روح ا 1-ج

 لية للطلبة وبالمسؤ رلشعواتنمية 2-ج

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

 لجماعيالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لجانباعلمية مختلفة لتحفيز ق كثر من حل لها بطرد ايجاالطلبة الطلب من واعلمية ت مشكال حرط
 لطلبةى الد عياالبدا

 

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


  3 لصفحةا

 لطلبة علىاتحفيز ون ولتعااروح ية لتنمية رة دورتغير بنيتها بصووعمل يتم تقييم نتائج عملها ق فر تشكيل
 ةعدص شخاامع ومختلفة وف رظمة للعمل تحت زلالد الجهواجميع  لبذ

 لتقييمائق ارط

 لطلبةامالحضة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشر ا لتقييما
 لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت ولقيمية انية الوجدا افدهالا تطبيقهمو

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

 لطلبةاجه التي توالعلمية ت المشكالالمختلف ل لحلووا لنتائجا    

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

  PID عتصميم متحكم من نوت عمليا 1-د

 فيهء لبقاارواالستقراضع ولى اصولها ولتاكد من والتحكم باالنظمة ت اعمليا2-د

 يتهاارستقرى امدولمختلفه ل اخادالاع االنظمة النواستجابة د ايجات اعمليا3-د 

 د4-
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية  9.

ريقة ط لتقييماريقة ط

 لتعليما

لتعلم ت امخرجا علموضوأو ا /ة لوحداسم ا

 لمطلوبةا

لساعا ا

 ت

 عألسبوا

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Open and closed 

loop system 

اع نواعلى ف لتعرا

 لمختلفةاالنظمة ا
 2ن /

 2ع
 1و2

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Transfer function 

and Mathematical 

modelling of control 

systems 

لتمثيل ا تطبيقو فهم

 النظمة لرياضيا

 لةق داشتقاوا ةلسيطرا
 لتحويلا

 2ن /
 2ع

 3و4و5

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

DC servo motor 

transfer function 

لتحويل اله ق داشتقاا

 ازرةلمؤت اللمحركا

 2ن /
 2ع

 6و7

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Block diagram 

representation 

 لتمثيلاتطبيق و فهم

 لكتليا
 2ن /

 2ع
8 

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

  باشرمتقييم 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Time domain 

analysis of control 

system: 

 Steady state 

analysis 

 Transient response 

analysis 

 Analysis of 1st 

order system 

 Analysis of 2nd 

order system 

 لزمنيل المجاا تحليل

 ةلسيطرا النظمة

 : سةودرا

حالة ه ولمستقرالحاله ا

 تللمخرجا النتقاليةا

 2ن /
 2ع

 9و10و11
 و12

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

P-I-D controllers تمتحكما تصميم 
 مختلفة

 2ن /
 2ع

 13و14

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

ة محاضر

 اتمختبرو 

Routh's criterion and 

applications of 

سة رالدت تطبيقا

 ملنظااية ارستقرا

 2ن /
 2ع

 15و16

 



  5 لصفحةا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

    Routh's criterion عملية

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Root Locus سمام رستخدا Root 

Locus لتحليل 
 ملنظااية ارستقرا

 2ن /
 2ع

 17و18و
 19و20

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Bode plot سمام رستخدا Bode 

Plot ةياررتق سال يحلتل 

 ملنظاا

 2ن /
 2ع

 21و22و
 23و24

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Compensation  ل للوصوم لنظااتعديل

 يهارالستقرالى حاله ا
 2ن /

 2ع
 25و26و

 27و28

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Different examples  / 2ن 
 2ع

 29و30

 

 لتحتيةالبنية ا         10.

Modern Control Engineering by Ogata 1لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا 

Control Systems by Bakshi 
Modern Control Systems by Dorf 

Control Systems Engineering by Nise 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

Control Systems by Bakshi لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 سيرالدر المقراخطة تطوير           11.

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



  1 لصفحةا

 

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احق دقن كاإذا عما  ًنارهمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية النخبة الجامعة 

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. قسم هندسة تقنيات الحاسبات

 رلمقرامز ر /سم ا 3. المرحلة الثالثة /تلشبكاا كياتمحا

 لبرنامجا اذهلمستهدفة من الفئة ا 4. بلحاسوت اتصاالت اشبكا ثثال

 مختبرة ، محاضر
 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5.

 لسنةا /لفصل ا 6. 2020-2019

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 8. 2019/10/11

 ضافةا لشبكةا لخال تلمعلوماا تناقل وكيفية اهبطر وكيفية ةيالساسا تلشبكاا اعبأنو لطالبا فيتعر : رلمقرا افدهأ 9.
 تلشبكال المستخدمة خالا تتكوالولبرا لىا
 بحلاسوت اشبكااع نوامعرفة - 1
 طبرلا ةزجهاو  بسواحلا تاكشب ةزجهامعرفة انواع    -  2
لسب ت اعملياب وحلاسوت ابط شبكاق رمعرفة طر- 3

 نت
 اتترولرابرجمة ب وحلاسوت اشبكال خالت ملعلوماامعرفة كيفية تناقل - 4
 .بملطلوالتطبيق املالئمة حسب ب احلاسوت امج شبكاابرت وتكوالولرباع انوامعرفة - 5

 

 



  2 لصفحةا

 

 

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط لمقررا جاتمخر          10.

  لمعرفيةاف ادهألا -أ

 بلحاسوت اشبكال معرفيه في مجاه لطالب خبرب اكتساا 1-أ  

 سية رالداج هلمناالحاصلة في رات التطواكبة امو 2-أ

 لمجتمعائح امختلف شرولقسم الصلة بين اتعزيز  3-أ

 المقررخاصة بلااتية رالمهااف دهألا  - ب

 بلحاسوت اعالية في حقل شبكارات مهاذوي مهندسين تقنيين اد عدا - 1ب   

 تندسة تقنيال هلية في مجاولدالمعايير ابما يتضمن تطبيق داء الالعمل على تعزيز معايير ا - 2ب

 بلحاسوا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمختبرا لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  :يميةدالكاا اتلمحاضرا

 لعمليري المهاالجانب اتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج ايوفر كل مايحتاي لذا :لعمليا

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 

 ةلمحاضرء اثنااتفاعله ى ريق مالحظة مدطلطالب عن التقييم س السااحيث يوفر  :لتفاعليا لتقيما
 كتهرمشاو

 ةلمعطاالعلمية ت المالحظادة وامتابعته للماولطالب افهم ى لمعرفة لمدالتي توفر ا :لتحريريةا راتالختباا 

 يسي رلتداقبل  من

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لفصليةا راتالختباا

 ري لمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائيةا راتالختباا

 ريلمهاوايمي دالكاابجانبيها سية رالدالسنة ا لخال

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لمختلفةت اللمشكالة مبتكرل م حلودهيجااعلى ص لحروالطلبة ى الداع البدزرع روح ا 1-ج 

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

 على عاتقهمة لملقاء االعباالنفسية لتحمل اة لتهيئوالطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعواتنمية  3-ج



  3 لصفحةا

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

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
 تنمية مختلفةق لمناسبة لها بطرا لعلميةا للحلوا

 مةزلالد الجهواجميع ل على بذ لطلبةا تحفيزوعمل ق ريق تشكيل فرطلطلبة عن ابين ون لتعاروح ا 

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل

 لتقييمائق ارط

 لطالبامالحظة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشرا لتقييما
 لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

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

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

 ب لحاسوت اشبكااع نوا بطر 1-د

 بلحاسوت اشبكاة جهزابط كافة ورعلى برمجة رة لمقدالديه  2-د

 بلحاسوت اشبكا صيانة3-د

 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

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

  تلشبكااع انوا معرفة تتصنيف شبكا، وقدمةم ة،محاضر السئلةا

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

  لنقلاتكنلولوجيا و .لتكنولوجياانقل ولحجم وا  ليوميا

   اعنوام اهتعلم  CSMA / ت،بولوجياط ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 تتوكوالولبرواCD مختبر
 ي،لرمزل الوصوا

 تلشبكاافي  تلبرتوكالا
 لمحليةا

4 3rd 

    لفكريةالملكية امعالجة و  

   تلخدماابين ق لفرافهم  لتي تعتمد علىالخدمة ا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 لموجه مقابلا لالتصاا مختبر
 تصاون ابد لخدمةا

 لالتصااتعتمد على  لتيا
 ال تعتمد على لتيوا

 

4 
 

4th 

  Network لالتصاا   

    Implementation ل،  

  subnetting ،لمرجعيةا ISOذج نمو ة،محاضر السئلةا

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

   .لمرجعيا  ليوميا

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

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

 هلصغيروا هلكبيرا
 لخاصهوا

4 7th 

    ضيةاإلفترا  

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

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

 علنوا حسب
 لالتصاوالنت ا سرعةو

4 8th 

    (لفيديوت املفاو  

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

9th 4 سرعة تناقلولحزمه ا تلبيانال امعدددي، ولترا مختبر ليومين االمتحاا 
  تلمعلوماا ةألقصى من قناالحد ا  

  لناقلالوسط اع انوامعرفة  ،لموجهةاسائط نقل و ة،محاضر السئلةا

10th 4  لالسلكيا لبثوا مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

     ليوميا

  لالتصااع انوامعرفة  ثابت :تالتصاالر اقماأ ة،محاضر السئلةا

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

     ليوميا

   رةالشااع ا نوامعرفة  لرقميالتشكيل ا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

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

 
8 12th ,13th 

    لنظيفةالتنمية الية وآ  

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

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 ،خليدااتف م هنظا يكله مختبر
 تلهباوا زترروا

 12 تلبيانات اعازلمووا
16th 

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

 لتلفزيونيا :نبالتلفزيو مختبر ميولين االمتحاا

، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 بقةت طلبياناا بطر
، يرطتأ :تصميم لقضاياا

 لتحكم في، واخطأ لتحكما

بقة ت طجباوامعرفة 

 تلبياناابط را
 

12 
18th, 19th 

,20th 

    لتدفقا  
 



  5 لصفحةا

 ،لشفهيةا السئلةا
 ليوميا نالمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 بطت رتوكوالوبر ئيةابتدا
 تلبياناا

 لعاملةت البرتكوالا معرفة
 تلبياناابط رابقة ط في

8 21st , 22 th 

   تلبياناامعرفة تقسيم  تتوكوالولبرق االنزالا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 تلبيانااعند نقل  لفعليا ةلنافذا مختبر
 لوسطالى الحاسبه ا من

8 23th, 24 th 

   لناقلا   

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

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

  تلبياناابتوجيه    ليوميا

  مجابرام ستخدوامعرفة  Packet tracer ة،محاضر السئلةا

26th 4 لسيسكوا  مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

     ليوميا

  تلشبكااتطبيق  Packet tracer ة،محاضر السئلةا

27th ,28th 8   مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

     ليوميا

 تمياارزمعرفة خو لتوجيها(لشبكة ابقة ط ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا
4 29th 

 تلشبكاابقة طلتوجيه في ا )تمياارزلخوا مختبر ليومين االمتحاا

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

30th 4 تاهالتجاالتوجيه بكل ا )لتوجيها مختبر ليومين االمتحاا 
  تلشبكاابقة طفي    

 12. لتحتيةالبنية ا    
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 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض ت والتصاالت ابعض تطبيقال خااد



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلارص   فن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية النخبة الجامعة 

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. قسم هندسة تقنيات الحاسبات

 رلمقرامز ر /سم ا 3. المرحلة الثالثة /وبلحاست اشبكاس سأ

 لبرنامجا اذهلمستهدفة من الفئة ا 4. بلحاسوت اتصاالت اشبكا ثثال

 مختبرة ، محاضر
 لمتاحةر الحضول اشكاأ 5.

 لسنةا /لفصل ا 6. 2020-2019

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 7. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 8. 2019/10/11

 ضافةا لشبكةا لخال تلمعلوماا تناقل وكيفية ربطها وكيفية ةيالساسا تلشبكاا اعبأنو لطالبا يفتعر : رلمقرا افدهأ 9.
 تلشبكال المستخدمة خالا تتكوالولبرا لىا

 بحلاسوت اشبكااع نوامعرفة - 1
 بحلاسوت اشبكاة جهزاع انوامعرفة - 2
 بحلاسوت ابط شبكاق رمعرفة طر- 3
 بحلاسوت اشبكال خالت ملعلوماامعرفة كيفية تناقل - 4
 .بملطلوالتطبيق املالئمة حسب ب احلاسوت امج شبكاابرت وتكوالولرباع انوامعرفة - 5

 

 



  2 لصفحةا

 

 

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط لمقررا جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 بلحاسوات شبكال معرفيه في مجاه لطالب خبرب اكتساا 1-أ 

 سية رالداج هلمناالحاصلة في رات التطواكبة امو 2-أ

 لمجتمعائح امختلف شرولقسم الصلة بين اتعزيز  3-أ

 المقررخاصة بلا ةتي راالمهااف دهألا  - ب

 بلحاسوت اعالية في حقل شبكارات مهاذوي مهندسين تقنيين اد عدا - 1ب

 تندسة تقنيال هلية في مجاولدالمعايير ابما يتضمن تطبيق داء الالعمل على تعزيز معايير ا - 2ب

 بلحاسوا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  :يميةدالكاا اتلمحاضرا

 لعمليري المهاالجانب اتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج ايوفر كل مايحتاي لذا :لعمليا لمختبرا

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 

 ةلمحاضرء اثنااتفاعله ى ريق مالحظة مدطلطالب عن التقييم س السااحيث يوفر  :لتفاعليا لتقيما
 كته رمشاو

 ةلمعطاالعلمية ت المالحظادة وامتابعته للماولطالب افهم ى لمعرفة لمدالتي توفر ا :لتحريريةا راتختباالا

 يسي رلتداقبل  من

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لفصليةا راتالختباا

 اريالمهو يميدالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائيةا راتالختباا

 ريلمهاوايمي دالكااسية بجانبيها رالدالسنة ا لخال

 لقيميةوانية الوجداف ادهألا -ج

 لمختلفةات للمشكالة مبتكرل م حلودهيجااعلى ص لحروالطلبة ى الداع البدزرع روح ا 1-ج 

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

 على عاتقهمة لملقاء االعباالنفسية لتحمل التهيئة والطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعواتنمية  3-ج



  3 لصفحةا

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

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من واعلمية مختلفة ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
  مختلفةق لمناسبة لها بطرا لعلميةا للحلوا

 مةزلالد الجهواجميع ل لطلبة على بذاتحفيز وعمل ق تشكيل فرريق طلطلبة عن ابين ون لتعاروح ا تنمية

 ةعدص شخاامع ولمختلفة ا وفرلظبا للعمل

 لتقييمائق ارط

 لطالبامالحظة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشرا لتقييما
 لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

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

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

 ب لحاسوت اشبكااع نوا بطر 1-د

 بلحاسوت اشبكاة جهزابط كافة ورعلى برمجة رة لمقدالديه  2-د

 بوسحالا تابك ش ةنايص3-د

 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

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

  تلشبكااع انوا معرفة تتصنيف شبكا، وقدمةم ة،محاضر السئلةا

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

  لنقلاتكنلولوجيا و .لتكنولوجياانقل ولحجم وا  ليوميا

   اعنوام اهتعلم  :لمحليةت الشبكاا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 CSMA / ت،بولوجياط مختبر
CDتتوكوالولبروا 

 تلشبكاافي  تلبرتوكالا
 لمحليةا

 

4 
 

3rd 

    ي،لرمزل الوصوا  

    لفكريةالملكية امعالجة و  

   تلخدماابين ق لفرافهم  لتي تعتمد علىالخدمة ا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 لموجه مقابلا لالتصاا مختبر
 ل،تصااون بد لخدمةا

 لالتصااتعتمد على  لتيا
 ال تعتمد على لتيوا

4 4th 

   لالتصاا   

  فهم OSIذج نمو ،لمرجعيةا ISOذج نمو ة،حاضرم السئلةا

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

   .لمرجعيا  ليوميا

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

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

 هلصغيروا هلكبيرا
 لخاصهوا

4 7th 

    ضيةاإلفترا  

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

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

 وعلناحسب 
4 8th 

    (لفيديوت املفاو  

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

9th 4 سرعة تناقلولحزمه ا تلبيانال امعدددي، ولترا مختبر ليومين االمتحاا 
  تلمعلوماا ةألقصى من قناالحد ا  

  لناقلالوسط ااع نوامعرفة  ،لموجهةاسائط نقل و ة،محاضر السئلةا

10th 4  لالسلكيالبث وا مختبر نالمتحا،الشفهيةا 

     ليوميا

   رالقمااع انوامعرفة  ثابت :تالتصاالر اقماأ ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 ارمدرض، لأل بالنسبة مختبر
 رألقما، وامتوسط ضيأر

 حسب لصناعيةا
 ستخدماتهاا

 

4 
 

11th 

    ضيرألار المدالصناعية ا  

    لمنخفضا  

   لتكييفاع انوامعرفة  لرقميالتشكيل ا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

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

 رةلالشا
8 12th ,13th 

    لنظيفةالتنمية الية وآ  

   تلمبدالاع انوامعرفة  :لعامةالهاتف اشبكة  ة،محاضر السئلةا

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

 د،لمتعدوع واجذو ،DSL  ليوميا
 للتحوة ائردا( لتبديلوا

 12 
16th 

    )لحف حزمةوا  

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

 لتلفزيونيا :نبالتلفزيو مختبر ليومين االمتحاا
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، لشفهيةاالسئلة ا

 ليومين االمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 بقةت طلبياناا بطر
، يرطتأ :تصميم لقضاياا

 لتحكم في، واخطأ لتحكما

بقة ت طجباوامعرفة 

 تلبياناابط را
 

12 
18th, 19th 

,20th 

    لتدفقا  

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

 تلبياناابط رابقة طفي  تلبياناا مختبر ليومين االمتحاا

   تلبياناامعرفة تقسيم  تتوكوالولبرق االنزالا ة،محاضر السئلةا

 نالمتحا،الشفهيةا
 ليوميا

 تلبيانااعند نقل  لفعليا ةلنافذا مختبر
 لوسطالى الحاسبه ا من

8 23th, 24 th 

   لناقلا   

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

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

  تلبياناابتوجيه    ليوميا

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

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

  تلشبكاا   ليوميا

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

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

  تلشبكاا )للالتصا  ليوميا

 تمياارزمعرفة خو لتوجيها(لشبكة ابقة ط ة،محاضر ،لشفهيةاالسئلة ا
4 29th 

 تلشبكاابقة طلتوجيه في ا )تمياارزلخوا مختبر ليومين االمتحاا

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

30th 4 تاهالتجاالتوجيه بكل ا )لتوجيها مختبر ليومين االمتحاا 
  تلشبكاابقة طفي    

 12. لتحتيةالبنية ا    

Data Communications and Networking by 
McGraw-Hill Forouzan Networking Series 

 ةوبلمطلارة رقلما بتلكا ـ1

Data Communications and Networking by 
McGraw-Hill Forouzan Networking Series 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

1. COMPUTER NETWORKING by James F. لتي يوصى بهااجع المروالكتب اـ ا 

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

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

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 سباتلحات اندسة تقنياه
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 رلمقرامز ر /سم ا 3. المرحلة الثالثة /لرقميةت االتصاالا

 مختبرة ، محاضر
 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

2020 /2019 
 لسنةا /لفصل ا 5.

 ساعة 120
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2019/10/18 
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

 لثالثة علىا لمرحلةاالب طلى تعريف ف ايهد

 لرقميةت االتصاالالمستخدمة في ت المصطلحاوايم هلمفاا -

 لرقميل االتصاانظمة امن ع كل نوت سلبيات ويجابياا -

 لرقميالتضمين اع انوا -

 سترجاعهااكيفية ولوقت اقمية في نفس رات رشاة اعدل ساار -
 

 

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 

 لمعرفيةاف ادهألا -أ 

 

لرقمية ت االتصاالالمستخدمة في ت المصطلحاوايم هلمفاا تعريف 1-أ

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

 يلرقما ينمضتلا عانواف بعرت  3-أ

 تهاامميزولرقمية االنظمة اع انوانة بين رلمقاا4-أ 

لمقرر خاصة بالا ةتي راالمهااف دهألا  - ب

 قميت رتصاالم اتصميم نظا– 1ب

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

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 تلمخططاة والمحاضرض اعر -

 لذكيةرة السبوا -

 لعلميةات المتختبرا -

 التقييم قئارط

 تلمعلوماع استرجاوالشفهية االسألة ا -
 السبوعيةت االمتحاناا -
  لفصليةرات االختباا -
 لنهائيةرات االختباا -

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 تذليلهات ولصعوباالطالب على كيفية تحليل اتنمية قابلية  1-ج

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

 لطلبةى الدر البتكازرع روح ا 4-ج

 



  3 لصفحةا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لجانباعلمية مختلفة لتحفيز ق كثر من حل لها بطرد ايجاالطلبة الطلب من واعلمية ت مشكال حرط
 لطلبةى الد عياالبدا

 لتقييمائق ارط

 لمباشرالتقييم ا -

 لعمليةايع رلمشاا -

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

 

 لتصاميمانسبها في د ايجاوالرقمية االنظمة اعلى لعمل ا 1-د

 لرقميةرات االشاا تحليل 2-د

 سترجاعهااكيفية ولوقت افي نفس رة شااكثر من ل اساار 3-د 

 



  4 لصفحةا

  رلمقرابنية          11.

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

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

 تفاعلي تقييم 

 راتختباا و

 تحريرية

 ضلعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Introduction to digital 

communication 
 ملنظااو هما  فهم

 لرقميا
 عملي 2

 ينظر 2

1 

تفاعلي  تقييم 

 راتختباا و
 تحريرية

ض لعرا

 رةلسبووا
 لمختبرا +

Signal types, General 

block diagram of digital 

communication 

اع نوا فهم

 تصميمو راتالشاا
 لرقميا ملنظاا

 عملي 2

 ينظر 2

2 

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Advantage and 

disadvantage of digital 

modulation, digital 

coding 

على ف لتعرا

 رمضاات ومميز

 لرقميالتضمين ا

 عملي 2

 ينظر 2

3 

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Sampling theorem, 

Pulse Amplitude 

Modulation (PAM), 
Time Division 

اع نوا فهم

لتضمين ا

TDM , PAM 

 عملي 2

 ينظر 2

5 ، 4 

  Multiplexing (TDM)    

 تفاعلي تقييم 

 راتختباا و

 تحريرية

 ضلعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Pulse width and Pulse 

Position Modulation 

(PWM & PPM), 

 اعنوا فهم

 لتضمينا

PWM ,PPM 

 عملي 2

 ينظر 2

6 

تفاعلي  تقييم 

 راتختباا و
 تحريرية

ض لعرا

 رةلسبووا
 لمختبرا +

S/N in analog pulse 

modulation 
رة شاس اقيا

 ءلضوضاا

 عملي 2

 ينظر 2

7 

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Pulse Code Modulation 

PCM), Noise 

Consideration in PCM, 

Limitation and 

Modifications of PCM, 

اع نوافهم 

لتضمين ا

PCM 
DPCM 

 عملي 2

 ينظر 2

9 ، 8 

  Differential PCM    

  (DPCM).    

 تفاعلي تقييم 

 راتختباا و

 تحريرية

 ضلعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Delta Modulation 

(DM), Delta-Segma 

Modulation, 

 لتضمينع انو فهم

DM 
 عملي 2

 ينظر 2

11 ، 10 

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Intersymbole 

Interference (ISI), Pulse 

Shaping to reduce ISI, 

Equalizer, Adaptive 
Equalizer, Matched 

مكانية ا ديجاا

 بين خلالتدا

 تكوينو تلموجاا

 تلمرشحاا

 عملي 2

 ينظر 2

، 13 ، 12 
14 

  Filter.    

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Baseband modulation 

(Digital Modulation), 
Amplitude Shift Keying 

(ASK) [Modulation and 

demodulation]. Frequency 

Shift Keying (FSK) 

اع نوا فهم

لتضمين ا

FSK, , ASK 
PSK 

 عملي 2

 ينظر 2

،16 ، 15 
18 ، 17 
20 19، 

  [Modulation and    
 



  5 لصفحةا

  demodulation], Phase Shift 

Keying (PSK) [Modulation, 

Coherent and Noncoherent 

Detection], Differential 

PSK. 

   

تفاعلي  تقييم

 راتختباا و
 تحريرية

ض لعرا

 رةلسبووا
 لمختبرا +

Error performance of Binary 

System. 
ء الخطااتحليل 

 لثنائيم اللنظا

 عملي 2

 ينظر 2

22 ، 21 

تقييم تفاعلي 

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Quadrature Phase Shift 

Keying (QPSK), Offset 

QPSK, Minimum Shift 

Keying 

 اعنوا فهم

لتضمين ا

, QPSK 
OQPSK 

 عملي 2

 ينظر 2

24 ، 23 

 25 ، 26 ، عملي 2 اعنوافهم  Quadrature Amplitude ضلعرا تقييم تفاعلي
رات ختباو ا

 تحريرية

رة لسبووا

 لمختبرا +

Modulation (QAM), 

Multilevel Modulation 

Techniques M-ary PSK, 

 لتضمينا

QAM , MPSK 
 27 ، 28 ، ينظر 2

30 ، 29 

  M-ary QAM,    

  Bandwidth Efficiency    

  and power Spectra of    

  modulated Signal,    

  Carrier Recovery and    

  Clock Recovery.    

      

  12. لتحتيةالبنية ا    

  لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

Sarkar N., Elements of Digital Communications, 

first edition, 2003 

  )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

Haykin S., Introduction to Analog and Digital لتي يوصى بهااجع المروالكتب اـ ا  

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

2007.  

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

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة النخبة كلية  المؤسسة التعليمية .21

 هندسة تقنيات الحاسوب  / المركز علمي القسم ال .22

 المرحلة الثالثة / معالجة االشاره الرقمية اسم / رمز المقرر .23

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .24

 الثالثة فصلين دراسيين / السنة الدراسية الفصل / السنة .25

 ساعة 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .26

 20/4/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .27

 أهداف المقرر .28

اهلدف من هذا املقرر تعليم الطالب املواضيع االساسية ملعاجلة االشارة يف اجملالني الزمين والرتددي واستخداماهتا يف معاجلة اشارات 
 املرشحات الرقمية .الصوت والصورة ابالضافه اىل أستخدام 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .11
 

 هداف المعرفية األ -أ

 :ان  قادرا على ون اذا اتم الطالب هذا المقرر بنجاح فانه يك

 يصنف انواع االشارات ومعرفة خصائص االنظمة الرقمية. -1أ

 الرقمية.يفهم طرق تحليل االشارة وتحويلها من التماثلية الى  -2أ

  فهم التحليل النبضي والترددي لإلشارات المتقطعة.ي -3أ

 المرشحات الرقمية ودراسة استجابتها. يصمم -4أ 

 



  7 لصفحةا

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

 التحليالت الهندسية الرياضية. يطبق  – 1ب

 النظمة االشارة الرقمية.المشاكل  يحدد  – 2ب

 يصمم وينفذ البرامج  العملية التي تحقق الجانب النظري. -3ب    

  برامج محاكاة االنظمة. يستخدم -4ب    

 طرائق التعليم والتعلم      

 

  9 )  الفقرة من 4 أ 1- أ على الحصول( المحاضرات النظرية  . 

  (.9 الفقرة من 4 ب - 1 ب التطبيق العملي في المختبر لمفردات المنهاج )الحصول على 
   9الفقرة من 2أ1- أ على الحصول (الحوارات والمناقشات خالل المحاظرات النظرية والعملية ). 

  االستعانة ببعض المباديء الهندسية العامة والتي تصب بتحليل وتصميم المشكلة الهندسية باالضافة

 .وذلك لتعيين مكمن المشكلة وحلها عالجة االشارةالى االستعانة بالقوانين والقواعد الخاصة ب
 طرائق التقييم      

 

  9 الفقرة من 4 أ 1 - أللتحقق من  االمتحانات النظرية الدورية والفصلية. 

  9  الفقرة من 4 ب - 1 ب للتحقق من  االمتحانات العملية الدورية والفصلية. 
  االختبارات القصيرة(Quizzes) 
  9الفقرة من 2أ1- أ للتحقق من  الحوارات والمناقشات الصفية . 

  الواجبات(Homeworks) 
 
 :ان  قادرا على ون المقرر بنجاح فانه يك اذا اتم الطالب هذا األهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 مطلوبات مهنة الهندسة والمسؤولية األخالقية.  يدرك  -1ج        

 تأثير الحلول الهندسية على األنشطة االقتصادية والبيئية  والسياق المجتمعي.  يستوعب  -2ج        

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

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 يتم عن طريق : 3ج-1جللوصول الى 
 

 المحاضرات النظرية 

 المحاضرات العملية والتطبيق العملي في المختبر 

 المناقشات الجماعية 

 يتم عن طريق : 9من الفقرة  3ج - 1:  للتحقق من  ج طرائق التقييم    
 

 .عرض النتائج صفيا ليتم مناقشتها ومشاركة بقية الدارسين في النقاش 
 

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

 النظمة معالجة االشارة. تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية  -1د

 وتحليل البيانات وتفسيرها. تنفيذهاو برامجتصميم ال  -2د



  8 لصفحةا

 طرائق التعليم والتعلم 

 ويطالب نظام معالجة االشارة الرقمية تخص عملية هندسية مشكلة تناول من االستفادة يتم 3 د - 1 د الى للوصول

 .محددة زمنية فترة ضمن نتائجه وعرض تقرير شكل على بكتابتها

 طرائق التقييم 

 .9 الفقرة من ج الفقرة تقييم طريقة من االستفادة   

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

 بنية المقرر .13

 األسبوع
الس

اعا

 ت

مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1,2,3 6  

ان يكون الدارس 

قادرا على ان يفهم 

اساسيات معالجة 

 االشارة الرقمية 

Introduction to digital signal 

processing :Basic elements of 

DSP, DSP vs. ASP, application 

of DSP, Continues time signals 

vs. discrete time signals 

 نظري عرض

 باالستعانة

 ببعض

 المباديء

 الهندسية

 العامة

والمخططات 

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

4,5,6 
6  
 

Discrete time signals and 

sequences 
 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي
 7,8,9 

6  
 

Standard of discrete time signals 

(sequences):Unit sample 

sequence, Unit step sequence, 

Unit ramp sequence, Exponential 

sequence, 

10,11,1
2 

6  
 

ان يكون الدارس 

قادرا على ان يفهم 

تصنيف االنظمة 

الرقمية 

 وخصائصها

(classification of discrete time 

signals )System properties: 

Static and dynamic system, shift 

invariant and shift variant 

system, Causal and non-causal 

system, linear and nonlinear 

system, stable and unstable 

system. 

 نظري عرض

 باالستعانة

 ببعض

قواعد ال

والمعادالت 

 التوضيحية

 ار تحصيلياختب

 +واجب صفي

13,14 
4  

 

ان يكون الدارس 

قادرا على ان يفهم 

العالقة بين 

المدخالت 

والمخرجات 

النظمة معالجة 

 االشارة الرقمية

Convolution : Direct form 

method, graphical method, slide 

rule method 

 نظري عرض

 باالستعانة

المعادالت ب

والمخططات 

 التوضيحية

 تحصيلياختبار 

 +واجب صفي

15,16 
4  

 

Correlation of discrete time 

sequence: Cross correlation and 

auto correlation 

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

17,18 
4  

 

ان يكون الدارس 

قادرا على ان يفهم 

طرق تحويل 

االشارة من المجال 

Frequency domain 

representation : 

Find Frequency response, 

magnitude ,phase. 

 نظري عرض

  باالستعانة

بالقوانين 

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي



  9 لصفحةا

 
 

 

 البنية التحتية  .14

  Hwei P. Hsu, "Schaum's Outlines of * ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Theory and Problems of Signals and Systems",  

McGraw- Hill Companies. 

*Monson H. Hayes," Schaum's Outline of Theory and 

Problems of Digital Signal Processing",  

McGraw- Hill Companies. 
  ", *John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Digital Signal Processing", 3rd Edition. 

*Pall A. lynn," Digital signal processing with computer 

applications", 2nd edition. 

*John W. Leis,"Digital Signal Processing Using 

Matlab for Students And Researchers". 

*Vinay K. Ingle,John G. Proakis," Digital Signal 

Processing Using MATLAB". 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

19,20,2
1 

6 
 

الزمني الى المجال 

 الترددي
Discrete Fourier transform 

(DFT), Linear convolution using 

DFT, Inverse Discrete Fourier 

transform (IDFT) 

والمخططات 

 اختبار تحصيلي التوضيحية

 +واجب صفي

22,23,2
4 

6  
Fast Fourier transform(FFT): 

Butterfly computation , Inverse 

Fast Fourier transform (IFFT) 

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

25,26,2
7 

6  
 

ان يكون الدارس 

قادرا على ان يفهم 

طرق تحليل 

 االشارة الرقمية

Introduction to Z transform: 

Definition of Z transform and 

ROC, Properties of Z transform, 

Inverse Z transform, application 

of Z transform( pole& zero plot 

,causality and stability of Z 

transform, solution of difference 

equation using Z transform 

 نظري عرض

 باالستعانة

بالقوانين 

والمعادالت 

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي

28,29,3
0 

6  
 

ان يكون الدارس 

قادرا على ان يفهم 

المرشحات الرقمية 

 وطريقة تصميمها

digital filter:Basic FIR filter 

structure,direct form of FIR 

structure, Cascaded form of FIR 

structure, Basic IIR filter 

structure, direct form of IIR 

structure, Cascaded form of IIR 

structure, Parallel form of IIR 

 نظري عرض

 باالستعانة

القوانين ب

والمخططات 

 التوضيحية

 اختبار تحصيلي

 +واجب صفي



 لصفحةا
10 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

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

website, 

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

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .15

   

 االلمام بكل ماهو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم. -3

 الحديثة.معالجة االشاره تقديم سمنارات عن طريق الدارس يتناول بها منظومات  -4
 



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةام لتعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 لتعليميةالمؤسسة ا 1. كلية النخبة الجامعة 

 لمركزا /علمي اللقسم ا 2. قسم هندسة تقنيات الحاسبات

 رلمقرامز ر /سم ا 3. المرحلة الثالثة / لذكيةاالنظمة انمذجة 

 مختبرضرة ، محا
 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

 لسنةا /لفصل ا 5. 2019/ 2020

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 29/ 9 / 2019

 رلمقراف ادأه 8.

 :لتمكن من ـتهيئتهم لت وبعة بمعلوماالرالمرحلة البة طيد ولتزر لمقرف ايهد
    لعمل عليهاوالشبكة ر اختيااعلى رة لقدواالصطناعية العصبية ت الشبكااية هلطالب بما اتعريف 

 MATLAB ريق لغة برمجية معينةطعن 

 MATLAB لبرمجةابرمجتها بلغة ق روطعها انواعلى ف لتعراعلى رة لقدوالجينية البحث امية ارزلطالب بخواتعريف  

 

 الصطناعيةالعصبية ت الشبكاا معرفة- 1

 الصطناعيةالعصبية ا لشبكةر اختيااعلى رة لقدا - 2

 الصطناعيةا لعصبيةا تلشبكاا في لتعلما تمياارزخو على فلتعرا - 3

 لجينيةالبحث امية ارزعلى خوف لتعرا - 4

 لجينيةت امياارزلخواع انواعلى ف لتعراعلى رة لقدا - 5



  2 لصفحةا

 

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط لمقررا جاتمخر  10.

 لمعرفية ا افدهألا -أ

 الصطناعيةالعصبية ت الشبكاا معرفة 1-أ

 الصطناعيةالعصبية ا لشبكةر اختيااعلى رة لقدا 2-أ 

 ةالصطناعيا لعصبيةت الشبكاافي لتعلم ت امياارزعلى خوف لتعرا 3-أ

 لجينيةالبحث امية ارزعلى خوف لتعرا 4-أ

 لجينيةت امياارزلخواع انواعلى ف لتعراعلى رة لقدا 5-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي راالمهااف دهألا  - ب

 MATLAB لربمجةالبسيطة بلغة العصبية ت الشبكااتنفيذ وتصميم  – 1ب

 MATLAB املعصبية باستخدالشبكة اعلى برمجة رة لقدا – 2ب
 MATLAB لبرمجةاا بلغة هتنفيذولجينية ت امياارزلخواع انوق وارطبرمجة  – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  : يميةدالكاا اتلمحاضرا

 لجانباتساعد على تطوير ات لب من خبرالط اليه ج التي توفر كل ما يحتاا :رش لووا لعمليةا اتلمختبرا

 عتباواصحيحة رة لعملية بصوايع رلمشاابتنفيذ م ية للقياورلضردئ المبااترسيخ ولعملي ا ريلمهاا

 .تلممتلكاص واالشخاالناتجة على ار االضرالمهنية للحد من السالمة ا اتخطو

 لتقييمائق ارط

 نمة دحاو نوكتوي سيردتلاو بلالطا ينب ةشرابمرة وبص هذهلتقييم ا ةيملع تمت ثيح : يلعفاتلا يمقتلا
 .معلتلاو يمعلتلا ةيملع ييمقتب ريسيةدتلا ةيئلهاء اضعا اهيلع دمتعي يتلا ةعجالرا ةيذغتلا تايساسا

لطلبة امتابعة ى يسية عن مدرلتدالهيئة العضو رات الختباه اذهتوفر و :ية ورلدا لتحريريةرات االختباا

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

 لتيالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو  :لفصلية ا راتالختباا
  ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدالفصل ا لخال اهتلقا

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائية ا راتالختباا

 ريلمهاوايمي دالكااسية بجانبيها رالدالسنة ا لخال

 لقيميةوانية الوجداف ادهألا -ج

 لطلبةى الد رالبتكااع واالبدزرع روح ا 1-ج 

 لية للطلبةوبالمسؤ رلشعواتنمية 2-ج

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

 لجماعيالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط



  3 لصفحةا

 لجانباعلمية مختلفة لتحفيز ق كثر من حل لها بطرد ايجاالطلبة الطلب من واعلمية ت مشكال حرط
 وناعتلا حور ةيمتنل ةيرود رةوا بصهنيتب ريغتوا ملهع ئجاتن ميقي ت تمي ملع قرف ليشكلطلبة تا ىلد عياالبدا

 ةعدص شخاامع ومختلفة وف رظمة للعمل تحت زلالد الجهواجميع  لبذ ىلة عبلطلاز يحفتو

 لتقييمائق ارط

 لطلبةامالحضة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشر ا لتقييما
 لكص ذبخصوت لمالحظااتثبيت ولقيمية انية الوجدا افدهالا تطبيقهمو

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

 لطلبةاجه التي توالعلمية ت المشكالالمختلف ل لحلووا لنتائجا

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا ( لةولمنقا يليةهلتأوالعامة رات المهاا -د 

 لمنطقيةائر والداي وهلعصبية ت الشبكااع انوابسط امج اتصميم بر 1-د

 لعصبيةت الشكباا تمياارزمج خوابر تنفيذو تصميم2-د

 لجينيةت امياارزلخوامج اتنفيد برو تصميم3-د 

 لذكيةاالنظمة ل البرمجة في مجاالطالب في رة امهادة لزياب  لماتالالبرمجة الغة  امستخدا4-د

 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية  9.

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

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Introduction and role of 

ANNs, fundamentals of 

biological Neural 

Network, basic principles 

of ANNs and their early 

structures 

م على مفهوف لتعرا

لعصبية ت الشبكاا

لعصبية الشبكة وا

 الصطناعيةا

 2ن /
 2ع

 1و2

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

 رات ختباا

 تحريرية

 اتمختبر و
 عملية

advantage, and 
disadvantage 

 لشبكةا خصائص
 لعصبيةا

  2ع

      يةدور

 تقييم مباشر      

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

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

 اتمختبر و
 عملية

logic gates لعصبيةا لشبكةا 
 لمنطقيةا ئروالدوا

 لشبكةا امباستخد

لعصبية ا

 الصطناعيةا

  2ع

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

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 رشبا م ييمتق 

 اتمختبر و
 عملية

rules, learning 
algorithms, training 

styles 

 تمياارزلخوا
 لعصبيةا للشبكة

 ممفهوو الصطناعيةا

 يبرلتدا

  2ع

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Hub , Adaline, 11و12و 2ن / علىف لتعرا 
رات ختباا  13و14 2ع

 تحريرية

 اتمختبر و
 عملية

Mdaline, delta rule تمياارزلخوا 

      يةدور

 تقييم مباشر      

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Important perception 

function, neuron model, 

perception architecture, 

learning rules, training 

(train) 

تطبيق وفهم 

مية ارزخو
perception 

 2ن /
 2ع

 15 و16

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

The back propagation 

learning procedure, 

derivation of the BP 

algorithm, Back 

propagation training 

algorithm 

تطبيق وفهم 

 back ميةارزخو
propagation 

 2ن /
 2ع

 17 و 18

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

 تحريرية

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Search algorithm, 

Genetic algorithm 
م على مفهوف لتعرا

لبحث ت امياارزخو

 تمياارزلخووا

 2ن /
 2ع

 19 و 20

 



  5 لصفحةا

 يةدور

 تقييم مباشر 

   لجينيةا  

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Type of operators, 

population, selection, 

crossover, crossover rate, 

mutation, mutation rate 

 اعنواعلى ف لتعرا
ات متررلباا

لمستخدمة في ا

 تمياارزلخوا

 لجينيةا

 2ن /
 2ع

 21و22و
 23و24

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

 Population, selection, 

crossover, and mutation 

algorithms 

 على فلتعرا

 ن،سكاـلا ميةارزخو
، ئيالعشوا رالختياا

 ةلطفرا اوج،لتزا

 ثيةرالوا

 25و26و 
27 

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

تحريرية 

 يةدور

 Application of genetic 

algorithms 
 على فلتعرا

ت تطبيقا

 تمياارزلخوا

 لجينيةا

 28 

 تقييم مباشر    

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

تحريرية 

 يةدور

 Advantage and 

disadvantage of Genetic 

algorithms 

 على فلتعرا

وئ مساو اتمميز

 تمياارزلخوا

 لجينيةا

 29و30 

 تقييم مباشر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



  6 لصفحةا

 لتحتيةالبنية ا  10.

1- Fundamental of neural network ; architectures , 
algorithms, applications, Laurene Fausette. 1لمطلوبةارة لمقرالكتب ـ ا 

 oduction to Genetic algorithms; 
S.N.Sivanandam · S.N.Deepa; Springer 2008. 

 

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

2- Introduction to Genetic algorithms; 
S.N.Sivanandam · S.N.Deepa; Springer 2008 

 لرئیسیةا جعالمرا ـ2
 )درلمصاا(

 هاب یوصى لتيا جعالمروا لكتبا اـ 
      ، یررلتقاا ، لعلمیةا تلمجالا (

( 
 

 ....النترنیتا قعامو ،نیةواللكترا جعالمرا ـ ب

 سيرالدر المقراخطة تطوير           11.

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

 
 



  1 لصفحةا

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية .29
 الجامعة كلية النخبة

 / المركز علمي القسم ال .30
 ة تقنيات الحاسباتقسم هندس  

 اسم / رمز المقرر .31
  لثالثةالمرحلة ا /منظومات الزمن الحقيقي

 أشكال الحضور المتاحة .32
 اسبوعي

 السنة الدراسية الثالثة /فصلين دراسيين الفصل / السنة .33

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .34
 ساعة 60

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .35
15/7/2019 

 أهداف المقرر .36
  الزمن الحقيقي وأهم مكوناتها وكيفية بناءها. لألنظمةإعطاء الدارس معلومات عن المفاهيم االساسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .37



  2 لصفحةا

    اذا اتم الطالب هذا المقرر بنجاح فانه يكون قادرا على ان:    هداف المعرفية : األ -أ
 يشرح المفاهيم االساسية في أنظمة الزمن الحقيقي وكيفية عملها والتطبيقات الواقعية لها. -1أ
 يميز مكونات نظام الزمن الحقيقي. -2أ
 

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

  نظام الزمن الحقيقي.تحليل   - 1ب

 .نظام زمن حقيقي  يتم التحكم به من خالل الحاسوب يجمع بين المكونات لبناء - 2ب

 يعيد البناء ألنظمة الزمن الحقيقي الخاصة بتقنيات الحاسوب. – 3ب

 وكيفية تركيب نظام لزمن حقيقي.يكتب موضوعا عن بناء   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

بفهم العرض النظري لمفردات المنهاج عن طريق االستعانة ببعض المباديء الهندسية العامة والتي تصب . 1

 (9من الفقرة  2و أ 1الزمن الحقيقي. )الحصول على أ أنظمةصنيف مكونات تحليل وتو
 (9من الفقرة   2و أ 1الزمن الحقيقي. )الحصول على أ أنظمة. مناقشات جماعية صفية لمبادئ 2
. التطبيق المختبري لخوارزميات لمعظم مكونات أنظمة الزمن الحقيقي باستعمال وسائل حاسوبية مثل ال 3

matlab  (4الى ب 1بالحاسوب من خالل المنفذ المتوازي . )الحصول على ب األجزاءوربط 
نظام زمن حقيقي باستخدام المسيطر  بإنجازطالب وتكليفهم  4الى  3. تقسيم الطلبة الى مجاميع مكونة من 4

 (4الى ب 2الدقيق وعرض النظام كسيمنار وكتابة تقرير عن النظام وكيفية تنفيذه. )الحصول على ب
 

 طرائق التقييم      

 

و  1أاالختبار التحصيلي والواجبات الصفية والمنزلية لمعرفة قاعدة المعرفة لدى الطالب للتحقق من  -4

 .2أ
 .4الى ب 1المختبري للتحقق من باالختبار  -5
 .4الى ب 2تقييم السيمنار ونتائجه العملية والنظرية للتحقق من ب -6
  : اذا اتم الطالب هذا المقرر بنجاح فانه يكون قادرا على ان:  األهداف الوجدانية والقيمية:  -ج

مهنة الهندسة والمسؤولية األخالقية باالضافة الى الحاجة إلى التعلم مدى الحياة  تطلباتيدرك م -1ج

 والقدرة على االنخراط فيه. 

 يقدّر العمل الهندسي الجماعي ويستوعب مدى أهميته لزيادة دقة االنتاج.-2ج

  يناقش المسائل المطروحة عليه. -3ج

 يساهم في تطوير نظام متوفر.يجد الطالب متعة في انجاز نظام زمن حقيقي أو  -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

طالب ويتم  4الى  3ضمن مجموعة تتكون من طالبال ادراج يتم  9من الفقرة  2و ج 1للوصول الى ج

 تكليف المجموعة ببناء و بتحليل نظام زمن حقيقي معين من قبل المدرس أو مقترح من قبل المجموعة.

تتم مناقشة النظام الذي بناه الطلبة ضمن محاضرة سمينار بحيث تلقي كل  4و ج 3للوصول الى ج

ليتسنى للطلبة االطالع  األخرىمجموعة نبذة تعريفية واضحة عن النظام وفتح باب النقاش مع المجموعات 

 على أنظمة زمن حقيقي مختلفة وتوسيع نطاق المعرفة لديهم.
 طرائق التقييم    

 

صفيا ليتم مناقشتها ومشاركة بقية  لسميناريتم عرض ا  9من الفقرة  4و ج 3للتحقق من ج -

 ..الدارسين في النقاش



  3 لصفحةا

 

 

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

 .بناء األفكار والتواصل بها بشكل فعال شفهيا وخطيا  - 1د

 .إدارة الوقت والعمل ضمن المواعيد النهائية  - 2د

 .المشاركة بشكل بناء في مجموعات  -3د 

 .البحث عن المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات    - 4د
 طرائق التعليم والتعلم

وعلى شكل أنظمة الزمن الحقيقي تخص  تطبيقيةهندسية  سألةمن تناول م يتم االستفادة  4د-1للوصول الى د

ويطالب ببناء التطبيق وكتابة تقرير سمينار عنه وتحليل النتائج  4او  3 مجموعة من الطلبة تتراوح بين

 وتقديمها خالل فترة زمنية محددة.

 طرائق التقييم       

 . 9ة   االستفادة من طريقة تقييم الفقرة ج من الفقر 



  4 لصفحةا

 بنية المقرر .38

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1-2-3 

أن يكون الدارس قادرا  6

على استيعاب 

وتوضيح المفاهيم 

االساسية في أنظمة 

الزمن الحقيقي وكيفية 

عملها والتطبيقات 

 الواقعية لها.

 

 

 

 

 
 
 

Introduction to 
real time 
systems. 

عرض نظري 

باالستعانة 

بالمخططات 

التوضيحية 

والمبادئ 

الهندسية 

 العامة.
 

أسئلة عامة 

ومناقشة+ 

اختبار 

 تحصيلي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Real time 
systems 

properties, 
structures, 

types. 

Life cycle of any 
system, dealing 
with real time 
system design 

processes. 

4-5-6-7 

ان يكون  8

الدارس قادرا 

على التمييز 

بين الخصائص 

المختلفة 

ألنظمة الزمن 

 الحقيقي.

 
 

 

Introduction to 
signals, 

systems, and 
their 

specifications. 

Sensors, 
actuators, and 

RTSD 
components. 

8-9 

ان يكون الطالب قادرا  4
على بناء وتحليل دائرة 

زمن حقيقي تناظرية 
باستعمال ال المكبر 

 التشغيلي.
 

 
 

Analog 
computer 

components 
and analog 

computation. 

عرض نظري 

باالستعانة 

بالمخططات 

واالمثلة 

 التطبيقية.
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10-11 

ان يكون الدارس قادرا  4

فهم اساسيات على 

 النظام الرقمي.

Introduction to 
digital systems. 

 

عرض نظري 

باالستعانة 

بالمخططات 

التوضيحية 

والمبادئ 

الهندسية 

 العامة.
 

 

أسئلة عامة 

ومناقشة+ 

اختبار 

 تحصيلي
 

12-13 

ان يكون الدارس قادرا  4

على فهم كيفية 

السيطرة على نقل 

البيانات من والى 

 الحاسوب.

Data transfer 
controlling 

14-15 

يكون الدارس قادرا ان  4

على فهم السطح البيني 

القابل للبرمجة والغير 

 قابل للبرمجة.

Un 
programmable 

interface 
devices.  

programmable 
interface 
devices. 

16-17-
18-19 

ان يكون الدارس قادرا  8

على فهم واستيعاب 

مفهوم القطع وكيفية 

التعامل مع القطع 

 البرمجي والمسيطر

الرقمي الخاص 

 8259بالقطع 

Introduction to 
interrupt, 

interrupt types, 
interrupt 
controller 

8259. 

20 

2  
 

ان يكون الدارس قادرا 

على استيعاب مفهوم 

التعامل المباشر مع 

 ذاكرة الحاسوب

Direct memory 
access 

21-22-
23-24 

ان يكون الدارس قادرا  8

على فهم اساسيات 

 إشارةالتحويل من 

 إشارةتناظرية الى 

رقمية والعكس عند 

 إشارةالتحويل من 

 رقمية الى تناظرية

DAC and ADC 
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 البنية التحتية  .39

 Phillip A. Laplante and Seppo J. Ovaska, "Real ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 thTime Systems Design and Analysis", 4

eddition, 2014. 
 

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
Stefan M. Petters, "Real Time Systems", 
NICTA, 2007/2008. 

 
Hassan Gomaa, "Software Design Methods for 
Real Time Systems", George Mason 
University, 1989. 

 
Jean-Philippe Babau and et. al., "Model-Driven 
Enginnering for Distributed Real Time 
Systems", ISTE Ltd, 2010. 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

25-26-
27-28-
29-30 

ان يكون الدارس قادرا  12

على تحليل وتركيب 

 أنظمةبناء  وإعادة

الزمن الحقيقي 

الحاسوبية والتمييز 

المختلفة  األنواعبين 

للمتحسسات وعملها 

شرح كيفية  إمكانيةمع 

ربطها لبناء نظام زمن 

 حقيقي.

Design and 
Implementation 

of real time 
systems based 

on 
microcontroller

s and sensors. 

عرض نظري 

لمجموعة من 

أنظمة الزمن 

الحقيقي 

باالستعانة 

بالمخططات 

التوضيحية 

وتوزيعها 

لبة على الط

بغية تصميمها 

وانجازها مع 

كتابة تقرير 

 وافي عنها.

عقد حلقات 

دراسية 

وسيمينار 

ومناقشة 

 األنظمة

المصممة من 

 قبل الطلبة.
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .40

   

 وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم.االلمام بكل ماهو مستحدث 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1 لصفحةا

 

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 .نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 قسم هندسة تقنيات الحاسبات
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 المرحلة الرابعة /يعرمشاادارة 
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرة ، محاضر

2020/2019 
 لسنةا /لفصل ا 5.

120 
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2019/9/29 
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

 علىدرا لطالب قان ايكوان ىل دة املاف اهتد
 يعرمشا ادارة مفاهيم معرفة- 1
 يعرلشبكي ملشات اسم خمططاق لرمعرفة طر- 2
 خلطيةالربجمة افهم عملية ومعرفة - 3
 ونملخزق ادارة امعرفة طر- 4
 للنتجدل لتعاانقطة د جياامعرفة كيفية - 5
 لصبانةاع انوافهم ومعرفة - 6
 ةيعونلا ةيطرسلا ةليمع مفه وة فعرم-  7

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط لمقررا جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 وعلشبكي للمشرت اسم مخططاق ررطمعرفة  1-أ 

 ةلمتاخرة والمبكراية البدوع  والكلية للمشرالسماحية  وع واللمشرج لحرر المساد ايجاامعرفة  2-أ
  وعلمشرت اللفعالياة لمتاخروا ةلمبكرا تلنهياوا

 وع لمشردر ايع مصازفهم مشاكل توو معرفة 3-أ

 وع لخطية للمشرالبرمجة ق ارم طفهو معرفة 4-أ

 وعلمشرق ادارة ارطفهم ومعرفة  5-أ

 وعللمشردل لتعااسم نقطة ورفهم  ومعرفة  6-أ

 لصيانة ق ارطفهم ومعرفة 7-أ

 لنوعيةة السيطرق ارطفهم ومعرفة  8-أ

 لمقررخاصة بالاتية راالمهااف دهألا  - ب

 تلبيرج والحرر المساابطريقة وع لشبكي للمشراسم ر – 1ب 

 وعلزمنية للمشرة المدالتقليص ت الدلمعااحل  – 2ب

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

 دل لتعاانقطة د اليجات الدمعا حل 4-ب

 ونلمخزدارة اكلفة ال دجايال  تالدحل معا 5-ب

 لصيانة اكلف ب حسا - 6ب

 وعلنوعية للمشرة السيطرب الحسات الدحل معا 7-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااتوفر  حيث :يميةدالكاا اتلمحاضرا

 لعمليري المهاالجانب اتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج ايوفر كل مايحتاي لذا :لعمليا لمختبرا

 صحيحةرة يع بصورلمشاابتنفيذ م للقياوري لضردئ المباا ترسيخو

 لتقييمائق ارط

 ةلمحاضرء اثنااتفاعله ى ريق مالحظة مدطلطالب عن التقييم س السااحيث يوفر  :لتفاعليا لتقيما
 كتهرمشاو

 ةلمعطاالعلمية ت المالحظادة وامتابعته للماولطالب افهم ى لمعرفة لمدالتي توفر ا :لتحريريةا راتالختباا 

 يسيرلتداقبل  من

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لفصليةا راتالختباا 

 ري لمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدا لفصلا لخال

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائيةا راتالختباا

 ريلمهاوايمي دالكااجانبيها سية برالدالسنة ا لخال

 



  3 لصفحةا

 لقيميةوانية الوجداف ادهألا -ج

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

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

 على عاتقهمة لملقاء االعباالنفسية لتحمل التهيئة والطلبة ى الية لدوبالمسؤر لشعوا تنمية 3-ج 

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

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 ديجاالطلبة الطلب من وامختلفة علمية ت مشكالح رطريق طلك عن وذعي للطلبة االبدالجانب ا تحفيز
  مختلفةق لمناسبة لها بطرا لعلميةا للحلوا

 مةزلالد الجهواجميع ل لطلبة على بذاتحفيز وعمل ق ريق تشكيل فرطلطلبة عن ابين ون لتعاروح ا تنمية

 ةعدص شخاامع ولمختلفة وف ابالظر للعمل

 لتقييمائق ارط

 لطالبامالحظة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشرا لتقييما
 لكص ذبخصوت لمالحظااتثبيت و ةلمحاضرا ءثناا

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

 لعلميةت المشكالالمختلف  للحلووا

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

بالعكس ددي ولترالى الزمني ل المجاامن ت الدلمعااتحويل  1-د

 ت التصاالل اماتها في مجااستخدت واالدلمعااتحليل  2-د

 ة لمعقدالرياضية ت االدلمختلفة للمعال الحلود ايجاا 3-د

 لعملية منهادة االستفاق ارت وطلمصفوفااحل وتحليل  4-د
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية          11.

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

   لمطلوبةا علموضوا  

 السئلةا
 مال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 يمهمفا معرفة يعرلمشاادارة ا
 دارةالا عناصرو

8 1,2 

   يعرلمشاا   ليومين اتحا

 السئلةا
 مال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 رتب خم

 دالقتصاوا دارةالا
 مهندسينل

 بحساق رط معرفة
 للمهندسين دالقتصاا

 4و3 8

      ليومين اتحا

 السئلةا
 مال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 تمخططا معرفة لعملت امخططا
 للعمل

8  

 5و6
     ليومين اتحا

 السئلةا
 مال،الشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 7 4 النتاجيةب احسا النتاجيةا

      ليومين اتحا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 حلو سمرمعرفة تلشبكاا
 وعللمشر لشبكيا

 9و8 8

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ة،محاضر
 مختبر

 لشبكياسم ور معرفة جلحرار لمسااريقة ط
 وعللمشر

 11و10 8

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا

، لشفهيةا

 نالمتحاا

 ة،محاضر
 مختبر

 لوقتا(تلبيرا ريقةط
 )لكلفةا و

 سمب ورحسا ريقةط

 لكلفةوا لوقتا
 وعللمشر

 15و14و 16
 13و12

      ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ةمحاضر
 مختبر

 يعزتو مشاكل
 درلمصاا

 يعزمعرفة مشاكل تو
 درلمصاا

4 16 

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ةمحاضر
 مختبر

 لبرمجةق ارط معرفة لخطيةالبرمجة ا
 لخطيةا

 19و18 16

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا

، لشفهيةا

 نالمتحاا

 ةمحاضر
 مختبر

 ادارة تيالدمو
 وعلمشرا

 ت ادارةيالدمو معرفة
 ونلمخزا

 21و20و 12
19 

      ليوميا

 22 4 دللتعاانقطة ب حسا دللتعاانقطة  ةمحاضر السئلةا
     مختبر ،لشفهيةا

      نالمتحاا
 



  5 لصفحةا

      ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ةمحاضر
 مختبر

 23و24 8 ونلمخزاكلف ب حسا ونكلف مخز

      نالمتحاا

      ليوميا

 27و26و 12 لصيانهايم همعرفة مفا لصيانةايم همفا ةمحاضر السئلةا
 ،لشفهيةا
 نالمتحاا

 25    مختبر

      ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ةمحاضر
 مختبر

 ةلسيطرا بحسا لنوعيةة السيطرا
 لنوعيةا

 29و28 12

      نالمتحاا

      ليوميا

 السئلةا
 ،لشفهيةا

 ةمحاضر
 مختبرو

 ادارة ربفهم و معرفة لعملرب ا دارةالا
 لعملا

4 30 

      نالمتحاا

      ميليوا

 12. لتحتيةالبنية ا    

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

 

j.R.Meredith and S.J. Mantel” project 
mangement” ,J . wiley & sons 1995 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

S. choudhury” project mangement”, tata لتي يوصى بهااجع المروالكتب اـ ا 

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

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

.htm. .... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 ىالخرت المجاالالعملية في ت التطبيقاابعض بعض ل خااد

http://www.projectmanagement.com/


  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 قسم هندسة تقنيات الحاسبات
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 المرحلة الرابعة /تلشبكات اكوالتووبر
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرضرة ، محا

 لسنةا /لفصل ا 5. 2019/ 2020

 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6. ساعة 120

 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7. 29/ 9 / 2019

 رلمقراف ادأه 8.

 :لتمكن من ـتهيئتهم لت وبمعلومات التصاالت والشبكاع ابعة بفرالرالمرحلة البة طيد ولتز رلمقراف يهد

 يكبلشال جالما في  يكحالما أستخدام برامجبت اكبلشال مجا في ماظنلال يحلت- 1
 لشبكيةت الطبقات وانوكوالولبرل المجاافي م لنظاا تحليل- 2

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

 توكوالتهاولشبكة مع براة في طلمربوت المحطااستجابة اتحليل و سةدرا- 4 
 مكونتاتهاولشبكة اية ارستقرى اتحليل مدو  سةدرا- 5



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ

 سيسكوم نظات ولشبكاامج ابرت ولشبكال المجاافي م لنظاافهم تحليل ومعرفة  1-أ 

 osi لسبعةت الطبقات واتوكوالولبرل المجاافي م لنظاافهم تحليل و معرفة 2-أ

 مختلفةت خاالدلمختلفة الاالنظمة استجابة اتحليل و سةدرا 3-أ

 لمختلفةاالنظمة اية ارستقرافهم ومعرفة  4-أ 

 switch router,  الساسيية للشبكة منا تناولمكوا مجالبراشهر افهم عمل ومعرفة  5-أ

 .ررقملخاصة بالا ةتي راالمهااف دهألا  - ب

 تصميم شبكة كاملة ببرنامج سيسكو – 1ب

لشبكة اعمل وية ارستقرالمعرفه ت مياارزتنفيذ خووكتابة  – 2ب

 لمحاكيابيئة ام لشبكة باستخدت اتشغيل مكوناوتصميم  – 3ب

 ماظنلا يف تالوكتووربلا جةرمب  4-ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  : يميةدالكاا اتلمحاضرا

 لجانباتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج التي توفر كل ما يحتاا :رش لووا لعمليةا اتلمختبرا

 عتباواصحيحة رة لعملية بصوايع رلمشاابتنفيذ م ية للقياورلضردئ المبااترسيخ ولعملي ا ريلمهاا

 .تلممتلكاص واالشخاالناتجة على ار االضرالمهنية للحد من السالمة ا اتخطو

 لتقييمائق ارط

  منة حدن واتكوويسي رلتدوالطالب ابين ة مباشررة بصوه ذهلتقييم احيث تتم عملية  : لتفاعليالتقيم ا

 علمزتلاو يمعلتلا ةيملع ييمقتة بيسيردتلا ةيئلهاء ضاعا اهيلع دمنعي يتلا ةعجالرا لتغذيةات ايساسا

لطلبة امتابعة ى يسية عن مدرلتدالهيئة العضو رات الختباه اذهتوفر و :ية ورلدا لتحريريةرات االختباا

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

 لتيالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو  :لفصلية ا راتالختباا
لنهائية لتقييم الحلقة ن اتكوو :لنهائية ا راتالختباا ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدالفصل ا لالخ اهتلقا

 ريلمهاوايمي دالكااسية بجانبيها رالدالسنة ا لخال اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهمد

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لطلبةى الد رالبتكااع واالبدزرع روح ا 1-ج  

 لية للطلبة وبالمسؤ رلشعواتنمية 2-ج

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

 لجماعيالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لجانبالتحفيز  علمية مختلفةق كثر من حل لها بطرد ايجاالطلبة الطلب من واعلمية ت مشكال حرط
 لطلبةى الد عياالبدا

 



  3 لصفحةا

 لطلبة علىاتحفيز ون ولتعاروح اية لتنمية رة دورتغير بنيتها بصووعمل يتم تقييم نتائج عملها ق فر تشكيل
 ةعدص شخاامع ومختلفة وف رظمة للعمل تحت زلالد الجهواجميع  لبذ

 لتقييمائق ارط

 لطلبةامالحضة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشر ا لتقييما
 لكص ذبخصوت لمالحظااتثبيت ولقيمية انية الوجدا افدهالا تطبيقهمو

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

 لطلبةاجه التي توالعلمية ت المشكالالمختلف ل لحلووا لنتائجا على

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

 مج مختلفة امنوعة في برت تصميم شبكا تعمليا 1-د

 توكوالتهاوبرولشبكة التاكد من عمل واباالنظمة  لتحكما تعمليا2-د

 يتهاارستقرى امدولمختلفه ل اخادالاع االنظمة النواستجابة ا ديجات اعمليا3-د 

 عمومات لشبكاافي ات تراولراعلى برمجة رة لقدا 4-د 
 



  4 لصفحةا

 رلمقرابنية  9.

ريقة ط لتقييماريقة ط

 لتعليما

لتعلم ت امخرجا علموضوأو ا /ة لوحداسم ا

 لمطلوبةا

لساعا ا

 ت

 عألسبوا

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Osi open system 

interconnected 

م على نظاف لتعرا

 لطبقيت الشبكاا
 2ن /

 2ع
 1و2

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Network structure 

And protocols’ 

 لثيمتلا قبيطتو مهف

 لرياضي النظمةا

 توكوالتهاوبرو لشبكةا

 2ن /
 2ع

 3و4و5

 يلعتفا يم يتق 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Protocol hierarchy 

With layers 

 تلطبقاوا تلبرتوكوالا

 لشبكيةا
 2ن /

 2ع
 6و7

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Block diagram 

representation 

 لتمثيلاتطبيق و فهم

 لكتليا
 2ن /

 2ع
8 

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

 Physical layers 

protocols 

 Data link 

protocols 

 تلطبقات اتوكوالوبر
 لثانيةوا لىوالا

 2ن /
 2ع

 9و10و11
 و12

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Error detect and 

Check sum 

CRC 

ف كتشات امياارزخو

 تصحيحهاء والخطاا

 2ن /
 2ع

 13و14

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Routing and network 

layers protocol 

 2ن / تكتيكولرل اتوكووبر
 2ع

 15و16

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

 تحريرية

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Routing algorithms 2ن / تينكولرامية ارزخو 
 2ع

 17و18و
 19و20

 



  5 لصفحةا

 يةدور

 تقييم مباشر 

     

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Tcp/Ip model م النظا tcpip / 2ن 
 2ع

 21و22و
 23و24

 يلعتفا يم يتق 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Transport layers 

And tcp protocols 

لخامسة الطبقة ا

 عملهاوتوكوالتها وبرو
 2ن /

 2ع
 25و26و

 27و28

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Application layers 

and its protocols 

 معة الخيرا لطبقةا
 باقي برمجة

 تتوكوالولبرا

 2ن /
 2ع

 29و30

 

 لتحتيةالبنية ا         10.

Computer.Networking.A.Top-Down. -1 
Approach 6th Edition 

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

Computer Networks - A Tanenbaum - 5th -2 
edition 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا 

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

www.cisco.com النترنيتا اقعمو  ،نيةواللكتراجع المرـ ا ب 

.... 

 سيرالدر المقراخطة تطوير           11.

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

http://www.cisco.com/


  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفاق احقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 سباتلحات اندسة تقنياه
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 المرحلة الرابعة / هاتشبكاالحاسوب ومنية ا
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4. مختبرضرة ، محا

2020 /2019 
 لسنةا /لفصل ا 5.

 ساعة 120
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2019 / 9 /29 
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

 :لتمكن من ـتهيئتهم لت وبعة بمعلوماالرالمرحلة البة طيد ولتزر لمقرا فيهد

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

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

 .ت لشبكااحماية ت توكوالوبرر ستثماواتفعيل ل لمتطفلين من خالا تجماه

 
 

 تالتصاالافي ت لمعلوماامنية ت اساسياامعرفة  1-

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

 لمتطفلينامن ت لبيانااعد اقوت ولبيانااحماية  3-

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

 تلشبكاا حماية



  2 لصفحةا

 ,vigener, substitution, Caser  رظلمتناالتشفير ت اماارزتحليل خووسة درا 5-
playfair,transpostion cipher, affine,OTP,Hill 

- substitutionة لشفراعن ل مثاء عطاة والشفراتحليل م مفهو سةدرا 6-
 ,RSA رظلغير متناالتشفير ت امياارزتحليل خووسة درا 7

 

 

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط لمقررا جاتمخر          10.

 لمعرفيةا افدهألا -أ

 صاالتتالا فيت امولمعلا ةنيما تايساسا ةعرفم 1-أ 

 لعبث فيهاوالمخولين اليها من غير ل الدخوامن ت لحاسبااتباعها لحماية ايجب  لتيا قلطروا لوسائلا نبيا 2-أ

 لمتطفلينامن ت لبياناا عداقوت ولبيانااحماية  3-أ

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

 تلشبكاا حماية

 ,vigener, substitution, Caser  رظلمتناالتشفير ت اماارزتحليل خووسة درا 5-أ
playfair,transpostion cipher, affine,OTP,Hill 

  substitutionة لشفراعن ل مثاء عطاة والشفراتحليل م مفهو سةدرا 6-أ 

 ,RSA رظلغير متناالتشفير ت امياارزتحليل خووسة درا 7-أ

  .ررقملخاصة بالا ةتي راالمهااف دهألا  - ب

 لتشفيرت امياارزلخووال لدزات وااليعااتنفيذ  – 1ب  

 MATLAB لبرمجةاا بلغة هلتشفير لتنفيذت امياارزتنفيذ خووكتابة  – 2ب
 لتشفيرافك ولتشفير امج اتصميم بر – 3ب

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لمعرفي للطلبةالرصيد ايعتمد عليه بتطوير ي لذالمتين س االسااحيث توفر  : يميةدالكاا اتلمحاضرا

 لجانباتساعد على تطوير ات لطالب من خبراليه ج التي توفر كل ما يحتاا :رش لووا لعمليةا اتلمختبرا

 عتباواصحيحة رة لعملية بصوايع رلمشاابتنفيذ م ية للقياورلضردئ المبااترسيخ ولعملي ا ريلمهاا

 .تلممتلكاص واالشخاالناتجة على ار االضرالمهنية للحد من السالمة ا اتخطو

 لتقييمائق ارط

 منة حدن واتكوويسي رلتدوالطالب ابين ة مباشررة بصوه ذهلتقييم احيث تتم عملية  :لتفاعلي ا لتقيما
رات الختباا .معلتلاو يمعلتلا ةيملع ييمقتبيسية ردتلا ةيئلهاء اضعا اهيلع دمنعي يتلا ةعجالرا ةيذغتلا تايساسا

 ىلطلبة للمحتوامتابعة ى يسية عن مدرلتدالهيئة العضو رات الختباه اذهتوفر و :ية ورلدا لتحريريةا

 يسي للطلبةرلتدامن قبل ة لمعطات المالحظات والمعلوماالتفاعل مع اكيفية ويمي دالكاا

 لتيالعلمية دة المااتفاعله مع و البالط متماى اهلوسطية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو  :لفصلية ا راتالختباا

 ريلمهاوايمي دالكااسي بجانبيها رالدالفصل ا لخال اهتلقا

 اهلتي تلقاالعلمية دة المااتفاعله مع ولطالب م اتماى اهلنهائية لتقييم مدالحلقة ن اتكوو :لنهائية ا راتالختباا 

 ريلمهاوايمي دالكااسية بجانبيها رالدالسنة ا لخال



  3 لصفحةا

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 لطلبةى الدر البتكااع واالبدزرع روح ا 1-ج  

 لية للطلبةوبالمسؤ رلشعواتنمية 2-ج

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

 لجماعيالعمل الطلبة على اتنمية قابلية  4-ج

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لجانباعلمية مختلفة لتحفيز ق كثر من حل لها بطرد ايجاالطلبة الطلب من وا علميةت مشكال حرط
ون لتعاروح اية لتنمية رة دورتغير بنيتها بصووعمل يتم تقييم نتائج عملها ق فر لطلبة تشكيلا ىلد عياالبدا

 ةعدص شخاامع ومختلفة وف رظمة للعمل تحت زلالد الجهواجميع  لبذ لطلبة علىاتحفيز و

 لتقييمائق ارط

 لطلبةامالحضة تفاعل ل من خالة ومباشررة يسي بصورلتدالتقييم من قبل ا اذهحيث يتم  :لمباشر ا لتقييما 
 لك ص ذبخصوت لمالحظااتثبيت ولقيمية انية الوجدا افدهالا تطبيقهمو

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

 لطلبةاجه التي توالعلمية ت المشكالالمختلف ل لحلووا لنتائجا  

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

لتشفير افك وشفير لتامج اتصميم بر 1-د

 ةرفلشا للي حتل فةلتمخ جمارب يممصت2-د

 تلحاسبات امنية شبكال البرمجة في مجاالطالب في رة امهادة لزياب  لماتالالبرمجة الغة  امستخدا3-د

 

 

 رلمقرابنية  9.

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

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Symmetric Ciphers model: 

plaintext, encryption 

algorithm, secret key, 

cihpertext, decryption 

algorithm, A Model of 

conventional encryption. 

Cryptography, 

Cryptanalysis, block and 
stream cipher 

م على مفهوف لتعرا

ر ظمتنااللتشفير ا

ت مياارزخوو

ح لمفتاوالتشفير ا

م مفهوولتشفير ا

 ةلشقراتحليل 

 2ن /
 2ع

 1و2و 3

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Caeser Cipher The affine 

Cipher 
تطبيق عملية 

لتشفير افك ولتشفير ا

من ع بسط نواعلى 

 لتشفيراع انوا

 2ن /
 2ع

4 

 تقييم مباشر      



  4 لصفحةا

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

تحريرية 

 يةدور

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Mono alphabetic substitution 

ciphers Shift ciphers 
ع على نوف لتعرا

لتشفير اخر من ا

دي الحاع النوا

 لتشفيرافي ف لحرا

 2ن /
 2ع

 5و6

 تقييم مباشر      

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Hill cipher  7 2ن / عتطبيق نووفهم 

 رات ختباا

 تحريرية

 اتمختبرو 
 عملية

  2ع لهيل سايفرا 

      يةدور

 تقييم مباشر      

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Playfair cipher  8 2ن / فكولتشفير اتطبيق 

 رات ختباا

 تحريرية

 اتمختبر و
 عملية

 يعتمدع لتشفير لنوا 
 لمصفوفةا على

  2ع

      يةدور

 تقييم مباشر      

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

 تحريرية

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Polyalphabetic ciphers 

Vigenere cipher 
تشفير  فكوتشفير 

 وفلحرا علنو

 ددةلمتعا

 2ن /
 2ع

9 

      يةدور

 تقييم مباشر      

 يلعتفا يميتق 

 رات ختباا

 تحريرية

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

The Transposition cipher 

Affine cipher 

otp 

فك ولتشفير اتطبيق 

خر ع التشفير لنوا

 لتشفيراع انوامن 

 2ن /
 2ع

 10و11
12 
13 

      يةدور

 تقييم مباشر      

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

 تحريرية

ة محاضر

 اتمختبر و

 عملية

Cryptanalysis of a 

Symmetric key 
 2ن / 

 2ع
 14و15و

16 

     يةدور

 تقييم مباشر     

 ةمحاضر تقييم تفاعلي Euclid’s Algorithm  / 17 2ن 

 رات ختباا

 تحريرية

 اتمختبر و
 عملية

  2ع 

     يةدور

 تقييم مباشر     

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

 SYMMETRIC-KEY 

ALGORITHMS 
-DES—The Data Encryption 

 18و19  

 تحريرية
 يةدور

Standard, hers 

-16 round Feistel system 
 

 تقييم مباشر   

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

 PUBLIC-KEY 

ALGORITHMS, 
-RSA, 

 20و21و  
22 

 



  5 لصفحةا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

 - Other Public-Key 

Algorithms 
   

 تقييم تفاعلي 

 رات ختباا

تحريرية 

 يةدور

 تقييم مباشر 

 AUTHENTICATION 

PROTOCOLS, 

-Authentication Based on a 

Shared Secret Key, 

-Establishing a Shared Key: 

The Diffie -Hellman Key 

Exchange, 
-Authentication Using a Key 

 23و24و  
 25و26و

27 

 Distribution Center,  

 -Authentication Using  

 Kerberos,  

 - Authentication Using  

 Public-Key Cryptography  

 تقييم تفاعلي 

 راتختباا 

 OSI security Architecture , a 

model for network security 

EMAIL SECURITY 

  28 

   تحريرية

   يةدور

 تقييم مباشر   

 راتختباا  PROTECTION SERVICES: 

 OS protection 

service: protected 

objects and methods 

of OS protection, 

security of OS, 

memory and 

addressing 

protection, fence 

protection 

 Database protection 

service: 

Network protection service: 

IP and E-Commerce 

protection, VPN and next 

generation networks 

protection 

 29و30  
  تحريرية

  يةدور

 



  6 لصفحةا

 
 

 لتحتيةالبنية ا         10.

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

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1

1- Computer security: Art and science . Author: 

Matthew Bishop, year: 2003 
 

2- Handbook of cryptography 

 )درلمصاا(ئيسية الرجع المرـ ا2

1- Computer security: Art and science . Author: 

Matthew Bishop, year: 2003 
 

2- Handbook of cryptography 

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 سيرالدر المقراخطة تطوير           11.

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

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

 جع علمية حديثةامرام ستخدا :ي لنظرالجانب ا



  1 لصفحةا

 رلمقراصف ذج ونمو
 

 

 
 

 رلمقراصف و
 

 

 تحقيقهاب الطلن اقعة مولمتم التعلت اجارمخرر ولمقص اخصائهم أل ًمقتضيا زاً يجارر هذا إلمقا فصو رفوي

 فصن وبيوبينها ط برلن امد البو .لمتاحةم التعلرص   افن موى لقصدة االستفااق حقد قن كاإذا عما  ًنارهمب

 ؛.نامجرلبا

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 لتعليميةالمؤسسة ا 1.

 سباتلحات اندسة تقنياه
 لمركزا /علمي اللقسم ا 2.

 المرحلة الرابعة /لمتنقلةت االتصاالانظمة ا
 رلمقرامز ر /سم ا 3.

 مختبرة ، محاضر
 لمتاحةر الحضول اشكاأ 4.

2020 /2019 
 لسنةا /لفصل ا 5.

 ساعة 120
 )لكليا(سية رالدت الساعاد اعد 6.

2019/10/18 
 لوصفا اذاد هعدإيخ رتا 7.

 رلمقراف ادأه 8.

 بعة علىالرالمرحلة االب طلى تعريف ف ايهد

 لخلويةالنظمة المستخدمة في ت المصطلحاوايم هلمفاا -

 يلخلوم النظاافي ل الجيارات اسة تطودرا -

 لخاليااكيفية تصميم   -

 تلمسافاالكافة رة ولخاليا باالشااكيفية تغطيه جميع  -

 خلويةت الالتصاالافي رة الشااتضمين اع نوا -

 تلموجااخل اامعالجة تدوتصميمها ولالسلكية بنائها االنظمة ا -

 

 



  2 لصفحةا

 لتقييموالتعلم والتعليم ائق اروط رمقرال جاتمخر          10.

 لمعرفيةاف ادهألا -أ 

 

 لخلويةاالنظمة المستخدمة في ت المصطلحاوايم هلمفااتعريف  1-أ

 خلية للخاليا الدالهيكلية ا سةدرا 2-أ

 ةدحاولا ةيلخلل تغطيتها ية فيكو رةاشالال يلتح  3-أ

 ارهكيفية تطول والجياابين جميع  نةرلمقاا4-أ

 لمقررخاصة بالااتية رالمهااف دهألا  - ب

 

 ي خلوم نظا تصميم– 1ب

 قميارات رالشاا تضمين – 2ب

 لخالياالجميع رة الشااكيفية تغطية  – 3ب

 مالستالل واسارلالرات الشااتحليل وتخطيط وتصميم  4-ب 

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 تلمخططاة والمحاضرض اعر -

 لذكيةرة السبوا -

 لعلميةات المتختبرا -

 لتقييمائق ارط

 تلمعلوماع استرجاوالشفهية االسألة ا -
 السبوعيةت االمتحاناا -

  لفصليةرات االختباا - 
 لنهائيةرات االختباا -

 لقيمية وانية الوجداف ادهألا -ج

 الهيلذتو تاوبعصلال يحلة تيفيك ىلعبلية الطالب قا ةيمنت 1-ج

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

 لطلبةى الدر البتكازرع روح ا 4-ج

 



  3 لصفحةا

 لتعلموالتعليم ائق ارط

 لجانباعلمية مختلفة لتحفيز ق كثر من حل لها بطرد ايجاالطلبة الطلب من واعلمية ت مشكال حرط
 لطلبةى الد عياالبدا

 لتقييمائق ارط

 لمباشرالتقييم ا -

 لعمليةايع رلمشاا -

 

 ).لشخصي ر التطووايف ظلتوالمتعلقة بقابلية ى األخررات المهاا (لمنقولة ايلية هلتأوالعامة رات المهاا -د 

 

 لمتنقلةت االتصاالت افي شركا لعملا 1-د

 دداتلترواقع اخطط للمواد عدواتصميم  2-د 

 لكل بعدولمالئمة لكل منطقة ددات التراحزمة  رختياا 3-د

 مالستالوالبث المناسب في ائي الهور اختياا - 4د 

 راتالشااخل بين التدء والضوضاالعمل على تقليل ا 5-د 

 



  4 لصفحةا

  رلمقرابنية          11.

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

 لمطلوبةا

 عألسبوا تلساعاا

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

 

Introduction to Wireless 

Communication System: 
Evolution of mobile 
communications, Mobile Radio 

م لنظاا فهم

 يلخلوا

 على فلتعروا

 رهتطو كيفية

ل جياا ةعد عبر

 على فلتعروا

 كل اتمميز

 جيل

 عملي 2

 ينظر 2

، 2 ، 1 
3 

  System around the world,   

  Types of Wireless   

  communication System,   

  Comparison of Common   

  wireless system, Trend in   

  Cellular radio and personal   

  communication, Second   

  generation (2G) systems.   

  Evolved Second-Generation   

  Systems (2.5G). Third-   

  Generation (3G) Systems.   

  Fourth-Generation (4G)   

  Systems. Fifth-Generation   

  (5G) Systems   

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

The Cellular Concept-System 

Design Fundamentals: 

Cellular system, Hexagonal 
geometry cell and concept of 

 على فلتعرا

 تكوين كيفية

 بحساو لخالياا

ددات لترا

خل اتدو

ددات لترا

تحويل و

 رةالشاا

 عملي 2

 ينظر 2

، 5 ،4 
7، 6 

  frequency reuse, Channel   

  Assignment Strategies   

  Distance to frequency reuse   

  ratio, Channel & co-channel   

  interference reduction factor,   

  S/I ratio consideration and   

  calculation for Minimum Co-   

  channel and adjacent   

  interference, Handoff   

  Strategies, Umbrella Cell   

  Concept   

تقييم تفاعلي  

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Traffic Engineering: 

Trunking and Grade of 
Service, Improving Coverage 

& Capacity in Cellular System- 
cell splitting, Cell sectorization 

 لخدمةا تأمين

لشبكة لكل وا

 بحساو خلية

 لسعةا

 عملي 2

 ينظر 2

9 ، 8 
، 10، 

11 

تقييم تفاعلي  

رات ختبااو 

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Large scale path loss: Free 

Space Propagation loss 

equation, Path-loss of NLOS 

and LOS systems, Reflection, 

Ray ground reflection model, 

ر نتشاا بحسا

 عبر رهالشاا

 و اءلهوا

 نعكاساتهاا

 عملي 2

 ينظر 2

، 12 
13 
14 

15، 

  Diffraction, Scattering, Link    

  budget design,    
 



  5 لصفحةا

تقييم تفاعلي 

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Small scale multipath 

propagation: Impulse model 

for multipath channel, Delay 

spread, Feher’s delay spread, 

upper bound Small scale, 

Multipath Measurement 

parameters of multipath 

channels, Types of small scale 

Fading, Rayleigh and Rician 
distribution 

 راتشاا لساار

 بحساو دةمتعد

 لتأخيرا

 عملي 2

 ينظر 2

، 16 
، 17 
، 18 

 19، عملي 2 اعنواتعلم   ضلعرا تقييم تفاعلي
 20 ينظر 2 لتيالتضمين ا Modulation Techniques for رةلسبووا راتختباو ا

 Mobile Radio: Review for لمختبرا + تحريرية

basic digital modulation 

techniques, 

QPSK,MSK,GMSK, 

 في متستخد
 يلخلوا ملنظاا

 مثل
QPSK,MSK, 

  

   GMSK   

تقييم تفاعلي 

رات ختبااو 

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 رتب لمخا +

Multiple Access Techniques: 
Frequency Division Multiple 

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

 فهم تقنية

FDMA 
 تقنيةو

TDMA 

 عملي 2

 ينظر 2

، 21 
22 

  Multiple Access. Space    

  Division Multiple Access    

  (SDMA)    

ي لعفات  ييمتق

رات ختباا و

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Wireless Systems: GSM 

system architecture, Radio 

interface, Protocols, 

Localization and calling, 

Handover, Authentication and 

security in GSM, GSM speech 

على ف لتعرا

 CDMA تقنية

 كل ما تتعلقو

 مبالنظا

 عملي 2

 ينظر 2

، 23 
، 24 
، 25 
،26 
، 27 

  coding, Concept of spread 
spectrum, Architecture of IS- 

  28 

  95 CDMA system, Air    

  interface, CDMA forward    

  channels, CDMA reverse    

  channels, Power control in    

  CDMA, cellular technology,    

  GPRS system architecture    

تقييم تفاعلي 

رات ختباو ا

 تحريرية

ض لعرا

رة لسبووا

 لمختبرا +

Recent trends: Wi-Fi, 

WiMAX, ZigBee Networks, 

Software Defined Radio, UWB 

Radio, Wireless Ad-hoc 

 عملي 2 

 ينظر 2

،29 
30 

  Network and Mobile   

  Portability, Security issues and   

  challenges in a Wireless   

  network.   

 



  6 لصفحةا

 لتحتيةالبنية ا         12.

 لمطلوبةرة المقرالكتب ـ ا1 

Mischa Schwartz, Mobile Wireless Communications, 
Cambridge University Press 2005 

 )درلمصاا(لرئيسية اجع المرـ ا2

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

لتي يوصى بها اجع المروالكتب اـ ا

 )،      ير رلتقا، العلمية ت المجالا (

 النترنيتاقع امو، نيةواللكتراجع المرـ ا ب 
.... 

 

 سيرالدر المقراخطة تطوير          13.

 مصغري خلوم نظاء من ثم بناوتصميم وتخطيط  -

 لمناسبةددات الترر اختيال واسارالادوات اتعلم كيفية برمجة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1 لصفحةا

 

 وصف المقررنموذج 

 

 

 
 

 وصف المقرر
 

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  ًمقتضيا ًالمقرر هذا إيجازا وصف يوفر

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

 .البرنامج

 

 

 

 

 

 

 كلية النخبة الجامعة 
 المؤسسة التعليمية 1.

 هندسة تقنيات الحاسبات 
 المركز /القسم العلمي  2.

 لرابعةالمرحلة ا /حوسبة الوسائط المتعددة
 رمز المقرر /اسم  3.

 أشكال الحضور المتاحة 4. نظري /اسبوعي 

 السنة /الفصل  5. 2017/2016

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  6. 60

 تاريخ إعداد هذا الوصف 7. 2016/9/29

 أهداف المقرر 8.

 ىل ر املقرف ايهد
 توضيح مفهوم الوسائط املتعددة مع شرح تطبيقاهتا ومكوانهتا.

 
 

 
 

 

 

 

  

25 / 7/ 2019 

2020 / 2019 



  2 لصفحةا

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .1

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

 .يحدد المفاهيم األساسية لحوسبة الوسائط المتعددة -1أ
 يميز بين المكونات المختلفة والمتنوعة للوسائط المتعددة.   -2أ

 يصف األشكال المتعددة لتمثيل البيانات واألنواع الفرعية لكل شكل من هذه األشكال. -3أ
اء بعض المعالجات األساسية في مجال الوسائط يستخدم الطرق والخوارزميات الخاصة بأجر -4أ

 المتعددة مثل: 
 Arithmetic and Logical operation on image 
 Image histogram modification and equalization 
 Image, Audio and Video compression   

 
 

 :ان على قادرا يكون فانه بنجاح المقرر هذا الطالب اتم اذا األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر:   -ب 

 التي تستخدم في تمثيل البيانات بمختلف اشكالها. (file Format)يحدد صيغة الملفات المناسبة  -1ب 

 يطبق خوارزميات واليات المعالجات المستخدمة في مجال معالجة الصور وضغط الملفات  -2ب 

 .بمختلف أنواعها وصيغها        

 لتنفيذ الخوارزميات  MATLABلة باستخدام ايعازات ودوال تطبيق الـ يبني برامج متكام -3ب 

 (.2واالليات المذكورة في النقطة )ب        

 ( لغرض تقييم أدائها.  2يحلل نتائج الخوارزميات واالليات المذكورة في النقطة )ب -4ب 

 لبناء صفحات مواقع انترنت تحتوي على وسائط متعددة.    HTMLيستخدم ايعازات لغة  -5ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 العرض النظري لمفردات المقرر.  1-
 مناقشات جماعية صفية ألمثلة تطبيقية لمسائل عملية.  2-

 كتابة البرامج وتطبيقها عمليا في المختبر.  3-

 

 طرائق التقييم      

 التحريرية )الفصلية والمفاجئة(.االختبارات  -1 
 األسئلة الشفوية المباشرة من خالل المناقشات التي تجري خالل المحاضرة.  2-

 االختبارات العملية )الفصلية والمفاجئة( في المختبر.  3-

 

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

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

 لتطوير القدرات الذاتية من الناحية العلمية والعملية.               

 يربط المشاكل الحياتية بحلول برمجية مناسبة لكل مشكلة. -2ج

 



  3 لصفحةا

 

   

 طرائق التعليم والتعلم   

بتحليل المشكلة  دراسته فترة خالل ويقوم في مجال تخصصه عملية تطبيقية مشكلة بتناول الدارس تكليف يتم

ومن ثم يضع التصميم المناسب لحل المشكلة، واخيرا يقوم بتطبيق الحل وتنفيذه برمجيا وفق المعايير 

 االقتصادية والعملية الواقعية.

 طرائق التقييم    

 .النقاش في الدارسين بقية ومشاركة مناقشتها ليتم صفيا النتائج عرض يتم
 

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

 .وخطيا شفهيا فعال بشكل بها والتواصل األفكار بناء -1د

 .النهائية المواعيد ضمن والعمل الوقت إدارة -2د

 .مجموعات في بناء بشكل المشاركة -3د

 .المعلومات تكنولوجيا واستخدام المعلومات عن البحث -4 د

 

 طرائق التعليم والتعلم

يتم تناول مشكلة برمجية عملية في مجال التخصص ويتم تشكيل مجاميع من الطلبة )يتراوح عدد الطلبة في 

المشكلة، حيث تقوم كل مجموعة بكتابة وعرض طلبة( لغرض إيجاد حل لتلك  4الى  3كل مجموعة من 

 تقرير لنتائج عملها ضمن فترة زمنية محددة.

 التقييم طرائق

 .النقاش في المجاميع بقية ومشاركة مناقشتها ليتم صفيا النتائج عرض يتم
 



  4 لصفحةا

 . بنية المقرر10

 طريقة التقييم التعليمطريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 - 2 
 نظري 4

+          

 عملي4

أن يكون الدارس قادر 

على ان يفهم اساسيات 

 الوسائط المتعددة 

Introduction to Multimedia  نظري عرض 

 باالستعانة

 بالمخططات

+  التوضيحية

محاضرات عملية 

   تطبيقية

 تحصيلي اختبار

+ المناقشة  

 والسؤال
HyperText and HyperMedia  

3 - 6 
 نظري 8

+          

 عملي8

أن يكون الدارس قادر 

على ان يستذكر أنواع 

ومكونات وتطبيقات 

 الوسائط المتعددة

Components of Multimedia  نظري عرض 

 باالستعانة

 بالمخططات

+  التوضيحية

محاضرات عملية 

+ الحلقات  تطبيقية

 النقاشية

 تحصيلي اختبار

+ المناقشة  

والسؤال + واجب 

 صفي

Multimedia Research 

Topics and Projects  

Multimedia Applications  

Multimedia on the web  

7  

 نظري 2

+         

 عملي2

 قادرا الدارس يكون ان

يميز بين األنواع ان  على

المختلفة لبيانات الوسائط 

 المتعددة 

Multimedia Data Basics نظري عرض 

 باالستعانة

 بالمخططات

+  التوضيحية

محاضرات عملية 

   تطبيقية

 تحصيلي اختبار

+ المناقشة  

 والسؤال

8 - 13 

نظري  12

+        

 عملي12

 قادرا الدارس يكون ان

يفهم خصائص  على ان

الصور وخصائص 

الرسومات وان يميز 

الفروقات الموجودة 

بينهما، وكذلك على ان 

يفهم كيفية تمثيل الصور 

 رقميا وأنواعها

Graphics and Image Data 

Representation (1)  نظري عرض 

 باالستعانة

 بالمخططات

+  التوضيحية

محاضرات عملية 

+ الحلقات  تطبيقية

 النقاشية

 تحصيلي اختبار

+ المناقشة  

والسؤال + واجب 

 صفي

Graphics and Image Data 

Representation (2)  

Image Digitization  

Spatial resolution and 

quantization  

Type of Image  

Image file formats  

14 - 19 

نظري  12

+        

 عملي12

 قادرا الدارس يكون ان

ان يطبق العمليات  على

الرياضية والمنطقية التي 

يمكن تنفيذها على 

الصور، باإلضافة الى 

العمليات األخرى 

 المرتبطة بمعالجة الـ  

Image histogram  ،

كذلك يكون الدارس قادرا 

على ان يطبق ويحلل 

الطرق المستخدمة في 

 ضغط الصور

 

 

 

Arithmetic operation on 

image   

 نظري عرض

 انةباالستع

 بالمخططات

+  التوضيحية

محاضرات عملية 

+ الحلقات  تطبيقية

 النقاشية

 تحصيلي اختبار

+ المناقشة  

والسؤال + واجب 

 صفي

Logical operation on image  

Image histogram  

Histogram modification and 

histogram equalization  

Image compression 

techniques (1) 

Image compression 

techniques (2) 

20 - 24 
نظري  10

+        

 قادرا الدارس يكون ان

يفهم خصائص  على ان

Sound and Audio Basics  
 نظري عرض

 باالستعانة

 تحصيلي اختبار

+ المناقشة   Digitization of Sound  



  5 لصفحةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملفات الصوت وان يميز  عملي10

أنواعها، وكذلك على ان 

يفهم كيفية تمثيل ملفات 

 الصوت رقميا 

Nyquist Theorem  بالمخططات 

+  التوضيحية

محاضرات عملية 

+ الحلقات  تطبيقية

 النقاشية

والسؤال + واجب 

 صفي
Synthetic Sound  

Quantization and 

transmission of audio  

25  

نظري  2

+        

 عملي2

 قادرا الدارس يكون ان

الطرق ان يطبق  على

المستخدمة في ضغط 

ملفات الصوت، وكذلك 

على ان يحلل هذه الطرق 

ويميز خصائص كل 

 واحدة منها لغرض تقييمها

 

 

Compression of Audio 

 نظري عرض

 باالستعانة

 بالمخططات

+  التوضيحية

محاضرات عملية 

+ الحلقات  تطبيقية

 النقاشية

 تحصيلي اختبار

+ المناقشة  

والسؤال + واجب 

 صفي

26 - 28 

نظري  6

+        

 عملي6

 قادرا الدارس يكون ان

يفهم خصائص  على ان

ملفات الفيديو وان يميز 

أنواعها، وكذلك على ان 

يفهم كيفية تمثيل ملفات 

 الفيديو رقميا

Video Basics  نظري عرض 

 باالستعانة

 بالمخططات

+  التوضيحية

محاضرات عملية 

+ الحلقات  تطبيقية

 النقاشية

 تحصيلي اختبار

+ المناقشة  

والسؤال + واجب 

 صفي

Video Color Models  

Types of Video Signals 

29 

نظري  2

+        

 عملي2

 قادرا الدارس يكون ان

الطرق ان يطبق  على

المستخدمة في ضغط 

ملفات الفيديو، وكذلك 

على ان يحلل هذه الطرق 

ويميز خصائص كل 

 واحدة منها لغرض تقييمها

Video Compression نظري عرض 

 باالستعانة

 بالمخططات

+  التوضيحية

محاضرات عملية 

+ الحلقات  تطبيقية

 النقاشية

 تحصيلي اختبار

+ المناقشة  

والسؤال + واجب 

 صفي

30 

نظري  2

+        

 عملي2

 قادرا الدارس يكون ان

ان يفهم اساسيات  على

وخصاص شبكات 

 الوسائط المتعددة

Multimedia over networks نظري عرض 

 باالستعانة

 بالمخططات

+  التوضيحية

محاضرات عملية 

+ الحلقات  تطبيقية

 النقاشية

 تحصيلي اختبار

+ المناقشة  

والسؤال + واجب 

 صفي



  6 لصفحةا

 

 

 البنية التحتية -11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
“Fundamentals of Multimedia”, Ze-Nian Li, 

Mark S. Drew Prentice Hall, 2004.  
 

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها ) 

 المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 

 “Digital Image Processing Using MATLAB”, 

Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, and Steven 

L. Eddins, Prentice Hall, 2004.  

 “Digital video processing”, A. M. Tekalp, Prentice 

Hall, 2005. 

 “The data compression book”, Mark Nelson, 

Imprint: M & T Books, Publisher: IDG Books 

Worldwide, Inc.,  January 1, 1991. 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

“Multimedia Tutorial”, tutorialspoint. 
 

https://www.tutorialspoint.com//multimedia/index.htm 

 خطة تطوير المقرر الدراسي   -12

  
تغيير مفردات الخطة الدراسية للمقرر بحيث يتم التركيز بشكل أكبر على تطبيقات الوسائط المتعدة في مجال     

 األنترنت والهواتف الذكية.  

 



  1 لصفحةا

              

                      

   وصف المقرر

 

 

 المؤسسة التعليمية 1. 
   كلية النخبة الجامعة 

 / المركز  القسم العلمي .2
 هندسة تقنيات الحاسبات 

 اسم / رمز المقرر .3
 المرحلة الرابعة /تكنولوجيا الحاسوب المتقدمة 

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2020 -  2019\سنوي   الفصل / السنة .5

 ساعة لكل فصل دراسي   30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 25/8/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقرر :أهداف  .8

 . تحليل تأثير الذاكرات الرئيسية والمؤقتة واالفتراضية على أداء الحاسوب 

 .  تحليل أداء معمارية وتحديد مميزات البعض من تصاميم األجيال الحديثة من المعالجات الدقيقة 

  قابلية                  تحليل معمارية وتحديد مميزات وأداء بعض تصاميم األجيال الحديثة من المعالجات الدقيقة ذات

 المعالجة المتوازية .

 . قياس الفروق في أداء الحواسيب بناء على مقاييس عالمية 

   . تحديد مواصفات الحاسوب والمعالج الدقيق المطلوبة في منشأة ما ،اعتمادا على التطبيق المستهدف 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  2 لصفحةا

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   : .9
 

 والفهم )األهداف المعرفية  ( :المعرفة  -أ
 تحديد كيفية تفاعل أجزاء الحاسوب لتنفيذ أيعاز ما  . -1أ
تحديد كيفية استغالل أجزاء الحاسوب الفعالة في تحديد سرعة تنفيذ أوامر البرامج ،  للوصول إلى األداء  -2أ

 األمثل  .
 من سرعة المعالج .حساب و تحليل مقاييس لسرعة المعالجات أكثر شمولية   وفهما  -3أ

التوصل لفهم أساسيات نظام الذاكرة الهرمي ومقاييس أداءه  ،ومدى تأثير الذاكرة المؤقتة واالفتراضية  -4أ

 على سرعة تناقل المعلومات من والى الذاكرة الرئيسية والقرص الصلب . 

 .تحليل كيف تتفاعل مكونات نظام الذاكرة الهرمي ،عند تنفيذ أوامر البرامج  -5أ

 فهم وتحليل أثر نظام التجزئة والتوارد ،وتقنين األوامر في تصميم معالجات تعمل بأسرع أداء ممكن – 6أ

فهم وتحليل أثر نظام المعالجة المتوازية ،وتعدد قلوب)نوى( المعالج الدقيق في زيادة سرعة الحاسوب  - 7أ

. 

اسب للوصول إلى أمثل استغالل لحجم الذاكرة تحديد كيفية استغالل المبرمج الماهر ،نظام العنونة المن - 8أ

 المتاح ،وأقصى سرعة في الوصول المتغيرات المخزونة .

تحديد وتحليل المواصفات و االيعازات المضافة في األجيال المتعاقبة للمعالجات المنتجة من شركة  -9أ

Intel  . وكيف تؤثر كل مواصفة في زيادة السرعة عن الجيل السابق 

 وتحليل محتويات الذاكرة  قبل وبعد تنفيذ االيعازات المكتوبة بلغة التجميع . تحديد -أ10

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 المهارات األساسية لعلم الرياضيات ،والجبر البولياني ونظريات التصميم المنطقي األساسية . - 1ب 

 ( ،وبرامج التصميم المنطقي .  Mat Labالمهارات األساسية للعمل على برامج )  – 2ب 

 مهارة تحليل عمل وتفاعل أجزاء الحاسوب ومكونات معمارية المعالج الدقيق .  -3ب

 تطوير مهارة فهم ووصف عمل معمارية المعالج الدقيق من خالل المخططات الكتلية .     -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح ) المحاضرة ( . -1
 طريقة عرض نماذج منتخبة من األسئلة التوضيحية وحلولها . -2
 طريقة التعلم الذاتي ) تكليف الطلبة بإكمال تعلم بعض المهارات بعد إعطائهم أساسياتها ( . -3

 
 طرائق التقييم      

 االختبارات النظرية المنتظمة والفجائية . -1
 الواجبات واالختبارات العملية . -2
 )غير اإللزامية( .التقارير والدراسات  -3

 



  3 لصفحةا

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 

 المالحظة واإلدراك . -1ج

 التحليل والتفسير . -2ج

 االستنتاج والتقييم . -3ج

 األعداد والتقويم . -4ج   

 اختبار انتباه الطلبة عن طريق األسئلة الفجائية خالل الشرح . -5ج   

كسر الجانب النمطي للمحاضرة بأساليب مختلفة  لتحويل الطالب من دور المتلقي السلبي إلى دور  -6ج   

 المشاركة الفعالة . 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 

 طرائق التقييم    

 
 

 

 

 والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  -د 
 تطوير المهارة القيادية لدى الطالب . -1د

 تطوير اللياقة الذهنية للطالب خالل المحاضرة عن طريق التوجيه المستمر لألسئلة . -2د

 تطوير المهارات األحتسابية الرياضية والتصميمية في مجال مكونات الحاسوب الرقمية . -3د

 تطوير المهارات اللغوية للطالب لزيادة قدرة التعبير عن أفكاره . -4د   

 ( لدى الطالب .       VHDLتطوير مهارات البرمجة بلغة )  -5د



  4 لصفحةا

 بنية المقرر .10

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2 Understa
nding and 
analyzing 
computer 
machines  
classic 
classes .  

Introduction to 

computer system ,Von 

Neumann and Harvard 

architectures , 

comparison between 

Microprocessor and 

Microcontroller . 

الشرح 

والتوضيح 

)المحاضرة( 

،تكليف 

الطالب 

بواجبات 

محددة ،وحل 

 التمارين .

االمتحانات 

)فصلية 

،يومية ( 

،النشاط 

الصفي 

والمشاركة 

االيجابية 

،أعداد 

التقارير 

ووسائل 

اإليضاح 

)غير ملزمة 

للطالب بل 

 اختيارية(
2 2 Understa

nding 
basics of 
memory 
system . 

Memory hierarchy 

,cache memory 

principle ,Locality of 

references ,types of 

locality .   

  

3 2 Understa
nding 
cache and 
main 
memories 
interactio
n . 

Cache and main 

memory organizations , 

Memory performance 

measures , Relation 

between cache memory 

and active program 

portion . 

  

4  ،5 4 Understa
nding and 
analyzing 
cache 
mapping 
methods 
,with 
calculatio
ns 

Memory management 

unit , Replacement 

process , Cache 

mapping techniques , 

Direct mapping , Fully 

associative mapping , 

Set associative mapping 

. 

  



  5 لصفحةا

6 ،7 4 Understa
nding and 
calculatin
g cache 
effect on 
program 
execution 
time .  

Comparison between 

cache memory mapping 

techniques , Effect of 

cache on overall 

performance , Main and 

cache memory 

hardware 

types(DRAM,SRAM)  

  

8 ،9 4 Understa
nding 
basics of 
logical to 
physical 
addresses 
translatio
n . 

Virtual memory aim , 

page table , Virtual 

address to physical 

address translation 

technique with 

examples , TLB . 

  

10 ،11 4 Understa
nding 
functiona
l 
descripti
on of 
some 
importan
t 80386 
pins . 

Architecture of 80386 , 

signals description of 

80386 , Buses masters 

and slaves , 80386 

memory model spaces , 

Logical and physical 

addresses with paging . 

  

12 ،13 4 Understa
nding 
differenc
e 
between 
Real and 
protected 
modes in 
80X86 
family . 

Hardware organization 

of memory address 

space , 8086 registers 

overview , Real mode 

and Protected mode in 

80286 , Segment 

selector . 

  

14 2 Understa
nding and 
applying 

Offset memory address , 

Instruction pointer 
  



  6 لصفحةا

physical 
address 
calculatio
n 
method  

register , Real mode 

address generation .  

 

Calculation of physical 

address . 

15 2 Understa
nding 
protected 
mode 
hardware 
requirem
ents 

Protected mode address 

generation , segment 

register , Segment 

selectors and 

descriptors . 

  

16 2 Understa
nding 
what 
does 
Descripto
rs 
describe  

Descriptors (Local 

,global , number of it ) , 

Protection of OS 

authorization using RPL 

register , 80386\80486 

and Pentium Processors 

Program Invisible 

Registers . 

  

17 2 Understa
nding 
80386 
bus 
cycles 
types 

Bus cycles of 80386 , 

80386 bus states , 

Pipelined and non 

pipelined machine bus 

cycles . 

  

18 ،19 4 Understa
nding and 
analyzing 
addressin
g mode 
on 
operand 
fetch time 

BIU ,EU ,Coprocessor , 

Operand storing 

locations , addressing 

modes . 

  

20 ،21 4 Understa
nding 
pipe ling 
basics 
.Calculati

Instruction pipeline 

design techniques , 

Difference between 

piped and non pipelined 

processors , Pipeline 

processor performance 
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ng 
performa
nce 
measure . 

measures with 

examples. 

22 ،23 4 analyzing 
pipelined, 
CPU 
behavior 
using  
STC 
chart. 

Pipeline execution time 

with examples , 

Studying pipeline 

behavior using space 

time chart with 

examples . 

  

24 ،25 4 Understa
nding 
basics of 
pipelined  
"RISC" 
CPU . 

RISC machine , 

comparison between 

CISC and RISC 

machines , " RISC "  5 

units Pipelined 

processor stages , " 

RISC "Dual pipelines  

CPU . 

  

26 2 Calculatin
g 
performa
nce 
measure 
.calculati
ng AMAT 
for two 
level 
cache . 

MIPS performance 

measure with examples 

of MIPS for Intel 

generations .AMAT for 

two level cache .Cache 

writing methods . 

  

27  2 Understa
nding 
basics of 
multi 
core CPU 

Single core , Dual core 

processor , Multi core 

processors . 

  

29،2
8 ،30 

6 Analyzing 
and 
getting 
knowledg
e 

80486 ,80586 P5 ,P6  

Generations 

improvements over 386 

,(memory burst cycle 

mode) ,bus bandwidth 

,P5 superscalar Arch. 
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regarding 
new 
INTEL 
CPUs 
improve-
ments    

,p6 out of order 

execution (OOO) . 

P5 new instructions . 
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 ( .  Shannonفهم نظرية المعلومات وأسسها كما وضعها وأسسها  )   -2أ

 دراسة وتطبيق مقياس لدرجة ما تملكه المصادر من معلومات . -3أ
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 طرائق التقييم      
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 الواجبات واالختبارات العملية . -5
 التقارير والدراسات )غير اإللزامية( . -6

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 المالحظة واإلدراك . -1ج

 التحليل والتفسير . -2ج

 االستنتاج والتقييم . -3ج

 والتقويم .األعداد  -4ج   

 اختبار انتباه الطلبة عن طريق األسئلة الفجائية خالل الشرح . -5ج   

كسر الجانب النمطي للمحاضرة بأساليب مختلفة  لتحويل الطالب من دور المتلقي السلبي إلى دور  -6ج   

 المشاركة الفعالة . 
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 تطوير المهارة القيادية لدى الطالب . -1د

 تطوير اللياقة الذهنية للطالب خالل المحاضرة عن طريق التوجيه المستمر لألسئلة . -2د
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 2 Ability to apply 
probability theory in 

info. theory  

Review of related 

probability and 

statistics related 

topics. definition 

of Alphabet , 

Definition of 

random variable. 

الشرح 

والتوضيح 

)المحاضرة( 

،تكليف 

الطالب 

بواجبات 

محددة ،وحل 

 التمارين .

االمتحانات )فصلية 

،يومية ( ،النشاط 

الصفي والمشاركة 

االيجابية ،أعداد 

التقارير ووسائل 

اإليضاح )غير 

ملزمة للطالب بل 

 اختيارية(
2 2 Understanding 

difference between 
independent and 

dependent events 

 Definition of 

joint probability , 

Conditional 

probabilities and 

Bayes rule 

Independence of 

two random 

variables .Venn's 

diagram. 

  

3 2 Understanding 
sense of information 

. 

Model of 

information 

transmission 

system. Common 

sense definition 

of information 

.Logarithmic 

measure of 

information. Self-

information. 

  

4 2 Learning how to 
compute mutual 

information  

Definition of 

information for 

noisy channel 

.Posteriori 

probabilities. 

Average mutual 

information for 

noisy channel. 

  

5 2 Learning how  to Shannon   
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describe 
information channel 

representation 

diagram of 

information 

source. 

Parameters of 

discrete channel.  

6 2 Having ability to 
compute entropy for 

info.     Source 

Average 

information 

(entropy) of a 

discrete and 

continuous 

source, maximum 

source entropy. 

Source 

efficiency. 

  

7 2 Ability to describe 
information channel 
by transition matrix  

Transition 

probability matrix 

of channel, 

discrete noiseless 

and noisy channel 

models, uniform 

channel. Ternary 

symmetric 

channel. 

  

8 2 Understanding BSC 
and TSC  

Information 

transmission over 

symmetric 

channel, noiseless 

channel, binary 

symmetric 

channel, ternary 

symmetric 

channel. 

  

9 2 Understanding 
special cases in 

Binary channels 

Memory and 

memory less 

information 

channels .Binary 

Erasure channel 

(BEC). 

  

10،11 4 Having ability to Capacity of   
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calculate capacity 
,efficiency for 

Symmetric channel 

discrete channel, 

channel capacity 

for noiseless 

channel. Channel 

efficiency and 

redundancy. 

Channel capacity 

for symmetric 

channels. 

12 2 Having ability to 
calculate capacity , 
for non Symmetric 

channel 

Channel capacity 

for 

nonsymmetrical 

channels .binary 

nonsymmetrical 

channel.  

  

13 2 Understanding 
difference between 

discrete and 
continuous 

information 
channels  

Mutual 

information of 

continuous 

channel. Capacity 

of continuous 

channels. 

Efficiency and 

redundancy of 

continuous 

channel.  

  

14 2 Understanding 
continuous 

information channel 
with Gaussian noise 

distribution . 

Entropy for 

continuous 

uniform 

distribution 

source. 

Entropy for 

continuous 

Gaussian 

distribution 

source. 

  

  

15،16 
2 Learning relation 

between Shannon-
Hartly formula and 

Nyquist theorem . 

Sampling of 

continuous source 

.Sampling 

Theorem. 

Nyquist theorem 

  



  7 لصفحةا

for transmission 

over band limited 

continuous 

channel. 

Shannon-Hartly 

channel capacity 

theorem. 

17 2 Learning how to 
compute capacity 

for continuous 
channel  

AWGN channel 

model ( capacity 

,bandwidth ,S/N 

ratio) . 

  

18 2 Learning how to 
deal with channels 

when cascaded 

Cascaded 

information 

channels .Parallel 

information 

channels. 

  

19 2 Understanding 
basics of source 

coding types 

Source encoding; 

fixed and variable 

length codes. 

Prefix property 

.Average length 

of source code. 

Source code 

efficiency and 

redundancy.  

  

20 2 Understand and 
apply  

tree coding 

method. 
  

21 2 Understand and 
apply 

Shannon – Fano 

coding method. 

  

22 2 Understand and 
apply 

Huffman Coding. 

Hamming 

distance. 

  

23 2 Understand why we 
need channel coding 

,and basic types 

Channel Coding 

in Digital 

Communication 

Systems. Forward 

Error Correction 

(FEC) 

  



  8 لصفحةا

24 2 Understand 
,implement 
,measuring 

efficiency ,and no. of 
detected /corrected 

errors . 

Block codes. 

Repetition Codes, 

Single Parity 

Check Codes. 

  

25 2 Understand 
,implement 
,measuring 

efficiency ,and no. of 
detected /corrected 

errors . 

Hamming(7,4) 

code ,Cyclic 

Redundancy 

Check (CRC) 

  

26 2 Understanding 
basics 

Why do we need 

to compress?  . 

Data compression 

basics. Lossless 

Compression. 

Run-Length 

Encoding (RLE) 

  

27 ،28  4 Understanding 
basics 

 Principles of 

example of 

Coding Methods 

used in file and 

image 

compression .ZIP  

.JPEG 

  

29 ،30  4 Understanding 
basics 

Speech coding 

and compression 

techniques 

overview (LPC 

block diagram). 

Delta modulation. 

Vocoder 

Principle. 

Performance 

measuring. 
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