توصٌف مقررات قسم الهندسة الكهربٌة

المقررات الهندسٌة العامة والتخصصٌة  09ساعة معتمدة

المقرر

كود
المقرر

رٌاضٌات ()3

ELC101

فٌزٌقا ()3

ELC102

محاضرة

تمارٌن او عملى

معتمد

توصٌف المقرر

دوائر كهربٌة
( )1

ELC103

2

2

3

اساسٌات الدوائر الكهربٌة( مفاومات –ملفات – مكثفات – المصادر المختلفة
الموجات الكهربٌة ) – دوائر التٌار المستمر والنظرٌات الكهربٌة(كٌرشوؾ –
ثٌفنٌن – نورتون – التجمٌع ) – معادالت العقد والمسارات – دوائر التٌار
المتؽٌر والمتجهه البٌانً لتمثٌله – النظام الثرثً االوجه المتزن والؽٌر متزن
والمركبات المتماثلة – الرنٌن فً الدوائر الكهربٌة ورسم المحل الهندسً-
التوافقٌات فً الدوائر الكهربٌة .

دوائر منطقٌة
( )1

ELC104

2

2

3

تصمٌم الدوائر التتابعٌة – العدادات  :العدادات الؽٌر متزامنة  ،العدادات ألسفل
 ،العدادات ألسفل وألعلى  ،العدادات المتزامنة – العدادات المشكلة  ،العدادات
المهجنة – أماكن التسجٌل  :أماكن التخزٌن المزاحة  ،اماكن التخزٌن ذات
الدخل المتتالى  ،اماكن التخزٌن ذات المدخل المتوازى – تصمٌم وحدة معالجة
البٌانات – تصمٌم وحدة التحكم – وحدات الذاكرة المؽناطٌسٌة وشبه الموصلة
– عائبلت دوائر المنطق.

حاسبات
وبرمجة ()1

ELC105

رٌاضٌات ()4

ELC106

مواد كهربٌة

ELC107

دوائر كهربٌة
( )2

ELC108

3

2

4

الظواهر العابرة وحلها بالطرق التقلٌدٌة مثل (المعادالت التفاضلٌة من الدرجة
األولى والثانٌة والدرجات العلٌا  -عامل التكامل)  -دراسة أحوال البداٌة -
تحوٌل الببلس وطرق التحوٌل فى تحلٌل الشبكات  -استجابة التردد وتمثٌل
النظام  -الشبكات الكهربٌة ذات الطرفٌن  -تحلٌل الحاالت المتؽٌرة  -تركٌب
الدوائر ذات الطرؾ الواحد  -دوائر الترشٌح  -تقنٌات الحاسبات فى تحلٌل
الدوائر.

أسس تحوٌل
الطاقة

ELC109

2

2

3

انواع ووضع الطاقة فى العالم  -مصادر الطاقة  :الطاقة المستنفذة  -الطاقة
المتجددة  -أساسٌات الطاقة الحرارٌة والمٌكانٌكٌة والكهربٌة  -تؤثٌر تحوٌل
الطاقة على البٌئة  -تحوٌل الطاقة المتجددة  :الخبلٌا الفوتوفلوطٌة  -مولدات
طاقة الرٌاح  -أساسٌات التحوٌل المٌكانٌكى للطاقة  :القوى والعزوم المتولدة من
المجال المؽناطٌسى  -المتؽٌرات والمشؽبلت المٌكانٌكٌة  -محوالت المرحلة
الواحدة  -اآلالت الكهربٌة ذات التؽذٌة الواحدة وذات التؽذٌة المزدوجة.

هندسة مدنٌة

ELC110

رٌاضٌات ()5

ELC211

هندسة
إلكترونٌة

ELC212

3

2

4

مراجعة الكترونٌات اشباة الموصبلت – الوصلة الثنائٌة ( : ) PNمبادئ
فٌزٌائٌة ،نظرٌة العمل،الخواص الكهربائٌة  ،مٌكانٌكٌة انهٌار الوصلة  ،نموذج
الوصلة الثنائٌة – الترنسٌستور ثنائً القطبٌة (: ) BJTانواعة ،نظرٌة العمل

الفٌزٌائٌة  ،الخواص االستاتٌكٌة والدٌنامٌكٌة ،نماذج الترنسٌستور للتٌار
المستمر واالشارات الصؽٌرة – ترانسٌتورات تاثري المجال (: ) JFET
الكترونٌات الوصبلت المعادن مع اشباة الموصبلت ونظرٌة العمل والخواص
االستاتٌكٌة والدٌنامٌكٌة ،معامبلت الترنسٌستور ونماذجة المختلفة – مقدة عن
النبائط الفوتونٌة .

أجهزة وقٌاسات
كهربٌة

ELC213

1

4

3

مجاالت كهرو
مغناطٌسٌة

ELC214

2

2

3

طرق القٌاس (مباشرة  ،ؼٌر مباشرة)  -تصنٌؾ أجهزة القٌاس (أجهززة مطلقزة ،
أجهزززة ثانوٌززة)  -نظرٌززات التشززؽٌل المختلفززة ألجهزززة القٌززاس  -أجهزززة البٌززان -
أجهززززة قٌزززاس بملزززؾ متحزززر  -أجهززززة القلزززب الحدٌزززدى المتحزززر  -أجهززززة
كهرودٌنامٌكٌة  -أجهزة القٌاس الحرارٌة  -أجهزة كهروستاتٌكٌة -أجهزة حثٌزه -
محزوالت أجهزززة القٌززاس (محززول تٌززار  ،محزول جهززد)  -قٌززاس القززدرة فززى دوائززر
التٌززار المسززتمر والمتززردد  -قٌززاس القززدرة فززى الززدوائر الثبلثٌززة األوجززه  -أجهزززة
قٌزاس الطاقزة  -طزرق قٌززاس المقاومزة  -قنزاطر القٌززاس  -طزرق قٌزاس الفززولتمٌتر
اإللكترونزززً  -أخطزززا القٌزززاس والطزززرق اإلحصزززائٌة لنقزززد األخطزززا  -أساسزززٌات
انحززراؾ األجهزززة واألخطزززا فززى القٌاسززات  -ومجززززئ الجهززد للتٌززار المسزززتمر
ومعزززاٌرة األجهززززة  -قنزززاطر التٌزززار المتؽٌزززر  -تنزززاظر األجهززززة اإللكترونٌزززة -
أساسٌات األجهزة الرقمٌة  -األجهزة الرقمٌة  -كشاؾ األشعة الكاثودٌة  -أجهززة
تسزجٌل بٌزانى (تخطٌطزى)  -مولزدات اإلشزارة  -أجهززة متنوعزة (محلزل تشززوٌه -
جهاز قٌاس الجودة  -محلل الطٌؾ.

التحلٌل المتجهى وتحوٌل اإلحداثٌات  -المجاالت الكهربٌة األستاتٌكٌة ( كولوم ،
شدة المجال الكهربى  ،كثافة المجال الكهربى  ،قانون جاوس  ،نظرٌة االنفراج
 ،قانون ماكسوٌل األول  ،الجهد والطاقة  ،الجهد التكاملى واالعوجاج) -
معادالت بواسون والببلس فى اإلحداثٌات المختلفة وبعض التطبٌقات االبتدائٌة

علٌها  -المجاالت المؽناطٌسٌة ( المجاالت المؽناطٌسٌة المستقرة  ،قانون باٌوت
 سفرت  ،قانون أمبٌر  ،نظرٌة االعوجاج وستوكس  ،شدة المجال المؽناطٌسى ،كثافة الفٌض المؽناطٌسى  ،القوة المؽناطٌسٌة  ،الدوائر المؽناطٌسٌة  ،القوانٌن
الرٌاضٌة لمشتقات المجاالت المؽناطٌسٌة المستقرة)  -المجاالت
الكهرومؽناطٌسٌة األستاتٌكٌة ومعادالت ماكسوٌل المشتقة منها وتطبٌقاتها.
قوي كهربٌة(
)1

ELC215

رٌاضٌات ()6

ELC216

بناء الحاسب

ELC217

أالت كهربٌة
( )1

ELC218

2

2

3

الدوائر المؽناطٌسٌة  -مولدات التٌار المستمر (ملفات عضو االستنتاج  -نظرٌة
التوصٌل  -رد فعل عضو االستنتاج  -خصائص وأنواع تؽذٌة المولدات
والمفاقٌد وكفا ة المولد  -التشؽٌل على التوازى)  -محركات التٌار المستمر -
المحول المفرد األوجه (المحول عند عدم الحمل  -المحول عند الحمل  -الدائرة
المكافئة  -والكفا ة للمحول  -تنظٌم الجهد والتشؽٌل على التوازى  -المحول
الذاتى)  -المحوالت الثبلثٌة األوجه (التوصٌبلت الثبلثٌة األوجه والتوافقٌات
والمحول الذاتى الثبلثى األوجه).

دوائر إلكترونٌة
( )1

ELC219

3

2

4

حلٌل وتصمٌم دوائر الوصلة الثنائٌة .ترانزستور الوصلة الثنائٌة () BJT
وترانزستور تاثٌرىالمجال( : )MOSFETاألنواع ،الخواص الكهربا ئٌة ،دوائر
اإلنحٌاز ،نقط العمل فى مناطق التشؽٌل المختلفة ،استقرار اإلنحٌاز ،تحلٌل
المكبرات ذو المرحلة الواحدة والمراحل المتعددة تحت تاثٌر اإلشارات
الصؽٌرة .مكبر العملٌات األمثل وتطبٌقاته .مكبرات التؽذٌة العكسٌة  :المفهوم،
التحلٌل ،الخواص ،التصمٌم ،اإلتزان .المتذبذبات .المفهوم  ،التحلٌل  ،الخواص

 ،االنواع  ،التصمٌم.
هندسة
مٌكانٌكٌة

ELC220

وصؾ محتوى المقررات الدراسٌة التخصصٌة
هندسة كهربٌة ( شعبة قوي وأالت كهربٌة ) (  56ساعة معتمدة) -:
تمارٌن او
عملى

معتمد

توصٌؾ المقرر

تحلٌل إشارات ونظم

EPM 321

2

2

3

نمذجة النظم – حل معادالت الفوارق – تحوٌل زد – دوال األنتقال وتبسٌط
الرسم التخطٌطى للمراحل – الرسم االنسٌابى لئلرشادات – تحلٌل نموذج
متؽٌرات الحالة  -التحلٌل االستقرارى – تحوٌل فورٌر – تحلٌل اإلشارات
المستمرة والمنفصلة.

أالت كهربٌة 2

EPM 322

2

2

3

هندسة الجهد العالً

EPM 323

2

2

3

المقرر

كود المقرر محاضرة

اآلالت المتزامنة ( مقدمة التركٌب ونظرٌة التشؽٌل  ،األدا المستقر لآلالت
األسطوانٌة وذات األقطاب البارزة  ،تنظٌم الجهد  ،التشؽٌل على التوازى ،
المحر المتزامن  ،األدا الدٌنامٌكى لآللة المتزامنة  ،األدا العابر لآللة
المتزامنة)  -اآلالت التؤثٌرٌة ثبلثٌة األوجه  -اآلالت التؤثٌرٌة أحادٌة الوجه.

ت ولٌد الجهد العالى (التٌار المستمر والمتردد والدفعى)  -قٌاسات واختبارات

الجهد العالى  -المواد العازلة الصلبة والسائلة والؽازٌة  -التفرٌػ الكهـربى
( التفرٌػ الهـالى لخطوط نقـل القدرة الكهربٌة ،تفرٌػ ؼازات الجهد العالى)
 انهٌار المواد العازلة الصلبة والسائلة والؽازٌة  -التؤرٌض  -ظاهرة الجهدالعالى الفائق  -مستوٌات العزل فى نظم القوى الكهربٌة  -عوازل خطوط
النقل الكهربى  -تطبٌقات على رٌاضة إحصائٌة على قٌاس الجهد العالى
واختباراته.

تحكم ألً

EPM 324

2

2

3

ن مذجة بعض النظم الطبٌعٌة ( الكهربٌة ،المٌكانٌكٌة ،الكهرومٌكانٌكٌة،
الحرارٌة ،الهٌدرولكٌة .).....،النظم المفتوحة والمؽلقة .الرسم الصندوقى
ودالة النقل .إختزال الرسم الصندوقى .رسوم تدفق اإلشارة .النمذجة
بمتؽٌرات الحاله .تحلٌل اإلستجابة العابرة ( نظم الدرجات االولى والثانٌة،
والعلٌا) .تصنٌؾ النظم وتحدٌد ثوابت األخطا االستكاتٌكٌة .إستقرار نظم
التؽذٌة المرتدة الخطٌه ( معٌار راوث) .تحلٌل مسار الجذور .رسومات
اإلستجابة الترددٌة ( من رسومات االصفار واالقطاب ،رسم بود ،الرسم
القطبى) .تحلٌل نٌكوٌست (الرسم ،معٌار نٌكوٌست لبلستقرار ،سماحٌة
الكسب والزاوٌة) .طرق تصمٌم نظم تحكم التؽذٌة المرتدة (الزاوٌة المتقدمه
 -الزاوٌة المتخلفة) .مقدمة للتحكم الرقمى.

إلكترونٌات القوي

EPM 325

2

2

3

الترانزٌستور كقاطع للتٌار  -ترانزٌستور القوى  -الثٌرستور بؤنواعه -
مكبرات القدرة والتحكم  -المؽٌرات المركومة أحادٌة وثبلثٌة األوجه -
التبدٌل فى حالة التٌار المستمر  -المحوالت والعاكسات  -مقطعات التٌار -
طرق حماٌة أشباه الموصبلت فى شبكات القوى  -مناوبات متؽٌرة الجهد
والتردد  -التحكم فى سرعة محركات التٌار المستمر  -التحكم فى سرعة
المحركات للتٌار المتؽٌر أحادى وثبلثى األوجه  -مثبت الجهد الترددى.

تصنٌؾ اإلشــارات والنظم .اإلرسال التناظرى .أســالٌب التضمٌن  :التضمٌن الســعوى،
التضمٌن الترددى ،التضمٌن الزاوى .أســالٌب الكشــؾ  :الكشــؾ الســعوى ،االكشــؾ
الترددى ،الكشــؾ الزاوى .التعاقب بقسمة التردد .اإلرسل النبضى واإلزسال الرقمــى.
نظرٌة وطرق المعاٌنة .تضمٌن سعة النبضة .تضمٌن أمد النبضة .التضمٌن النبضى
الكودى .التضمٌن الدلتاوى .التعاقب بقسمة الزمن .اإلبراق  :إبراق السعة ،إبراق التردد،

نظرٌة اإلتصاالت

ECE 328

2

2

3

إختبارت كهربٌة 1

EPM 326

__

4

2

اختبارات تخدم جمٌع المقررات الكهربٌة الخاصة بالقوى الكهربٌة والجهد
عالى واآلالت كهربٌة.

إختبارت كهربٌة 2

EPM 327

__

4

2

اختبارات تخدم جمٌع المقررات الكهربٌة الخاصة بالكترونٌات القوى
وااللكترونٌات.

قوي كهربٌة 2

EPM 328

2

2

3

تمهٌد (نظم القوى الكهربٌة  -الشبكة الموحدة المصرٌة  -المشاكل التى
تواجه صناعة الكهربا ومستقبلها فى مصر  -هندسة القوى الكهربٌة
ودراسات نظم القوى  -المفاهٌم األساسٌة لهندسة نظم الطاقة الكهربٌة -
محول القدرة (توصٌبلت المحوالت ثبلثٌة الوجه وإزاحة الوجه  -نماذج
المركبات المتماثلة بنظام لكل وحدة وزحزحة الوجه  -المحول ذو الثبلثة
ملفات  -المحول كجهاز تحكم  -محوالت التنظٌم)  -المولدات ثبلثٌة الوجه
( المولد المتزامن  -معادالت القدرة  -الدوائر المكافئة  -التحكم فى
الماكٌنات المتزامنة  -حدود التشؽٌل  -سلو الماكٌنة عند الحاالت العابرة -
المولدات الحثٌة).

هندسة القطع
والوقاٌة1

EPM 329

2

2

3

القواعد األساسٌة والمصطلحات المستخدمة فى وقاٌة نظم القوى الكهربٌة -
مبادئ تشؽٌل نظم الوقاٌة العادٌة والرقمٌة  -خواص المتممات لنظم الوقائٌة
 تطبٌقات نظم الوقاٌة على مكونات نظم القوى (وقاٌة المولدات ،المحوالت  ،قضبان التوزٌع  ،الكببلت األرضٌة  ،خطوط نقل القدرة

.إبراق الزاوٌة .إكتشاؾ ومعالجة األخطا

الهوائٌة  ،دراسة مصادر الخطؤ فى نظم الوقاٌة وطرق معالجتها  -الوقاٌة
الرقمٌة.

قوي كهربٌة 3

EPM 430

2

2

3

محطات التولٌد ( الطرق المختلفة لتولٌد القوى الكهربٌة  ،المحطات البخارٌة ،المحطات
الهٌدرولٌكٌة  ،محطات الدٌزل  ،المحطات النووٌة)  -معدات وأجهزة محطات القوى
الكهربٌة  -دراسة وتشؽٌل محطات الربط  -اختٌار سعة وعدد وحدات التولٌد  -أنواع
المحطات الفرعٌة  -قضبان التوزٌع  -الشكل التخطٌطى لمحطات القوى (:المفرد،
الثبلثى)

التحكم فً األالت
الكهربٌة

EPM 431

3

2

4

التحكم فى محركات التٌار المستمر  -:التحكم فى اآلالت المتزامنة  -التحكم فى
المحركات التؤثٌرٌة  -التحكم فى محركات السرفو

هندسة القطع
والوقاٌة2

EPM 432

2

2

3

إختبارات كهربٌة 3

EPM 433

__

4

2

اختبارات تخدم جمٌع المقررات الكهربٌة الخاصة بالقوى كهربٌة و ضؽط عالى و آالت
كهربٌة

إختبارات كهربٌة 4

EPM 434

__

4

2

اختبارات تخدم جمٌع المقررات الكهربٌة الخاصة بتطبٌقات إلكترونات القوى و التحكم
آلى.

تخطٌط نظم القوي
الكهربٌة

EPM 435

3

2

4

خواص وحدات تولٌد القوى  -التنبإات بقدرات األحمال  -تحلٌل سرٌان القدرة  -جدولة
األحمال  -ضمان تشؽٌل نظم القوى  -بعض العوامل التى تإثر على ضمان التشؽٌل -
تحلٌل تشؽٌل النظام فى حالة حدوث أعطال  -أعادة جدولة التولٌد  -اختٌار جدولة

وقاٌة مكونات نظم القوى الكهربٌة العادٌة والرقمٌة  -وقاٌة المولدات الكهربٌة  -وقاٌة
المحوالت الكهربٌة  -وقاٌة قضبان التوصٌل  - -وقاٌة خطوط نقل القوى الكهربٌة –
الوقاٌة ضد تجاوز الجهد  -محطات المفاتٌح ومحطات التولٌد  - -وقاٌة نظم الجهد
المنخفض  -تنسٌق أجهزة الوقاٌة فى النظم الكهربٌة – الجهود الزائدة عن الحد فى
الحاالت العابرة – الموجات المتنقلة  -سرعة الصدمة الكهربٌة – معاوقة الصدمة
الكهربٌة – الطاقة المختزنة – النهاٌات – الموجات الداخلة والمنعكسة والمنتقلة –
التطبٌقات – مشتت الصدمة  -الوقاٌة ضد تجاوز الجهد – نظم القوى الكهربٌة –نظم
وأقضاب التؤرٌض – السبلمة والقدرة فى التؤرٌض – حسابات أجهزة ومقاومة نظم
.التؤرٌض

وحدات التولٌد  :دراسة القٌود  -طرق الحل  -تحلٌل تكلفة نظم التولٌد  -تحلٌل عول نظم
.التولٌد  -تخطٌط التوزٌع فى نظم القوى

التحكم فً نظم القوي
الكهربٌة

EPM 436

2

2

4

مكونات وتمثٌل نظام القوى  -تحكم التردد والقدرة  -تحكم الجهد والتؽذٌة  -تصمٌم محكم
نظم القوى الكهربٌة.

إستخدامات القوي
الكهربٌة

EPM 437

2

2

3

تكالٌؾ الطاقة الكهربٌة  -نظم اإلضا ة واللمبات الكهربٌة وإخماد التوافقٌات  -التسخٌن
الكهربى واألفران الكهربٌة  -اللحام الكهربى  -العملٌات الكهروكٌمٌائٌة  -الجر.

المشروع

EPM 438

__

4 = 8
*2

4

ٌعرض العدٌد من المشارٌع من قبل القسم والتى تهتم بالموضوعات المختلفة فى
تخصص القوى واآلالت الكهربٌة .وٌقوم المشرفون على المشارٌع بتوجٌه الطبلب وأر
شادهم طوال العامٌ .ستمر تدرٌس المشروع لمدة  4أسابٌع بعد االنتها من امتحانات
الفصل الدراسى الثانى بواقع  6ساعات ٌومٌا للطالب وفى نهاٌة المدة المحددة للمشروع
ٌقوم الطبلب بتقدٌم المشروع بكل تفصٌبلته التصمٌمٌة للقسم حٌث ٌناقش فٌه الطبلب من
.قبل لجنة التحكٌم المشكلة بمعرفة القسم

المقررات االختٌارٌة للهندسة الكهربٌة ( شعبة قوي كهربٌة ) (  11ساعة معتمدة)

عنوان المقرر

كود المقرر

محاضرة

تمارٌن او
عملى

معتمد

توصٌؾ المقرر

EPM 110

2

2

3

مصادر الطاقة (طاقة حرارٌة  -طاقة كهربائٌة  -طاقة كٌمٌائٌة  -طاقة نووٌة  -طاقة
الكتلة الحٌة)  -الطاقة الشمسٌة (االستؽبلل الحرارى للطاقة الشمسٌة  -المجمعات الشمسٌة
 محطات الطاقة الشمسٌة الحرارٌة  -االستخدام المباشر للطاقة الشمسٌة عن طرٌقالخبلٌا الشمسٌة الفوتوفولتٌة  -المبادئ الفٌزٌائٌة  -طرق التصنٌع  -التصمٌم واإلعداد) -
طاقة الرٌاح (المبادئ الفٌزٌائٌة  -طرق التصنٌع  -التصمٌم واإلعداد)  -طاقة الهٌدروجٌن
 -نظم تخزٌن الطاقة.

EPM111

2

2

3

EPM112

2

2

3

المواصفات القٌاسٌة لمعدات أجهزة القوى واآلالت الكهربٌة المواصفات القٌاسٌة للكببلت
والموصبلت الكهربٌة المستعملة فى تركٌبات المنشآت الصناعٌة والمبانى – دراسة
األحمال الكهربٌة وتوزٌعها للقوى واإلضا ة فى المشروعات الصناعٌة والمبانى  -تصمٌم
محوالت الجهد المنخفض – دراسة وتقٌٌم اإلضا ة الكهربٌة واختبار الوحدات القٌاسٌة.
الطرق الحدٌثة لحسابات المجال الكهربى – تطبٌقات المجال الكهربى للحصول على
أفضل أشكال أقضاب الجهد العالى المطبقة على العوازل المختلفة (الؽازٌة – السائلة –
الصلبة) – تطبٌقات المجال الكهربى على حاالت التصنٌع المختلفة فى الكببلت الكهربائٌة
( حالة الفجوات التى تتواجد فى عزل الكببلت) – الطرق الحدٌثة لحسابات المجال
المؽناطٌسى – تطبٌقات المجال المؽناطٌسى على اآلالت الدوارة والمحوالت – تطبٌقات
المجاالت الكهرومؽناطٌسٌة – حل مشاكل المجاالت الكهربٌة المتواجدة فى X-axis
باالستعانة بالتحول المحورى (.)confirm mapping
نظرٌة المرجع اإلطارى (مقدمة  -معادالت التحوٌل بالنسبة للعضو الثابت  -معادالت
التحوٌل بالنسبة للعضو الدائر  -المعادالت بالنسبة لمرجع اختٌارى)  -الخصائص
الدٌنامٌكٌة آلالت التٌار المستمر (المعادالت الدٌنامٌكٌة  -الدوال االنتقالٌة آلالت التٌار
المستمر)  -الخصائص العابرة لآلالت المتزامنة (الخصائص العابرة  -التحوٌل للمتؽٌرات
لمحورى  - d & qالعبلقات األساسٌة لآللة فى متؽٌرات  - d & qتحلٌل اآللة عند حدوث
قصر فجائى ثبلثى األوجه  -الخصائص العابرة للقدرة  /الزاوٌة  -دٌنامٌكٌة اآلالت
المتزامنة  -طرٌقة المساحة المتساوٌة )  -الخصائص الدٌنامٌكٌة لآللة التؤثٌرٌة المتعددة
األوجه (دٌنامٌكٌات اآللة التؤثٌرٌة  -الخصائص الكهربٌة العابرة فى اآلالت التؤثٌرٌة).

تحوٌل وإستخدام الطاقة

مواصفات قٌاسٌة
وتركٌبات كهربٌة

تطبٌقات فً المجاالت
الكهرو مغناطٌسٌة

EPM120
النظرٌة الحدٌثة لالالت
الكهربٌة

2

2

3

3

تمثٌل األنظمة  -متعددة المتؽٌرات فى فراغ  -الحالة  -األستقرار  -تحلٌبلت
القٌم الممٌزة  ،التحكمٌة والمرقبٌة  ،تصمٌم المتحكمات ذات التؽذٌة المرتده
للحالة والمراقبات بؤستعمال تقنٌات مواقع األقطاب .طرق التحكم األمثل،
التعٌٌن والتحكم الهائى .تصمٌم منظومات التحكم باألستعانة بالحاسب.

3

لؽة األسمبلى  :أنواع التعلٌمات  -أنواع التقارٌر  -دوائر التعلٌمات
المشروطة  -المعالج من نوع  8بت  :النوع  ، 6866النوع ، 8685
المعالج من نوع  16بت  ،النوع  ، 8686المعالج من نوع  32بت  :النوع
 ، 8686النوع  ، 86486الدوائر البٌنٌة والدوائر الربط للمعالجات الرقمٌة.
نظم الجهد التؤثٌرى  -محر الممانعة  -محر الخطوة  -آلة المؽناطٌس
الدائم  -اآلالت الكهربٌة ذات القدرة الصؽٌرة (سرفو  -التاكو  -اآلالت
المتزامنة الذاتٌة) آالت التٌار المتردد ذات الموحد (محر التوالى  -المحر
العام  -المحر التنافورى  -األمبلدٌه  -المٌتادٌن  -سرجا)  -اآلالت الخطٌة
التؤثٌرٌة والمتزامنة.

EPM131

2

2

3

EPM132

2

2

3

أنظمة التوزٌع  -خواص األحمال  -تخطٌط نظم التوزٌع  -حساب سرٌان
الحمل والقصر  -التحكم فى نظم التوزٌع  -الوقاٌة  -اقتصادٌات نظم التوزٌع
ظواهر تجاوز الجهد فى نظم القوى الكهربٌة – انتشار الموجات على
خطوط ومكونات القوى الكهربٌة – نظرٌة الموجات المتنقلة والموجات
الثابتة – المجال الكهربى لخطوط الجهد الفائق – الصواعق الكهربٌة
المصاحبة للبرق والوقاٌة منها – تجاوز الجهد فى نظم الجهد الفائق بسبب
عملٌات التوصٌل والفصل – خواص العازل الكهربى فى الثؽرات الهوائٌة
المتسعة – التحكم فى الجهد والتردد وظاهرة تجاوز الجهد – معدات معامل
االختبار لمعدات الجهد الفائق – تصمٌم خطوط الجهد الفائق – أمثلة على
التصمٌم.

3

خصائص مكونات العملٌات  -لمحوالت األنشا ات  :درجة الحرارة -
الموضع  -القوى  -الحركة  -الموقع  -األلٌات المإازرة والمنظمات -

EPM121

2

2

هندسة التحكم الحدٌثة

المعالجات والحاسبات
الدقٌقة

EPM122

EPM130

2

2

2

2

3

الالت كهربٌة خاصة

نظم توزٌع القوي
الكهربٌة

تطبٌقات فً هندسة
الجهد العالً

التحكم فً العملٌات
الصناعٌة

EPM140

2

2

المتحكمات الصناعٌة  :ذو الموضعٌن  -التناسب التكاملى  -التناسب
التفاضلى  -التناسب التكاملى التفاضلى  -تجهٌزات التحكم  :نقل وتقوٌة
األشارات  -التحكم فى درجات الحرارة  -التحكم فى الضؽط  -التحكم فى
التدفق  -التحكم فى المنسوب  -التحكم فى الرقم الهٌدروجٌنى للمٌاه  -تصمٌم
أنظمة تحكم نمطٌة  -التحكم فى العملٌات الصناعٌة بالحاسب.
EPM141

2

2

3

التوزٌعات االحتمالٌة  -الحاالت الممثلة للقدرات وتصنٌعها لمجموعات
والحالة الحرجة للسعة  -طرٌقة مجموعات القطع والوصل  -طرٌقة
المإثرات  -حسابات فقدان الحمل  -حسابات الطاقة الؽٌر ففداه  -األعتمادٌة
وحسابات لنظام وحٌد مؽلق  -حسابات األعتمادٌة للنظم المترابطة -
حسابات األعتمادٌة للنظم عدٌدة المناطق والؽٌر مترابطة بالكامل.

3

وصؾ نظام الحاكم المبرمج – وصؾ العملٌات الداخلٌة خبلل المعالج –
وحدات االدخال واالخراج – لؽات البرمجة – التشؽٌل الرقمى – الوظائؾ
األساسٌة  :المسجبلت والعنونة  ،المإقت  ،العداد – وظائؾ متطورة :
التحكم فى االنسان اآللى  ،عملٌات التشؽٌل التماثلٌة  ،عملٌات الحاكم PID
باستخدام الحاكم المنطقى المبرمج – تطبٌقات مختلفة
تصمٌم المحول المفرد الوجه والثبلثى األوجه (تصمٌم القلب  -الملفات -
النافذة )  -تصمٌم آلة التٌار المستمر (تصمٌم العضو الثابت  -األقطاب -
الملفات  -تصمٌم عضو االستنتاج)  -تصمٌم آلة التٌار المتردد (التؤثٌرٌة)
(تصمٌم العضو الثابت  -الملفات  -تصمٌم العضو الدوار ذو القفص
السنجابى و العضو ذو حلقات االنزالق).

3

االتزان فى نظم القوى الكهربٌة (مقدمة  -متطلبات اإلعتمادٌة لنظم الخدمة
فى القوى الكهربٌة  -تؤثٌر االضطرابات على مكونات القوى الكهربٌة
وطرق التمثٌل لها)  -النموذج الرٌاضى األولى (معادلة التؤرجح  -منحنى
القدرة والزاوٌة للمولدات المتزامنة  -الترددات الطبٌعٌة لبلهتزازات فى
المولدات المتزامنة  -نظام ماكٌنة واحدة متصلة بقضبان ال نهائٌة  -النموذج

إعتمادٌة نظم القوي
الكهربٌة

EPM142

2

2

الحاكم المنطقً المبرمج

EPM150

2

2

3

االالت الكهربٌة
وتصمٌمها
EPM151
دٌنامٌكٌة وأتزان
الشبكات

2

2

EPM152

2

2

3

موضوعات خاصة فً
هندسة الجهد العالً

EPM160

2

2

3

مقدمة لنظم التحرٌ  -حركة القطار والطاقة المستهلكة  -منحنى السرعة -
أسس وتقسٌمات آالت التحرٌ الكهربى  -دٌنامٌكٌة آالت التحرٌ الكهربٌة
 أنواع األحمال  -االتزان المستقر واالتزان العابر  -التحكم فى سرعاتمحركات التٌار المستمر ومحركات التٌار المتردد  -طرق بد المحركات
الكهربٌة  -فرملة المحركات الكهربٌة  -المتممات  -دراسة سخونة
المحركات ( -دورات األحمال  -والمتممات الحرارٌة).

3

تطوٌر بعض البرامج البسٌطة (سرٌان MATLAB , SPICEتمثٌل ورسم
الحمل  -تحلٌل دائرة القصر  -تنظٌم الجهد  -توزٌع الفٌض فى الثؽرة -
االستجابة الزمنٌة للنظام  -االستجابة الترددٌة للنظام  -تحلٌل القطب
الصفرى  -المعادالت األساسٌة لتصمٌم آالت التٌار المستمر وآالت التٌار
المتردد).

3

فلسفة الوقاٌة الكهربٌة وبعض االعتبارات األساسٌة للوقاٌة الرقمٌة – وقاٌة

التحرٌك الكهربً

EPM161

2

2

تطبٌقات الحاسبات فً
القوي الكهربٌة
دراسات فً أجهزة نظم

EPM162

2

2

التقلٌدى  -مبدأ تساوى المسافات)  -استجابة النظام لبلضطرابات الصؽٌرة
والكبٌرة (مقدمة  -أنماط االهتزازات للمولدات الؽٌر منتظمة الجهد
والمنتظمة الجهد)  -نظم اإلثارة (نظرة مبسطة على التحكم  -منظمات الجهد
 التمثٌل باستخدام الحاسب اآللى لمنظمات الجهد  -تؤثٌر اإلثارة علىاالتزان الدٌنامٌكى للنظام الكهربى).
أنواع المواد العازلة  -خواص المواد العازلة (الخواص الفٌزٌائٌة -
الكٌمٌائٌة  -الحرارٌة  -المٌكانٌكٌة)  -التقادم والتؤثٌرات البٌئٌة على العوازل
الكهربٌة  -عزل المعدات الكهربٌة (كببلت القوى الكهربٌة  -المحوالت -
معدات القطع  -خطوط النقل)  -الخواص الكهربٌة للمواد العازلة -
االختبارات الكهربٌة المحطمة والؽٌر محطمة للمواد العازلة  -العوازل
الكهربٌة المركبة (الخواص الفٌزٌائٌة  -الخواص الكهربٌة)  -التطبٌقات
المختلفة للمواد العازلة فى المعدات الكهربٌة – موضوعات متقدمة حدٌثة
فى هندسة الجهد العالى.

القطع والوقاٌة

المقررات للهندسة الكهربٌة ( شعبة حاسبات وتحكم ) (  56ساعة معتمدة)

خطوط نقل القوى الكهربٌة – الخطوط القصٌرة – الخطوط متوسطة الطول
– الخطوط الطوٌلة – مرحبلت التٌار لتوازن المسافة – وقاٌة الماكٌنات
الدوارة – وقاٌة مولدات التٌار المتردد باستخدام مرحبلت التٌار – وقاٌة
المولدات ضد فقد تٌار التنبٌه – وقاٌة المحوالت الكهربٌة – مصادر تؽذٌة
مرحبلت التٌار – هندسة القطع – قواطع الدوائر – األنواع – البنٌة –
األدا – المقننات – قطع تٌار األخطا وتكوٌن القوس الكهربى فى القاطع
– اختبارات قواطع الدوائر ورسوم األسٌلوسكوب أثنا االختبار المباشر
وؼٌر المباشر لقواطع الدوائر – زٌادة الجهد الكهربى أثنا عملٌات القطع
– السعة الكهربٌة أثنا عملٌات تشؽٌل المفاتٌح

المقرر

كود المقرر

محاضرة

تمارٌن او
عملى

معتمد

معالجة اإلشارات
الرقمٌة

ECE 321

2

2

3

دوائر منطقٌة 2

CCE321

2

2

3

خوارزمٌات وهٌاكل
بٌانات

CCE322

2

2

3

هندسة برمجٌات

CCE323

المعالجات الدقٌقة
وتطبٌقاتها

CCE324

2

2

3

توصٌف المقرر
مبادئ عامة .تحلٌل النظم مستمرة الوقؾ .تحلٌل فورٌر وإشارات
األخذ بالعٌنــات .نظم الوقت المقطع زمنٌا  :تحلٌلها ،تحقٌقها ،إستجابة
التردد .المرشخات الرقمٌة  :تحلٌلها ،تصمٌمها ،تحقٌقها .الخواص
اآلساسٌة لتحوٌبلت فورٌر السرٌعة والمقطعة زمنبا وتطبٌقاتها .تحقٌق
مرشحات رقمٌة لنظام وقت حقٌقى.
تصمٌم الدوائر التتابعٌة – العدادات  :العدادات الؽٌر متزامنة ،
العدادات ألسفل  ،العدادات ألسفل وألعلى  ،العدادات المتزامنة –
العدادات المشكلة  ،العدادات المهجنة – أماكن التسجٌل  :أماكن
التخزٌن المزاحة  ،اماكن التخزٌن ذات الدخل المتتالى  ،اماكن
التخزٌن ذات المدخل المتوازى – تصمٌم وحدة معالجة البٌانات –
تصمٌم وحدة التحكم – وحدات الذاكرة المؽناطٌسٌة وشبه الموصلة –
عائبلت دوائر المنطق.
االسالٌب االساسٌة لخوارزمٌات عالٌة الكفؤة .أنواع البٌانات وتمثٌلها.
بنا وتداول هٌاكل البٌانات وتشمل :القوائم المترابطة ،الرصات،
الطوابٌر ،الشجرات ،الرسومات .إدارة الذاكرة .أسلوب هاشنج .أولوٌة
الطوابٌر .خوارزمٌات البحث والتصنٌؾ.
بنا المعالجات الدقٌقة  :التنظٌم الداخلى ،وحدات البٌانات ،طرق الربط
بٌن أجزا الحاسب ،وحدات التحكم ،التتابع والتزامن الزمنى .برمجة
لؽة التجمٌع  :مجموعة التعلٌمات ،طرق العنونه ،االوامر الدائرٌه
المشروطة .المعالجات ذات الثمانٌة أطراؾ مثل عائبلت 6866
 .8685،المعالجات ذات الستة عشر طرفا مثل عائلة .8686
المعالجات ذات االثنان والثبلثٌن طرفا مثل عائبلت ،86386
 . 86486ربط المالجات الدقٌقة  :طرق التحكم فى الدخل والخرج،

تحلٌل عددي وبرمجة

CCE325

2

2

3

نظم تشغٌل

CCE326

2

2

3

الذكاء اإلصطناعً

CCE327

2

2

3

نظم تحكم

CCE328

3

2

4

تزامن الدخل والخرج ،محوالت اإلشارة تناظرى /رقمى والعكس،
األجهزة ذات سعة التخزٌن الضخم .تطبٌقات.
الدوال الخاصة – الدوال ذات المتؽٌر المركب – مسائل تطبٌقٌة
لمعادالت تفاضلٌة جزئٌة –الحلول المثلً -حلول المشكبلت ذات
االهداؾ المتعددة – تحلٌل عددي -التقرٌب والتوقع – التفاضل العددي
– التكامل العددي – التقرٌب الهندسً – الجبر الؽٌر خطً – برمجة
خطٌة – مشاكل القٌم الحدٌة – تطبٌقات برمجٌة .
الهدؾ من نظم التشؽٌل ووظائفها .أنواع نظم التشؽٌل .إدارة العملٌات.
إدارة التخزٌن  :التبادل ،التجزئ ،مداوله الصفحات ،الذاكره
االفتراضٌة .إدارة المعالج .جدولة األقراص والتحكم فى وحدات الدخل
والخرج .آدا نظم التشؽٌل .توصٌل الشبكات وتؤمٌنها .البرمجة
المتعددة .المشاركة فى الوقت .النظم الموزعه .أمثلة للدراسه
مفاهٌم الذكا اإلصطناعى والمعرفة .لؽات البرمجه للذكا
اإلصطناعى .تمثٌل المعرفه  :المنطق اإلفتراضى ،المنطق اإلسنادى
من الدرجة االولى ،التمثٌل المبنى على القواعد .تنظٌم وتداول المعرفه
 :إستراتٌجٌة البحث ،طرق ال َمضاهاه ،طرق الفهرسه واإلسترجاع.
بنٌة النظم الخبٌرة .تطبٌقات فى تشؽٌل الصور والرإٌة بالحاسب.
مقدمة للشبكات العصبٌة و النظم البهمه.
مفهوم التؽذٌة العكسٌة ،أنواع نظم التحكم .مكونات نظم التحكم .دالة
اإلنتقال .المخطط الصندوقى .مخطط إنسٌاب اإلشارات .نمذجة النظم
(التناظر بٌن النظم المٌكانٌكٌة والكهربٌه) .التحلٌل الزمنى  :تحلٌل
اإلستجابة العابرة ،تحلٌل حالة االستقرار ،تحلٌل االخطا  ،تحلٌل
االتزان (معٌار راوث ،مخطط محل الجذور) .تحلٌل التحكم .أسالٌب
الحاسبات التناظرالترددى -تعرٌؾ وممٌزات نظم التحكم المنفصله
زمنٌا .نظرٌة اإلعتماد على عٌنات البٌانات .عملٌات تحلٌل وإسترجاع
االشارات :نبائط إمسا العٌنات ،تحوٌل اإلشارات التناظرٌة الى

رقمٌة والعكس .محول .Zدالة اإلنتقال النبضى .أسلوب متؽٌر الحاله.
رسومات تدفق االشاره وتطبٌقاته على نظم التحكم الرقمٌة – نظم
التحكم الرقمٌة.

معمل األلكترونٌات
والمعالجات الدقٌقة

CCE329

___

4

2

نظرٌة االتصاالت

ECE328

2

2

3

نظم خبٌرة

CCE430

2

2

3

ٌهدؾ هذا المعمل الى توفٌر ظروؾ متكاملة لمساعدة الطبلب على
فهم المقررات الخاصة باإللكترونٌات والدوائر المنطقٌة والمعالجات
الدقٌقٌة .التجارب سوؾ تؽطى الموضوعات االتٌة -:إلكترونٌات :
الخواص األساسٌة لترانزستورات الوصلة الثنائٌة () BJT
وترانزستورات تؤثٌر المجال  ،))MOSFETدوائر استقرار االنحٌاز
وتؽطى مناطق التشؽٌل المختلفة ،استجابة التردد ،خواص مكبر
العملٌات وتطبٌقاته ،المتذبذبات ،تحوٌل رقمى /تناظرى ،تحوٌل
تناظرى  /رقمى .التصمٌم المنطقى :تصمٌم وإختبار بعض الدوائر
الرقمٌة .المعالجات الدقٌقة  :البرمجة بلؽة التجمٌع  ،تصمٌم دوائر
الربط بالحاسب .مشروع تنفٌذى.
تصنٌؾ اإلشــارات والنظم .اإلرسال التناظرى .أســالٌب التضمٌن :
التضمٌن الســعوى ،التضمٌن الترددى ،التضمٌن الزاوى .أســالٌب
الكشــؾ  :الكشــؾ الســعوى ،االكشــؾ الترددى ،الكشــؾ الزاوى.
التعاقب بقسمة التردد .اإلرسل النبضى واإلزسال الرقمــى .نظرٌة
وطرق المعاٌنة .تضمٌن سعة النبضة .تضمٌن أمد النبضة .التضمٌن
النبضى الكودى .التضمٌن الدلتاوى .التعاقب بقسمة الزمن .اإلبراق :
إبراق السعة ،إبراق التردد ،إبراق الزاوٌة .إكتشاؾ ومعالجة األخطا .
بنٌة نظم الخبرة ومكوناتها األساسٌة – تمثٌل المعرفة واالستدالل
المنطقى ( حسابات المنطق الخبرى والمحمول – التحلٌل
 resolutionكؤحد آلٌات االستدالل ) -االعتبارات االحتمالٌة وكذل
المرتبطة بنظرٌة األشكال ( ) graphفى نظم الخبرة (نمذجة
االستدالل المنطقى البشرى – االستدالل المنطقى فى حالة عدم الٌقٌن

نظم الروبوت

CCE431

2

2

3

نظم قواعد البٌانات

CCE432

2

2

3

شبكات الحاسب

CCE433

2

2

2

– مبدأ الحد األقصى لؤلنتروبٌا – ( األشكال ؼٌر الدورٌة الموجهة )
.نظم الخبرة المبنٌة على قواعد القٌاس ( تمثٌل عدم الٌقٌن – شبكات
االستدالل – أمثلة لتطبٌقات معبرة ) – الشبكات السببٌة أو االعتقادٌة
فى نظم الخبرة ( انتشار االحتماالت – أمثلة لتطبٌقات معبرة ) –
استخدام لؽة ( برولوج ) فى نظم الخبرة – (آلٌة االستدالل فى لؽة (
برولوج ) – التسلسل الخلفى فى ظل عدم الٌقٌن – التسلسل األمامى –
(تطبٌقات مختلفة(
تمثٌل األنظمة متعددة المتؽٌرات فى فراغ الحاله .طرق التحكم االمثل.
التعٌٌن والتحكم المهٌى  .تصنٌؾ نظم الروبوت .حركة ودٌنامٌكٌة
زراع الروبوت .تخطٌط حركة المسار فى االحداثٌات الكرتٌزٌة.
التحكم فى أزرع الروبوت .النظم الخبٌرة وهندسة العرفة فى تطبٌقات
الروبوت.
نظرة عامة على نظم إدارة البٌانات .بنا نظم قواعد البٌانات .توصٌؾ
هٌاكل البٌانات .المكونات الرئٌسٌة لنظم قواعد البٌانات .لؽات تعرٌؾ
وتداول البٌانات .لؽة االستفسار .تتصمٌم نظم قواعد البٌانات الشجرٌة
والشبكٌة والعبلقٌة .أمن وتكامل قواعد البٌانات .قواعد البٌانات
الموزعة .التحكم فى توافق قواعد البٌانات .أسالٌب ضؽط البٌانات.
تصمٌم نظام قواعد بٌانات بسٌط.
مقدمة عن شبكات الحاسبات – استخدامات شبكات الحاسبات – هٌكل
الشبكة – بنٌة الشبكة – النموذج القٌاسى للشبكة  – iso/osiنموذج
 – TCP/IPأمثلة على الشبكات – شكل توصٌل الشبكة – تحلٌل
التوصٌل – تحلٌل التؤخٌر – تصمٌم العمود الفقرى – تصمٌم الشبكة
ذات الولوج المحلى – المستوى المادى – شبكات توصٌل البٌانات –
نظام الهاتؾ – الشبكة الرقمٌة للخدمات المتكاملة – شبكة النقل ؼٌر
المتزامن – اعتبارات تصمٌم مستوى ربط البٌانات – معالجة األخطا

المعالجات المتوازنة

CCE434

2

2

3

شبكات الحاسب
الالسلكٌة

CCE435

2

2

3

معمل حاسبات وتحكم

CCE436

__

4

3

المشروع

CCE436

__

4*2 = 8

3

– بروتوكبلت ربط البٌانات البسٌطة – بروتوكبلت النافذة المنزلقة –
بروتوكبلت الولوج الى الوسٌط – اعتبارات تصمٌم طبقة الشبكة –
خوارزمٌات التوجٌه – خوازمٌات التحكم فى االختناقات – التوصٌل
بٌن الشبكات – بروتوكبلت وخدمات طبقة النقل – أمثلة على
بروتوكبلت طبقة النقل – بروتوكبلت وخدمات طبقة التحاور – أمان
وخصوصٌة الشبكة – البرٌد اإللكترونى – بروتوكول نقل الملفات –
الشبكة العنكوبتٌة  -إدارة الشبكات .
تصنٌؾ نظم المعالجة المتوازٌة  :متجهه ،أنبوبٌة ،نونٌة االبعاد .تعدد
المعالجات .المعالجات المتجهه .المعالجات الصفٌة .المعالجات
اإلنقباضٌة .المكعبات .المعالجات الترابطٌة .معالجات الشبكات
المتصله .حاسبات تدفق البٌانات .الترانسٌبٌوتر .البرمجة بنظام أوكام.
اتصاالت البٌانات البلسلكٌة – شبكات الحاسبات البلسلكٌة – الشبكات
العشوائٌة – شبكات بروتوكول أى بى والشبكات السرٌعة البلسلكٌة –
الشبكات المتحركة – النقل البلتزامنى المتحركة والبلسلكٌة – تصمٌم
شبكات البٌانات الرقمٌة المحمولة والثابته – النظم (جى أس أم – جى
بى آر أس – شبكات الجٌل الثالث ؼٌرها من شبكات المحمول)
التجارب فى هذا المستوى تؽطى االتى  :مبادئ بنا الحاسب ،طرق
المقابلة مع الحاسب ،إختبار إتصال البٌانات ،طرق بنا دوائر التوافق
مع الحاسب .اآللٌات وتطبٌقات الذكا اإلصطناعى ،إختبارات نظم
التحكم الخطٌة واللخطٌة وكذل نظم التحكم العددٌه .التحكم بالحاسب
للنظم الصناعٌة .مشارٌع عملٌة سوؾ ٌقوم الطالب بتنفٌذها سوا
دوائر أو برمجٌات
ٌعرض العدٌد من المشارٌع من قبل القسم والتى تهتم بالموضوعات
المختلفة فى تخصص الحاســبات والتحكم .وٌقوم المشرفون على
المشارٌع بتوجٌه الطبلب وأرشادهم طوال العامٌ .ستمر تدرٌس

المشروع لمدة أربع أسابٌع بعد اإلنتها من إمتحانات الفصل الدراسى
الثانى بواقع  6ساعات ٌومٌا للطالب وفى نهاٌة المدة المحددة
للمشروع ٌقوم الطبلب بتقدٌم المشروع بكل تفاصٌبلته التصمٌمٌة
للقسم حٌث ٌناقش فٌه الطبلب من قبل لجنة التحكٌم المشكلة بمعرفة
القسم.

المقررات االختٌارٌة للهندسة الكهربٌة ( شعبة حاسبات وتحكم ) (  11ساعة معتمدة)

المقرر

كود المقرر

محاضرة

تمارٌن او
عملى

معتمد

الرسم بالحاسب

CCE 110

2

2

3

الكترونٌات القوي

CCE111

2

2

3

أمان الحاسبات

CCE112

2

2

3

نظم تمٌز االنماط
ومعالجة الصور

CCE120

2

2

3

توصٌف المقرر
األجهزة الطرفٌة التى تتصل بالحاسبات وتستخدم لئلدخال واإلخراج
مثل أجهزة االدخال بؤنواعها المختلفة وأجهزة االخراج المرئٌة
وأجهزة االخراج الطابعه .مقدمة لنظرٌه الرسومات .تقنٌات عرض
الرسومات بالمسح والمتجهات .تداول الرسومات  :رسم األشكال ثنائٌة
وثبلثٌة األبعاد  ،قطع االشكال ،إخفا الخطوط ،التظلٌل ،النوافذ ،رسم
السطوح والمنحنٌات .الوسائط المتعددة.
الترانزٌستور كقاطع للتٌار  -ترانزٌستور القوى  -الثٌرستور بؤنواعه -
مكبرات القدرة والتحكم  -المؽٌرات المركومة أحادٌة وثبلثٌة األوجه -
التبدٌل فى حالة التٌار المستمر  -المحوالت والعاكسات  -مقطعات
التٌار  -طرق حماٌة أشباه الموصبلت فى شبكات القوى  -مناوبات
متؽٌرة الجهد والتردد  -التحكم فى سرعة محركات التٌار المستمر -
التحكم فى سرعة المحركات للتٌار المتؽٌر أحادى وثبلثى األوجه -
مثبت الجهد الترددى.
نظرة عامة :خصائص التطفل فى الحاسبات ،نقط األصابة ،طرق
الدفاع ،أساسٌات التشفٌر وف الشفراة ،نظم التشفٌر اآلمنة :األمان
متضمن البرامج ،تصمٌم نظم التشؽٌل اآلمنة ،أمان قواعد البٌانات،
الثقة والمصداقٌة والدقة فى البٌانات .أمان شبكات الحاسبات
واالتصاالت.
أسالٌب التعرؾ على االشضكال  ،مكونات النظم العددٌة للتعرؾ على
األشكال  :وصؾ الطرٌقة  ،تحلٌل السمات  ،تصمٌم المواصفات ،
التحلٌل التجمٌعى  ،األنواع المختلفة لمعالجة السمات اللفظٌة والعددٌة
والٌاقٌة  ،السمات المبنٌة على القوانٌن  ،تحلٌل السمات  :المعالجة
المبدئٌة  :استخبلص السمات  :نظرٌة باٌز التخاذ القرار  ،التقسٌم

دوائر متكاملة

CCE121

2

2

3

نظم الوقت الحقٌقً

CCE122

2

2

3

والمقسمات  ،الوال الممٌزة  ،أسطح القرارات ،ى تصمٌم باٌز ،
معاٌٌر التجمٌع  ،التجمٌع الهرمى  ،تطبٌقات مقدمة فى تطبٌقات
معالجة وتمثٌل الصور  :التوزٌع الفراؼى والتنعٌم  ،الموا مة  ،تحلٌل
المساحات  ،تتبع الحواؾ  ،التوزٌع الترددى للمجاالت  :نظرٌة
العٌنات والتحوٌل  ،الترشٌح الفراؼى  ،التوصٌؾ للخطوط واألشكال ،
نظرٌة التراوح  ،تقطٌع الصورة  ،تمثٌل الصورة  ،المكونات والبرامج
لنظم المعالجة ،الطرقالوصفٌة لتحلٌل الصور.
مقدمة عن تكنولوجٌاالدوائر المتكاملة .قواعد التصمٌم .عوامل
التصمٌم .طرق التوصٌل والرسومات التخطٌطٌة .النبائط الفعاله
والمكونات الخاملة فى الدوائر المتكاملة .تصمٌم المكــونات اآلساسٌة
للدوائر المتكامله الرقمٌة  :العواكس فى تقنٌات CMOS, Bipolar,
( BiCMOSقواعد التصمــٌم ،المعامبلت الكهــربٌة ،حســاب زمن
التؤخٌر والقدرة ،التصــمٌم ،الرســومات التخططٌة) .تحلٌل وتصــمٌم
الدوائــر الرقمٌــة ( المنطقــٌة ) لتقنٌات CMOS, Bipolar,
 . BiCMOSمقارنة بٌن العائبلت المختلفة للدوائــر المنطقــٌة .مقدمة
فى طرق تصمــٌم الدوائــر ذات الكثافة العالٌة جدا  :مصفوفات
المدخل ،الخبلٌا القٌاســٌة ،طرق التصمــٌم المفصــلة .الذاكرة.
نظم الزمن الحقٌقى األولٌة :عمارة الحاسب ،مصطلحات ،مبادئ
تصمٌم الزمن الحقٌقى ،أمثلة على نظم الزمن الحقٌقى .مبادئ اللؽات:
سمات اللؽات ،لؽات البرمجة الشائعة االستخدام ،دعم اللؽة ومعوقاتها،
التحقق والتؤكد فى حزم برامج الزمن الحقٌقى ،دورة البرمجة،
توصٌؾ وتصمٌم الزمن الحقٌقى ،نظم تشؽٌل الزمن الحقٌقى ،األتصال
والتزامن بٌن العملٌات ،التخصٌص والجدولة :معالجة الذاكرة فى
الزمن الحقٌقى ،خوارزمات الجدولة ،طرق الجدولة التجرٌبٌة ،التحقق
من إمكانٌة الجدولة ،تحلٌل أدا النظام واألدا المثالى .نماذج
التصفٌؾ ،إختٌار اإلعتمادٌة وإحتمال األخطا  ،النظم متعددة

المعالجات الدقٌقة ،التكامل بٌن اآللة والبرنامج.

التصمٌم بالحاسب
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تنظٌم الحاسبات
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شبكات االلٌاف
الضوئٌة
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هندسة الحاسبات
المتقدمة

CCE140
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تمثٌل مكونات الدوائر ،تخطٌط الدوائر ،أستخدام الحاسب فى عمل
مصفوفات تخطٌط الدوائر وفروعها ،تحلٌل الدوائر بمساعدة الحاسب:
دوائر المقاومات البحته ،الدوائر الدٌنامٌكٌة ،دوائر التبدٌل  ،طرق حل
المعادالت الدوائر :طرٌقة نٌوتن رافسون ،طرٌقة تقسٌم المصفوفات،
طرق التحقٌق األمثل للدوائر وحساسٌتها :سماحٌة المعادالت ،حساب
حساسٌة الدوائر ،العوامل المتعددة وحساسٌتها ،طرق مونتكارلو
للتحلٌل والتصمٌم األمثل بواسطة التمثٌل اإلحصائى المركزى
مقدمة :التطورفى الحاسب ،البرمجة والتصمٌم ،األجهزة والبرامج،
أساسٌات تصمٌم الحاسبات ،مجموعة تعلٌمات الحاسب :تكوٌن االمر،
طرق العنونة ،أنواع التعلٌمات ،الحاسبات ذات مجموعة التعلٌمات
المختصرة ،وحدة التنفٌذ ،تصمٌم وحدات الحساب والمنطق ،المنفذ ذو
الرقائق ،وحدة التحكم :وحدة التحكم الموصلة ،وحدة التحكم
بالمٌكروبرنامج .تنظٌم الذاكرة ،خواص نبائط الذاكرة ،تصمٌم الذاكرة
الرئٌسٌة .الدخل والخرج :الدخل والخرج المبرمج ،الدخل والخرج
القٌاسى والدخل والخرج المشار الٌه كالذاكرة ،الخرج والدخل
بالمقاطعة.
مقدمة شبكات األلٌاؾ الضوئٌة – اإلشارات فى اإللٌاؾ الضوئٌة –
المكونات ( التزواج – المرشحات – المكبرات – المفاتٌح – محوالت
أطوال الموجات) التعدٌبلت وإعادتها – النقل – الطبقات للعمٌل –
 – WDMالتحكم واإلدارة فى حزم اإلرسال – أمثلة التصمٌم.
موضوعات مختارة فى هندسة الحاسب بما ٌتمشى مع التطور
التكنولوجى فى هذا المجال.

الربط بالحاسبات
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نظرٌة المعلومات
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طرق النمذجة
والمحاكاة
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موضوعات متقدمة
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مقدمة إلى عمارة الحاسب النمطى ،ربط ملحقات الحاسب (أجهزة
اإلدخال وأجهزة االخراج) ،أطراؾ المٌكروحاسبات ( اإلتصال على
التوالى ،التوازى ،الفارة ،)....،الربط مع المعالجات المتعددة والربط
بٌنها ،ربط اإلنسان بالحاسب فى نظم الحقٌقة الخٌالٌة ونموذج عام لهذا
الربط فى التطبٌقات الواقعٌة ،الربط باألجهزة الضوئٌة ،أجهزة الربط
الذكٌة ،النظم المطورة (حزم البرامج مع األجهزة).
نظرٌة المعلومات  :مقدمة – المفاهٌم األساسٌة لبلحتماالت – كمٌة
المعلومات – دالة األنتروبٌا وخصائصها – ترمٌز المصدر – ترمٌز
شانون – المرمزات األخرى – معادلة " كرافت  ،ماكمٌبلن" –
نظرٌة شانون األولى – " ترمٌز هافمان" – " ترمٌز لمبل زٌؾ"
القنوات الؽٌر متصلة عدٌمة الذاكرة :االحتماالت االنتقالٌة – القناة
الثنائٌة المتماثلة – نظرٌة ترمٌز القناة  :النظرٌة الثانٌة لشانون –
األنتروبٌا التفاضلٌة والمعلومات التبادلٌة – نظرٌة سعة القناة  :تؤثٌرها
على أنظمة االتصاالت المختلفة – ترمٌز الكتلة الخطى  :ف الترمٌز
باألعراض – اعتبارات المسافة األدنى – الترمٌز الدائرى  :الدول
المولدة – دوال التحقق – مرمز "هامٌنج" – مرمزات " بوز – شودى
– هوكنجهام" مرمزات "سولومون" المرمزات االلتفافٌة  :شجرة
الترمٌز – منحنى الحالة – ف الترمٌز االلتفافى .
مقدمة فى النمذجة والمحاكاة – نمذجة ومحاكاة النظم فى مختلؾ
المجاالت واألنشطة – أمثلة لنمذجة ومحاكاة وحدات الحاسب ( مثل
الذاكرة – األقراص ممؽنطة – المشؽبلت – نظم التشؽٌل  ....الخ) –
تطوٌر النموذج – طرق المحاماة – محاكاة – محاكاة حمل التشؽٌل –
تحقٌق وتحلٌل نتائج نمذجة ومحاكاة الحاسبات – مشروع.
موضوعات مختارة تتناول أحدث إلٌه المعلم فى مجال هندسة نظم

فً نظم المعلومات

الشبكات العصبٌة
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المعلومات وتكنولوجٌا دعم القرار  -أهداؾ نظم المعلومات – أنواع
نظم المعلومات – خصائص ومصادر المعلومات – دور المعلومات
فى أنشطة المإسسات – أنواع القرارات – متطلبات المعلومات
البلزمة التخاذ القرارات – تكنولوجٌا المعلومات – تطوٌر نظم
المعلومات – مرحلة تحلٌل النظم – طرق وأسالٌب تصمٌم نظم
المعلومات – بنا وتنفٌذ نظم المعلومات – تشؽٌل وصٌانة نظم
المعلومات – نظم دعم القرارات وتطبٌقاتها.
مقدمة ومراجعة تارٌخٌة ،مبادئ الشبكات العصبٌة ،قوانٌن التعلٌم:
معادالت التعلٌم الذاتى ،التعلٌم التطابقى ،تعلم األدا  ،التعلٌم التنافسى،
التعلٌم التشرٌحى ،التعلٌم الزمانى والمكانى ،الشبكات المترابطة،
هٌاكل تحوٌل البٌانات ،الشبكات المترابطة الخطٌة ،تعلم الشبكة
المصفوفة ،الشبكات المترابطة المتكررة ،إسقاط الشبكات:هٌاكل تحول
البٌانات متعددةالطبقات ،الشبكات الزمنبة المكانٌة والعشوائٌةوالهرمٌة،
البرامج العصبٌة :لؽة أكسون وأمثلة الحاسبات العصبٌة :تطبٌقات
الحساب العصبٌة.

المقررات ( شعبة االتصاالت وااللكترونٌات ) (  56ساعة معتمدة)
عنوان المقرر

كود المقرر

محاضرة

تمارٌن او
عملى

معتمد

دوائر منطقٌة 2
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معالجة األشارات
الرقمٌة
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نظرٌة االتصالت 1
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توصٌف المقرر
تصمٌم الدوائر التتابعٌة – العدادات  :العدادات الؽٌر متزامنة ،
العدادات ألسفل  ،العدادات ألسفل وألعلى  ،العدادات المتزامنة –
العدادات المشكلة  ،العدادات المهجنة – أماكن التسجٌل  :أماكن
التخزٌن المزاحة  ،اماكن التخزٌن ذات الدخل المتتالى  ،اماكن
التخزٌن ذات المدخل المتوازى – تصمٌم وحدة معالجة البٌانات –
تصمٌم وحدة التحكم – وحدات الذاكرة المؽناطٌسٌة وشبه الموصلة –
عائبلت دوائر المنطق.
مبادئ عامة .تحلٌل النظم مستمرة الوقؾ .تحلٌل فورٌر وإشارات
األخذ بالعٌنــات .نظم الوقت المقطع زمنٌا  :تحلٌلها ،تحقٌقها ،إستجابة
التردد .المرشخات الرقمٌة  :تحلٌلها ،تصمٌمها ،تحقٌقها .الخواص
اآلساسٌة لتحوٌبلت فورٌر السرٌعة والمقطعة زمنبا وتطبٌقاتها .تحقٌق
مرشحات رقمٌة لنظام وقت حقٌقى.
تصنٌؾ اإلشارات والنظم .تمثٌل اإلشارات المحددة .التحلٌل الطٌفى
لئلشارات .إستجابة الشبكات لئلشارات .المفهوم اإلحصائى ووصؾ
اإلشارات العشوائٌة والشوشرة .مفهوم العملٌات العشوائٌة وأنواعها
وخواصها الطٌفٌة .أسالٌب التضمٌن (التعدٌل) الخطى  :التضمٌن
السعوى (تضمٌن القٌاس -التضمٌن مكتوم الحامله الفردى والمزدوج،
التضمٌن بنطاق جانبى المتناظر ،كشؾ السعه ،أدا الشوشرة )،
إرسال الموجات المضمنة سعوٌا وإستقبالها ،التعاقب بقســمة التردد.
أسالٌب التضمٌن األسى  :التضمٌن الترددى ( التضمٌن الترددى ضٌق
النطاق ،التضمٌن الترددى عرٌض النطاق ،كشؾ التردد ،أدا

هندسة الموجات
الدقٌقة

ECE323

2

2

3

دوائر متكاملة 1
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المعالجات الدقٌقة
وتطبٌقاتها
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دوائر الكترونٌة 2
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الشوشرة ) ،التضمٌن الزاوى (التضمٌن الزاوى ضٌق النطاق-
التضمٌن الزاوى عرٌض النطاق -كشؾ الزاوٌة -أدا الشوشرة).
نظم ونبائط وترددات الموجات الدقٌقة .أشــكال الموجات فى مرشدات
(موجهات) الموجات .مكــونات الموجات الدقٌقة .الفجــوات
والرنانات .الوصــلة  .T -القارٌنات اإلتجاهٌة .المدورات .العوازل.
صمــامات الموجات الدقٌقة.
مقدمة عن تكنولوجٌا وعملٌات تصنٌع الدوائر المتكاملة .النبائط الفعاله
والمكونات الخاملة فى الدوائر المتكاملة .المكونات األساسٌة للدوائر
المتكاملة التناظرٌة  :المفاتٌح ،األحمال الفعالة ،دوائر مصادر
وبالوعات التٌار ،دوائر مراٌا التٌار ،مراجع الجهد والتٌار .المكبرات
العاكسة .المكبرات التفاضلٌة .دوائر مراحل الخرج .مكبر العملٌات :
تحلٌل ،تصمٌم وتطبٌقات .محوالت التناظرى/رقمى والرقمى/تناظرى
دوائر تنظٌم الجهد (القدرة) -تطبٌقات
بنا المعالجات الدقٌقة  :التنظٌم الداخلى ،وحدات البٌانات ،طرق الربط
بٌن أجزا الحاسب ،وحدات التحكم ،التتابع والتزامن الزمنى .برمجة
لؽة التجمٌع  :مجموعة التعلٌمات ،طرق العنونه ،االوامر الدائرٌه
المشروطة .المعالجات ذات الثمانٌة أطراؾ مثل عائبلت 6866
 .8685،المعالجات ذات الستة عشر طرفا مثل عائلة .8686
المعالجات ذات االثنان والثبلثٌن طرفا مثل عائبلت ،86386
 . 86486ربط المالجات الدقٌقة  :طرق التحكم فى الدخل والخرج،
تزامن الدخل والخرج ،محوالت اإلشارة تناظرى /رقمى والعكس،
األجهزة ذات سعة التخزٌن الضخم .تطبٌقات.
خواص الدوال الحقٌقٌة الموجبة .تحقٌق الدوائــر ذات المدخل الواحد
والمكونه من  .LC, RC, RL ,RLCتحقٌق الدوائر ذات المدخلٌن.
تصمٌم المرشحات الخاملة بنا على نظرٌات التقرٌب باترورث

معمل الكترونٌات
ومعالجات دقٌقة
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نظم االتصاالت
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نظرٌة االتصاالت 2
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هوائٌات انتشار
الموجات

ECE429
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وشٌبى شٌؾ .تصمٌم المرشحات الفعالة  . RCتحلٌل حساســٌة
المرشحات .تحلٌل وتصمٌم دوائر المرشحات ذو المكثفات المقطعة.
تحلٌل وتصمٌم دوائر المرشحات مستمرة الوقــت
ٌهدؾ هذا المعمل الى توفٌر ظروؾ متكاملة لمساعدة الطبلب على
فهم المقررات الخاصة باإللكترونٌات والدوائر المنطقٌة والمعالجات
الدقٌقٌة .التجارب سوؾ تؽطى الموضوعات االتٌة -:إلكترونٌات :
الخواص األساسٌة لترانزستورات الوصلة الثنائٌة () BJT
وترانزستورات تؤثٌر المجال  ، ))MOSFETدوائر استقرار االنحٌاز
وتؽطى مناطق التشؽٌل المختلفة ،استجابة التردد ،خواص مكبر
العملٌات وتطبٌقاته ،المتذبذبات ،تحوٌل رقمى /تناظرى ،تحوٌل
تناظرى  /رقمى .التصمٌم المنطقى :تصمٌم وإختبار بعض الدوائر
الرقمٌة .المعالجات الدقٌقة  :البرمجة بلؽة التجمٌع  ،تصمٌم دوائر
الربط بالحاسب .مشروع تنفٌذى.
نظم الرادٌو والتلفزٌون .نظم الفٌدٌو  .نظم التلٌفونات .نظم السنترالت.
نظم المبلحه .نظم الرادار .نظم الفاكسمٌل
مبرهنات المعاٌنة .طرق المعاٌنة .كشــؾ اإلشارات العٌنٌة .تضمٌن
سعة النبضه .تضمٌن أمد النبضه .تضمٌن موضع النبضه .التضمٌن
النبضى الكودى .التضمٌن الدلتاوى .التعاقب بالتقســٌم الزمنى .اللؽط.
التضمٌن باإلشارات الرقمــٌة  :اإلبراق بإزاحة الســعة ،اإلبراق
بإزاحةالتردد ،اإلبراق بإزاحة الطور ،أدا معدل األخطا ألسالٌب
التضمٌن الرقمــٌة.
المعامبلت األساسٌة للهوائٌات .الهوائٌات ثنائٌة القطب وهوائى السل
الطوٌل .الهوائٌات الحلقٌة .مصفوفات الهوائٌات .هوائٌات الفجوات.
مرشدات الموجات المفتوحة وهوائٌات البوق .الهوائٌات الشرٌطٌة.
إنتشار الموجات السطحى .إنتشار أٌونوسفٌرى .إنتشار الموجات

دوائر متكاملة 2

ECE430

3

2

4

نظم تحكم 1

ECE431

2

2

3

الكترونٌات االتصاالت

ECE432

2

2

3

المٌكرومترٌة والملٌمترٌة.
تكنولوجٌاالدوائر المتكاملة .قواعد التصمٌم .عوامل التصمٌم .طرق
التوصٌل والرسومات التخطٌطٌة .النبائط الفعاله والمكونات الخاملة فى
الدوائر المتكاملة .تصمٌم المكــونات اآلساسٌة للدوائر المتكامله
الرقمٌة  :العواكس فى تقنٌات ( CMOS, Bipolar, BiCMOSقواعد
التصمــٌم ،المعامبلت الكهــربٌة ،حســاب زمن التؤخٌر والقدرة،
التصــمٌم ،الرســومات التخططٌة) .تحلٌل وتصــمٌم الدوائــر الرقمٌــة
( المنطقــٌة ) لتقنٌات  . CMOS, Bipolar, BiCMOSمقارنة بٌن
العائبلت المختلفة للدوائــر المنطقــٌة .مقدمة فى طرق تصمــٌم
الدوائــر ذات الكثافة العالٌة جدا  :مصفوفات المدخل ،الخبلٌا
القٌاســٌة ،طرق التصمــٌم المفصــلة .الذاكرة -مقمة عن تصمٌم
الدوائر المنطقٌة باستخدام  - - FPGAتطبٌقات
مفهوم التؽذٌة العكسٌة ،أنواع نظم التحكم .مكونات نظم التحكم .دالة
اإلنتقال .المخطط الصندوقى .مخطط إنسٌاب اإلشارات .نمذجة النظم
(التناظر بٌن النظم المٌكانٌكٌة والكهربٌة) .التحلٌل الزمنى  :تحلٌل
اإلستجابة العابرة ،تحلٌل حالة االستقرار ،تحلٌل االخطا  ،تحلٌل
االتزان (معٌار راوث ،مخطط محل الجذور) .التحلٌل التحكم .أسالٌب
الحاسبات التناظرالترددى  :مخطط بود ،مخطط نٌكوٌست .تصمٌم
المعوض بإستحدام طرق مختلفة .إستخدام الحاسب االلى فى تحلٌل
وتصمٌم نظم التحكم .أساسٌات الحاسبات التناظرٌة  :الجامع ،المكامل،
المفاضل ،حل المعادالت التفاضلٌة بؤستخدام الحاسب التناظرى
تصــمٌم دوائــر الخرج من الرتب  .A, Bدوائــر التولٌؾ الفردٌة
والتعاقبٌة .المتذبذبات المتحكم فٌه بالجهد .حلقة الطور الموحدة.
مكبرات تردد الرادٌو  .مكبرات التردد المتوسط .مكبرات الفٌدٌو.
دوائــر تحوٌل التردد والمازجات .دوائر تضمٌن السعة وتضمٌن
التردد وتضمٌن الطور وتضمٌن النبضة ودوائر الكشؾ عنهم .تصمٌم

معمل اتصاالت وتحكم

ECE433

__

4

2

نظم تحكم 2

ECE434

2

2

3

المشروع

ECE438

__

4*2

4

النظم المتحكمة فى الكسب أتوماتٌكٌا  AGC.تصمٌم دوائــر التولٌؾ.
دوائر االرسال واالستقبال
الهدؾ الرئٌسى من هذا المعمل هو تطبٌقات عملٌة لمقرارات
اإلتصاالت والتحكمٌ .قوم الطالب بإجرا االختبارات القٌاسٌه فى :
مجال االتصاالت  ، AM, FM circuits -:خواص دوائر الرادٌو
والتلفزٌون ،نظم التلٌفونات ،تعٌٌن العوامل االساسٌة للهوائٌات،
صوتٌات وأنتشار موجات ،دوائر موجات دقٌقٌة .مجال التحكم:
إستخدام برنامج ماتبلب فى تحلٌل نظم التحكم ،تصمٌم وإختٌار
المكونات االساسٌة لنظم التحكم ،تصمٌم وإختٌار نظام تحكم بإستخدام
المعالج الدقٌق ،تجارب على  PLCمشروع تنفٌذى.
تعرٌؾ وممٌزات نظم التحكم المنفصله زمنٌا .نظرٌة اإلعتماد على
عٌنات البٌانات .عملٌات تحلٌل وإسترجاع االشارات :نبائط إمسا
العٌنات ،تحوٌل اإلشارات التناظرٌة الى رقمٌة والعكس .محول . Z
دالة اإلنتقال النبضى .أسلوب متؽٌر الحاله .رسومات تدفق االشاره
وتطبٌقاته على نظم التحكم الرقمٌة .إتزان (أستقرار) نظم التحكم
الرقمٌة .التحلٌل الزمنى والترددى .قابلٌة المراقبة وقابلٌة التحكم.
تصمٌم نظم التحكم الرقمٌة  :التعوٌض المتتالى ،التعوٌض بالتؽذٌة
العكسٌة ،التؽذٌة المرتدة للحاله والتؽذٌة المرتده للخرج ،المحكم
الرقمى ،تصمٌم راصد الحاله .نظم التحكم بالمعالج الدقٌق.
ٌعرض العدٌد من المشارٌع من قبل القسم والتى تهتم بالموضاعات
المختلفة فى تخصص اإللكترونٌات واإلتصاالت الكهربٌة .وٌقوم
المشرفون على المشارٌع بتوجٌه الطبلب وأرشادهم طوال العام .وفى
نهاٌة المدة المحددة للمشروع ٌقوم الطبلب بتقدٌم المشروع بكل
تفاصٌبلته التصمٌمٌة للقسم حٌث ٌناقش فٌه الطبلب من قبل لجنة
التحكٌم المشكلة بمعرفة

المقرراث االختياريت للهندست الكهربيت (شعبت االتصاالث وااللكترونياث) (  81ساعت معتمدة)

المقرر

كود المقرر

محاضرة

تمارٌن او
عملى

معتمد

االتصاالت االحصائٌة

ECE110

2

2

3

تصمٌم الدوائر
باستخدام الحاسب

ECE111

2

2

3

الكترونٌات طبٌة

ECE112

2

2

3

الشبكات العصبٌة

ECE120

2

2

3

توصٌف المقرر
كشف اإلشاراث من انضوضاء وإستنباط معامالث اإلشارة .اإلشاراث
انعشوائيت .انعمهياث انجاوسيت .إختباراث اإلفتزاضياث .إحتماالث
انكشف واإلنذار انكاذب .نظم اإلتصاالث انثنائيت .انمزشحاث انموائمت.
تحهيم األخطاء .انحهول انزقميت .تطبيقاث.
الصٌاؼة البٌانٌة (المخططة) لمعادالت الشبكات .طبولوجٌا الشبكات
والمخططات الموجهة .طرق التحلٌل بالمصفوفات .الصٌاؼة العقدٌة.
المعادالت الخطٌة والحذؾ الجاوسى .التفكٌ المثلثى .اإلرتكاز .تنفٌذ
المصفوفات المتناثرة .مقدمة لبرنامج سباٌس .التطبٌق على الدوائر
المتسعة جدا.
تولٌد وطبٌعة الجهد الكهروفسٌولوجى  :العصب ،العضبلت ،رسم
القلب ،رسم المخ ،رسم العضبلت ،رسم العٌن .األجهزة الخاصة
بالنظم الرئٌسٌة للجسم  :أجهزة القلب ،أجهزة األعصاب ،مسجبلت
الكهروفسٌولوجٌا ،نظام عرض األشارات الكهروفسٌولوجٌة ،قٌاس
اإإلشارات عن بعد ،تطبٌقات الحاسب فى المجال الطبى ،تطبٌقات
اللٌزر ،جهاز تحلٌل الدم ،عداد خبلٌا الدم ،أجهزة قٌاس السمع ،أجهزة
أشعة إكس والتصوٌر باالشعة ،التصوٌر باالشعة الصوتٌة ،التصوٌر
بؤستخدام الرنٌن المؽناطٌسى ،أمان المرٌض
مبادئ الشبكات العصبٌة .نمذجة الخلٌة العصبٌة .خوارزمٌات التعلٌم.

2

3

الكترونٌات القوي

ECE121

2

3

الكترونٌات بصرٌة

ECE122

2

3

االشارات العصبٌة
ومرشح كالمان

ECE130

2

2

3

الكترونٌات الموجات
الدقٌقة

ECE131

2

2

الشبكات العصبٌة المتعددة الطبقات .تمثٌل شبكات اإلرتداد الخلفى
وتطبٌقاتها .ذاكرة هوبفٌلد .الذاكرة المترابطة .شبكة كوهٌن .شبكة ألة
بولتزمان .الشبكات العصبٌة التناظرٌة :مكبر الموصلٌة المتبادلة،
توظٌؾ الدوال الحسابٌة ،أمثلة تطبٌقٌة.
الترانزٌستور كقاطع للتٌار  -ترانزٌستور القوى  -الثٌرستور بؤنواعه -
مكبرات القدرة والتحكم  -المؽٌرات المركومة أحادٌة وثبلثٌة األوجه -
التبدٌل فى حالة التٌار المستمر  -المحوالت والعاكسات  -مقطعات
التٌار  -طرق حماٌة أشباه الموصبلت فى شبكات القوى  -مناوبات
متؽٌرة الجهد والتردد  -التحكم فى سرعة محركات التٌار المستمر -
التحكم فى سرعة المحركات للتٌار المتؽٌر أحادى وثبلثى األوجه -
مثبت الجهد الترددى.
مرشدات البللٌاؾ البصرٌة.الٌاؾ الدلٌل القفزي والدلٌل المتدحرج
وخصائص االرسال بالبللٌاؾ البصرٌة:الفقد،التشتت.طرق التصنٌع
الكاببلت والبللٌاؾ البصرٌة وتوصٌل البللٌاؾ الصناعٌة وقٌاس
االضمحبلل والتشتت واالنكسار والفتحة العددٌة والقطر والمجال
والمصادر البصرٌة لٌزر اشباة الموصبلت والثانئً الضوئً والمشع
للكشفات الضوئٌة.اعتبارات ضوضا المستقبل،نظم البلٌاؾ
البصرٌة:دوائر االرسال،دوائر االستقبال  ،نظم رقمٌة وتناظرٌة.
اإلحتماالت والمتؽٌرات العشوائٌة .التمثٌل الرٌاضى لئلشارة
العشوائٌة .إستجابة النظم الخطٌة للدخول العشوائٌة .مرشح كالمان
المقطع زمنٌا .تطبٌقات ومواضٌع اضافٌة على مرشح كالمان .التنعٌم
واإلستباط .مرشح كالمان التناظرى.
صمامات الموجات الدقٌقة .الكٌلسترون .مكبرات الموجات الراحلة.
الماجنترون .المكبرات البارامتٌرٌة .نبائط أشباه الموصبلت ذات
المقاومة السالبة وتطبٌقاتها .تصمٌم مكبرات ومذبذبات أشباه
الموصبلت عند الموجات الدقٌقة.

نظم المالحة بالرادٌو

ECE132

2

2

3

االتصاالت عبراالقمار
الصناعٌة

ECE140

2

2

3

تكنولوجٌا الدوائر
المتكاملة

ECE141

2

2

3

االستشعار عن بعد

ECE142

2

2

3

اتصاالت البٌانات

ECE150

2

2

3

هندسة الرادٌو
التلٌفزٌون

ECE 151

2

2

3

أساسٌات المبلحة بالرادٌو .حساب األخطا  .نظم القطع الناقص  :دكا
 أومٌجا -لوران .تحدٌد اإلتجاه .نظم الطائرات .نظم األقمارالصناعٌة.
عناصر اإلتصال باألقمار الصناعٌة .نظم اإلتصاالت باألقمار
الصناعٌة .األقمار الصناعٌة المدارٌة .قنوات األقمار الصناعٌة.
الكترونٌات األقمار .اإلشترا المتعدد الترددى .اإلشترا المتعدد
الزمنى .اإلشترا المتعدد الشفرى .نظم اإلتصال بالمتحركات.
تفٌٌم التكنولوجٌا .نمو البللورة وتحضٌر الشرائح .نموالترتٌب الفوقى (
اإلٌبتاكس ) .األاكسدة .الزرع األٌونى .ترسٌب األؼشٌة متعددة
البللورة .المعدنه .النحت ( لٌثوجرافى ) .المحاكاة
مقدمة عن مصادر البٌانات .خصائص الصور الرقمٌة للبٌانات.
النطاق الطٌفى المستخدم فى األستشعار عن بعد .األقمار الصناعٌة
كمستشعرات للطقس .المصادر األرضٌة .األقمار الصناعٌة
كمستشعرات فى النطاقات المرئٌة وتحت الحمرا  .المسح الجوى فى
النطاقات المرئٌة وتحت الحمرا  .تطبٌقات
نموذج اإلتصال .أسالٌب إتصاالت البٌانات الرقمٌة  :األسلوب الؽٌر
متزامن ،األسلوب المتزامن ،أسالٌب إكتشاؾ الخطؤ  .التحكم فى وصلة
البٌانات .التعاقب .أسالٌب تشبٌ اإلتصاالت  :التشب بالدوائر،
التشبٌ بالرسائل ،التشبٌ بالحزم .شبكات البث  :شبكات البث
اإلذاعى ،شبكات األقمار الصناعٌة ،الشبكات المحلٌة .التوجٌه .التحكم
فى المرور .التحكم فى الخطؤ .البروتوكوالت .الشبكات الرقمٌة.
الشبكات الرقمٌة للخدمات المتكاملة.
مراجعة لئلشارات والتوزٌعات الطٌفٌة .إنتشار موجات الرادٌو.
الهوائٌات المستخدمة وأنواعها .المستقببلت .المستقبل المتؽاٌر الفوقى.
المازجات .المذبذبات .مستقببلت التضمٌن الترددى .حاكم الكسب
الترددى .اإلرسال واالستقبال التلفزٌونى .مولفات الموجات الرادٌوٌة.

االتصاالت المتحركة

ECE 152

2

2

3

شبكة الحاسب المحلٌة

ECE 160

2

2

3

حاكم الكسب اآللى فى مكبرات اإلشارات المرئٌة (الفٌدٌو) .التزامن
األفقى والرأسى .تهجٌن الصوت بالموجة الحاملة .أساسٌات اإلرسال
التلفزٌونى الملون.
المفاهٌم األساسٌة لبلتصاالت المتحركة – تخطٌط مركز الخلٌة –
هندسة المرور – المبادئ الخاصة بتوفٌر المحطة األساسٌة – أشكال
مكان المحطة األساسٌة – خصائص ارتحال موجة الرادٌو  :ظاهرة
الخفوت – ظاهرة فقد المسار – االرتحال الحر – نموذج المسارٌن –
التؽطٌة بالرادٌو للمحمول داخل األبنٌة – ارتحال موجات الرادٌو فى
الطرق السرٌعة وفى شوارع المدٌنة – تؤثٌر التظلٌل – القٌاسات
العلمٌة للنموذج االستقرائى – الشوشرة فى األنظمة الخلوٌة – تخطٌط
الترددات  :التخطٌط الشامل – مقاطع الخلٌة – الخبلٌا الثبلثٌة – إعادة
استخدام الترددات باالتجاه – الخبلٌا الصؽٌرة – أنواع التداخبلت –
نظام جى أس إم الخصائص – االشترا المتعدد الهٌكل البنائى لنظام
جى إس إم – مكونات إطار االشترا المتعددة بتقسٌم الوقت – أنواع
الدفعات – توزٌع القنوات المنطقٌة على القنوات المنطقٌة الفٌزٌائٌة –
ترمٌز الكبلم – ترمٌز القناة – ترحٌل النبضات – التعدٌل – النط
الترددى – التحكم فى القدرة – تزامن الموجة الحاملة والدفعات –
نظام التسلٌم – التحقق من المتحدث – تشفٌر المحادثة – نظام سى دى
أم اى أدا انظمة الطٌؾ المنتشر – قنوات سى دى أم اى – القناة
المرشدة األمامٌة – قناة التزامن – قناة الندا – قناة المرور – قناة
الدخول على الشبكة – أنواع الترمٌز المستخدمة فى نظام سى دى إم
إى – نظام التسلٌم فى نظام سى دى إم إى.
مقــدمة  :أدا بروتوكوالت الوصــول األســاسٌة .الشــبكة التسـاإلٌة :
عملٌات إستراتٌجٌات التساإالت ،تحلٌل اإلدا  ،أدا الشبكات
التساإلٌة .شبكة الحلقــة  :حلقة االدلٌل ،الحلقة المقطعة ،مقارنة األدا
للشبكات الحلقٌة .الشبكات ذات الولوج العشــوائى  :قواعد الخواص

صوتٌات

ECE 161

2

2

3

االتصاالت البصرٌة

ECE 162

2

2

3

لشبكات الولوج العشوائى .البروتوكوالت وإنشا الشبكات  :نموذج
مرجع ( موسسة وحدة القٌاس الصناعى ) نظام  IEEE 802القٌاسى
للبروتوكوالت .ناقل الشبكة  :مقدمة ،إثٌرنت ،ناقل الدلٌل ،طرق وصل
الناقل.
الموجات الصوتٌة .المعاوقة المٌكانٌكٌة والصوتٌة .معادلة الموجات
الكروٌة .شدة الصوت .قدرة الصوت .كثافة الطاقة .المستوٌات
والدٌسبل .مستوى الطاقة .مستوى الشدة .مستوى شدة ضؽط الصوت.
العبلقة بٌن المستوٌات .مستوٌات المصادر المتعددة .مقدمة فى
الكهروصوتٌات .المرشحات الصوتٌة .محوالت الطاقة .المٌكروفونات
بؤنواعها .السماعات .صوتٌات األعماق .القٌاسات الصوتٌة.
مرشدات األلٌاؾ البصرٌة .ألٌاؾ الدلٌل القفزى والدلٌل المتدرج.
خصائص اإلرسال باأللٌاؾ البصرٌة :الفقد ،التشتت .طرق تصنٌع
الكاببلت واأللٌاؾ البصرٌة .توصٌل األلٌاؾ الصناعٌة .قٌاس
األضمحبلل والتشتت واإلنكسار والفتحة العددٌة والقطر والمجال.
المصادر البصرٌة .لٌزر أشباه الموصبلت والثنائى الضوئى المشع.
الكاشفات الضوئٌة .أعتبارات ضوضا المستقبل .نظم األلٌاؾ
البصرٌة  :دوائر اإلرسال ،دوائر األستقبال ،نظم رقمٌة وتناظرٌة.

