الباب السادس
المحتوي العلمي
للمقررات الدراسية

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة اإلعدادية
(عام  ) 000 1رياضيات (  ) 1أ
الدالةةة  -مفهةةوم الدالةةة  -تصةةفي الدالةةة  -دالةةة الدالةةة  -الدالةةة العيةةةية  -الةةدوا األوليةةة  -المثلثيةةة
والعيةةةية  -اللوغاريتمي ةة  -االةةةية  -الزائديةةة والعيةةةية  -الفهايةةات  -فهايةةة متتاةعةةة  -فهايةةة دالةةة -
الفهاية من جافب واحةد  -فظريةات الفهايةات  -االتصةا  -تعرية االتصةا  -فظريةات االتصةا  -اتصةا
دالةةة الدالةةة والدالةةة العيةةةية  -فظريةةة القيمةةة الوةةةي ة  -فظريةةة القيمةةة القصةةوى  -االشةةتقا  -قواعةةد
االشتقا  -مشتقات الدوا األولية  -االشتقا علة تتةر  -قاعةد الةلةةة  -اشةتقا الدالةة العيةةية -
االشةةتقا الضةةمفي والةةةارامترى  -المشةةتقات تات الرتةةب العليةةا  -االشةةتقا الجزئةةي  -ت ةيقةةات عل ة
التفاض  -فظرية القيمة المتوةة ة  -صةيةة تيلةور -متةلةةلة ميلةورين –رةةم المفحفيةات – التحةديب
والتقعر – القيم العظم والصةةرى – التقريةب – التياتة غيةر المحةدد – فظريةات ووةواا التيامة –
ةةةر التيامةةة – التعةةةويل التجزيئةةة – اليةةةةور الجزئيةةةة – االوتةةةزا المتتةةةالي – إزالةةةة الجةةةتور –
التعويضةةات المثلثيةةةة – التيامةة المحةةةدد – وصائصةةة – تجمعةةات ريمةةةات العليةةا والةةةةفلي  -الفظريةةةة
األةاةية تي التفاض والتيام  -التيام المعت وقاعد لوةتةا  -ت ةيقات التيام  -حةاب المةةاحات
 -الة وح  -األحجام الدورافية  -التيام ةالتقريب  -قاعد ةمةةون  -أشةاه المفحرتات.

(عام  ) 0000تيزياء ( ) 1أ
وواا الماد  -اليميات الفيزيائية  -الوحدات القياةية واألةعاد  -وواا المواد المييافييية واليهرةيةة
 مجةةا الجاتةيةةة وت ةيقاتهةةا  -اةةةتاتييا الموائة  -ديفامييةةا الموائ ة  -اللزوجةةة  -المروفةةة  -الموجةةاتالصوتية -والموجات تي األوةا المرفة  -الحرار والديفامييا الحرارية  -االفتقا الحةرار  -الفظريةة
الحريية للةازات  -القافون األو للديفامييا الحرارية  -االفتروةيا والقافون الثافي للةديفامييا الحراريةة -
ت ةيقات عل القافون األو والثافي للثرموديفامييا.

(عام )0011هفدةة ييميائية
الحالة الةازية  -الميةزان المةاد والحةرار تةي عمليةات اوتةرا الوقةود  -وةواا المحالية  -االتةزان
الديفامييي ت العمليات الفيزيائية والييميائية  -الييمياء اليهرةية والتآي  -معالجة المياه  -مواد الةفاء
 التلةةةوم ومعالجتةةة  -صةةةفاعات ييميائيةةةة موتةةةار  -األةةةةمد  -األصةةةةا  -الةةةةوليمرات  -الةةةةير -الةتروييماويات  -أشةاه الموصالت  -الزيوت والشحومات والمفظفات الصفاعية.

(الك )0010حاةةات

فظةةةام الحاةةةةب ( مفظومةةةة الحاةةةةب )  -فةةةةت تاريويةةةة  -أجهةةةز الحاةةةةب وعفاصةةةره  -المةةةدوالت -
المورجات  -وحةد التشةةي  -وحةدات الضةاتية  -ةةرام  -ةةرام تشةةي  -ةةرام ت ةيقيةة مةرمجةة -
وري ة تدت الةرام  -معالجةة المشةاي وحلهةا  -عمة الووارزميةات ةاةةتعما لةةة مةرمجةة  -الجةةر
الةولياف  -المفاهيم األةاةية للملفات وقواعد الةيافات  -ةرام ت ةيقية.

(عام )0000الرةم الهفدةي واإلةقا
تقفيةةات ومهةةارات الرةةةم  -العمليةةات الهفدةةةية  -فظريةةة اإلةةةقا الهفدةةةي  -إةةةقا الفق ةةة  -الوةة
المةتقيم  -المةتوى  -األجةام الةةةي ة  -اإلةةقا المةةاعد  -تقةا المةةتويات واألةة واألجةةام
وإتةةراد الة ة وح  -اإلةةةقا العمةةود لألجةةةام الهفدةةةية  -قواعةةد ويتاةةةة األةعةةاد  -رةةةم المجةةةمات
الهفدةةةية  -قواعةةد رةةةم الق اعةةات الهفدةةةية  -رةةةم الوصةةالت المعدفيةةة  -مةةةاد الرةةةم المعمةةار -
اإلةةةقا العمةةود وتمثيةة الفق ةةة  -تمثيةة المةةةتقيم  -مةةةائ الموضةة  -مةةةائ القيةةا واإلةةةقا
المةاعد  -الدوران  -يثيرات الة وح  -اإلتراد

(عام ) 0000مييافييا () 1
اةتاتييا  -ت ةيقةات علة المتجهةات  -محصةلة وعةزوم مجوعةة القةوى  -مجموعةات القةوى المياتئةة -
اتزان جةيم ومجموعة من األجةام  -جةر المتجهات  -االحتياك  -المفصالت والةيرات  -مريز الثق -
عزم القصور التاتي  -حاص ضرب عزم القصةور الةتاتي  -فظريةات فقة عةزم القصةور الةتاتي  -دائةر
مور  -األحما الموزعة .
ييفماتييةةا الجةةةيم  -اإلحةةداثيات ومحةةاور اإلةةةفاد  -الحريةةة الو يةةة والحريةةة عل ة مفحف ة  -الحريةةة
الفةةةةية  -ييفماتييةةا الجةةةيم  -قةةوافين فيةةوتن للحريةةة  -العجلةةة الثاةتةةة والعجلةةة المتةيةةر  -ت ةيقةةات -
الشة وال اقة للجةيم  -اقة الحرية والشة  -األفواع الموتلفة لل اقة  -القدر .

(عام )0001رياضيات ( )1ب
فظرية تات الحدين ةةي أ ( ةةالب أو يةةر ) ت ةيقاتهةا تةي التقريةب والحةد العةام ومجمةوع ةعةل
المتةلةالت  -الفظرية العامة للمعادالت و ر الح التقريةي لها ( ريقة التصفي  -الفق ة الثاةتةة -
فيةةون الموضة الزائة  -القةةا )  -المصةةفوتات وفظةةم المعةةادالت الو يةةة ( حلةةو المعةةادالت والرتةةةة
والعمليات األولية  -ريقة الحت لجاو  -جاو جوردان  -ر تيرارية  -جةر المتجهات ( تمثي
المتج تي الفرا  -الضرب المتجه  -الضةرب القياةةي  -اإلحةداثيات الق ةيةة واألةة وافية واليرويةة
و ةةر التمثية للمتجة تةةي الفةةرا  -معةةادالت الدرجةةة الثافيةةة والصةةور العامةةة لمعادلةةة المورو يةةة (
وصةةائا الق اعةةةات المورو يةةة  -الق ةةة الميةةاتئ  -الق ةةة الفةةاقا  -الق ةةة الزائةةد  -دوران وفقةةة
المحاور  -معادالت الو ةين المةةتقيمين  -معةادالت اليةر والةة وح الدورافيةة والمةةتوى تةي الفةرا
والو المةتقيم تي الفرا .

(عام )0000تيزياء ( )1ب
اليهرةية والمةفا يةية الشحفة والماد والمجا اليهرةي  -قافون جاو  -الجهد اليهرةي  -الميثفةات
والمةةواد العازلةةة  -التيةةار والمقاومةةة والقةةو الداتعةةة اليهرةيةةة  -المجةةا المةفا يةةةي  -قةةافون أمةيةةر -
قةةةافون ةةةةايوت وةةةةاتارت  -قةةةافون تةةةرادا للحةةةم المةفا يةةةةي  -حةةةةاةات معامةةة الحةةةم  -الوةةةواا
المةفا يةةةية للمةةواد  -معةةادالت مايةةةوي  -الصةةور التيامليةةة  -الميثفةةات والمةةواد العازلةةة  -التةةيثير
الحرار للتيار  -الضوء  -وواا الضوء  -الموجات اليهرومةفا يةية  -الظواهر الضةوئية  -الحيةود
تي الضوء  -الوواا الضوئية للمرايا والعدةات واألليا الزجاجية.

(عام )0001لةة إفجليزية تفية
مقدمة  -وصةائا اللةةة اإلفجليزيةة الففيةة  -مراجعةة قواعةد اللةةة ومييافييةا األةةلوب  -ةعةل قواعةد
األةلوب والجم الفعالة ووصائصها  -التعر عل ةعل األو اء الشائعة تي يتاةة الجم اإلفجليزيةة
الففية  -ةفاء الفقرات  :الفير الرئيةية  -ر شرح الفير الرئيةية  -أفواع الفقرات  -قراء وتحلي
مقت فات من اليتاةة الففية تي الفروع الهفدةية لتفمية مهارات االتصا  -ترجمة .

(مين  )0000تيفولوجيا ومدو هفدةة
مقدمة عن المواد الهفدةية الحديدية والالحديدية  -ةوليمرات  -ةيراميك  -مريةات ةةائك – أفواعهةا
ووصائصها – عملية الةةاية – الةةاية ةالرم – عمليات التشيي – الحداد – الدرتلة – الةةحب –
الةث – الرحو – عمليات الوص – الةرشمة – اللحام – الص – عمليةات الق ة – العمليةات اليدويةة
– العمليات اآلليةة – الورا ةة – اليشة – الثقةب – التفريةز – التجلةي  -أدوات القيةا  -القدمةة تات
الورفي  -المييرومتر.
تعاري  :الففية والعلوم التيفولوجية والهفدةية – تةاري التيفولوجيةا والهفدةةة ةموتلة
– االرتةا التاريوي ةين العلم والتيفولوجيا – أمثلة ت ور اوج الفشا الهفدةي.

توصصةاتها

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة األول
قسم :الهندسة الميكانيكية
(عام )1111رياضيــات()0
معةادالت تفاضةلية مةن الرتةةةة األولة و الدرجةة األولة – معةادالت تفاضةلية و يةةة مةن الرتةةة الثافيةةة –
تحويالت الةال – جةر و – مصفوتات – حةاب تةاير – مةاد هةاملتون – معةادالت الجةراف –
الت ةيقات تي المجاالت الهفدةية – التحلي االتجاه – مةائ الشرو االةتدائيةة والحديةة –التفاضةالت
الجزئية – التيامالت الثفائية والثالثية

(مين )1110هفدةة اإلفتاج
أ -ةةاية  :مقدمة عن عمليات الةةاية – ةةاية الرم – صفاعة الفماتج – تشةيي القوالةب الرمليةة –
أتران الصهر والصب  -تصميم فظةم الصةب و التةتيةة – تجمةد المعةادن والةةةائك – عيةوب المةةةويات
واالوتةارات – ر اوتةار المةةويات  -ضة الجود تي المةاةك.
ب -اللحام: :تقسيم أنواع اللحام – رموز اللحام  -لحام المونة – لحام القوس الكهربي بأنواعه – لحام المقاومة بأنواعه
– طرق اللحام المتقدمة -عيوب اللحام – طرق اختبار اللحام و فحصها .

(كهر )1111هندسة كهربية
القوافين األةاةية والتعريفات -مقاومات -موصالت  -أجــزاء رئيةية تي الدوائر اليهرةية  -ر ح
الدوائةةـر المةةةتمر -أةاةةةيات الةةدوائر تات التيةةار المتةةردد -محةةـوالت -دوائةةر مياتئةةة للمحةةو  -مولةةدات
وموتورات  -موتور الحم والموتور المتدرج0

(عام )1110تقارير تفية
ةةر اليتاةةةة العلميةةة ( الوصةةائا واألةعةةاد – المقارفةةات – التعةةاري
والرةومات الةيافية )

– وص ة

التجةةارب – الجةةداو

– ميوفات ومحتويات التقرير الففي – و وات يتاةة التقرير ( التو ي – اإلعداد – يتاةة المةةود
– المراجعةةةة والتحةةةةين ) –االوتصةةةارات القياةةةةية – التوضةةةيحات المرتقةةةة ةةةةالتقرير– الو اةةةةات و
إرشادات لها– تصميم الصفحة – التقارير القصير  -المواصفات الففية – اليتالوجات.

(عام  )1101رةـــم مييافييي ةالحاةب
مقدمة تي التجاوز والتةام و االزواجات – عالمات التشةي للة وح – وصالت المةةامير الةفةوز –
اص الحات اللحام– الرةم التففيت  -تجمي وصالت المحاور  -تجمي أجزاء موتلفة لةةعل المعةدات
و الصةةمامات  -مقدمةةة عةةن الرةةةم الهفدةةةي ةاةةةتودام الحاةةةب اآللةةي  -قائمةةة CADأفةةواع الةةفق و
الو و – المفحفيات – األةعاد – التهشير – التجمي  -ت ةيقات.

(مين )1100آليات مييافييية
التمثي الرياضةي لقةوى الق ة الموتلفةة ةاةةتودام المتجهةات و المصةفوتات – حةةاةات مريةز الثقة
واليتلة ألجزاء الماييفات الموتلفة – حةاةات قوى االحتياك ةين أجةزاء الماييفةات – حةةاةات اإلزاحةة
و الةرعة و العجلة و قوى القصور التاتي ألجزاء الماييفات -حةاةات يمية الحرية و ةاقتي الوضة
و الحرية و الشة و القدر .

(مين )1101هفدةة مواد()1
أفواع المواد الهفدةية  -اإلجهاد و االففعا  -رةم ةيةان العةزوم و القةا تةي اليمةرات – اإلجهةاد تةي
اليمرات – االفحرا – إجهاد اللي – اوتةار المواد مث الشد و الضة و االفحفاء واللي و الصالد و
اوتةار الصدم – االوتةارات غير االتالتية.
(عام )1100ديفامييـــا حــراريــة
مقدمةةةة  -تعريفةةةات -الشـــــةةةـة والحةةةرار  -وةةةواا المــةةةـواد الفقيةةةة  -القةةةافون األو والثةةةافي
للةةديفامييا الحراريةةة -االفتروةي ةا -الةةةازات المثاليةةة-الةةةازات ودورات ال اقــةةـة -دورات الةوةةار وجةةدو
الةوار.
(مين )1100اقتصاد هفدةي
مفاهيم االقتصاد الهفدةي – مفحف التدت المالي و معامالت الفائةد – التضةوم و االفيمةا
فق ة التعاد – اإلهالك – مقارفة الةدائ – دراةات اإلحال  -تقييم المشروعات الحيومية0
(عام )1100األثر الةيئي للمشروعات

– تحلية

ـ

المواد التي تؤثر ةلةا عل الةيئة ةواء يافت ةائلة أو صلةة أو غازية والتلوم الةةمعي والةصةر
االهتمام العالمي والعرةي والمحل لحماية الةيئة ـ مفهوم اقتصاديات الةيئة ـ ول الوعي الةيئي ـ ولة
الوعي الصحي والرياضي تي التفشئة الةيئية ـ التلوم وأفواع وأثره عل صحة اإلفةان ـ أثةر التلةوم
عل الوضراوات والفايهة والةتاء ـ التصميمات وحماية الةيئة.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثافية
شعبة :هندسة اإلنتاج
(عام )1011رياضيات ()0
التحلي التواتقي – تحلي تورةيير –المعادالت التفاضلية الجزئيةة – الةدوا الواصةة – جامةا – ةيتةا –
ةة – الجفدر – دالةة الو ةي – دوا المتةيةرات المريةةة – المتةقيةات – مقدمةة ل ةر الحة ةةالفرو
المحدود 0
( المعادلة الموجي – معادلة افتقا الحرار – معادلة الةال

)

(الك )1010هفدةة إليتروفية
الموحدات :أفواع الموحدات – الموحدات ييحد عفاصر الةدوائر اليهرةيةة  -المقومةات  -دوائةر تشةيي
الموجةات – الترافزيةةةتور تو الوصةةلة الثفائيةةة – ترافزيةةتور تو التةةيثير المجةةال – الميةةةر التشةةةيل :
األفواع – الت ةيقات – دوائر المؤقتات – المحوالت التفاظرية الرقمية والمحوالت الرقمية التفاظريةة –
الةةةدوائر المف قيةةةة – جةةةةر ةوليةةةان – دوائةةةر المف ةةة التواتقيةةةة – دوائةةةر المف ةةة التتاةعيةةةة – الةةةتاير
(.) ROM,RAM
(عام )1010فظم فيوماتية و هيدرولييية
وواا الموائ  -اةتاتييا وديفامييا تدت الموائ  -ةقاء اليتلة -معادالت ال اقة للتدت المفتظم للموائ
 فظريةة ةرفةول  -فظريةةة الةدت ويميةة الحريةةة للتةدت المفةتظم و التحلية العةدد والمحايةا  -التةةدتالمض رب والمفتظم لو و األفاةيب وال لمةات والتورةيفات
(عام )1010ةالمة مهفية
أهمية الةالمة الصفاعية والصحة المهفية  -الموا ر الصفاعية – معدات الوقاية الشوصية – عالمات
وإرشادات الةالمة – الةالمة من الحرائ – الةالمة من الموا ر اليهرةية والمييافييية و الييميائيةة
– الةالمة من ةيئة العم – أفظمة التفتي الوقائي – التو ي لحاالت ال وار .
(مين )1001فظرية ماييفات

أساسيات نظرية الحركة وتطبيقاتها  -طرق تحديد اإلزاحة والسرعة والعجلة باستخدام الرسم والطرق التحليلية وبمساعدة

الحاسب اآللي  -تحليل القوى الساكنة والمتحركة ألجزاء الماكينات  -التروس المنفصللة والمتصللة  -تصلميم الكاملات

بالطرق التقليدية وباستخدام الحاسب اآللي.
(مين ) 1000مروفة و لدوف

االجهةةادات و االففعةةاالت و العالقةةات ةيفهمةةا  -قيةةا االففعةةاالت و تحليةة الةيافةةات – فظريةةة المروفةةة
المرئيةةة – فظريةةة اللدوف ة و أةاةةةيات التشةةيي اللةةدن  -فظريةةات الوضةةوع – معةةد االففعةةا – اقةةة
التشيي  -تحلي عمليات التشيي و فظرية عدم الثةات.

(مكن )1221هندسة مواد ()2
البنية األساسية للمعادن  -السبائك الثنائية( منحنيات التبريد ومنحنيات االتزان الحراري )  -منحنى الحديد والكربون-
الصلب -الحديد الزهر  -تآكلل المعلادن  -المعالجلة الحراريلة  -الملواد المللفلة  -ملواد مللفلة اات حبيبلات التقويلة -

خواصها وطرق صناعتها  -مواد مللفة اات ألياف التقوية  -خواصها وطرق صناعتها -اللدائن-السيراميك0
(عام )1000افتقا حرار

مقدمةةة عةةن أةةةاليب افتقةةا الحةةرار  -الحةةرار ةالتوصةةي والحم ة واإلشةةعاع ال ةيعةةي والحةةرار -
مةادالت الحرار .

(مين )1000ق

معادن

مييافييية الق ة – أفةواع عمليةات الق ة – أفةواع الةراي – دائةر مارشةافت – ةعةل فظريةات قةوى
الق – عوام الق لعمليات التشةي الموتلفةة – ماييفةات التشةةي الموتلفةة – عمليةات الورا ةة و
الثقب و التفريز و اليش – عمليات التجلي و أفواع و مواصفات أحجار الجل – عمليات التش يب –
جداو العمليات .

(مين )1000تفظيم صفاعي
ت ور الصفاعة  -دراةة العم  -اإلفتاجية – تصميم وتو ي المواق الصفاعية – الهياية التفظيميةة
–الجدولة الزمفية – قيا الوقت – تو ي اإلفتاج – التفةؤ – إدار الموزون – فظم األجور 0

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثالثة
شعبة  :هندسة اإلنتاج
(عام  )1011اهتزازات مييافييية
فةت تاريوية عن االهتزازات المييافييية – مفاهيم أةاةية تي فظرية االهتزازات – االهتةزازات الحةر
و الجةرية لألفظمة تات درجات الحرية الوحيد و المتعدد – االةتجاةة للوظائ الجةرية المتجافةة و
غير المتجافةة – التحيم تي االهتزازات -اهتزاز األوةا المةتمر  -حةاةات قوى التشتت الديفامييية
ألجزاء الماييفات – ت ةيقات عل الحاةب.

(مين )1010قياةــات مييافييية
أفظمة القيا  :الوصائا األةتاتييية والديفامييية – دقة القيةا
عفاصر معالجة اإلشارات  -عفاصر عرل الةيافات.

– الحةاةةات – محةوالت اإلشةار -

ت ةيقات  .1 :أفظمة قيةا األ وا (األماميةات – التفاوتةات والةةماحيات) – أدوات القيةا
ةاةتودام الليزر – األفظمة المرئية – ماييفات قيا اإلحداثيات – قيا وشوفة األة .
 - 0أفظمة قيا

القو و الضة والعزم.

 -0أفظمة قيا

– القيةا

درجات الحرار .

(يهر )1010تحيم آلي
مقدمة تي فظم التحيم – الدائر المفتوحة والدائر المةلقة – فمتجة الفظم الديفامييية ( فظةم مييافيييةة
– فيوماتية  -هيدرولييية – يهرةائية) – المو المجم ودالة االفتقا – االةتجاةة الزمفيةة  -تحلية
األو ةةاء – دراةةةة االةةةتقرار ةاةةةتودام معيةةار روم – المح ة الهفدةةةي للجةةتور – ةةر االةةةتجاةة
الترددية

( مين )1010ت ةيقات الحاةب تي هفدةة اإلفتاج

التحلي الهفدةةي ةاةةتودام العفاصةر المتفاهيةة تةي الصةةر – ت ةيقةات الحاةةب تةي اةةتودام العفاصةر
المتفاهية تةي الصةةر للحصةو علة معةدالت و حةةاةات القةوى االجهةادات و االففعةاالت الواقعةة علة
المفشآت وأجزاء الماييفات  -ت ةيقات لةرفام  Matlabلح ةعل المشيالت الهفدةية.

(مين )1011ميتالورجيا المةاحي
مقدمة – عمليات تصةفي المةةاحي – تجهيةز وولة المةةاحي – عمليةات يةة
التلةيد – ت ةيقات.

(دمة ) المةةاحي –

(مين )1001أجزاء ماييفات
مةةواد إفشةةاء الماييفةةات -التجةةاوز و التةةةام االزواجةةات و تصةةميم وصةةالتها  -وصةةالت الةرشةةام –
وصةالت اللحةام -تصةميم الوصةالت ةةدون وةواةير -تصةميم الةفةوز -تصةميم وصةالت المةةامير -تصةةميم
أعمد الدوران والمحاور.
تصةةميم اليايةةات – تصةةميم القةةواةل –تصةةميم الفرامة  -تصةةميم وصةةالت المحةةاور – تصةةميم الةةةيور-
يراةي المحةاور عديمةة االحتيةاك -يراةةي المحةاور المفزلقةة -تصةميم التةرو العدلةة و الحلزوفيةة و
المورو ية والدودية -ت ةيقات.

(مين )1000ت ةيقات إحصائية وضة جود
فظرية االحتمةاالت و فمةاتج التوزية – تحلية االفحةدار و االرتةةا – أدوات تحةةين الجةود – وةرائ
الجود اإلحصائية – مؤشرات القدر – فظريات العيفات – األعتمادية.

(مين  )1001تصميم آالت الور
ماييفات التشةي متعدد األغرال  -ماييفات التشةي اآللية والفص
المييافييية والهيدرولييية و الهوائية تي ماييفات التشةي .

آللية – ق

الترو

– األفظمةة

(مين )1000تشيي معادن
أةاةيات التشيي – تحلي عمليات التشيي المتفوعة و الفظريات الم ةقة تي هةته العمليةات و ال ةر
الموتلفة لتالتيها –ت ةيقات عل عمليات الةث و الدرتلة و ةحب األةالك و تشيي األلواح و الةةحب
العمي و يتلك إيجاد حدود التشيي و دراةة المفا األيثر تشييال .

(مين  )1000ةحوم عمليات
فظرية اتوات القرارات  -الةرمجة الو ية  -فظرية الشةيات و ت ةيقاتها  -فظرية ال واةير.

(مين )1000صيافة مييافييية
مقدمةةة لتفظةةيم واقتصةةاديات الصةةيافة -تصةةفي الصةةيافة ( وقائيةةةة عالجيةةة ة تشةةجيعية)-تحديةةد وتقيةةيم
ةيافات الصيافةـ تحلي فقــا الضةع  -صةيافة ةعةل األجةزاء المييافيييةة ياليراةةي والتةرو والقةوا
ةةةل والفرام ة  -التزييةةت -أفةةـواع مةةواد التزييةةت  -فظةةم و ةةر التزييةةت  -اإلصةةالح ةاللحةةام  -جةةداو
الصيافة  -التل الفات عن التآي الييميائي  -و االصالح0

( 1001مين) تصميم مرشدات ومثةتات الق
الموق ووةائ تحديد الموق  -الرة ووةائ الرة  -دالئ الثقب -مثةتات التفريز -الورا ة والتجلي
 -التقةـــيم للمثةتات والدالئ  -محددات القيا 0

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الراةعة
شعةة :هفدةة اإلفتاج
(مين )1011تصميم اةــ مةات
مقدمة عن تصميم األة مةات  -اة مةات تشيي المعادن  -تحلي االجهادات الواقعة علىاالة مةـــــات
 معةةامالت األةة مةات الحراريةةة والمييافيييةةة  -تصةةفي األةة مةات وعمليةةات التشة يب  -التشة يب -ت ةيقات موتلفة

(مين )1010هفدةة مواد ()0
معةةايير اوتيةةار المةةواد وعمليةةات التصةةفي – ةةةةائك الصةةلب – صةةلب التشةةةي عل ة الةةةاون – صةةلب
التشةي عل الةارد – صلب الةر عات العالية – صلب مقاوم للصةدمات – صةلب األغةرال الواصةة –
اليرةيدات – الةيراميك – ت ةيقات عل اوتيار المواد لةعل عمليات ق األقراا والتوريم والةحب
العمي والتشيي ةاةتودام المياة .

(مين )1010تقفيات األترع اآللية
تصفي هييلي ألفظمةة األترع اآلليةة – ت ةيقةات علة الحاةةب  -ييفماتييةا األترع اآلليةة و ييفيةة فقة
المحاور – ديفامييا األترع اآللية –ت ةيقات الروةو تي الصفاعة.

(مين)1010عمليات تصفي متقدمة
أ -اةتودام الحاةب تي التصفي  -ميوفةات األفظمةة -الحاةــــةـب اآللةي واإلفةةان  -مثاليةة العمليةات-
اةتودام الحاةب تي تو ي العلميات  -فظم التحيم المةاشر ـ التشةي ةدون إفةان 0
ب -التشةي غير التقليد  :التشةي ةالموجات تو الصوتية  -التشةي ةالتةــــوين اليهرةي  -التشةي
اليهروييميائ  -الق ةاللحام والليزر -التجلي اإللييتروليت 0

(عام )1011آالت حرارية
األفثروةيةةا – الةةةاز المثةةالي – دوائةةر ال اقةةة المييافيييةةة – الةةفظم الثفائيةةة والرةاعيةةة الةةدورات – دوائةةر
الةوةةار – محريةةات االحتةةرا الةةداولي – الةةفظم الواصةةة ةمحريةةات االحتةةرا الةةداولي  -التورةيفةةات –
المحريات الففاثة

(مين )1001التصميم والتصفي ةالحاةب
رةم ق التشةي الموتلفة للورا ة و التفريز علي ةرام جاهز تةي  CAD/CAMرةةم ق ة التشةةي
الموتلفة عل ةرفام  ACADتحوي الرةم علة  DXF Fileتو ةي عمليةات التشةةي علة ففة ملة
 – DXFتو ي العمليات ةاةتودام الحاةب  CAPPو دراةة قيود الق – الحاالت المثل القتصاديات
الق – و دراةة  G-Codeلةرمجة ةرام التشةةي – ت ةيقةات و ةرمجةة ماييفةة التشةةي – اوتيةار
عمليات التشةي و أدوات الق و معامالت  -اةتودام ةرفام .CAM

(مين )1000إدار إفتاج
أةاليب التفةؤ – تو ي احتياجات المواد – التو ي المتجم و التفصيلي – جدولة العمليات اإلفتاجيةة
– دور المفت – تو ي و مراقةة الصيافة – إدار المشروعات و توصيا الموارد – فظم اإلفتاج و
تو ي المصاف – إدار الموازن – فظام اإلفتاج اللحظي.

(مين  )1000المشروع

(مين )1001مفاولة مواد
مقدمة عن عمليات الفق تي المصاف – أفواع الفةاقالت و الرواتة – تصةميم أجةزاء الرواتة الحةةا و
الةيور -تصميم األوفا – تصميم الفةاقالت – تصةميم و ةو الفقة تةي المصةاف – تصةميم المفشةآت
المعدفية لألوفا واألحما المتحريةة – ت ةيقةات الروةةو الصةفاعي تةي و ةو التصةفي – تحلية و
ييفماتييا الروةو الصفاعي.

(يهر )1000أتمتة صفاعيــة
أهميةةةة وأهةةةدا فظةةةم الةةةتحيم الصةةةفاعية – ميوفةةةات فظةةةم الةةةتحيم – فةةةةائ القيةةةا – المفظمةةةات –
المؤازرات – عفاصر التحيم الفهائي – فظم التحيم تي العمليات الصفاعية  -التحيم األمامي – الةتحيم
المتتةةاة  -تصةةميم فظةةم الةةتحيم – المعوضةةات – المتحيمةةات التفاةةةةية التيامليةةة التفاضةةلية – الةةتحيم
ةالحاةةات  ( :التحيم المةاشر – التحيم اإلشراتي – التحيم الموزع ) – التحيم القاة للةرمجة 0

(عام )1000تةريـــد وتييي
ةةر التةريةةد  -فظةةم التةريةةد ةاالفضةةةا  -مريةةةات التةريةةد  -فظةةم التةريةةد ةاالمتصةةاا  -فظةةام التةريةةد
ةالهواء  -مقدم وت ةيقات العمليات والدوائر الةييرومتري  -فظم تييي الهةواء ( صةيفي  -شةتو -
ةفوى ) أحما التةريد والتةةوين  -معةدات تييية الهةواء  -الةةريان وةال المةةالك  -تصةميم مةةالك
الهواء 0

(مين )1000ميياتروفيات
تصةةميم أعمةةد القةةالووظ تات الرولمةةان الةةدائر – يراةةةي المحةةاور الهيدروةةةتاتييية والديفاميييةةة –
القواةل اليهرومةفا يةية – األعمد – المحوالت اليهرةية – اوتةار الدايودات وإفشاء دوائر التوحيد
– اوتةار الثيريةتور – قيا الةر عات للمحريات اليهرةية – تصميم األفظمة.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثافية
شعةة  :الهفدةة الصفاعية
(الك )1011هفدةة إليتروفية
الدوائر والميوفات اإلليتروفية  -الةدوائر المف قيةة والةوليفيةة واإلرتةا يةة المتتاليةة  -المشةة الةدقي :
(ميوفات ة – الةةتاير – وحةةد المعالجةةة المريزيةةة – ال رتيةةات – وحةةدات الةةدو والوةةرج ) – ةرمجةةة
وت ةيقات المشة الدقي 0

(مين )1010إحصــاء هفدةي و فظرية احتماالت
فظريةةة االحتمةةاالت ـ فمةةاتج التوزي ة المةةةتمر ـ فمةةاتج التوزي ة المتق عةةة ـ حةةةاب القةةيم المتوقعةةة
للمتوةة واالفحةةرا المعيةةار ـ اوتةةةارات الفةةرول والتقريةةر ـ فمةةاتج االرتةةةا واالفحةةرا الو يةةة
والالو ية ـ معالجة الةيافات اإلحصائية

(مين )1010أجزاء ماييفات
أفةةةواع اليايةةةات واةةةةةتوداماتها – الميةةةاة االحتياييةةةةة – الميةةةاة المةةةةةففة – القةةةواةل وأفواعهةةةةا
وت ةيقاتها – الةيور العادية والمةففة – أفواع الترو – يراةي المحاور.

(مين )1010تصميم دالئ
الموق  -الرة ووةائ الرة  -دالئ الثقب -مثةتات التفريز -الورا ة والتجلي  -محددات القيا .

(مين )1001هفدةة تصفي
مقدمة عن عمليات التشكيل  -الدرفلة على البارد والساخن – التشلكيل بلالبث – سلحب األسل

– عمليلات السلحب

العمي واالسطمبات  -نظرية القطع – زوايا القطع وأنواع أدوات القطع – عمليات التشغيل للمعلادن – دقللة التشلغيل –

الخراطة التفريز والقشط – مقاييس دقة التشغيل  -عمليات التشطيب.
(مين )1000ت ةيقات الحاةب تي الصفاعة

لةةةات الةرمجةةة وت ةيقاتهةةا تةةي الصةةفاعة – ووارزميةةات – ت ةيقةةات  -تحلية الةةفظم – تصةةميم وتحلية
قواعد الةيافات – ت ةيقات الةرمجيات والووارزميات تي الصفاعة0
(مين )1001ةحوم عمليات ()1
فظريةةة اتوةةات القةةرار تةةي ظة الموةةا ر وعةةدم التييةةد -الةرمجةةة الو يةةة تةةي ال ريقةةة الةيافيةةة و ريقةةة
ةةةميلي – ت ةيقةةات الةرمجةةة الزمفيةةة  :الفق ة والتوصةةيا -الشةةةيات وت ةيقاتهةةا – فمةةاتج فظريـةةـة
ال واةير تي معدالت الوصو ومعدالت الودمة 0

(مين )1000مراقةة جود
أةةةةاليب مراقةةةةة الجةةةود اإلحصةةةائية – ةةةر المراقةةةةة واألدوات الياةافيةةةة الةةةةةعة  -وةةةرائ الجةةةود
المتةير – ورائ الجود للةمات – ت ةيقات وةرائ الجةود واةةتقرائها – مؤشةرات جةود العمليةات
وقيا قدرتها –فظرية عيفات القةو للةمات – مقدمة عن األعتمادية واةتودامها لقيا الجود .

(عام )1000محريات أةاةية
فظريةةة المحريةةات الحراريةةة – المحريةةات تات األشةةوا الثفائيةةة – المحريةةات تات األشةةوا الرةاعيةةة
حةاب اليفاء والقدر .

–

(عام )1000مييافييا موائـ
وواا الموائ  -أةتاتييا وديفامييا تدت الموائ  -ةقاء اليتلة -فظرية ةرفول  -فظرية الدت والتدت .

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثالثة
شعةة  :الهفدةة الصفاعية

(مين )1011تو ي ومراقةة مشروعات
مقدمةةة عةةن إدار المشةةروعات وعفاصةةر تو ةةي المشةةروع – الهييلةةة وتحديةةد المةةوارد الةشةةرية تةةي
ظةةةرو التييةةةد و ريةةة المةةةةار الحةةةرج – اةةةةتودام شةةةةية ةةةةرت لتو ةةةي المشةةةروعات تات األزمفةةةة
االحتمالية  -توصيا الموارد  -مراقةة المشروع  -التموي والتحلي االقتصاد .

(مين )1010دراةة العم و اإلفتاجية
فظم العمة – هفدةةة ةشةرية ( وصةائا وظةائ أعضةاء اإلفةةان – آثرهةا علةي تصةميم الماييفةات –
األفظمةةة التةةي تةةرة الماييفةةات ةالةشةةر) – قيةةا العم ة ( ال ةةر اإلحصةةائية – الجةةداو القياةةةية ) –
األجور والحواتز – دراةة اإلفتاجية الشاملة – إفتاجية العمالة – إفتاجية المعدات0

(مين )1010فظم القيا

الهفدةية

مجةةةات ومحةةددات الفحةةا -تحلية الةة وح وقياةةةها  -أجهةةز قيةةا
المعاير .

التةةرو

والمجةةارى اللوالةةب –

(يهر )1010فظم القو اليهرةائية
توليةةد القةةوى اليهرةائيةةة – مفحفيةةات التحمي ة – اقتصةةاديات التشةةةي – المحةةوالت وو ةةو الفق ة –
الموصالت اليهرةائية  -العواز – األةراج – شةةيات التوزية – اليةاةالت – لوحةات التوزية – دوائةر
الوقاية والتحيم ت تشةي المحريات اليهرةائية -وحدات التوليد االحتيا ية0
(إلك  )1011فظم التياء االص فاعي
مقدمة وتعرية للةةتياء االصة فاعي – تمثية المعرتةةة – قاعةةد المعرتةةة – تمثية المعةةافي – إ ةةارات
المعرتة اةتفةا الحلو – األفظمة الوةير – ت ةيقات .

(مين )1001مفظومات اإلفتاج
دور التصفي – أفواع فظم اإلفتةاج و وصةائا ية مفهةا – اإلفتةاج التعاقةد – فظةم إفتةاج الةدتعات –
فظم اإلفتاج المةتمر – موازفة و و التجمي – تقييم و ةو اإلفتةاج والتجمية المييفةة – فظةم واليةا
التصفي .
و و اإلفتاج المؤتمتة  -و و التجمية المؤتمتةة  -واليةا التصةفي المرفةة  -الةفظم الولويةة المرفةة -
و و اإلفتاج المرفة  -التو ي ألفظمة التصفي المرفة.

(مين )1000هفدةة وإدار الجود
فظم توييد الجود – مراجعة الجود – فظام أيزو  – 0000الجود الشةاملة – مةةاد ديمةف  -أةةلوب
تاجوشةي للجةةود – التجةارب تات المةةةتويين – ( التصةةميم اليامة والجزئةةي للتجةارب ) تقيةةيم التةةةاين-
التجارب تات الثالم مةتويات.

(مين )1001ةحوم عمليات ()0
الةرمجة الو ية لألعداد الصحيحة – أةلوب التفري والتحديد – ت ةيقات ةرمجة األعةداد الصةحيحة -
الةرمجة الالو ية واةتودامها أةاليب التفاض للقيم العظم والصةرى – فماتج الةرمجةة الو يةة تات
الحلو المميفة – الةرمجة ةاألهدا واةتودامها لجدولة األعما وترتيب الوظائ – الجدولة تي ظة
الموارد المحدود – الةرمجة الديفامييية .

(مين )1000تو ي ومراقةة اإلفتاج
مقدمة عن مراحة تو ةي اإلفتةاج  -فمةاتج التفةةؤ ةال لةب تات المتوةة الثاةةت وتات المية – إعةداد
جداو اإلفتاج  -التو ي المتجم والتفصيلي -تحديد االحتياجات من المواد – فماتج تحديد الدتعات –
وض الجداو التفصيلية لإلفتاج  -فماتج مراقةة الموزون.

(مين )1000التصفي المتيام ةالحاةب
أة التصةميم والتصةفي المةدعم ةالحاةةب – الحاةةب تةي الصةفاعة – الحاةةب ومراقةةة العمليةات –
أةاةةةيات الةةتحيم تةةي عمليةةات التصةةفي  -الةةتحيم الرقمةةي المةاشةةر-الةةفظم الدائمةةة تةةي التصةةفي – فظةةم
التصفي المرفة.

(الك )1000دوائر المف
أشةاه الموصالت – الدوائر المف قية – العدادات – المةجالت – الدوائر المتعاقةة – المشة الدقي –
التحوي من اإلشارات التماثلية للرقمية والعي .
(يهر )1001التحيم القاة للةرمجة
ميوفات أفظمة التحيم القاة للةرمجة  .الحايمات القاةلة للةرمجة  :المعال ة وحةد الةتحيم المريزيةة ة
التايرات ة وحدات الدو والورج  .المؤقتات ة العدادات ة العمليات الحةةاةية  -ةر ةرمجةة الةتحيم .
التحيم المتتاة ومو اإلزاحة والو و  .ت ةيقات تي مجاالت التحيم تي المحريات واآلالت.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الراةعة
شعةة :الهفدةة الصفاعية
(مين ( 1011تو ي المصاف
أةاةيات تحديد مواق المفشآت – العالقة ةين مفاولة المواد وتو ي المصاف – تحديد الموق لمصف
واحد– تحديد مواق مصاف متعدد – أفواع التو ي القائم عل العمليات والتو ي القائم عل المفت
– تصميم و التجمي – تو ي الموازن – تصميم أقةام الودمات واإلمداد.

(مين )1010فظم مفاولة المــــــواد
دراةة افةياةية المواد– تصميم الفظم الفاقلة (الةيور – الجفازير – العرةات) – فظم العرةات الموجهة
آليةةا – فظةةم التوةةزين واالةةةترجاع اآللةةي – المعةةدات المراقةةةة  -تصةةميم األعمةةد والعرةةةات المتحريةةة
ةقفيا.
(مين ( 1010الروةوتات الصفاعية
مقدمة – أةاةيات تيفولوجيا الروةوت وت ةيقاتها – تحلي حرية الروةوت والتحيم تيها – الحةاةات
تي الروةوت – ةرمجة الروةوت – ت ةيقات الروةوت تي الصفاعة.
(عام )1010مح ات قو
تصفي مح ات التوليد – تحلي الحم والتوزين – الحم اليومي والةفو – عوام األداء – اوتيار
التورةيفةات – مح ةةات القةو الةواريةةة – المح ةات الةازيةةة – مح ةات الةةدور المريةةة –المراجة –
مح ات القوى المائية – التورةيفات المائية وأفواعها 0

(يهر )1011آالت يهرةائية
المحوالت األحادية و المتعدد األ وار  ( :الدائر المياتئة – حةاةات التحمي وتفظيم الجهد ) – آالت
التيار المةتمر ( المولدات والمحريات وأفواعها  -وصائا التشةي )  -آالت التيار المتةيةر ( المولةد
المتزامن – المحرك المتزامن – المحةرك االةةتفتاج – المحريةات الصةةير ) – اةةتودام إليتروفيةات
القوى تي عمليات التحيم تي اآلالت اليهرةائية

(مين )1001محايا المفظومات الصفاعية
مقدمة ألة الفمتجة والمحايا  -فظم محايا موفت يارلو – لةةات المحايةا واةةتوداماتها – األرقةام
والمتةيرات العشوائية – وةائ توليد األرقةام العشةوائية والمتةيةرات العشةوائية للتوزيعةات اإلحصةائية
المعروتةةة – ةةر اوتةةةار المتةيةةرات العشةةوائية – جم ة الةيافةةات وتحليلهةةا – فمتجةةة ومحايةةا الةةفظم
الصفاعية – تحديةد المتةيةرات للفمةاتج – الفمتجةة القائمةة علة مةرور الوقةت – الفمةاتج القائمةة علة
األحدام المتتالية – تصميم تجارب المحايا وتحلي الفتائ .

(مين  )1000المشروع

(مين )1001تو ي ومراقةة الصيافة
مقدمة عن مفاهيم الصيافة – الصيافة اإلصالحية والوقائية – الصيافة التفةؤيةة – معةايير تقيةيم أعمةا
الصيافة – إتاحة المعدات وجود الصيافة  -وض و الصةيافة وأةةلوب الو ةوات الةةت الفم يةة –
جدولة أعما الصيافة  -تفظيم أعما الصيافة – إحال المعدات 0

(يهر )1000التحيم تي العمليات الصفاعية
وصةةائا وميوفةةات العمليةةات الصةةفاعية – محةةوالت اإلشةةار  ( :درجةةة الحةةرار ة الموض ة ة القةةو ة
الحريةةةة ة الموائةةة ) – اآلليةةةات المةةةؤازر – المفظمةةةات – المتحيمةةةات الصةةةفاعية  ( :تو الوضةةةعين ة
التفاةةةةي ة التيةةاملي ة التفاةةةةي التيةةاملي ة التفاةةةةي التفاضةةلي ة التفاةةةةي التيةةاملي التفاضةةلي ) –
تجهيزات إشارات التحيم – فق ومعالجة اإلشارات – التحيم تي درجات الحرار – الةتحيم تةي الضةة
– التحيم تي التدت – التحيم تي المفةوب  -التحيم األمامي – التحيم التتاةعي تصميم فظم التحيم تي
العمليات الصفاعية – التحيم المتعدد الدوائر – التحيم ةالحاةب 0

(مين )1000ت ةيقات الحاةب تي الهفدةة الصفاعية
تو ةةي العمليةةات المدعمةةة ةالحاةةةب – إدار الموةةازن المدعمةةة ةالحاةةةب – تو ةةي ومراقةةةة اإلفتةةاج
المدعم ةالحاةب – ح الفماتج الرياضية ةاةتودام ةرام ةحوم العمليات.

(عام )1000تةريد وتيي

ر التةريةد – فظةم التةريةد ةاالفضةةا – مريةةات التةريةد – فظةم التةريةد ةاالمتصةاا – فظةم التةريةد
ةالهواء – العمليات والدوائر الةييرومترية – أحما التةريد والتةوين – معدات تيي الهواء.

(يهر( 1001

اقات متجدد

مصادر ال اقة المتجدد – ال اقةة الشمةةية – العالقةات الهفدةةية ةةين األرل والشةم – المجمعةات
الشمةية وأفواعها – الت ةيقات الشمةية الحرارية  -اقة الرياح – وحدات توليد اليهرةائية من اقة
الرياح– اقة األمواج – واليا الوقود – الت ةيقات اليهرةية لل اقات الجديد والمتجدد.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثافية
شعةة:هفدةة الميياتروفيات
(الك )1011هفدةة إليتروفية
الفماتج الدائرية للترافزيةتورات ثفائية الق ةية والموةيفيت والثايريةةتور والتريةاك – فمةاتج التةتةةة
المفوفضةةةة والعاليةةةة – الميةةةةر وعةةةرل الحلقيةةةة – تيةةةر المةةةتفب – ميةةةةرات التشةةةةي ودوائرهةةةا –
المرشةةحات الفعالةةة – المتةةةتب  - 111مفظمةةات الجهةةد – القةةا والماةةةك – ميةةةرات ال اقةةة والةفيةةة
الحلقية – الوصائا اليهرةية للمواد الشةة موصلة – وصالت  pnالترافزيةتورات تو الوصلة ثفائية
الق ةية – ترافزةتورات تيثير المجا – ميثفات وترافزيةتورات أشةاه الموصةالت ةاألياةةيد المعدفيةة
الفرقية – دوائر التهيئة اإلليتروفية  -دوائر التصفير واألتةاع .

(يهر ) 1010فمتجة وتعري

األفظمة

أفظمةةة متعةةدد األ ةةرا والرةةةوم الةيافيةةة الرة يةةة – فمةةاتج الميوفةةات األةاةةةية – فمةةاتج األفظمةةة
والمحايا ةالحاةب – معادالت تضاء الحالة – المةدالت – الميةرات –األجهز -األفظمة المييافيييةة و
الهفدةةةةية الو يةةةة -أفظمةةةة العفاصةةةر الموزعةةةة – الةةةدوائر المةفا يةةةةية واألجهةةةز – أفظمةةةة التةةةدت
الحةةرار – محايةةا األفظمةةة غيةةر الو يةةة – فمتجةةة وتحلي ة األفظمةةة  -األ ةةرا وةفيةةات الوصةةلة –
األفظمة الهفدةية غير الو ية– فمتجة األفظمة اليهرةية – المروفة – اإلومةاد المحةوالت المييافيييةة
– أفظمة التدت والحرار – االةتجاةة الترددية .

(يهر )1010ت ةيقات ال ر العددية
التقريةةةب واألو ةةةاء – جةةةتور المعةةةادالت – فظةةةام الو يةةةة الجةريةةةة (اوتصةةةارات جةةةاو – عيةةة
المصةةفوتة  - )LUمالئمةةة المفحفيةةات – التفاضةةالت التيةةامالت العدديةةة – المعةةادالت التفاضةةلية العاديةةة
والمعادالت التفاضلية الجزئية – العفاصر المحدود وت ةيقاتها.

(عام )1010إدار و تةوي
مفهوم االدار الحديثة – عفاصةر االدار – التفظةيم اإلدار – فظةم اإلفتاجيةة – دور المفةت – تفظةيم
إدار التةوي – دراةة ةلوك المةتهلك – دراةة األةوا – اةتراتيجية المفتجات – ر التةةعير
 ر التوزي والتروي للمفتجات – إدار العالقات العامة.(مين )1001التصفي ةالحاةب
ماييفات التشةي الرقمية  -ر التحيم تي التصفي الرقمي  -المثالية تي التصفي ةالحاةب ةرمجة
ماييفات التصفي  -لةات الةرمجة  -دوائر الةتحيم لماييفةات التصةفي  -تصةفي األشةيا الموتلفةة علةي
ماييفات التصفي ةالحاةب  -ت ةيقات علي التصفي ةالحاةب.
(الك )1000دوائر مف قية والمعال الدقي
اإلليتروفيةةةات الرقميةةةة  :أشةةةةاه الموصةةةالت – الةةةدوائر المف قيةةةة – العةةةدادات – مولةةةدات الفةضةةةات –
مةجالت اإلزاحة – الدوائر المف قية المريةة  .الدوائر المف قية المتعاقةةة – تصةةير الةدوائر المف قيةة
المييروةروةيةةةةةور  :الترييةةةةب الهييلةةةةي – الةرمجةةةةة – العفوفةةةةة – الفصةةةة – التشةةةةةي –اتصةةةةا
المييروةروةيةور ةالمفاتي اإلليتروفية – التحوية مةن اإلشةارات التماثليةة إلة اإلشةارات الرقميةة –
التحويةةة مةةةن اإلشةةةارات الرقميةةةة إلةةة اإلشةةةارات التماثليةةةة – اتصةةةا المييروةروةيةةةةور ةةةةاألجهز
المةتودمة تي فق اإلشارات0

( الك ) 1001ةفية الحاةب
الترييةب المةةاد للحاةةةب  :تمثية المعلومةةات – وحةةد الةةتحيم – تمثية التعليمةةات – الةةتاير ةيفواعهةةا
الموتلفة – وحدات التوزين – تفظيم مةارات المعلومات والةيافات ةيفواعها الموتلفة – وحد الحاةب
والمف ة –وحةةد اإلدوةةا واإلوةةراج – دوائةةر االتصةةا ةةةاألجهز ال رتيةةة ( ال اةعةةات – الماةةةحات
الضوئية –لوحة المفاتي – الفار – شاشات العرل – الوحدات المتقدمة ) 0

( مين ) 1000مييافييا المواد الصلةة

مقدمة المتجهات  -أةاةةيات االجهةادات -االتجاهةات الرئيةةية والمحةاور الرئيةةية  -تحلية التشةوه -
األةاةيات المتةير للمروفة  -مقدمة تي ر العفاصر المحدود – ت ةيقات.

(مين )1000االةتشعار والقياةات
مقدمة لمةاد القيةا – المةةدالت – تهيئةة اإلشةار – أجهةز التةةجي والتحلية – عمليةة القيةا –
شةةرح لمةةةدالت وقياةةةات الضةةة والحةةرار والتةةدت واإلجهةةاد والقةةو والتةةةارع  .أفةةواع التجهيةةز
وتقفيات– تحلي الةيافات وتحلي الو ي – مقدمة موتصر عن التعام م الةيافات ةالحاةب.

(يهر )1000التحيم التفاظر
مقدمةةة ألفظمةةة الةةتحيم  -الفمةةاتج الرياضةةية ألفظمةةة الةةتحيم – دوا االفتقةةا – المو ة الصةةفدوقي -
فمةةاتج تةةرا الحالةةة –االةةةتجاةة الزمفيةةة – تحلي ة األو ةةاء – دراةةةة االةةةتقرار – المح ة الهفدةةةي
للجتور  -ر االةتجاةة الترددية – تصميم فظم التحيم – األثران  -ت ةيقات فظم التحيم اآللي.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثالثة
شعةة :هفدةة الميياتروفيات
(إلك ) 1011دوائر الرة الةيفية للحاةب
دوائةةر رة ة الحاةةةب ةاألفظمةةة الرقميةةة – دوائةةر الةةرة ةالعةةدادات المؤقتةةات – دوائةةر الةةرة ةاألفظمةةة
التماثلية – االتصا المتوالي – العفوفة المةاشر للتاير – دوائر الرة م الفةار ولوحةة المفةاتي –
دوائةةر الةةرة مة وحةةدات التوةةزين – المقا عةةة مةةن وةةال الةةةرام والميوفةةات الماديةةة – دوائةةر الةةرة
القياةية المةتودمة تي الت ةيقات الصفاعية.

(عام )1010مييافييا الموائ

وواا الموائ – اةتاتييا وديفامييا تدت الموائة – ةقةاء اليتلةة – معةادالت ال اقةة – فظريةة الةدت -
التحلي ة الةعةةد والمحايةةا – التةةدت المفةةتظم والتةةدت المض ة رب لو ةةو األفاةيةةب – وال لمةةةات –
التورةيفات 0

(يهر )1010إليتروفيات القوى
مراجعةة أجهةز الفةت – مراجعةة متةلةةالت تةوريير – تيةر التحوية –مرشةحات القةدر  -محةوالت
 -DC/DCدوائر الموحةدات والميثفةات والموحةدات المفظمةات المتق عةة – العةواي – مقدمةة لمحةوالت
الةةرفين – مةةةاد المةفا يةةةية إلليتروفيةةات القةةوى – أشةةةاه موصةةالت القةةدر تةةي المحةةوالت – الةةرة
ةيشةاه موصالت القوى 0

(مين )1010ضة الجود
تمثي وتصي الةيافةات – التوزيعةات االحتماليةة المفق عةة – التوزيعةات االحتماليةة المتصةلة – توزية
العيفةةات – تعري ة ومفةةاهيم الجةةود – تحلي ة العمليةةات – فظريةةات و ةةر الضةةة – لوحةةات الضةةة
اإلحصائية – المتةيرات – تحا العيفات – التمييز ةالعيفةات – الفحةا ةةالمتةيرات – فظةم الجةود –
ت ةيقات الجود ت التصميم والت وير – الجود الشاملة 0

(مين )1011المؤازرات
الشةةةةي العةةةةام لمفظومةةةةات الةةةةتحيم – المفظومةةةةات المف قيةةةةة -المةةةةؤازرات اليهرةيةةةةة واإلليتروفيةةةةة
والهيدرولييية والفيوماتية  -زال قات معدات الور – معدات التحيم الرقمي ت آالت الور .

(يهر ) 1001معدات يهرومييافييية
مقدمة – ديفامييا األفظمة اليهرومييافييية – تحوي ال اقة والفظائر اليهرومييافييية – فظرية اإل ةار
المرجعي – التحلي التشةيل و فمتجة محريات التيار المةتمر – المحةرك الحثة ( 0ةورو 0ةور ) –
الماييفات المتزامفة – محريات الممافعة – ومحريات الو و – األجهز اليهرومييافييية األورى مث
المرحالت والصمامات اليهرةية 0

(مين )1000تصميم مييافييي ةالحاةب

مواد إفشاء الماييفات -التجاوز و التةام االزواجات و تصميم وصالتها  -وصالت الةرشام – وصالت
اللحةةام -تصةةميم الوصةةالت ةةةدون وةةواةير -تصةةميم الةفةةوز -تصةةميم وصةةالت المةةةامير -تصةةميم أعمةةد
الةةدوران والمحةةاور – ت ةيقةةات عل ة ةةةرام  - CADتصةةميم اليايةةات – تصةةميم القةةواةل –تصةةميم
الفرام ة  -تصةةميم وصةةالت المحةةاور – تصةةميم الةةةيور -يراةةةي المحةةاور عديمةةة االحتيةةاك -يراةةةي
المحاور المفزلقة -تصةميم التةرو العدلةة و الحلزوفيةة و المورو يةة والدوديةة -ت ةيقةات – ت ةيقةات
عل ةرام .CAD

(يهر )1001التحيم تي العمليات الصفاعية
وصائا وميوفات العمليات الصفاعية – الفماتج الرياضةية للعمليةات الصةفاعية – قيةا المتةيةرات –
المفظمات – اآلليات المؤازر  -المتحيمات الصفاعية  (:تو الموضعينة التفاةةية التيةاملية التفاةةةي
التياملية التفاةةي التفاضلي ة التفاةةي التياملي التفاضلي ) – التحيم تي درجة الحرار – التحيم تةي
الضة – التحيم تي التدت – التحيم تي المفةوب – التحيم تي الرقم الهيدروجيفي – الةتحيم األمةامي
– التحيم التتاةعي -تصميم فظم التحيم تة العمليةات الصةفاعية – الةتحيم متعةدد الةدوائر – مقدمةة لةفظم
التحيم الحديثة.

(يهر ) 1000التحيم الرقمي
التحيم ةالحاةب – أفظمة الزمن المتفرقة – تحلي أفظمة الزمن المتفرقةة – التصةميم ةةالحال األق ةاب
– ريقة تضاء الحالة – التصميم ةالحال األق اب – ريقة متعدد الحدود -الحايمات الرقمية – فماتج
الشوشةةةر  -التصةةةميم -فظريةةةة عامةةةة – فمةةةاتج عمليةةةات – تقريةةةب الحايمةةةات المتصةةةلة تةةةي الةةةزمن –
ت ةيقات0

( يهر  )1000ت ةيقات إليتروفيات القوى
مةةةتويات الةةتحيم – مفظمةةات التيةةار المةةةتمر – فظةةم الوفةةل والرت ة – محةةوالت الةةرفين – المحةةو
الدائر
ت ةيقةةات مصةةادر القةةدر ت ةيقةةات إليتروفيةةات القةةوى للةةتحيم تةةي محريةةات التيةةار المةةةتمر – ت ةيقةةات
إليتروفيات القوى للتحيم تي محريات التيار المتردد.

(مين  )1000ماييفات التحيم العدد

فظرية األعداد – وحدات التحيم تي الفظم المييافييية – التحيم تي عمليات التصفي – وحةدات القيةا
– لةات الةرمجة لماييفات التحيم العدد ت ةيقات الةرمجة تي التصفي  -الةتحيم ةالحاةةب تةي ماييفةات
التشةي .

( يهر  )1001التحيم المهاي ء
مفاهيم وتعاري المفظمات تاتية الضة – اةتودام الفموتج المرجعي – ر تصميم الحةايم المتةوائم
 -حالة االتزان – تحلي المفظومات تات الةفاء المتةير – التحيم األزدواج  -تحلي مفظومات التحيم

المهاي ء.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الراةعة
شعةة :هفدةة الميياتروفيات
( مين  )1011هفدةة ميياتروفية ()1
معالجة الةيافات تي المفظومات الميياتروفية -إدوا  /إوةراج الةيافةات التماثليةة والرقميةة – المحةو
التمةةاثلي الرقمةةي والعي ة – الحةاةةةات والمشةةةالت تةةي المفظومةةات الميياتروفيةةة -مفظومةةات جم ة
الةيافات والتحيم – اليروت وأفواعها – محايا المفظومات الميياتروفية  -التيامة الحاةةوة لألفظمةة
اليهرومييافييية – تيام األفظمة الموتل ة الةيفية المييافييية – المةتشعرات والمشةالت – المراقةة
الحاةوةية والتحيم – فمتجة المةتشعرات – المةتشعرات والمةدالت – فمتجةة المشةةالت – محريةات
التيةةار المةةةتمر – محريةةات الو ةةو – المحريةةات الهيدروليييةةة – المشةةةالت اليهرةائيةةة االجهاديةةة –
الرة – مت لةات الرة ةالحاةب

(يهر)1010تقفيات التحيم اآللي
ميوفات فظم التحيم الصفاعية – المفاتي الحدية – مفاتي االقتراب ( :مييافييية – حثي – ةةعوي –
ضةةوئية ) – مفةةاتي الضةةة – مفةةاتي درجةةات الحةةرار – المالمةةةات وأفواعهةةا ومواصةةفاتها و ةةر
تشةةيلها وتوصةةيلها – الةتحيم ةالمتاةعةةات – دوائةةر الةتحيم المف قةةي – المتحيمةات القاةلةةة للةرمجةةة ( :
وحةةد المعالجةةة المريزيةةة ة الةةتاير ة وحةةدات الةةدو والوةةرج ة المالمةةةات ة الملفةةات ة المؤقتةةات ة
العةةدادات ة الوحةةدات التييةةة ة ةةر الةرمجةةة ة الصةةيافة ة ايتشةةا األع ةةا )ة الةةتحيم اليهروفيومةةات
والةتحيم اليهروهيةةدروليي  ( :وصةةائا وتجهيةةز الهةةواء والزيةةوت المةةةتودمة تةةي الةةتحيم الضةةواغ

والمضةةوات صةةمامات الةةتحيم والتوجية والوفة وأفواعهةةا ة دوائةةر الةةتحيم الفيومةةات ة دوائةةر الةةتحيم
الهيدرولييية ت ةيقات ).

(يهر) 1010آالت الجر
عفاصةةر لفظةةام الجةةر اليهرةةةي – وصةةائا ةةةرعة /عةةزم الوصةةالت تةةي المحةةرك اليهرةةةي واألحمةةا
المييافييية-وصائا ةرعة  /عزم المحرك اليهرةي – الةتحيم تةي محريةات التيةار المةةتمر – الةتحيم
تي المحريات الحثية – التحيم تي المحريات المتزامفة والممافعة والتيار المةةتمر ةةال تةر – ترملةة
المحريات اليهرةية التيار المةتمر والتيار المتردد – ديفامييية أفظمة الجر اليهرةي – اوتةار المحةرك
 /الجر.

(مين  )1010ت ةيقات ميياتروفية
الماد واليهرةاء – الملفات – المحوالت – اوتةار الموحدات وةفاء دوائر التوحيد –اةتودام المةردات
اوتةار ميةرات التشةةي – ةفةاء المولةدات الثيرةةتور ودوائةر اإلشةعا –ت ةيقةات المةةففات والةةيور-
قيا ةرعة المحرك اليهرةائية – إدار الفظم المييافييية ةالحاةب .

(عام  ) 1011إليتروفيات الةيارات
المجةات ومعالجةة اإلشةارات – تيفولوجيةا التوصةي وعةرل المعلومةات -فظةم اإلشةعا اإلليتروفةي
فظم الحقن اإلليتروفي – صفدو الةر عات األوتوماتييي -الةفظم المقاومةة الفةزال العجة – التوجية
التاتي – فظم ايتشا عوائ ال ري – فظم التحيم تي تييي الةيار .

(يهر  )1001فظم التحيم التيية
التياء االص فاعي – الةفظم الوةيةر – الشةةيات العصةةية – المف ة الةةائم – األفظمةة الجيفيةة – فظةم
التحيم الوةير – فمتجة الفظم والتحيم تيها ةاةتودام الشةيات العصةية – فظم التحيم الةائم – تصميم
مفظومات التحيم ةاةتودام الووارزميات الجيفية – ت ةيقات .

(مين  )1000المشروع

(يهر ) 1001هفدةة ميياتروفية ()0

فمتجة ومحايا األفظمةة الديفاميييةة الموتل ةة – الفمتجةة تةي اتجةاه اليائفةات  :فقة القةدر واإلشةار -
ال راز المةدئي التويلي والمعدات تي التجارب الولقية – فماتج الشةةيات العصةةية – ايتةةاب الةيافةات
والتجهيةةز التويلةةي – المراقةةةة والةةتحيم المةفيةةة عل ة الحاةةةب – الب تيةةو – صةةفدو أدوات ايتةةةاب
الةيافات تي الماتالب – أدوات تحلي الةيافات توليد اإلشار الرقمية لتحويالت توريير – ي اإلشةار
– فواتةةت التفعةةيم – المرشةةحات الرقميةةة – المراقةةةة والةةتحيم ت ة الةةزمن الحقيقةةي  :الحايمةةات الدقيقةةة
المةفية عل الحاةب 0
الت ةيقات تي الزمن الحقيقي – مشةالت اإلشار الرقمية لت ةيقات الزمن الحقيقي – ايتةةاب الةيافةات
والتحيم تي الةزمن الحقيقةي – أدوات المةاثوورك تةي ايتةةاب الةيافةات والةتحيم تةي الةزمن الحقيقةي –
الحاةةةةات تات الفحاتةةة الواحةةد المدتوفةةة لتيامة األفظمةةة – التجةةارب المعمليةةة الميياتروفيةةات – رة ة
المةتشعرات والمشةالت ةاةتودام الب تيو – تجارب التحيم والمراقةة المتقدمة0

(مين )1000ديفامييا الروةوتات
مقدمةةة -الحريةةات المتماةةةية والتحةةويالت المتجافةةةة – الييفماتييةةا األماميةةة والعيةةةية – ييفماتييةةا
الةرعة -الديفامييا – التحيم المفصلي المةتق 0

(مين  )1000ت ةيقات الةرمجة تي الميياتروفيات
مفهوم الةرمجة المةفية علي اليائفات وت ورها – وصائا لةة  C++يلةة ةرمجة مةفيةة علةي اليائفةات
– مقدمةةة للمصةةففات وعمليةةات التصةةفي – الةةتحيم تةةي الوصةةو للمصةةففات – اةةةتودام المصةةففات –
دوا التحميةة العةةالي – الةيافةةات والتجمعةةات – المصةةففات الثاةتةةة والثواةةةت – التعامةة مةة المةةداو
والموارج – المتجهات والمؤشرات – المرجعيات .

(عام) 1000االهتزازات المييافييية
االهتةزازات لألفظمةةة تات درجةةة الحديةةة الثفائيةةة – ةةر الحاةةةب اآللةةي تةةي فظةةم االهتةةزازات المتعةةدد
ودرجات االهتزازات الحر والجةرية للفظم تات درجةة الحديةة المفةرد – االةةتجاةة للوظةائ الجةريةة
الةير متجافةة – المتعدد وت ةيقاتها 0

(يهر )1001التحيم تي الروةوتات
معادلةةة الحري ةة العامةةة – الةةتحيم تةةي حريةةات األترع والقاعةةد للروةةةوت – تو ةةي حريةةة الروةةةوت
والتحيم تيها -المةار األمث أفظمة الةيافات المتق عة – مفظومات التحيم المةلقةة – دراةةة االةةتقرار
– تصميم المتحيمات الرقمية – أفظمة التحيم متعدد المتةيرات وت ةيقاتها تي الروةوت .

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة األول
قةم هفدةة اإلليتروفيات واالتصاالت والحاةةات( جمي
الشعب)
(إلك )0111إليتروفيات ()1
أشةةةاه الموصةةالت و الوصةةلة الثفائيةةة و  :الوصةةائا والترييةةب وةعةةل الت ةيقةةات المعروتةةة .محايةةا
الوصلة الثفائية ( فمتجة ) واةتودامها تي تحلي الدوائر.
الترافزيةةةتور ثفةةائي الوصةةلة  : BJTالترييةةب  -الوصةةائا  -وفمةةوتج الةةدائر المياتئةةة تةةي التةةرددات
المفوفضة.
ترافزيةتورات التيثير المجال  :الترييةب ة الوصةائا ة والفمةاتج المةةتودمة تةي التحلية  .الميةةرات
تي الترددات المفوفضة  -الدوائر التياملية :الترييب والوصائا.

(إلك  ) 0110تيفولوجيا وور

إليتروفية

المتةيرات اليهرةائية – التيوين اليهرةةي للمةواد – الةةةائك والمةواد الموصةلة – التوصةيلية  -العالقةة
ةةةين المقاومةةة والحةةرار –ال ةةر الموتلفةةة لقةةراء قيمةةة المقاومةةة – الميثفةةات  -أشةةةاه الموصةةالت-
الدايود  -الترافزيةتور – مةةددات الحةرار  . -الشةرائ اإلليتروفيةة – أفواعهةا – قةراء اليتالوجةان
الواصة ةها  -ةعل الدوائر الةةي ة مةتودما الشرائ الشائعة مث  111و  101و ودوائةر الةواةةات
الةةي ة.

(يهر  ) 0110دوائر يهرةائية()1
ر تحلي الدوائر  :قوافين ييرشو ة التحلي العقد ة التحلي الحلقةي ة تحةويالت المفةة ة فظريةة
الترايب ة فظريات ثيفيفين وفورتن – االةتجاةة ال ةيعية واةتجاةة الو و واالةتجاةة الياملة للدوائر
تات الرتةةةة األولةةي والرتةةةة الثافيةةة – مفهةةوم المعاوقةةة والةةةماحية – مفهةةوم ال ةةور – تحلية الةةدوائر
ةاةتودام األ وار – القيم المتوة ة والفعالة – القدر ومعام القدر – الدوائر المةفا يةية.

(عام  )0110يتاةة تقارير تفية

ر اليتاةة العلميةة ( الوصةائا واألةعةاد – المقارفةات – التعةاري
والرةومات الةيافية )

– وصة

التجةارب – الجةداو

– ميوفات ومحتويات التقرير الففي – و وات يتاةة التقرير ( التو ي – اإلعداد – يتاةة المةود –
المراجعة والتحةين ) –االوتصارات القياةية – التوضيحات المرتقة ةةالتقرير– الو اةةات و إرشةادات
لها– تصميم الصفحة – التقارير القصير  -المواصفات الففية – اليتالوجات.
(عام  )0101تيزياء()0
تيزيةةاء الةصةةريات :المةةةاد األةاةةةيةة التةةداو الحيةةودة االةةةتق ابة تحلي ة اإلجهةةاد .ةصةةريات اليةةم:
ضةوئيةة واليةا ضةوئيةة تولتيةات ضةوئية .التشةتت .اتتراضةات د ةروجلية  .اليتلةة وال اقةة .الفيزيةاء
التريةةة :تر ةةةوهرة المةةدارات ة ال ية ة قةةافون موةةلي .الليةةزر .ت ةيقةةات الفيزيةةاء الفوويةةة :األفشة ة
اإلشةةعاعية .األشةةعة اليوفيةةة .االةةةتقرار .المفةةاعالتة المعجةةالت .علةةم اإلشةةعاع :مقدمةةة تةةي المجةةاالت
اليهرةائية والمةفا يةية .تيزياء الجوامد :المةاد األةاةية .وصلة p-nة الترافزيةتور.

(عام  )0100رياضيات() 0
الدوا الجزئيةة – التيةامالت ( الثفائيةة والثالثيةة ) – معةادالت التفاضةلية العاديةة مةن الدرجةة األولة
والرتةةةة األول ة – المعةةادالت التفاضةةلية الو يةةة مةةن الرتةةةة الثافيةةة والفوفيةةة – متةلةةةالت تةةوريير -
رياضيات القيم المتفرقة – فظم الدوا التفاضلية –عجلة اليتلة – العالمات المتةير – مةاد هاملتون
– معةةةادالت الجةةةراف – الت ةيقةةةات تةةةي المجةةةاالت الهفدةةةةية -المتةيةةةرات المريةةةةة – صةةةيةة التحةةةو
الالةالة – حةاب المتةيرات – ت ةيقات تةي المجةا الهفدةةي – فظريةة االحتمةاالت – مةةائ القةيم
االةتدائية والشر الحدية 0

(إلك  )0101إليتروفيات –()0
الترافزيةتور تي الترددات العالية الفماتج والةلوك التردد -الميةرات متعدد المراح -التةتية المرتةد
تي الميةرات-ميةرات العمليات – أفواعها  -وصائصها  -تحلي دوائرها تي الت ةيقات الموتلفة.

(يهر  ) 0100دوائر يهرةائية)0(-
التردد المريب  :الدالة الداتعة الجيةية المتفاقصة ة االةتجاةات ال ةيعية علي الة Sة اةتجاةة التردد
ةدوائةةر الةةرفين المتوازيةةة والمتواليةةة – الةةدوائر المتراة ةةة مةفا يةةةيا – الحةةم المتةةةاد – المحةةوالت
المثالية – األفظمة الثالثية األوج – الشةيات ثفائية المدو  :متةيرات الةةماحية والمعاوقةة والهجةين
واالفتقا .

(إلك  )0100لةات ةرمجة
لةات ةرمجة الحاةب – ةرام الت ةيقات – مقدمة تي الةرمجة ةلةة .C

(عام  )0100األثر الةيئي للمشروعات
ـ

المواد التي تؤثر ةلةا عل الةيئة ةواء يافت ةائلة أو صلةة أو غازيةة والتلةوم الةةمعي والةصةر
االهتمام العالمي والعرةي والمحل لحماية الةيئة ـ مفهوم اقتصاديات الةيئة ـ ول الوعي الةيئي ـ ولة
الوعي الصحي والرياضي تي التفشئة الةيئية ـ التلوم وأفواع وأثره عل صحة اإلفةان ـ أثةر التلةوم
عل الوضراوات والفايهة والةتاء.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثافية
قةم هفدةة اإلليتروفيات واالتصاالت والحاةةات ( جمي
الشعب).
(إلك )0011مجاالت يهر ومةفا يةية
تحلي المتجهات – شد المجا اليهرةي والجهد لتوزيعات موتلفة للشحفة – يثاتة الفيل اليهرةةي –
قافون جاو – التفر وفظرية التفر – مفحدر الجهد وال اقة للفظم المشةحوفة – ريقةة الصةور –
الةعة – معادالت ةواةون والةال – المجا المةفا يةي الثاةت – قةافون ةةايوت وةةاتارت – قةافون
أمةير الحلقي االلتواء – فظرية ةتوي – القو المةفا يةية – المةواد المةفا يةةية – الحةم والحةم
المتةاد

(يهر  )0010آالت يهرةية
المحوالت  :فظرية العم و الفمتجة  -المحوالت التاتية -تحوي ال اقة.
آالت التيار المةتمر  :الوواا ة فظرية العم ة اإلثار ة الةدء ة التحيم تي الةرعة.
آالت التيار المتردد :آالت الحم ة التشةي ة الفمتجة ة التحيم تي الةرعة .

(إلك )0010إليتروفيات ()0

مفاة التيار ووصائصها واةتودامها تي الميةرات يحم فش  -.ترييةب ميةةرات العمليةات ووصائصة
الفعلية -ميةرات اإلشار اليةير والقدر  -المتةتةات ةيفواعها -دوائر المف التراة ية التتاةعية.

(مين  ) 0010اقتصاد هفدةي
مبادئ االقتصاد الهندسي – منحنيات التدفق المالي ومعددالت الااددد – تحليد ققةدة التعداد – اإلهدك -
مقارقة البداد  -دراسة اإلحك  -تقييم المشروعات العامة.
(إلك )2211قياسات إلكتروقية

الوحةةدات اليهرةيةةة والقياةةةية .األو ةةاء تةةي القياةةةات .أجهةةز قيةةا التيةةار والجهةةد المةةةتمر .أجهةةز
قيا التيار والجهد المتردد .قفا ر التيار المةتمر وت ةيقاتها .قفا ر التيار المتردد وت ةيقاتهةا .راةةم
التةاةات ( األوةيلوةيوب).
محوالت ال اقة  -أفواعها وت ةيقاتها -التحوي من رقمي إل تماثلي .التحوية مةن تمةاثلي إلة رقمةي.
العدادات اإلليتروفية .محلالت اإلشار  .مولدات اإلشار  .تشويا األع ا واوتةار الفظم الرقمية.
(عام )0000رياضيات ()0
حة المعةةادالت التفاضةةلية ة ريقةةة التيةةرار  -الةةدوا الواصةةة  -جامةةا – ةيتةةا – يةة – الجفةةدر – دالةةة
الو ةةي – المعةةادالت التفاضةةلية الجزئيةةة  -تحوي ة  Zوت ةيقات ة  - -المتةقيةةات – التفاض ة العةةدد -
التيام العدد – الح العدد للمعادالت التفاضلية العادية  -الفهايات العظمة والصةةرى وفقة أقصة
افحدار  -الفمتجة  -تصحي القيم

(إلك  )0001تحلي اإلشارات
و

التعر عل أفواع اإلشارات و ر قيا حجمها .العمليةات الزمفيةة األةاةةية (اإلزاحةة ة المقيةا
االفقالب) .اإلشارات الواصة ( فةضة الوحد و و و الوحد ).مقارفةة اإلشةارات ةمعامة الةرة  .تمثية
اإلشار ةمجموعة اإلشارات المتعامد  .ية اإلشةارات الدوريةة ةاةةتودام متةلةةلة تةور يةر .تحوية
تور ير التماثلي :تعريف ة وواص ة رةم ي الف ا التةردد لإلشةارات (الةةعة و زاويةة ال ةور) ة
ت ةيقاتة تةةي االتصةةاالت اليهرةيةةة .الةةفظم الو يةةة :عالقةةة إشةةارتي الةةدو و الوةةرج ةالمعادلةةة الواصةةة
ةالفظام .أفواع المرشحات التماثلية و ت ةيقاتها .تعيين يثاتة ال ي لل اقة و للقدر لإلشار .

(إلك )0000فظم االتصاالت
إرةةةا اإلشةةارات – اإلرةةةا ةةةدون تشةةوي – تشةةوي اإلشةةارات – ةةةعة الف ةةا –التعةةدي  :تعريف ة ة
تعةةدي الةةةعة :أفواعهةةا– توليةةد الف ةةا الجةةافةي المفةةرد – تعةةدي التةةردد و زاويةةة ال ةةور -اةةةتوالا
الموجةةات المعدلةةة تفاظريةةا – مرةةةالت ومةةةتقةالت تعةةدي الةةةعة والتةةردد – فظةةم و أجهةةز الراديةةو و
التليفزيون.

(إلك )0000دوائر المف
فظةةم العةةد  -العمليةةات الحةةةاةية تةةي الةةفظم الموتلفةةة  .فظةةم التشةةفير – الةواةةةات المف قيةةة – الجةةةر
الةوليةاف وتةةةةي التعةيةرات المف قيةةة – الةةفظم الترايةيةة  -الف ةةا – العةدادات – ةةةجالت اإلزاحةةة –
الفظم التتاةعية – التاير وأفواعها – العفاصر القاةلة للةرمجة PLDS Logic Circuits
(إلك )0000دوائر متياملة
الدوائر التياملية – دوائر التيام الةةي – دوائر التيامة العةالي – الةدوائر تائقةة التيامة – التصةميم
ةاةتودام
– HDL

FPGA

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثالثة
قةم هفدةة اإلليتروفيات واالتصاالت والحاةةات
( شعةة هفدةة اإلليتروفيات واالتصاالت اليهرةائية)
(إلك )1011اتصاالت رقمية
االتصاالت الصوتية – ةيعة اإلشةارات الصةوتية مةن فاحيةة ال ية التةردد وعةرل الف ةا وتوزية
القةةدر – التمثي ة الرقمةةي لإلشةةارات الصةةوتية – اوةةت العيفةةات – التعةةدي الفةضةةي المشةةفر – التعةةدي
الفةضي المشفر للفر – تعدي دلتا – ر تشفير المصدر – المشفر الصةوتي – التشةفير ةاالةةتفتاج
الو – التشفير ةالتوق المعد وتشفير إشارات الو – اإلرةا الرقمي – إرةا اإلشارات الرقميةة
تي الف ا األةاةي – تشيي الفةضة – تداو الرموز المرةلة – مقومات الو و – التعدي الرقمةي
دم قفوات اإلرةا .
–  ASK, FSK, PSK, QAM, MSKKفظام الياةالت الرقمي –

(ح ب )1010إليتروفيات ةية
الوواا اليهرةية للواليا الحية  -الجهد الفعا  -افتقا فةضات األعصاب  -مجاالت التوصي الحجمة
 -الوواا اليهرةائية للقلب – اإلليترودات وأفواعها .

(إلك )1010تصميم و محايا الدوائر ةمةاعد الحاةب

تو ي الدوائر – تحلي الدوائر األةتاتييية و الديفامييية ةمةاعد الحاةب – الحةاةية و التفةاوت –
ريقة تحلي موفت يارلو و تقفةين التصةميم ةاةةتودام التوةةي اإلحصةائي -االةةتودام العملةي لةةرام
المحايا للدوائر.

(ح ب  )1010مفظومات ةية
أجهز رةم القلب – أجهز رةم الم – أجهز رةم العضالت – التصوير ةاألشعة – األشعة الةةيفية
– أشعة الراديو  -الموجات تو الصوتية – الموجات الحرارية – الرفين المةفا يةي.
 ةيان الهد المتحرك  -ةيةات الهةدالمعلومات (-الك

ال ةائر  -الةرادار المتتةاة  :المرةة ة المةةتقة  -اةةتوالا

(إلك  )1011التياء االص فاع
تعري ةموتل المجاالت المرتة ة ةالتياء االص فاعي .ر وتقفيات الح المةتودمة تي التياء
االص فاعي .ر تمثي حاالت الفرا والةحم .ةر الحة ةاةةتودام الةحةم  .تمثية المعلومةات
ةاةتودام المف والشةيات واإل ارات .أدوات هفدةة المعار  .لةات التياء االصة فاعي  -:أمثلةة
 LISPة Prolog
(إلك  )1011االتصاالت ةاألقمار الصفاعية
فظةةام االتصةةاالت ةاألقمةةار الصةةفاعية وحةةةاب المةةةار  -األقمةةار الصةةفاعية المتزامفةةة  -فظةةام المح ةةة
األرضية  -تيثير الضوضاء والتةوهين  -أجهةز االةةتقةا  -التعةدي واليشة الرقمةي  -ةر االتصةا
المتعدد  - CDMA, TDMA, FDMA :تتاة زاوية ال ور  -تيثير ضوضاء المرشحات.

(الك  )1011هوائيات وافتشار موجات
المفاهيم األةاةية للهوائي – فموتج اإلشعاع – الموجهية واليةب – الفتحة الفعالة وال و الفعةا –
ثفائي الق ب الةةي – الهوائيات المةتقيمة تات األ وا اليةير – تيثير األرضي عل عملية اإلشعاع
– اإلشعاع تي حالة موجة متقدمة عل ةلك مةتقيم – الهوائي الحلقي – الهوائيات الةير معتمد عل
التةةردد – مصةةفوتات العفاصةةر – هوائيةةات االةةةتقةا – الهوائيةةات الواصةةة ةيفظمةةة الةةرادار واألقمةةار
الصفاعية – قيا متةيرات الهوائيات

(إلك )1001مشةالت دقيقة

مقدمة عام عن المشةالت الدقيقة  -الةفاء المعمار للمشة ( الترييةز علة أحةد األفةواع  1ةةت ) -
أوامر المعالجات (  1ةت )  -المواجهة م التاير  -اإلدوا واإلوراج  -المقا عة  -الترييب الهييلي
للمعةال ( - )Intel 8086أوامةر المعةال ( - )Intel 8086عةز مةةارات المعةال (- )Intel 8086
التقاة م المعال ( - )Intel 8086ت ور المعالجات من وةال دراةةة المعالجةات ,10011 ,10111
.Pentium ,10011 ,10011

(عام )1001إدار مشروعات
المص لحات المةتودمة تي إدار المشروعات – مراح المشةروع – التفةةي والعالقةات ةةين أ ةرا
المشروع ومةئولياتهم – مرحلة التففيت – اإلفتاجية – إدار الجود تي المشروعات .

(إلك )1000هفدةة التليفوفات
مقدمة تي شةيات التليفوفات  -ر التةدي والتوصي ةالةةفتراالت  -فظةم الةتحيم ةالةةفتراالت  -فظةام
الةةتحيم عةةن ري ة الةةةرام ةةةاةقة التجهيةةز  -فظةةم إشةةارات الةةتحيم  -فظةةم إشةةارات الةةتحيم تات القفةةا
الموحةةد  -فظةةام التةةرقيم – أجهةةز المفةةاتي ةالةةةفتراالت :متعةةدد المراح ة الفراغةةية الرقمةةي ةتقةةةيم
الوقت  -هفدةة الفق  -تو ي شةيات التليفوفات .

(يهر  )1000إليتروفيات القوى
وصةةةائا فةةةةائ القةةةوى ةيشةةةةاه الموصةةةالت – الموحةةةدات – الترافزيةةةةتور – الثيريةةةةتور – دوائةةةر
إليتروفيات القوى وت ةيقاتها – محوالت ال اقة – ت ةيقات المشة الدقي تي إليتروفيات القوى .

(إلك )1000موجات يهر ومةفا يةية
المجا المتةير م الزمن – قافون ترادا – تيار اإلزاحة – معادالت مايةوي – الجهد المتجة وغيةر
المتجة – االةةتق اب – افتشةةار الموجةات المةةتوية تةةي األوةةا الموصةلة وغيةةر الموصةلة – التةةيثير
الةة حي – افعيةا وافيةةةار الموجةات – زاويةة ةريوةةةتر – الزاويةة الحرجةة – تحلية و ةو الفقة
وتوتيقهةةا – مو ةة ةةةميم واةةةتودامات – الموجهةةات المةةةت يلة للموجةةات – التجويةة المةةةت ي
الرفان .

(إلك  )1001أجهز إليتروفية عامة

أفظمة تةجي الصوت  -أجهز الصوت تات الجةود الفائقةة  -اليةاميرات التليفزيوفيةة  -أجهةز تةةجي
الصور -أجهز االةتقةا التليفزيوفي -أفظمة إرةا الصور.

(إلك  )1001أفظمة رادار
الفظام الرادارى  -معادلة الرادار  -التةةوء ةالمةدى  -الضوضةاء المصةاحةة لإلشةار  -رادار الفةضةات -
مةاحة مق الهد  -تحلي اإلشار  -رادار الموج المتواصلة اةةتودام الةرادار تةي مراقةةة حريةة
المةةرور الجةةوى  -االةةةتودامات الةحريةةة واةةةتودامات االةتشةةعار عةةن ةعةةد  -االةةةتودامات تةةي مجةةا
التوجي .

(إلك  )1001االتصاالت الضوئية
اإلليتروفيات الضوئية – اإلشعاع الضوئي – مصادر اإلشعاع – قياةات اإلشعاع – الياشفات الضوئية
– الةةرواة الضةةوئية اإلليتروفيةةة – فظةةام افةعةةام الضةةوء – يةةاةالت األليةةا الضةةوئية – تحلية وصةةلة
اإلرةةةا – اإلرةةةا المتعةةدد عةةن ري ة تقةةةيم الموجةةة – تيفولوجيةةا اليةةاةالت والةةرواة الضةةوئية –
القياةات الضوئية .

(إلك  )1001الةي ر عل أو اء الترميز
مفاقشةةة فظةةم اإلرةةةا ـ أفةةواع الترميةةز الموتلفةةة تةةي اإلرةةةا واالةةةتقةا  -الترميةةز الو ة ـ الترميةةز
الدائر الترميز العشوائي ـالترميز ليشة األو ةاء  -ترميةز الةدور  -ترميةز الحزمةة  -مقدمةة ألفةواع
الترميز التي تةتودم تي ت ةيقات االتصاالت الموتلفة  ( -أفظمة األقمار الصفاعية ـ التليفوفات الةيار
) – تولي الترميز الموتلفة.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الراةعة
قةم هفدةة اإلليتروفيات واالتصاالت والحاةةات
( شعةة هفدةة اإلليتروفيات واالتصاالت اليهرةائية)
(إلك )1011فظرية المعلومات و الترميز
مصادر المعلومات  -المصادر ةدون تاير والمصادر تات التاير  -قيا المعلومات  -تشةفير المصةدر
ةاةتودام ترميز متةير ال و  -ترميز هاتمان – ترميز تافو وشافون -فظرية شافون للقفوات التماثليةة
والرقمية

(إلك )1010عمار الحاةب
التصميم علة مةةتوى المشةة  -وحةد المعالجةة المريزيةة ة وحةد الحةةاب والمف ة ة أةة تفظةيم
وحد الحةاب والمف ة ة وحةد الةتحيم ة تصةميم وحةد الةتحيم ة دوائةر وحةد الةتحيم ة وحةد الةتحيم
والةرمجة ة فظم التاير ة التاير المشارية ة التاير الوةيئة ة التاير االتتراضية ة فق الةةج ة فقة
التاير ة أةاليب اإلدوا واإلوراج  -المعدات ال رتية ة اإلدوا واإلوراج المةرم ة التوص المةاشةر
للتاير ة المقا عة ة معال اإلدوا واإلوراج ة اإلةال واإلحا ة.

(إلك )1010هياي الةيافات
المصفوتات ة الميدةات ة ال اةور ة القوائم المتصلة ة الشجر ة المو
ةالة األحر ة مةائ .NP

ة الةحم ة الترتيب ة ت ةاة

(الك  )1010هفدةة الصوتيات
الموجات الصوتية  -معادلة الموج المةةتوية  -شةد الصةوت  -المعةايير واإلةةفاد  -افتشةار وارتةداد
وتقد االفتشار للموجات الصوتية  -أفما الموجة الةايفة  -الموجات اليروية  -الضة وتوزي الشد -
الحيز الرفان والمرشحات  -الةماعات والمييروتوفات  -الةتحيم والةةم والضوضةاء  -الصةوتيات تةي
هفدةة الةفاء  -تيةير وتوهين شد الصوت  -ارتداد وامتصاا واضمحال الموجة الصوتية الةايفة
.

(الك  )1011فظم االتصاالت الولوية
المفاهيم األةاةية للفظام الولو  .التيفولوجيةا المةةتودمة تةي الفظةام الولةو  -األةةاليب المةةتودمة
تي الوصو للفظام الولةو  - )FDMA, TDMA,DS- CDMA(.دراةةة وتحلية هةته الةفظم .دراةةة
أفظمة اإلرةا والموجات تي هتا الفظام .عالقة الفظام الولو ورة ةالشةيات العاملة الموتلفة .

(إلك )1001مشروع
(يهر )1000فظم و ية وتحيم
األة الرياضية  -عفاصر وفماتج الفظام الو  -المعادالت التفاضلية الو يةة  -االةةتجاةة العةاةر
 التحوي الالةالة  -اةتجاةة التردد  -الرةم التو ي ةي لية مةن  :فاييويةةت ة ةةود ة فوةول -االتةةزان ومواصةةفات األداء األوةةرى لألفظمةةة تات التةتيةةة الولفيةةة  -ريقةةة مةةةار الجةةتور  -تصةةميم
الةةتحيم ةواة ة ة ةةةود وةواة ة ة رةةةم مةةةار الجةةتور  -محايةةا األفظمةةة  -الةةتحيم األمث ة  -حةةةاب
المتةيرات  -مةدأ ةوفترياجين لألداء األقص  -الةرمجة الديفامييية  -فظام التحيم تي عيفات الةيافات
وفظام التحيم الرقمي  -المرشحات المعاود  -مرشةحات يالمةان ويفةر  -فظةم الةتحيم الو ة األمثة -
األفظمة تات المتةيرات المتعدد – أفظمة الةيافات تات التوقيت المففص – األفظمةة الرقميةة – الةتحيم
عن ري المشةالت الدقيقة.

(إلك )1001التقاة م الحاةب
مقدمة – إدوا وإوراج الةيافةات مةن وإلة الحاةةب تةي لةةات الةرمجةة الموتلفةة  -مةةارات الحاةةب
الموتلفة  -تهيئة اإلشار  -التقاةة والتقاةة المةوازى  -التقاةة المتةواز المةةرم  -التقاةة ةاةةتودام
وحد الةاعة والعداد المةرم – المورج المتواز والتعام مع – المورج المتوالي والتعام معة –
المةار  – USBموارج األلعاب ولوحة المفاتي والشاشة .

(إلك )1000شةيات المعلومات
أةة اتصةةا المعلومةةات  -اتصةةا المعلومةةات علة الو ةةو  :وصةةائا الوةة  -الةةتحيم تةةي أو ةةاء
اإلرةا  -التحيم تي تدت المعلومات  -وحدات الرة الحديثة  -مةاد فظرية االص فا (االفتظار) -
شةيات الحاةب اآللي -تصميم الشةةيات -شةةيات المفةا المحليةة -تفةةي االتصةاالت -إدار المفةا
المحلية.

(إلك )1000معالجة اإلشارات الرقمية
مقدمة عن الفظم الو ية  -فظام المعالجة التفاظر  -اإلشارات المشفر وأفظمتها  -األفظمةة الرقميةة
– تحويالت  - FFT, DFTتحقي وتصميم المرشحات -ت ةيقات تي مجا اإلليتروفيات .

(إلك  )1000إليتروفيات الموجات الدقيقة
أفاةيب الموجات الدقيقة – الياليةةترون تو التجةويفين – الياليةةترون العةاي – ميةةرات الجوامةد –
الميةرات الةارامترية – المتةتةات والمازجات – متةتب  – Gunnموحدات  – IMPATTالترافزيةتور
يمتةتب – ييفية عم المازجات الو ية والالو ية – المازج المتزن –الليزر والميزر

(إلك  )1001ةالمة شةيات المعلومات
مشةةاي وأفةةواع وةةدمات أمةةن المعلومةةات – أفةةواع التعةةديات األمفيةةة – الفيروةةةات – ( الةةتهجم علةة
الةيافات -التهديدات – اإلغرا )  -التصورات األةاةية ألمان المعلومات :ر التشةفير– التعويضةات
والتةةفقالت – فظريةةات التشةةفير  -فظةةم التشةةفير-:فظريةةة األعةةداد -أةاةةةيات التشةةفير – مشةةاي مفتةةاح
التشفير DES- RSA -الةصمة اإلليتروفيةة الرقميةة – شةهادات اإلثةةات  -األمةان تةي شةةيات الحاةةةات
والمعلومةات :التشةفير تةي الشةةةيات-الةتحيم تةي ةر الوصةةو  -حةوائ األمةان الفيرافية  :تعريفةةات –
ت ةيقات – إدار ودمات الحوائ األمفية  -الحوائ األمفية واإلفترفت – ةروتويوالت األمان.

قسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات الفرقة الثالثة
( شعةة هفدةة الحاةةات والةرمجيات)
(إلك  )0011هفدةة ةرمجيات ( ) 1
مفةةةاهيم هفدةةةةة الةرمجيةةةات – هفدةةةةة الةةةفظم المةفيةةةة علةةة الحاةةةةب  -ال ةةةر المةةةةتودمة لوصةةة
الةرمجيات  -تو ي الةرام وحةاب التيلفة – عمليات الةرمجة – مت لةات الةرمجيات – ر فمتجة
الفظم – فمتجة الةرمجيات – ت ةيقات هفدةية.

(إلك  ) 0010حزم ةرام
حزم الةرام تي الرياضيات والعمليات الحةاةية – حةزم الةةرام تةي فظةم الةتحيم – حةزم الةةرام تةي
معالج اإلشارات والصور – تدريةات وت ةيقات عل اةتودام حزم الةرام تي المجاالت الهفدةية .

(إلك  )0010هياي ةيافات وووارزميات
المصفوتات ة الميدةات ة ال اةور ة القوائم المتصلة ة الشجر ة المو
ةالة األحر ة مةائ NP

ة الةحم ة الترتيب ة ت ةاة

( عام  )0010دراةات الجدوى
التعري ة ةمفهةةوم دراةةةة الجةةدوى – دراةةةة الجةةدوى الةيئيةةة – دراةةةة الجةةدوى التةةةويقية – دراةةةة
الجةةدوى الهفدةةةية – دراةةةة الجةةدوى الماليةةة والتجاريةةة – الف ةةا التةةيثيرى للمشةةروعات – التيةةالي
االةةةتثمارية – تيةةالي التشةةةي واإلدار – جةةداو التةةدتقات – التةةوازن ةةةين الجةةدو الزمفةةي لتففيةةت
المشروعات وةين الهيي التمويل للتففيت.

( عام  ) 0011أةاليب التةوي واالتصا
مفهوم االتصا وعفاصره :مفهوم االتصا – عفاصر االتصا  -أدوا ت اتصا
مفهوم التةوي  :مفهوم التةوي – تعريف – أهميت – الفظام التةويقي

التفظةةةةيم اإلدار لوظيفةةةةة التةةةةةوي  :التفظةةةةيم اإلدار لوظيفةةةةة االتصةةةةا – ةةةةةلوك المةةةةةتهلك –
اةتراتيجية التةعير – اةتراتيجية المفتجات – اةتراتيجية التوزي – اةتراتيجية التروي .

(إلك  )0001المعالجات الدقيقة
مقدمة عام عن المشةالت الدقيقة  -الةفاء المعمار للمشة ( الترييةز علة أحةد األفةواع  1ةةت ) -
أوامر المعالجات
( Intel

(  1ةت )  -المواجهة م التاير  -اإلدوا واإلوةراج  -المقا عةة  -الترييةب الهييلةي للمعةال
 - )8086أوامر المعال ( - )Intel 8086عز مةارات المعال ( - )Intel 8086التقاة م المعال ( Intel
 - )8086ت ور المعالجات من وال دراةة المعالجات Pentium 80186, 80286, 80386, 80486,.

(إلك  )0000هييلة وتفظيم الحاةةات
التصميم علة مةةتوى المشةة  -وحةد المعالجةة المريزيةة ة وحةد الحةةاب والمف ة ة أةة تفظةيم
وحد الحةاب والمف ة ة وحةد الةتحيم ة تصةميم وحةد الةتحيم ة دوائةر وحةد الةتحيم ة وحةد الةتحيم
والةرمجة ة فظم التاير ة التاير المشارية ة التاير الوةيثة ة التاير االتتراضية ة فق الةةج ة فقة
التاير ة أةاليب اإلدوا واإلوراج  -المعدات ال رتية ة اإلدوا واإلوراج المةرم ة التوص المةاشةر
للتاير ة المقا عة ة معال اإلدوا واإلوراج ة اإلةال واإلحا ة

(إلك  )0001هفدةة ةرمجيات ( ) 0
مفهجيةةات تحلي ة وتصةةميم الةرمجيةةات  -أةاةةةيات تصةةميم  -واجهةةات المةةةتودمين  -مفهجيةةات تقيةةيم
واوتةار الةرمجيات المواصفات – التصميم الةائي – الفظم الموزعة – التصميم المةف عل األشةياء –
تصةةةميم ةرمجيةةةات االةةةةتجاةة الو يةةةة – التصةةةميم مةةة إعةةةاد االةةةةتودام – ةةةر التقةةةدير القياةةةةية
المةتودمة تي هفدةة الةرمجيات.

(إلك  )0000فظم قواعد الةيافات
مقدمةةة عةةن فظةةم إدار قواعةةد الةيافةةات وفمةةاتج الةيافةةات  -فمةةاتج الةيافةةات العالقيةةة وجةةةر العالقةةات
وحةةةاةات العالقةةات  -لةةةة االةةةتعالم  - SQL, QBEفمةةوتج العالقةةات واألشةةياء  -اعتمةةادات المفةةاتي

والدوا  - BCNF , 3NFمقدمة عل فماتج الةيافات الشيئية – إدار العمليات والتحيم المتةزامن – ةر
التصلي  -قواعد الةيافات الموزعة – قواعد الةيافات عل الشةية الدولية .
( إلك  ) 0000فظم التشةي
فظر عامة عل فظم التشةي  -ر جدولة التشةيالت  -الفهايةة المةلقةة  -ةر إدار الةتاير  -فظةم
الملفةةات ةةر الحمايةةة – فظةةم اإلدوةةا واإلوةةراج – ةةةرام المقا عةةة – ةةةواقات األجهةةز – ةةةرام
التشةي – فظم تشةي الفواتت – فموتج الوادم والعمي – فظم تشةي العمليات.
( إلك  ) 0000التفقيب عن الةيافات
مقدمة عن العفاوين األةاةةية للتفقيةب عةن الةيافةات ة وايتشةا المعرتةة – األةاةةيات األةةتاتييية –
ايتشا العالقات – تقةيم الةيافات إل تصائ – التدعيم ةقواعد الةيافات – الترييز عل الوواريزمات
واألفظمة والت ةي عل مشاي حقيقية0
( إلك  ) 0001تعليم اآللة
تة ية ي معظم ر تعليم اآللة الوواريزمةات المةةتودمة تةي تلةك – الشةةيات الصةفاعية ة وتعليمهةا
وأمثلة – الوواريزمات الجيفية – التعليم ة ريقة ةاى – و ر أورى.

قسم هندسة اإللكرتونيات واالتصاالت واحلاسبات الفرقة الرابعة
( شعةة هفدةة الحاةةات والةرمجيات)

( إلك  )0011شةيات الحاةب
أة اتصا المعلومات – اتصةا المعلومةات علة الو ةو  :وصةائا الوةةي – الةتحيم تةي أو ةاء
اإلرةا – التحيم تي تدت المعلومات – وحدات الرة الحديم – مةاد فظرية االص فا ( االفتظار)
– شةيات الحاةب اآللي – تصميم الشةةيات – شةةيات المفةا المحليةة – تفةةي االتصةاالت – إدار
المفا المحلية

( إلك  )0010التقاة م الحاةب
مقدمةةة – تق ي ة المةةدوالت – تهيئةةة اإلشةةار – تحةةويالت اإلشةةارات :المحةةوالت التفاظريةةة الرقميةةة –
المحةةوالت الرقميةةة التفاظريةةة – التقاةة والتقاةة المةةوازى – التقاةة مة الفةةاقالت – التقاةة العةةاز –
محةةوالت اقةةة الوةةرج – وحةةدات التقاة ة المتياملةةة – التقاة ة المتةةواز المةةةرم – التقاة ة ةاةةةتودام
وحةةد الةةةاعة والعةةداد المةةةرم – الموةةرج المتةةواز – الموةةرج المتةةوالي – الموةةرج  – USBموةةرج
لوحة المفاتي والشاشة ومورج األلعاب.

( إلك  )0010التياء االص فاعي
تعرية ةموتلة المجةةاالت المرتة ةةة ةالةةتياء االصة فاعي ةةر وتقفيةةات الحة المةةةتودمة تةةي الةةتياء
االص فاعي – ر تمثي حاالت الفرا والةحةم – ةر الحة ةاةةتودام الةحةم – تمثية المعلومةات
ةاةتودام المف والشةيات واإل ارات – أدوات هفدةة المعار – لةات التياء االص فاعي  -:أمثلةة
prolog ,LISP

(إلك  ) 0010الرؤية ةالحاةب
مقدمة – المعالجة المةدئية للصور – تقةيم الصور –التعر
المةتودمة ت تلك – ت ةيقات0

علة المحتويةات ةةداو الصةور وال ةر

(إلك  ) 0011معالجة الصور
أةاةيات معالجة الصور – ال ر الموتلفة ة ومقدر ي مفها ة وحدودها ة م الترييز علة اةةتودام
الحاةب ت هته ال ر – تق ية الصةور ة وتحةةيفها ة وإعةاد ةفاؤهةا ة واةةتوالا وةواا مفهةا ة
وتشفيرها – ةعل الوةرات المعملية يت ةي عل تلك .
( إلك  ) 0001المشروع

(يهر  )0000فظم و ية وتحيم
األة الرياضية  -عفاصر وفماتج الفظام الو  -المعادالت التفاضلية الو يةة االةةتجاةة العةاةر -
التحوية الالةالةة  -اةةةتجاةة التةةردد  -الرةةةم التو ي ةةي لية مةةن  :فاييويةةةت ة ةةةود ة فوةةول -
االتةةزان ومواصةةفات األداء األوةةرى لألفظمةةة تات التةتيةةة الولفيةةة  -ريقةةة مةةةار الجةةتور  -تصةةميم
الةةتحيم ةواة ة ة ةةةود وةواة ة ة رةةةم مةةةار الجةةتور  -محايةةا األفظمةةة  -الةةتحيم األمث ة  -حةةةاب
المتةيرات  -مةدأ ةوفترياجين لألداء األقص  -الةرمجة الديفامييية  -فظام التحيم تي عيفات الةيافات
وفظام التحيم الرقمي  -المرشحات المعاود  -مرشحات يالمان ويفر  -فظم التحيم الو األمث .

( إلك  ) 0001معالجة اإلشارات الرقمية
مقدمة عن الفظم الو ية – فظام المعالجة التفاظر – اإلشارات المق عة وأفظمتها – األفظمة الرقمية
 -FFT , DFTتحقي وتصميم المرشحات – ت ةيقات تي مجا اإلليتروفيات واالتصاالت.

( إلك  ) 0000تصميم المترجمات
فظره عامة عل المترجمةات – التحلية الةةائي للجمة – التعةيةرات المعتةاد – القواعةد – ةفةاء الهيية
القاعد للجم – قواعد األولويات – تحلي المعف – اوتةار الفوع – التعام م األو اء.

( إلك  ) 0000الفظم الموزعة والمتوازية
مقدمة – فماتج للحاةةات المتوازية ة درجة تعقيد الوواريزمات المتوازية ة دم القةوائم ة الترتيةب ة
االوتةار ة الةحم ة حةاب المصفوتات ة المو .

( إلك  ) 0000حةاةات الوةائ المتعدد

مقدمة عن الوةائ المتعدد وت ةيقاتها – المؤتمرات المرئية – الشةية الدولية – الميتةات الرقمية –
الصور الرقمية والتراةة الرقمةي – الصةور القياةةية  – JPEG, MPJPEG2توةزين الوةةائ المتعةدد –
حةاةات الوةائ المتعدد عل الشةية الدولية والميتةات الرقمية .

( إلك  ) 0001فظم الزمن الحقيقي
مقدمة لفظم الزمن الحقيقي – الةرمجة المتزامفة – الزمن وأفظمةة المحايةا – معالجةة اإلشةارات غيةر
المتزامفة – هييلة الةيافات تي الزمن الحقيقي – العمليات المتعدد وغير المرتة ة – شاشات التشةي
– جدولة األحدام زمفيا – ت ةيقات فظم الزمن الحقيقي.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة األول
قةم :هفدةة القوى واآلالت اليهرةائية
(يهر  )0111اليهرومةفا يةية
فظرية المجاالت اليهرواةتاتييية ة تعري واةتفتاج القوى والشد والجهد اليهرةي والفيل واليثاتة
لتوزيعات شحفات يهرةيةة تةي فق ةة أو وة أو ةة أو حجةم  .معةادالت مايةةوي ة يولةومة الةةال
وةةةويفتف ة وفظريةةات التةةدرج والتفةةر والةةدوران وةةةتوك للمجةةاالت  .يثاتةةة ال اقةةة الموزوفةةة تةةي
المجةةاالت اليهرواةةةتاتييية  .يثاتةةة واةةةتمرارية التيةةار اليهرةةةي ة وواصةةية االةةةتق اب ومةةواد العةةز
اليهرةي ة الشةحفات اليهرةيةة الحةر والمقيةد واةةتفتاج العالقةات الحدوديةة .الميثة وةةعت  .قةافون
أمةيةةر وةيةةوت ةةةاترت .حةةةاةات المجةةا والفةةيل والقةةوى والمعاوقةةة المةفا يةةةية والشةةة وال اقةةة.
تمثي الدوائر المةفا يةية ة ومفحف المواد المةفا يةية .ة.ت ةيقات عل الحاةب اآللي.

(مين  )0110هفدةة المواد
اإلجهاد واالففعا  .العالقة ةين اإلجهاد واالففعا تةي الحالةة المرفةة .إجهةادا الثفةية توزية قةو القةا.
المي ة واالفحةةرا  .االلتةةواء .االجهةةادات المريةةةة  .دالةةة اإلجهةةاد وت ةيقاتهةةا .اوتةةةار المةةواد :الشةةد ة
الضةةة ة الصةةالد ة الثفةةية االلتةةواءة الصةةدمة اليةةال ة الزح ة  .مقةةايي االففعةةا وت ةيقاتهةةا .ت ةيقةةات
الحاةةات تي مجا مييافييا المواد

(عام  )0110إدار المشروعات
مفهوم اإلدار وعفاصرها ة التفظيم اإلدار

ة دراةة األةوا ة اةتراتيجية العالقات العامة.

المص لحات المةةتودمة تةي إدار المشةروعات ة مراحة المشةروع ة العالقةات ةةين أ ةرا
ومةئوليات ة مرحلة التففيت ة إدار الجود تي المشروعات .

المشةروع

( عام  )0110رياضيات ()0
الدوا الجزئية – التيام الثفائي والثالثي – التيام الو والة حي والحجم – متةلةالت توريير
– المعةةادالت التفاضةةلية العاديةةة مةةن الرتةةةة األولةة والثافيةةة والفوفيةةة – تحةةويالت الةةةال – مةةةاد
هاملتون – معادالت الجراف – حةاب التةاير – مةائ الشرو االةتدائية والحدية – التحلي االتجاه
0

(الك ) 0101لةات الةرمجة
مفهوم ح المشاي علي الحاةةات الرقميةة مقدمة للةرمجة ةلةة وو  Cو ة الهيية العةام لةرفةام لةةة
و  Cو ة تعريةةة المتةيةةةرات والثواةةةةتة العمليةةةات الحةةةةاةية ة دوا اإلدوةةةا واإلوةةةراج ة العمليةةةات
الةةةدوار وعمليةةةات التفريةةة ة الةةةدوا الملحقةةةة ة ت ةيقةةةات .مقدمةةةة للةرمجةةةة ةلةةةةة و  MATLABو
المالم ة الرئيةةةية للةةةة ة األوامةةر وقواعةةدها ة المتةيةةرات ة المعةةامالت الحةةةاةية ة الةةدوا الجةةاهز ة
عمليات المتجهات والمصفوتات ة ح المعادالت الو ية والةير و ية ة ح المعادالت متعدد الحةدود ة
وةائ الرةم المتاحة تي لةة و  MATLABو .
(يهر  )0100تيفولوجيا يهرةائية وأعما الور
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علم المواد – المواد الموصلة – أشةاه الموصالت التاتية والتوليقية – العالقة ةين توصيل الموصالت
وأشةةةاه الموصةةالت م ة درجةةة الحةةرار – الفةةةائ – زعةةاف التةريةةد – الة اريةةات الجاتةةة والةةةائلة –
المواد المةفا يةية  0الوواا العازلة للمواد – المواد العازلة الةائلة والصلةة وأفواعها الموتلفة –
اوتةار المواد العازلة – الياةالت األرضية  -التدري  -مقاومة العز للياة تو القلةب الواحةد – -الةةعة
واإلجهةةاد اليهرةةةي لليةةاةالت تات القلةةب الواحةةد – ةةةعة اليةةاةالت تات الثالثةةة اوج ة – يةةاةالت الجهةةد
المفوفل والجهد العالي – األفواع الموتلفة للياةالت واةتوداماتها  .ت ةيقات 0

(يهر )0101هفدةة يهــرةية
العفاصر األةاةية للدائر اليهرةيةة مصادر الجهد و التيار المثالية والمةتقلة التاةعة ة ال اقةةة القةدر
للدوائر اليهرةية  :قوافين اوم و ييرشو  .الدوائر المتوالية و المتوازيةةة تحةويالت الفجمةة و الةدلتا.
فظريةةات الةةدوائر :التحلي ة العقةةد والترييةةةي والحلقةةي للةةدوائر التةةي تحتةةوى عل ة المصةةادر التاةعةةة و
المففصلةة تحوي المصادرة ر ثيفيفين وفورتونة ريقة التجمي ة فق القدر القصوى .الميث و
معام الحم تي التوصيالت الموتلفة .دوائر  R-L-Cة االةتجاةة ال ةيعية واالةتجاةة لدالة الو و تي
دوائر  R-L-Cة الحة العةام تةي دوائةر R-L-Cة تشةةي المفةاتي المتتاةعةة .العفاصةر الالو يةة  :دوائةر
التيار المةتمر الالو يةة تحلي الدوائر الالو يةة ت ةيقات الحاةب لتحلي الدوائر الموتلفة

( عام  )0100رياضيات ()0
فظريةةة المتةيةةر المري ةب – المتةقيةةات  -التحلي ة االتجةةاه – المعةةادالت التفاضةةلية الجزئيةةة – مةةةائ
الشرو االةتدائية – الدوا الواصة ( جاما – ةيتا – الجفدر – ةة هافي – تورةيفيت – هيرمت )

(عام )0100ديفامييــــا حرارية
الضواغ التردديةة الةدورات المتقدمةة لمح ةات الةوةارة ومح ةات الةةاز .عمليةات الةديفامييا الحراريةة
الةيةر مةةتقر  .الةةةازات واألةوةر المولو ةة .أةةةتودم الحاةةةات الشوصةية تةةي حة مشةاي الةةديفامييا
الحرارية.

(عام  )0100تقارير تفية
ةةر اليتاةةةة العلميةةة ( الوصةةائا واألةعةةاد – المقارفةةات – التعةةاري – وص ة التجةةارب – الجةةداو
والرةةةومات الةيافيةةة ) – ميوفةةات ومحتويةةات التقريةةر ألففةةي – و ةةوات يتاةةةة التقريةةر ( التو ةةي –
اإلعةةداد – يتاةةةة المةةةود – المراجعةةة والتحةةةين ) –االوتصةةارات القياةةةية – التوضةةيحات المرتقةةة
ةةةالتقرير– الو اةةةات و إرشةةادات لهةةا– تصةةميم الصةةفحة – التقةةارير القصةةير و المواصةةفات الففيةةة -
اليتالوجات.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثافية
قةم :هفدةة القوى واآلالت اليهرةية
(يهر  )0011تحوي ال اقة
المصادر ال ةيعية والصةور الموتلفةة لل اقةة ( ال اقةة اليهرةيةة) .أةاةةيات التحوية اليهرومييافيييةة
لل اقة القو و العزوم المتولد عن المجا المةفا يةي – ال اقة الموتزفة تي المجاالت المةفا يةةية
واليهرواةتاتييية – ال اقة المةاعد  .معادالت ال اقة والقو والعزوم تي الفظم تات التةتية الواحد
والمتعةةةدد  .المعةةةادالت التفاضةةةلية للةةةفظم اليهرومييافيييةةةة .المحةةةوالت أحاديةةةة األوجةةة (الوةةةواا –
التشةي – الفمتجة )  .تقديم لآلالت اليهرةية الدورافي يمحوالت لل اق .

(يهر )0010دوائــر يهــرةية ()1
التيار المتةردد الجيةة  :التوليةدة القةيم اللحظيةة والمتوةة ة والفعالةةة المتجهةاتة االةةتجاةة تةي حالةة
االةةةتقرار و عالقةةات القةةدر اليهرةيةةة و ةةر قياةةةها ة تصةةحي معام ة القةةدر  .تحلي ة دوائةةر التيةةار
المتةةردد  :ةةر ثيفيفةةين وفورتةةونة التحلي ة العقةةد و الترييةةةي و الحلقةةي  .دوائةةر الةةرفين اليهرةةةي
الموتلفة وتحليلها  .الدوائر اليهرةية المتعدد المراحة  :التوليةدة األحمةا المتزفةة .تواتقيةات الةدوائر
اليهرةية المتعدد المراحة الةيةر متزفةةة دوائةر الةرة اليهرومةفا يةةي  .التواتقيةات و تحلية تةورير
للموجات الةير جيةي .

(عام )0010رياضة ()0
الحاةةةب يةةيدا قويةةة لح ة المشةةاي  .جةةتور المعةةادالت .مةةةائ القةةيم المميةةز  .األةاةةةياتة المحةةاوالت
المتيرر للح ة و ر التحوي ة ر أورىة اعتةارات عفد اوتيار ر الحلو العددية  ,ت ةيقات تي
المجةةاالت الهفدةةةية ةاةةةتودام الحاةةةب الشوصةةية المعةةادالت التفاضةةلية .مشةةاي الحةةدود .االةةةتيما
العةةدد  .مالءمةةة المفحفيةةات .المعةةادالت التيامليةةة .التفاض ة والتيام ة العةةدد  .الحلةةو المثل ة  .تحلي ة
الشةيات .ت ةيقات ةاةتودام الحاةب  .فظرية االحتماالت .فماتج التوزي الرياضية .اوتيار االقتراحةات
واالةتفتاج .تحلي المفحفيات والتحلي االفيفائ .

(الك  ) 0010دوائر إليتروفية()1
مقدمة لشةةة الموصةالت  :المةاد ةالتصةفي ة ووةواا وصةلة( .)p-nالموحةدات:أفواعها ة دوائرهةا و
تحليلهةاة و دوائةر تشةيي الموجةات .الترافزيةةتور(FET, BJT):ةوالفةوع تو الوصةلة الموحةد االتجةاهة
الةةةداياكة الثايرةةةةتورة التريةةةاك .ودوائةةةر اإلليتروفيةةةات العمليةةةة :الميةةةةراتة المتةتةاتةمصةةةادر التيةةةار

المةتقر  .مقدمة للعفاصر المف قية  :المفاتي ةالمدوالت/المورجاتةالتاير ةميةرات العمليات الفمتجةة
التحلي ةالت ةيقات.ميةرات اإلشار الصةير .

(يهر  )0001قياةات وأجهزه قيا

يهرةية

ةةةةر القيةةةةا اليهرةائيةةةةة المةاشةةةةر وغيةةةةر المةاشةةةةر .أفةةةةواع أجهةةةةز القيةةةةا  :أجهةةةةز الةيةةةةان
ةمؤشرةاألجهز تات المةفا ي الدائمةأجهز الملة المتحركةأجهةز القلةب الحديةد المتحركةأجهةز
االليتروديفاموميترة األجهز الحثيةة األجهز
االليتروةةةةةةةةةةةتاتيييةة األداء العةةةةةةةةةةاةر ألجهةةةةةةةةةةز الةيانةقياةةةةةةةةةةةات :التيةةةةةةةةةةار المةةةةةةةةةةةتمر التيةةةةةةةةةةار
المترددةالقدر ةال اقةةةةمعام القةةدر ة المقاومةةة .يةةةارى التيةةار المةةةتمر والتيةةار المتةةردد :فظريتهةةا
ةتشةيلها ةوت ةيقاتها .محوالت القيةا ةمحةوالت التيةارةمحوالت الجهةدةت ةيقات .قياةةات القةيم الةيةر
يهرةيةةاألجهز اإلليتروفية للتيار المةتمر و المتردد.مقدمة لألجهز الرقمية.

( عام  )0000دراةات ةيئية
مقدمةةة لمصةةادر التلةةوم الةشةةرية.تلوم الهواء:الةةةازات و مصةةادر التلةةوم الحراريةةةةافتقا التلةةوم إلةةي
الةيئة المحي ةةأجهز التحيم و تقفيات التحيم تةي تلةوم الهواء.مصةادر الضوضةاء :افتقةا الضوضةاء
إلي الةيئة المحي ةة قياةات الضوضاء و ر التحيم .تلوم الماء :القياةات و ييفية التحيم .
تقفيات ومهارات معايير اآلمان اليهرةي -أةةاب اإلصاةات ةاليهرةاء والموا ر التي تةفجم عةن التعامة
م ة اآلالت والمعةةدات والترييةةةات اليهرةيةةة -األمةةان اليهرةةةي و ةةر الوقايةةة مةةن موةةا ر اليهرةةةاء -
معةةايير الوقايةةة لألشةةواا واإلةةةعاتات األوليةةة مةةن الصةةدمات اليهرةيةةة والصةةواع  -ت ةيقةةات عمليةةة
لألمان اليهرةي .

(يهر )0001دوائــر يهــرةية ()0
االزاحة الزمفيةةة ال ية التةردد  .تحلية الةةدوائر اليهرةيةة تةي الحةةاالت العةاةر والمةةتقر ةاةةةتودام
تحويالت الةال  :فظرية اإلزاحةة دوا المدوالت و المورجاتة الدوا الدوريةة فظرية القيم الفهائيةة
الدوا الفةضيةة فماتج عفاصر الدوائرة دالة التحوي ة االةتجاةة تي حالة االةتقرار و العةورة دوائر
المرتي  :اليميات الةةماحية و المعاوقةةة اليميةات المياتئةةة تحوية اليميةات المتةيةر ة التوصةي الةيفةي
المتواز و المتوالية دوائر ) ) ) & ( المياتئةة ت ةيقات الحاةب عل الدوائر الموتلفة.

(إلك  ) 0000دوائر إليتروفية()0

الرة ةاةتجاةة الترددةالدوائر متعدد المراح ةالتةتية الولفية ةت ةيقات.ميةرات اإلشةار اليةير :دوائةر
االفحيازةميةرات القدر .ت ةيقات .التشوي تي الميةرات :ميةرات الدت و الجتبةالميةرات المفةمة.

(يهر  )0000آالت يهرةية ()1
المحوالت التاتية – المتةيرات القياةية -المحوالت ثالثية األوج  -المحوالت الةفييةةمحوالت القةدر ة
فظريةةة تشةةةيلها-فمةةتجتها  -وواصةةها – أداؤهةةا -توصةةيالتها – -تشةةةي المحةةوالت علةةي التةةواز –
محريات التيار المةتمر ( -الوواا – التشةي – ر التةتية – الفمتج ) ر التقويم والتحيم تي
الةرعة – الحاالت العاةر والديفامييية – ت ةيقات ةاةتودام الحاةب اآللي.
(عام )0000مح ات قوى
مح ةةات القةةوى الحراريةةة  :أفواعهةةاة مح ةةات القةةوى الةواريةةة ة الةةفظم والعفاصةةرة مح ةةات القةةوى
الةازيةة مح ات الدور المريةة  -مح ات آالت االحترا الداولية مح ةات القةوى المائيةة وأفواعهةا
مقدمة للمح ات الترية .اقتصاديات مح ات القوى .التيثير الةيئي لمح ات القوى.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثالثة
قةم :هفدةة القوى واآلالت اليهرةية
(يهر  )0011إليتروفيات قوى ()1
مفاتي القدر التصا الموصالت:الموحدات-ترافزةتورات القةدر  -الثايرةةتور ـ الموةةفيت .دوائةر
الةةتحيم تةةي التريةةاك-ال ة  .تةةت وغل ة الثايرةةةتورات.دوائر الموحةةدات الجهةةد المتةةردد أحاديةةة و ثالثيةةة
المراح ة .قوا التيةةار المةةةتمرة دوائةةر المفةةواب أحاديةةة و ثالثيةةة المراح ة  .مفوةةةات الةةتحيم ةعةةرل
الفةل .مفوةات التحيم تي عرل الفةل.

(يهر  ) 0010قوى يهرةية ()1
عفاصةةر فظةةم القةةوى اليهرةائيةةة ةو ةةو فقة ال اقةةة :عفاصرهاةأداؤهاةالتصةةميم المييةةافييي والتصةةميم
اليهرةةةةةي ةافتقةةةةا الموجةةةةات ةتمثيةةةة و ةةةةو الفقةةةة ةةةةةدائر تات أرةعةةةةة أ را .اليةةةةاةالت اليهرةيةةةةة
األرضية:الترييبة ريقة مدها تحت األرلةفظم توزي دوائر الجهد المفوفل :التيار المةتمر ة التيار
المترددةالمةتيات الق رية والمةتيات الحلقية .حةاب تيالي الفق .

(يهر  )0010آالت يهرةية ()0
أةاةيات اآلالت ألةد ورافيةة – اآلالت التزامفيةة  :التشةةي – الفمتجةة – المو ة االتجةاه – وةواا
األداء والمفحفيات – ةدء الحرية و ر التحيم  .المحريةات التزامفيةة الو يةة – المحةرك المةفا يةةي
– المحرك التزامف تو األق اب الثاةتة -المحرك الو وى

(الك )0010المعالجات الدقيقة
الترييةةب األةاةةةي للمييرويمةيةةوتر – الترييةةب الةفةةائ الةةداولي للمعالجةةات – دورات عمليةةات التشةةةي
لوحد التحيم المريزية – الترييب الةفائ ألةاليب العفوفةة – وةةائ المقا عةات للمعالجةات الدقيقةة –
لةةةة األةةةمةل للمعةةال الةةدقي – ةعةةل الت ةيقةةات لتوليةةد اإلشةةارات اليهرةيةةة ( موجةةة ةةةن المفشةةار
الموجةة والةالةة -الموجة المثلثية – الموجة الجيةية أحادية الوج – الموجة الجيةية ثالثية األوج ).

( يهر  )0011مواصفات قياةية
أفواع األداء القياةية للتشةي والودمة ة األةعاد القياةية ة يود درجة الةل ويود فظةام التةريةد ويةود
ريقةةة الترييةةب للمحريةةات ةقةةا ف للمواصةةفةI ECة يةةود تعلةةيم أ ةةرا المحريةةات ةقةةا ف للمواصةةفات
 BS&IECة التفاوت القياةي تةي األداء ة زمةن ةةدء الحريةة وعةدد مةرات ةةدء الحريةة المةةموح ةة ة
مةةةةتويات االهتةةةزاز الدوليةةةة  ISOة مةةةةتوى الضوضةةةاء ة االوتةةةةارات القياةةةةية للمعةةةدات اليهرةيةةةة
الموتلفة.

( الك  )0011فظم اتصاالت
إرةةةا اإلشةةارات – اإلرةةةا ةةةدون تشةةوي – تشةةوي اإلشةةارات – ةةةعة الف ةةا –التعةةدي  :تعريف ة ة
تعةةدي الةةةعة :أفواعهةةا– توليةةد الف ةةا الجةةافةي المفةةرد – تعةةدي التةةردد و زاويةةة ال ةةور -اةةةتوالا
الموجةةات المعدلةةة تفاظريةةا – مرةةةالت ومةةةتقةالت تعةةدي الةةةعة والتةةردد – فظةةم و أجهةةز الراديةةو و
التليفزيون.

(يهر  )0001أةاةيات التحيم اآللي
التحيم اآللي وت ةيقات الموتلفة  :الوص ة التعري ةأمثلة توضيحية.الفماتج الرياضية ألفظمة الةتحيم
اآللي :ت ةيقات تحويالت الةال تي أفظمة التحيم ة دوا التحوية ة الرةةم التو ي ةي مو ة ةةريان
اإلشةةارات  0تحلية أفظمةةة الةةتحيم  :االةةةتجاةة الزمفيةةة ة األو ةةاء األةةةتاتييية ة االتةةزان ة تحلية فظةةم

التحيم ةاةتودام ريقة المح الهفدةي للجتور  0ر االةتجاةة التردديةة واةةتوداماتها تةي تحلية
فظةةم الةةتحيم اآللةةي  .مواصةةفات االةةةتجاةة العةةاةر ومواصةةفات االةةةتجاةة التردديةةة والعالقةةة ةيفهمةةا 0
المعوضةةات وأفواعهةةا ودوائرهةةا  :معوضةةات التقةةدم ة معوضةةات التةةيور ة معوضةةات التقةةدم والتةةيور 0
تصميم فظم التحيم اآللي ةاةتودام ر االةتجاةة التردديةة  :ريقةة مو ة ةةود ة ريقةة فييوةةت ة
ريقة وري ة فييولز  0تمثي لفظم التحيم متعدد المتةيرات تي ترا الحالة  :االتزان ة تحليالت القيم
المميز  0التحيمية والمراقةة  0تصميم المتحيمةات تات التةتيةة المرتةد للحالةة والمراقةةات ةاةةتودام
تقفيات مواض األق اب  .مقدمة ل ر التحيم الحديثة .تحلي وتصميم فظم التحيم ةاةتودام الحاةب.

(يهر  )0001إليتروفيات قوى ()0
مفظمةةات تيةةار مةةةتمر/تيار مةةةتمر :وفةةلة رت ة ة فظةةم الوفةةل و الرت ة  .محةةوالت الةةرفينة المحةةو
الةدائر  .ت ةيقةات إليتروفيةات القةوى تةي الصةفاعة :و ةةو فقة الجهةد الفةائ ة مصةادر القةدر الةيةةر
مفق عة المعوضات األةتاتييية .

(يهر  ) 0000قوى يهرةية ()0
ق التيار المةتمر :وواا القو اليهرةةية اإلشةعا ة االةةتقرارة اإل فةاءة مقاومةة التةواز  .ق ة
التيةةار الم تةةردد :المالمةةةات المتعدد ةمقاومةةة التةةواز ة أفةةواع قوا ة التيةةار األتوماتيييةةة .ر تفظةةيم
قضةان التوزي اليهرةةي .األجهةز المعاوفةة ةمح ةات القةوى اليهرةيةة .ةر حة الشةةيات اليهرةيةة:
مصةةفوتات قضةةةان()Yةقضةةةان ()Zةحةةةاةات يميةةات الوحةةد  .حةةةاةات األو ةةاء المتماثلةةة:المريةات
المتماثلةةحةاةات األو اء غير المتماثلة.

(يهر  )0000آالت يهرةية ()0
اآلالت الحثية متعدد المراح  :ر التشةي ة فمتجتهاة وواصهاة ر الةدء والتحيم تي الةةرعة.
المحريات الحثية أحادية المرحلة وأفواعها الموتلفة .المحريات العامة  .المحريةات الو يةة الحثيةة ة
المحريات الثفائية الحثية ) – )Servomotorsت ةيقات ةاةتودام الحاةب اآللي.

(يهر  ) 0000فظم ال اقة الجديد و المتجدد
الةةةةعي وراء ال اقةةةة ةأزمةةةة ال اقةةالمصةةةادر التقليديةةةة لل اقةةةة ةالمصةةةادر الةيةةةر تقليديةةةة (الجديةةةد و
المتجدد ) لل اقة.اإلشعاع الشمةي  :هفدةة اإلشعاع الشمةي ة قيا اإلشعاع الشمةية ةر التفةةؤ
ةاإلشعاع الشمةي عل األة األتقية و المائلةة توليد ال اقةة اليهرةيةة مةن ال اقةة الشمةةية حراريةا

وةاةةةةةتودام الواليةةةةا الفوتوتل يةةةةة .اقةةةةة الريةةةةاح ة اقةةةةة أمةةةةواج المحي ةةةةات ة التةةةةدرج الحةةةةرار
للمحي اتة اقة اليتلة الحية الجيوحرارية (حرار ةا ن األرل).

( إلك  )0001دوائر الرة الةيفية
تمثي الةيافةات – ماةةك الةيافةات -المةةجالت – وحةدات اإلدوةا  -وحةدات اإلوةراج – وحةد اإلدوةا /
اإلوةةراج المتوازيةةة المةرمجةةة – تايةةر التوةةزين العشةةوائي – وح ةدات الةةتاير – التعامة المةاشةةر م ة
الةةتاير لفقة الةيافةةات ودوائةةر الةةتحيم الواصةةة ةهةةا – تحوية اإلشةةارات الرقميةةة إلة تماثليةةة – تحوية
اإلشارات التماثلية إل رقمية – التزامن المةرم – دوائر المقا عة – ةعل الت ةيقةات لتصةميم دوائةر
رة م الحاةةات المةتودمة تي الصفاعة .

(إلك  )0001دوائر المف

الرقمية والمةرمجة

مقدمة دوائر المف الرقمي  -مقدمة أجهز المف المةةرم – الةتحيم والةرمجةة تةةاد الةيافةات –
دوائةر الحةةاب الرقمةي – دوائةر مفاولةة الةيافةةات الرقميةة – دوائةر المف ة المةرمجةة – ت ةيقةات تةةي
مجا القياةات والمراقةة وعمليات التحيم .

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الراةعة
قةم :هفدةة القوى واآلالت اليهرةية
(يهر )0011آالت الجـــر اليهرةي ()1
أةاةةةيات آالت الجــةةـر :الةيافةةات والمواصةةفات ة الحريةةة الةةدوار و الحريةةة الو يةةةة الجةةر اليهرةةةي:
مفحف الةرعة م الزمنة التحيم تي المحرياتة ترملة المحرياتة أحما المحريات :ةيعةة األحمةا ة
التشةةةي المقةةفن واألداء المييةةافييي العةةاةر .فظةةم التةةةيير األوتوماتيييةةة :ةةر الةةةدءة ةةر الفرملةةةة
التشةي ةالتةتية المقفلة.

(يهر )0010هفدةة الجهد العالي
توليةةد الجهةةود العاليةةة .قياةةةات الجهةةود العاليةةة .تفريةةه الةةةازات .االفهيةةار اليهرةةةي للعةةواز  :العةةواز
الةازية والصلةةة العواز الةائلة .فظم التيريل .ظاهر الجهةد الزائةد وتفةةي العةز تةي فظةم القةوى
اليهرةية.

(يهر  ) 0010تحلي فظم القوى اليهرةية
التشةي االقتصاد لةفظم القةوى  :الوحةدات علة ففة قضةةان التوزية ة التفةةي مة مفاقيةد الفقة ة
معةامالت القةةدر المفقةود  .تحلية ةةريان القةةدر  :ت ةية ريقتةي جةةاو ة و جةاو ةةةيد ةاةةةتودام
مصفوتتي ةماحية ومعاوقة القضيبة ت ةي ريقة فيوتن راتةون.

( يهر )0010تقفيات التحيم اآللي
ميوفات فظم التحيم الصفاعية 0الحةاةات  ( :المفاتي الحدية ة مفاتي االقتةراب) محةوالت اإلشةار :
( درجة الحرار ة الموض ة القو ةالحرية ة الموائ )0
المتحيمات الصفاعية ( تو الموضعين ة التفاةةية التيةاملي ة التفاةةةي التيةاملي ةالتفاةةةي التفاضةلية
التفاةةي التفاضلي التياملي ) ة المشةالت  0معالجة إشارات التحيم  0المتحيمات القاةلة للةرمجة :
( وحةد المعالجةة المريزيةةة ة الةتاير ة وحةةدات الةدو والوةرج ة المالمةةةات ة الملفةات ة المؤقتةةات ة
العةةدادات ة الوحةةدات التييةةة ة ةةر الةرمجةةة ة الت ةيقةةات ة الصةةيافة ة ايتشةةا األع ةةا ) ةالةةتحيم

اليهروفيومات والتحيم اليهروهيدروليي ( وصائا الهواء والزيوت المةتودمة تي ت ةيقات الةتحيم
اآللي ) ة االة وافات ةصمامات التحيم تات الملفات ة دوائر التحيم 0

( يهر  ) 0011فظم التحيم والمراقةة
تعري لفظام التحيم والمراقةة ةتةاد الةيافات – العمليات الواصة ةهةتا الفظةام  .عفاصةر فظةام الةتحيم
والمراقةة ةتةاد الةيافات – فظةام المةةارين – فظةام الةزمن الفعلةي – الةتحيم عةن ةعةد – االتصةاالت –
الفظام الراديوى -وحد التحيم ال رتية – وحد التحيم الرئيةية – الحةاةةات والمةؤثرات التوصةيالت
– ت ةيقات.
(يهر  )0001وقاية فظم القوى اليهرةية
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أهمية فظم الوقاية تي الشةيات اليهرةيةة  .ةيعةة عمة المصةهرات و المةرحالت ة ومعةدات – الفصة
والتوصي والمفحفيةات الواصةة ةهةا .محةوالت التيةار والجهةد تةي الحةاالت العةاةر والمةةتقر  .أالفةوا
الموتلفة لحماية الموزعات والمولةدات والمحريةات والمحةوالت وقضةةان التوزية ةاةةتودام الوقايةة
التفاضلية والمةاتية ومرحالت زياد التيار  -أمثلة وت ةيقات.

(يهر  )0000المشروع

(يهر  )0001آالت الجــــر اليهرةي ()0
آالت تةةةيير ةتيةةةار مةةةةتمر مةةةن أشةةةةاه الموصةةالت :دوائةةةر المتةيةةةرات ومق عةةةات التيةةةار .آالت تةةةةيير
ةمحريات حثي تةتى من أشةاه الموصالت .آالت تةيير ةمحريات تزامفية تةتى من أشةاه الموصةالت:
ةدون تر ة آالت تةيير فم ية تزامفية.

(يهر  )0000التحيم تي فظم القوى اليهرةائية
الميوفات األةاةية لفظم القوى اليهرةائية والفماتج الرياضية لها:
( المولةةةدات المتزامفةةةة ة التورةيفةةةات الةواريةةةة والتورةيفةةةات المائيةةةة ومفظمةةةات الةةةةرعة ة المةةةةتيات
ومفظمات الجهد ة المحوالت والو و )  .التحيم تي القدر والتردد لةفظم القةوى اليهرةائيةة .الةتحيم
تةةي القةةدر المفاعلةةة والجهةةد  .حةةةاةات االتةةزان الةةديفامييي  .مقدم ة لمراي ةز الةةتحيم تةةي فظةةم القةةوى
اليهرةائية.

(يهر  )0000التحيم الرقمي
تعري ومميزات فظم التحيم المففصلة زمفيا والمعتمةد علة عيفةات الةيافةات ة فظةم الةتحيم الرقميةة ة
فظم التحيم ةالحاةةات ة عمليات تحوي ومعالجة اإلشارات  :فةائ إمةةاك العيفةات ة تحوية اإلشةارات
التماثلية إل رقمية والعي  0تحويالت (  :) Zترا الحالة .االةتقرار  0تحلي فظم الةتحيم تةي مجةا
الزمن وت مجا التةردد  0تصةميم فظةم الةتحيم الرقميةة  :أجهةز الشةفر ة الحةايم الرقمةي ة محريةات
الو و  0اةتودام الحاةةات ت فظم التحيم الرقمي 0

(يهر  )0000تقفيات الجهد العالي
الوةةواا اليهرةيةةة للفةةرا  .جهةةد افهيةةار الفةةرا  .اإلشةةعاع اإلليتروفةةي مةةن األة ة المعدفيةةة .افهيةةار
الةازات عفد الترددات العالية .ت ةيقات عل التفريه الهةال (اليروفةا) ة يةاةالت الجهةد العةالي .ميثفةات
الجهد العالي .عواز الجهد العالي .اوتةارات الجهد العالي لألجهز اليهرةية.

(يهر  )0001وثوقية فظم القوى اليهرةية
التوزيعةةات االحتم اليةةة .التمثي ة لةةفظم القةةوى اليهرةيةةة الموتلفةةة ة الحةةاالت الممثلةةة للقةةدرات وتصةةفيفها
لمجموعةةات والحالةةة الحرجةةة للةةةعة .حةةةاةات تقةةدان الحم ة  .حةةةاةات ال اقةةة الةيةةر مةتا .الوثوقيةةة
وحةةةاةاتها لفظةةام وحيةةد مةل ة ة حةةةاةات الوثوقيةةة للةةفظم المتراة ةةة .حةةةاب الوثوقيةةة للةةفظم عديةةد
المفا الةير متراة ة ةاليام .
( يهر  ) 0001تو ي فظم القوى اليهرةية
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وةةواا وحةةدات توليةةد القةةوى  .التفةةةؤ ةقةةدرات األحمةةا تحلية ةةةريان القةةدر  -جدولةةة األحمةةا ضةةمان
تشةي فظةم القةوى  :ةعةل العوامة التةي تةؤثر علة ضةمان التشةةي  .تحلية تشةةي الفظةام تةي حالةة
حدوم أع ا إعةاد جدولةة التوليةد ة اوتيةار وجدولةة وحةدات التوليةد  :دراةةة القيةود ة ةر الحة ة
تحلي تيلفة فظم التوليد – تو ي التوة تي فظم القوى.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة األول
قةم  :الهفدةة الحيوية ال ةية
(عام  ) 0111مييافييا ()0
مييافييا الةيون (االةتاتييا) .مريز الثقة  .عةزم القصةور الةتاتي .مييافييةا الحريةة (الةديفامييا) .حريةة
جةةةم جاةةةئ .اليميةةات األةاةةةية لةةديفامييا الحريةةة .الفظريةةة العامةةة لةةديفامييا الحريةةة .اقةةة الوض ة
والحرية .الشة وال اقة .الحرية المتتةتةة .التحلي المييافييي األةاةي.

(يهر ) 0110دوائر يهرةائية
ر تحلي الدوائر :قوافين ييرشةو  .التحلية العةدد  .التحلية الحلقةي  .تحةويالت المفةة  .فظريةة
الترايب  .فظريات ثيفيفين وفورتن  .االةتجاةة ال ةيعية واالةتجاةة الياملة للدوائر تات الرتةةة األولةي
والرتةة الثافية  .مفهوم المعاوقة والةماحية .مفهوم ال ور  .تحلية الةدوائر ةاةةتودام األ ةوار  .القةيم
المتوة ة والفعالة  .القدر ومعام القدر  .الدوائر المةفا يةية.

(عام ) 0110ييمياء عضوية
الةةرواة الييماويةةة .تفةةاعالت المريةةةات العضةةوية .اليرةوهيةةدرات .الةروتيفيةةات .ييميةةاء الةروتيفيةةات.
التمثي الةتائي .األحمال الفووية .الهرموفات .التحيم تي التمثي الةتائي .اإلفزيمات .الفيتاميفات.

(عام ) 0110يتاةة تقارير تفية
ر اليتاةة العلمية ( الوصائا واألةعاد – المقارفةات – التعةاري – وصة التجةارب – الجةداو
والرةةةومات الةيافيةةة ) – ميوفةةات ومحتويةةات التقريةةر الففةةي – و ةةوات يتاةةةة التقريةةر ( التو ةةي –
اإلعةةداد – يتاةةةة المةةةود – المراجعةةة والتحةةةين ) –االوتصةةارات القياةةةية – التوضةةيحات المرتقةةة
ةةةالتقرير– الو اةةةات و إرشةةادات لهةةا– تصةةميم الصةةفحة – التقةةارير القصةةير  -المواصةةفات الففيةةة -
اليتالوجات

(عام  )0101تيزياء ( ) 0
ت يزيةةاء الةصةةريات :المةةةاد األةاةةةيةة التةةداو الحيةةودة االةةةتق ابة تحلي ة اإلجهةةاد .ةصةةريات اليةةم:

ضةوئيةة واليةا ضةوئيةة تولتيةات ضةوئية .التشةتت .اتتراضةات د ةروجلية  .اليتلةة وال اقةة .الفيزيةاء
التريةةة :تر ةةةوهرة المةةدارات ة ال ية ة قةةافون موةةةلي .الليةةزر .ت ةيقةةات الفيزيةةاء الفوويةةة :األفشة ة
اإلشةةعاعية .األشةةعة اليوفيةةة .االةةةتقرار .المفةةاعالتة المعجةةالت .علةةم اإلشةةعاع :مقدمةةة تةةي المجةةاالت
اليهرةائيةةة والمةفا يةةةية .تيزيةةاء الجوامةةد :المةةةاد األةاةةةية .وصةةلة p-nة الترافزيةةةتور .الحريةةة
التواتقيةةةة الةةةةةي ة تات االضةةةمحال  .حريةةةة الموجةةةة  .الموجةةةات الواقفةةةة  .الموجةةةات المةتعرضةةةة
وال وليةةة  .تةةيثير دوةلةةر  .افتشةةار الموجةةات ال وليةةة تةةي األوةةةا الموتلفةةة  .ةةةرعة ال ةةور وةةةرعة
المجموعة .
(عام ) 0100رياضيات ( ) 0
الللدواا الجزئيللة .التكللام ت الثنائيللة والث عيللة .المعللادالت التفا لللية العاديللة مللن الرتبللة األولللى والثانيللة .ريا لليات القلليم
المتفرقلة .نظلم اللدواا التفا للية .عجللة الكتللة .الع ملات المتغيلرة .مبلاد .هلاملتون .معلادالت الجلران  .التطبيقلات فللي

المجللاالت الهندسللية .المتغي لرات المركبللة .عمللل خللرائط المطابقللة .العكللس المركللب .صلليغة التحويللل ال ب سللي .حسللاب

المتغيرات .معادلة اليور .نظرية االحتماالت .تطبيقات في المجاالت الهندسية.
(ح ب) 0101مييافييا المواد الحيوية الصلةة

ةي وثفةي القضةةةان .فظريةةة اللدوفة .
وةواا اإلجهةةاد واالففعةةا والمروفةةة للمةواد .األحمةةا المحوريةةةة لة .
معد االففعا  .اقة االففعا  .عالقة اإلجهاد واالففعا  .تحلي االففعا اللدوفي .ر التشيي المرن.
(إلك  ) 0100إليتروفيات ودوائر إليتروفية
فظريةةة أشةةةاه الموصةةالت  .التيةةار تةةي أشةةةاه الموصةةالت  .وصةةائا وصةةلة  . p-nأفةةواع الموحةةدات .
تحلي دوائر الموحدات  .دوائر تشيي الموجة  .الترافزيةتور تو الوصلة الثفائيةة  .ميةةرات اإلشةار .
ترافزةتورات تيثير المجا  .ميةرات التردد المفوفل  .الترافزيةتور تي الترددات العالية  :فموتج 
المول  .االةتجاةة الترددية  .الميةرات متعدد المراح  .ميةرات التةتية العيةية  .الميةر التشةيلي .
الميةرات اللوغاريتمية واألةية  .المضاعفات التفاظرية  .الدوائر المتياملة .
(عام  ) 0100ييمياء حيوية
األةاةةةيات الفيزيائيةةة الييميائيةةة ـ ييميةةاء اليرةوهيةةدرات ـ ييميةةاء الةروتيفيةةات ـ األغشةةية الحيويةةة ـ
األحمال الفووية ـ الفيتاميفات ـ اإلفزيمات ـ الهضم ـ التولا من الةموم ـ ةوائ الجةم .

(عام ) 0100ةيولوجيا
تيةةوين الواليةةا .الفمةةو .التيةةاثر .أةة الةيولوجيةةا الوراثيةةة والجزيئيةةة (التيةةوينة التولية ة ييفيةةة عمة
DNA, RNA,والةروتيفيات .الفيروةات .الت ور .التيثير الةيئي.تةيولوجيا الفةات والحيوان.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثافية
قةم  :الهفدةة الحيوية ال ةية
(عام ) 0011ديفامييا حرارية
مقدمة .تعاري  .الشةة والحةرار  .وةواا المةواد الفقيةة .القةافون األو والثةافي للةديفامييا الحراريةة.
األفتروةي .الةازات المثالية .الةوائ  .أفظمة الثرموديفاميياة الووااة االتةزان .وةواا المةاد القاةلةة
للضة  .الحاالت الثاةتة والعاةر  .العالقات العامة للثرموديفامييا .الجةر الجايوةي.

(عام  ) 0010رياضيات ()0
ح ة المعةةادالت ة ريقةةة التيةةرار .الةةدوا الواصةةة .الفهايةةات العظمةةي والصةةةرى وفق ة أقصةةي افحةةدار.
الفمتجة .تصحي القيم .المتةقيات .تحوي  Zوت ةيقات  .الحلو العددية للمعادالت التفاضلية  .التيامالت
العددية .

(الك ) 0010ةرمجة حاةةات
الترييةةب الةفةةائي لوحةةد التشةةةي المريزيةةة .وحةةد الحةةةاب والمف ة  .وحةةد الةةتاير  .الةةدو والوةةرج.
وحةةد الةةتحيم .تتةةاة العمليةةات األةاةةةية .ةرمجةةة الحاةةةب .لةةةة تةةورتران ولةةةة الةيةةةك .مقدمةةة عةةن
الةرمجة ةلةة  .Cح المعادالت الو ية والةير و ية وت ةيقات أور .

(عام ) 0010وظائ

أعضاء

أةاةيات وظائ األعضاء  .تةيولوجيا الواليا العصةية والعضلية  :األفةةجة القاةلةة لإلثةار ة ةةريان
الفةضةةات تةةي األعضةةاء الحةةةية  .علةةم الةةةدد الصةةماء  .األيةةل  .الةةةدد الصةةماء والتمثيةة الةةةتائي .
الوظائ ال َمعدية والمعوية  .الدور الدموية .التفف  .تيوين وإوراج الةو .

(ح ب) 0001قياةات وأجهز قيا
مقدمة عن علم األجهةز  .الوحةدات والقياةةات اليهرةائيةة  .األةة المةةتودمة تةي أجهةز القيةا .
قيا اليميات اليهرةائية  .ر التعاد المةتودمة تي القفا ر والمقاومات المتةير  .قيةا اليميةات
الةير يهرةائية :ر التحوي ة االزدواج الحرار
قيا التمدد ة محوالت الضة ة الةريان والمةتو  .األلواح  .قياةات شي الموجة  :األةيلوةيوب
 .األو اء تي القياةات :وأفواعها الموتلفة  .الدقة  .ال ر اإلحصائية لتقدير األو اء.

(ح ب ) 0000تحلي إجهادات وتصميم
االجهةةةادات تةةةي اتجةةةاهين و  0اتجا هةةةاتة االجهةةةادات االةةةةت الة الرئيةةةةية ة دائةةةر مةةةور ة االجهةةةادات
واالةت االت ة االزدوجات والتداوالت ة الوصالت ة األعمد الدوار ة التآي واالحتياك وأوافي الضة
ة واألدوات المةتودمة تي فمتجة مشاي التصميم.

(عام ) 0001تشري
تقةيم التشري والمص لحات التشريحية .أفةجة الجةم  .ال ر العلو  .ال ر
الة ن  .الحول .الرأ والعف  .أعضاء الةم واالتزان  .العين  .الم .

الةفلي  .الصةدر .

(عام  ) 0000ديفامييا الموائ
وواا الموائ  .ديفامييا تدت الموائ  .ةقةاء اليتلةة .معةادالت ال اقةة للتةدت المفةتظم للموائة  .فظريةة
ةرفةةولي .فظريةةة الةةدت ويميةةة الحريةةة والتحلي ة لةعةةد والمحايةةا  .التةةدت المض ة رب والمفةةتظم تةةي
األفاةيب.

(الك ) 0000دوائر مف قية
التشةةفير  -الجةةةر الةوليةةان – دوائةةر المف ة التواتقيةةة – الةفةةاء ةاةةةتودام
التتاةعية – العدادات – المةجالت -الدوائر المتياملة الرقمية.
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(عام ) 0000علم الفف
تعري علم الفف  .علةم الةفف
الصفاعة.

الةةلويي .االفتةةاه واالةةتقةا  .الةتعلم .ت ةية علةم الةفف

علةي مجةا

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الثالثة
قةم  :الهفدةة الحيوية ال ةية
(الك  ) 0011أ مفظومات إليتروفية
التعةيةةر عةةن المعةةادالت ةالقو /المصةةفوتات .الةةدوائر المياتئةةة .الواصةةية الالو يةةة .متتاةعةةات تةةوريي
وتحةةويالت تةةوريي .الت ةةاة  .تحةةويالت الةةةال  .دوا الفقة  .الشةةةيات تات الةواةةةات المتعةةدد  .التةتيةةة
الولفية.

(مين  ) 0010إحصاء واقتصاد هفدةي
فظرية االحتماالت  .فمةاتج التوزية  .اوتةةارات الفةرول والتقةدير .تحلية االفحةدار وتواتة المفحفيةات.
معالجة ةيافات إحصائية .االةتثمارات (العائد الحاضر والمةتقةلي والةفو )  .مقارفة الةدائ  .اإلمةداد
وال لب  .التحالي الهامشية  .الحدود القصوى المحجمة  .فمةاتج االضةمحال  .تحلية اإلحةال  .تحلية
التيلفة والفائد .

(عام  ) 0010هفدةة إيليفييية ومةتشفيات
التحيم تةي الجود ة تفظيم المةتشفياتة ر الحصو علي المعدات واألجهز  :تحلي الةيافات الففيةةة
تحا واوتةار األجهز ال ةية .الصيافة الوقائية .إدار المشروعات .ةةرام التةدريب .ت ةية التقفيةات
الهفدةية علي رعاية المرضي واألةحام ةالمةتشفيات .ييفية التعام م اليادر ال ةي.
هيية توصةةي الرعايةةة الصةةحية :أفةةواع المةتشةةفياتة العيةةاداتة الرعايةةة الواصةةةة ال ةةوار  .التوزية
الجةراتي .تموي توصي الرعاية الصةحية :الق ةاع الحيةومية الق ةاع الوةاا .دور العاملين:األ ةةاءة
الممرضينة اإلداريين .التعام م مصاف العقاقير .مراقةة المعدات.

(ح ب  ) 0010مواد اإلشعاعية والفووية
الفيزياء اإلشعاعية  .توليد األشعة الةيفية  .الشاشةات المر زيةز والمشةعة  .أوةةا التةةجي  .المقةا
ةاةتودام الحاةب .التيمين والحماية من أو ار األشعة الةيفية  .مقدمة تي ال ب الفوو  .اإلشعاعات
األيوفية  .الت ةيقات ال ةية  .المعجالت الو ية.

(ح ب  ) 0011مييافييا حيوية

ةية

ت ةيقةةات المييافييةةا الهفدةةةية علةةي األفةةةجة الةيولوجيةةة ةمةةا تيهةةا األفةةةجة الروةةو ة أغشةةية الواليةةاة
والعظام .الفمتجةة الواقعيةة للترييةةات الةيولوجيةة متضةمفة القلةبة األوعيةة الدمويةةة والفظةام العضةلي
الهييلةةي .فظريةةة المروفةةة المحةةدود ة عةةدم التجةةاف ة المروفةةة اللزجةةةة والمروفةةة المةةةامية .مييافييةةا
الفمو.
(ح ب  ) 0011عمليات تص
ت ةي افتقا اليتلة والثرموديفامييا علي ر الفص الييميائية.أة وتصميم العمليات مث التق يرة
االمتصااة االفتقاء والتةلور .عمليات تةاد األيوفات واليروماتوجراتيا واألغشية.

(ح ب  ) 0001إليتروفيات حيوية ةية
الحةاةات والفاقالت  .أق اب التوصي اليهرةي  .ميةرات األجهز  .ميةرات العز  .معالجة اإلشارات
و يةةةا  .المةةةةدالت الو يةةةة وتعةةةدد اإلشةةةارات  .لوحةةةات الةيافةةةات  .فةةةاقالت إشةةةار الوةةةروج .الوةةةواا
اليهرةائية للقلب .مثلةم أيفتهةوتن .ةر التقةا اإلشةار اليهرةائيةة للقلةب .األق ةاب .معاوقةة األق ةاب
وتيثيرها علي اإلشارات الحيوية .الميةر الحيو  .الموجات الموية .الموجات العضلية.

(ح ب ) 0000مفظومات تصوير ةي
التصةةوير ةاةةةتودام األشةةعة الةةةيفية :تيةةوين صةةور األشةةعة الةةةيفية واليش ة عفهةةا ة توليةةد األشةةعة
الةيفية ةتفاع األشعة الةيفية م المةاد ة مةةدالت صةور األشةعة الةةيفية ة مريةزات صةور األشةعة
الةةةيفية .األشةةعة الةةةيفية المق عيةةة ةاةةةتودام الحاةةةب  :معةةدات المة ة ة مصةةادر األشةةعة الةةةيفية ة
الياشفات ر إعاد ةفاء الصور ة أداء الفظام ة االةتودامات اإليليفييية .التصةوير ةاةةتودام المةواد
المشةةعة  :العقةةاقير المشةةعة ة المعةةدظات ة أفظمةةة التصةةوير ةةةالمواد المشةةعة ة االةةةتودامات اإليليفيييةةة
.التصةةوير ةاةةةتودام الحةةرار  :التصةةوير ةاةةةتودام الةلةةورات الةةةائلة ة الياشةةفات الحراريةةة الياشةةفات
الفوتوفيةة أفظمة التصوير ة العوام الفيزيائية والفةيولوجية.
التصوير ةاةتودام الموجات تو الصوتية  :األة الفيزيائية الةتودام الصوت ت التردد العةالي تةي
مجةا ال ةب .الوةواا الصةوتية لألفةةجةة افتشةار الصةةوت تةي األفةةجة .التفاعة ةةين الموجةات تةةو
الصوتية والجةيمات الةازية وظاهر التفريه .التيثيرات الحرارية والةير حرارية الةيولوجية للموجةات
تةةو الصةةوتية.توليد الموجةةةات تةةو الصةةوتية واليشةةة عفهةةا ة المةةةدالت ة ةةةر الصةةدى الفةضةةةي
التشويصي ة ر التةجي المق عية ة ماةحات الزمن الحقيقي ة الماةحات اإلليتروفية ة ر دوةلر
التشويصةةية ة المو ةةات المق عيةةة ةاةةةتودام الحاةةةب  .التصةةوير ةاةةةتودام الةةرفين المةفا يةةةي.
التصوير ةاةتودام الموجات اليهرومةفا يةية .اةتقةا الصور وتقييمها.

(ح ب  ) 0001مواد حيوية ةية
وواا المواد الحيوية :التفاة الحيو ة وواا الة
للزرع تي الجةم.

ة االرتةةا  .وةواا اإلجهةاد  .المةواد القاةلةة

(يهر  ) 0000تحيم آلي
اةتراتيجيات التحيم  .الدالة االفتقالية وتيوير االفتقا  .أداء الفظام تي الزمن وتقدير معامالت الفموتج
مةةن األداء الزمفةةي المحة الهفدةةةي للجةةتور  .األداء تةةي مجةةا التةةردد واةةةتقرار الفظةةام تات التةتيةةة
المرتد  .تصميم المتحيمات  -المتحيمات الصفاعية  .الميةرات الهوائية والهيدروليييةة  .فظةم الةتحيم
الالو ية  .التحيم المثالي  .فظم التحيم قوية االةتقرار.
(عام  ) 0000وعي ةيئي صحي
المفاهيم األةاةية للةيئةة – مصةادر التلةوم األةاةةية – ال ةر اآلمفةة للةتولا مةن الففايةات الملوثةة
للةيئة – المواد الو ر و ر التعام معها – مولفات المةتشفيات و ر التولا اآلمن مفها – فظم
العفاية الصحية – التوعية الصحية – إدار العفاية الصحية – المعايير القياةية والقواعد المفظمة .

(إلك  ) 0000فظرية المجاالت
تحلي المتجهات .شد المجا اليهرةائي والجهد لتوزيعةات موتلفةة للشةحفة .يثاتةة الفةيل اليهرةةائي.
قافون جاو  .التفر وفظرية التفر  .مفحدر الجهد وال اقة للفظم المشحوفة .ريقة الصور .الةةعة.
معادالت ةواةون والةال  .المجا المةفا يةي الثاةت .قافون ةايوت وةةاتارت .قةافون أمةيةر الحلقةي.
االلتواء  .فظرية ةتوي  .القو المةفا يةية .المواد المةفا يةية .الدوائر المةفا يةةية .الحةم والحةم
المتةاد .

(ح ب  ) 0001أجهز تعويضية ومييافييا حيوية
الترييب االةتاتييي ووظيفة ي من :الفظام الهييلي والفظام العضلي .المييافييا الحيوية لحرية الجةم.
األفواع األةاةية لحرية العظام والمفاصة  .األفةواع الرئيةةية للحريةات عفةد المفاصة  .مييافييةا حريةة
الريةةةة وةةةارا متةةرات ييفماتييةةا الجةةةم .العضةةالت والحريةةة .فمتجةةة دور حريةةة اإلفةةةان ةاةةةتودام
اليمةيوتر .رةم العضالت .فشا العضالت أثفاء الحرية .ت ةيقات أة المييافييا علي الفظام العضةلي
الهييلي.

المحتوى العلمي لمقررات الفرقة الراةعة
قةم  :الهفدةة الحيوية ال ةية
(الك  )0011معالجة اإلشارات
مقدمة تي فظرية اإلشةارات تات الةزمن المتق ة والمةةتمر للةفظم الةيةر متةيةر زمفيةا .فظةام المعالجةة
التفةةاظر  .اإلشةةارات المتفرقةةة وأفظمتهةةا .األفظمةةة الرقميةةة .DFT, FFT .تحويةة  .Zتحقيةة وتصةةةميم
المرشحات.

(ح ب  ) 0010مفظومات حيوية ةية ()1
أةاةيات راةم موجات القلب  . ECGالميوفات الةفائية لراةم موجات القلب  .أةاةيات راةةم موجةات
الم  . EEGالميوفات الةفائية لراةم موجات الم  .أةاةيات راةم موجات العضالت  . EMGالميوفات
الةفائية لراةم موجات العضةالت  .أةاةةيات رواةةم الموجةات األوةرى الفاتجةة عةن الجةةم والميوفةات
الةفائية لها  .مفظومات العالج ةالموجات اليهرومةفا يةية  .مفظومات العالج ةالموجات تو الصوتية
 .مفظومات الجراحة اليهرةائية .مفظم ضرةات القلب  .مفش القلب اليهرةائي.

(إلك  ) 0010األفظمة الوةير
اآلالت التيية  .التياء االص فاعي  .مقدمةة تةي أفظمةة الوةةر  .الوصةائا األةاةةية ألفظمةة الوةةر :
ميوفات فظام الوةر (قاعد معلومات ة تايةر تعالةة ة آلةة االةةتفتاج ة وةةائ التفةةير ة المواجهةة) .
وصةةائا فظةةةام الوةةةةر  .مقارفةةةة ةةةةين الةرمجةةةة العاديةةةة .وهفدةةةةة تمثيةةة المعلومةةةات  .ةةةر تقفيةةةة
االةتفتاج :التعلي ة االةتفتاج ة التةلة األمامي ة التةلة الولفي  .ال ر األةاةةية للةحةم  .مثةا
تي أفظمة الوةر  .أفظمة الوةةر المةفيةة علةي القواعةد  .تصةميم أفظمةة الوةةر المةفيةة علةي القواعةد
ة ريفة التةلة األمامي  .التعلي غير المؤيد  .المف ة المةةهم  .أفظمةة الوةةر المةفيةة علةي الهيية .
االةتفةار عن المعلومات  .هفدةة المعلومات.

(ح ب  ) 0010عمليات عشوائية
مقدمة عن ال ر العشوائية تي هفدةة االتصاالت .االحتماالت .التعةير عن الشي المةوجي العشةوائي.
عمليةةة جةةاو العشةةوائية .المرش ة المتةةآل ومرش ة ويفةةر ومرش ة يالمةةان  -ةةةويي وال ةةر اليفةةئ
إلرةا اإلشارات.

(ح ب  ) 0011ديفامييا الةوائ الحيوية
وصائا الةريان الديفامييي للةوائ الحيوية ةالجةم  -الةريان تحت تيثير الجاتةية األرضية تيثير
اللزوجةةة عل ة ةةةريان الةةةوائ الحيويةةة  -الةةةريان المض ة رب تةةي الةةةوائ الحيويةةة  -الوصةةائا
الديفامييية للدم  -تدت الدم تي الشرايين واألورد  -وصائا الصمامات الموجود ةالجةةم  -التةدت
الدقي .

(ح ب  ) 0001المشروع

(ح ب  ) 0000محايا وتعري

الفماتج ال ةية

مقدمة  .أفواع الفماتج والهد مفها وحدود اةتوداماتها  .تحقي الفماتج  .أ وار الفموتج  :تحديد
المشةةيلة ة الةيافةةات المعمليةةة ة التقريةةب ة الفةةرول الم لوةةةة للتعةيةةر عةةن الفمةةوتج رياضةةيا ة تحقي ة
الفتةائ  .فمةةاتج الحريةة الةشةةرية  :فمةةاتج العضةالت لمايةةةوي وتويجةةت ة فمةوتج الفتيلةةة المفزلقةةة .
الفمتجةةة ةاةةةتودام العفاصةةر المحةةدد  .دوا التحوية  .االةةةتجاةة التردديةةة  .مقارفةةة الفمةةاتج ةالةيافةةات
المع مليةةة تةةي حالةةة حريةةة العةةين  .أفظمةةة الحجةةرات ةاةةةتودام فمةةوتج الوةةزان غيةةر المحيةةم وتفظةةيم
الجلويوز واألفةولين  .فماتج األعصاب .فماتج األغلةية .صياغة مشيلة التعر غلي األفمةا  .ال ةر
اإلحصائية والترييةية  .المصف والةارامترى وقرار ةا  .التصفي الال ةارا متر  .التحلي التفريقي
 .التحلي المتةلور  .قواعد التعر  .تحلي المشاهد.

(ح ب  ) 0001مفظومات حيوية ةية ()0
مفظومات العالج ةالموجات اليهرومةفا يةية  .مفظومات العالج ةالموجات تو الصةوتية  .مفظومةات
الجراحة اليهرةائية .مفظم ضرةات القلب  .مفش القلب اليهرةائي.

(ح ب  ) 0000الشةيات العصةية وت ةيقاتها
مقدمة  .فماتج الشةيات العصةية  .تيوين الشةية العصةية  .مفظومة التعليم  .التعليم ةتصحي الو ةي .
التعلية ةواة ة هيب  .التعليم اإلشراتي  .التو ي الموزع للتاير  .مصفوتة التاير الةالتية  .فظريةة
التقارب  .ووار زم االفتشار الولفي  .التقارب المتةارع .

(الك  ) 0000مشةالت وحاةةات دقيقة

لةة التجمي – أفواع األوامر – ر العفوفة – األوامر الدائرية المشرو ة – المشةالت تات األ را
الموتلفة ( الثمافية والةتة عشر واالثفان والثالثون رتا) رة المشةالت الرقمية.

(ح ب  ) 0000معدات التحالي
ر القيا اليهرةائي (مث القيا الجهةد ة القيةا التوصةيلي ة تو ةي األلةوان … الة ) القيةا
اليروماتوغراتي .القيةا ال يفةي لل ةقةات الرقيقةة وللةور وللفواصة ةةين  :غةاز  -ةةائ ة ةةائ -
ةائ  .اليلور ومتر ة القيا ةاألشعة تو الةففةجية وتحت الحمراء  .ت ةيقات تةي مجةا الهفدةةة
الحيوية ال ةية .

(ح ب  ) 0001تحلي الفظم الةيولوجية
أةاةةةيات تيةةوين وعم ة األفظمةةة الةيولوجيةةة :الجزيئةةاتة الواليةةاة األفةةةجة .المييافيييةةات الجزيئيةةة
للعمليات الجيفية .الفةيولوجيا الثديية للواليا.

