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 مقدمة

احلمد هلل الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على من ُبعث ُمعلمًا للناس 

فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور  ؛وهاديًا وبشريًا، وداعيًا إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريًا

 مد بن عبداهلل وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:حمنبينا ومعلمنا وقدوتنا األول العلم واهلداية، 

تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل 

هنية املتوفرة يف سوق العمل السعودي، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات الوظائف التقنية والفنية وامل

السديدة من لدن قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا على اهلل 

ثم على موارده وعلى قوة شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار قدمًا يف دفع عجلة التقدم 

 التنموي، لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف الدول املتقدمة صناعيًا.

خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج  اإلدارة العامة للمناهجوقد خطت 

تلك التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب 

هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنية ومن بعده مشروع املؤهالت ، وقد متثلت املتطلبات

املهنية الوطنية، والذي ميثل كل منهما يف زمنه، الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد 

ؤسسة العامة املعايري وكذلك املؤهالت الحقاً يف بنائها على تشكيل جلان ختصصية متثل سوق العمل وامل

للتدريب التقين واملهين حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، 

لتخرج هذه اللجان يف النهاية بنظرة متكاملة لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية 

 يف حتقيق متطلباته األساسية.

" ملتدربي كليات التقنية تقنية االتصاالت يف قسم  االتصاالتيبية "خطة وتتناول هذه اخلطة التدر

على وصف مقررات هذا التخصص ليشمل موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب املهارات الالزمة 

 هلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد خترجهم من هذا الربنامج.

وهي تضع بني يديك هذه اخلطة التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل أن تسهم  جاإلدارة العامة للمناهو

 بشكل مباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط خاٍل من التعقيد. 

واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها واملستفيدين منها ملا حيبه ويرضاه؛ إنه مسيع جميب 

 الدعاء.

 للمناهجاإلدارة العامة 
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 الفهرس  

 الصفحة املوضوع م

 2 .مقدمة 1

 3 .الفهرس 2

 4 .وصف الربنامج 3

 .وصف الربنامج 

 .اهلدف العام للربنامج 

 األهداف التفصيلية للربنامج. 

 5 .توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية 4

 8 التخصصية. غالف الوصف املختصر للمقررات التدريبية 5

 9 التخصصية. الوصف املختصر للمقررات التدريبية 6

 13 التخصصيةللمقررات الوصف التفصيلي غالف  7

8   14 نظم تشغيل حاسبات وجتهزة االتصاالت املتنقلة 

9  17 دوائر كهربائية 

10  25 الدوائر املنطقية واملعاجلات الدقيقة 

11  30 اساسيات االتصاالت 

12  36 الكرتونيات 

13  44 ونيةورشة الكرت 

14  50 اساسيات االتصاالت الرقمية 

15  57 اهلوائيات وانتشار املوجات 

17  61 خطوط النقل واأللياف البصرية 

18  66 اساسيات اهلاتف واملقاسم الرقمية 

19   72 اتصاالت البيانات والشبكات 

20  76 تقنية امليكروويف واالقمار االصطناعية 

21   81 املتنقلةاالتصاالت 

22  86 املالحق واملراجع 

23   89 خمترب-ورشة–قائمة التجهيزات التفصيلية ل معمل 

24  94 ملحق عن أدوات التقييم 

25  97 املراجع 
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 صف الربنامج: و

و ، للتخصُُُص سُُُوق العمل اةلية  مبا يتوافق مع احتياجات تقنية االتصُُُاالتيف قسُُُم  االتصُُُاالتصُُُُمم دبلوم 

مثانية  تدرييب مدة كل فصُُل، نصُُفيةفصُُول تدريبية  مخسُُةيف ، يف الكليات التقنيةى هذا التخصُُص التدريبب عل يتم

، مبا سُُُوق العمل  سُُُاعة تدريب عملي يف (490)إىل  تدريب، إضُُُافة ( سُُُاعة1568) مبجموع ،تدريبيًا عشُُُر أسُُُبوعًا

 ساعة معتمدة.    (78يعادل )

وتوعية املتدرب  االتصاالت التماثلية والرقمية  تقنية املهارات التخصصية يف: . على  يف هذا الربنامجويتم التدريب 

ية يف جمال وسائط نقل االشارات واهلوائيات    بأهمية وسائل السالمة وكيفية تطبيقها، باإلضافة إىل املهارات التخصص        

إضُُُافة اىل مهارات عامة يف   املتنقلة.الشُُُبكات وتقنيات امليكروويف واألقمار الصُُُناعية وأنظمة اهلاتف واالتصُُُاالت    و

، والرياضُُُُُُيات، وتطبيقات احلاسُُُُُُب ا لي، والتعرف على عامل   واللغة اإلجنليزية، واللغة العربية، الثقافة اإلسُُُُُُالمية 

 .(السلوك الوظيفي ومهارات اإلتصالأو )مقرري التوجيه املهين والتميز و األعمال

،  تقنية االتصُُاالت من قسُُماالتصُُاالت معية املتوسُُطة يف ختصُُص دة اجلاهذا الربنامج الشُُها مناخلرجيومينح 

االرسال   الت التالية: فين اتصاالت ،التشغيل والصيانة ألجهزة االتصاالت ،اجلوال،حمطات      يعمل يف اجملا أن ومن املتوقع

واالسُُتقبال وكذلك  يف جمال شُُبكات االتصُُاالت وكذلك العمل يف تركيب وصُُيانة وتشُُغيل اجهزة االتصُُاالت يف      

 ل.الشركات اخلاصة للمجا

 اهلدف العام للربنامج:

 تقنية االتصُُُُُُاالتيهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسُُُُُُة العمل يف جمال  

 يف اإلطار الوطين للمؤهالت اخلامسوحيصل على املستوى 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 :أنبنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على 

 . التعامل مع تقنيات االتصاالت التماثلية و الرقمية من الناحية الفنية 

 .استخدام أجهزة الفحص و القياس لدوائر االتصاالت 

  . تركيب و تشغيل و صيانة خطوط النقل و األلياف البصرية 

 . القيام بأعمال الصيانة ألنظمة االتصاالت 

 . املشاركة يف مراقبة شبكات االتصاالت املختلفة 

 . معرفة املصطلحات التخصصية املرتبطة بتقنية االتصاالت 

 ات على شبكات املعلومات .معرفة املفاهيم  و اكتساب املهارات األساسية لكيفية تراسل البيان 

 . التعامل مع تقنيات امليكروويف و االتصاالت عرب األقمار الصناعية 

 ( 3التعامل مع أنظمة االتصاالت املتنقلة احلديثةG,4G,WiMax,Bluetooth,Wifiونظام)GSM 

 بشكل خاص وشبكاتها وطرق اإلرسال اخلاصة بها.

 هلاتف .التعامل مع تقنيات املقاسم الرقمية و أنظمة ا 
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 The Study Plans Distributed on semestersالفصلية )النصفية(توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية

1
s
t 

s
e
m

e
s
te

r 

N
o. 

Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ول
أل

يب ا
ري

تد
 ال

صل
لف

ا
 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ICMT  101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT 101 2 0 4 0 4 101 1 حاسب 101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

2 ENGL 8101 English Language -1  ENG 8101 3 3 0 1 4 101 2 جنلا 101 1-لغة إجنليزية   جنل 

3 
VOCA 107 

Vocational Guidance & 
Excellence 

 VOC 107 2 2 0 0 2 101 مهين 101 التوجيه املهين والتميز  مهن 
3 

KABB 101 Know About Business(1)  KAB 101      101 زكاب 101 التعرف على عامل األعمال  كاب 

4 MATH 121 Mathematics  MAT 8121 3 3 0 1 4  121 4 ضاري 121 الرياضيات  ريض 

5 PHYS 101 Physics  PHY 8111 3 2 2 1 5 101 5 يفيز  101 فيزياءال  فيز 

6 TCOM 101 Electric Circuits  COM9116 5 4 2 0 6 91166 تصلا 101 دوائر كهربائية  تصل 

Total Number of Units 18 14 8 3 25 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
 

 
 

 
 

s
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ي
ان

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ARAB 101 Technical Writing  ARB 101 2 2 0 0 2 101 1 يعرب 101 الكتابة الفنية  عرب 

2 ENGL 102 English Language -2 ENGL101 ENGL8102 3 3 0 1 4 102 2 جنلا 102 (2)لغة إجنليزية  جنلا 101 جنل 

3 TCOM 121 
Mobile and PC operating 

Systems 
ICMT 101 COM211 1 0 2 0 2 211حاسب 101 تصل 

حاسبات وأجهزة  نظم تشغيل

 االتصاالت املتنقلة
 3 اتصل 121

4 TCOM 102 Electronics TCOM 101 COM9227 4 2 4 0 6 92274 تصلا 102 الكرتونيات اتصل 101 تصل 

5 TCOM 131 
Logic Circuits & 
Microprocessors 

TCOM 101 COM 123 4 3 2 0 5 1235 اتصل 131 الدوائر املنطقية واملعاجلات الدقيقة اتصل 101 تصل 

6 TCOM 111 Basics of Communications TCOM 101 COM 9136 4 3 2 0 5 91366 اتصل 111 أساسيات االتصاالت اتصل 101 تصل 

Total Number of Units 18 13 10 1 24 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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3
rd

 s
e
m

e
s
te

r
 

N
o. 

Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ث
ال

لث
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM101 Islamic Studies  
ISL 101 
ISL 102 2 2 0 0 2 

 سلم 101

 سلم 102
 1 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

2 ENGL 103 English Language -3 ENGL 102 ENG 8103 3 3 0 1 4 103 2 جنلا 103 (3)لغة إجنليزية  جنلا 102  جنل 

3 TCOM 203 Electronic Workshop 
TCOM111 
TCOM102 

COM 224 2 0 4 0 4 224تصل 
 اتصل111

 اتصل 102
 3 تصلا 203 ورشة إلكرتونية

4 TCOM 212 
Basics of Digital 
Communications 

TCOM111 COM  9231 4 3 2 0 5 92314 تصلا 212 أساسيات االتصاالت الرقمية اتصل 111 تصل 

5 TCOM 241 
Antennas & Wave 

Propagation 
TCOM111 COM 232 4 3 2 0 5 2325 اتصل 241 اهلوائيات وانتشار املوجات اتصل 111 تصل 

6 TCOM 251 
Transmission Lines & Optical 

Fibers 
TCOM111 COM 9240 4 3 2 0 5 92406 اتصل 251 خطوط النقل واأللياف البصرية اتصل 111 تصل 

Total Number of Units 19 14 10 1 25 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 

 

4
th

 s
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

بع
را

 ال
يب

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 LEAS 101 Learning Skills   2 2 0 0 2   1 ماهر 101 مهارات التعلم 

2 
ETHS101 

Professional Ethics & 
Comm. Skills 

VOCA 101 ETH 101 2 2 0 0 2 101 سلكا 101 السلوك الوظيفي ومهارات االتصال مهين 101 سلك 
2 

KABB102 Know About Business(2) KABB 101 KAB 102      102 زكاب 102 (2التعرف على عامل االعمال) زكاب 101 كاب 

3 TCOM 213 
Basic Telephony & Digital 

Switching 
TCOM 212 COM 249 3 2 2 0 4 249 3 اتصل 213 أساسيات اهلاتف واملقاسم الرقمية تصل 212 تصل 

4 TCOM 261 
Data Communications & 

Networks 
TCOM 212 COM 9246 3 2 2 0 4 92464 اتصل 261 اتصاالت البيانات والشبكات تصل 212 تصل 

5 TCOM 242 
Microwave & Satellite 

Techniques 
TCOM 212 COM 9247 3 2 2 0 4 9247 5 اتصل 242 تقنيات امليكروويف واألقمار الصناعية تصل 212 تصل 

6 TCOM 262 Mobile Communications TCOM 212 COM 9248 3 2 2 0 4 9248 6 اتصل 262 االتصاالت املتنقلة تصل 212 تصل 

7 ENGL204 English Language (4) ENGL 103 ENG8204 3 3 0 1 4 204 7 جنلا 204 (4لغة إجنليزية ) جنلا 103 جنل 

Total Number of Units 19 15 8 1 24 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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5
th

 s
e
m

e
s
te

r
 

No. 
Course 
Code 

Course Name Equivalent 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر املقرر املكافى

س
ام

خل
يب ا

ري
تد

 ال
صل

لف
ا

 

 و.م

CRH 

1 TCOM 299 Co-operative Training COM 299 4 299 تصل 4299  التدريب التعاوني تصل 

Total Number of Units 4 المجموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
      

Total Number of semestersCredit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
78 56 36 6 98 

Total of training Hours (16×98)+ Cooperative training Hours (490) 2058  490+ التدريب التعاوني  1568 = 16× 98المجموع الكلي لساعات التدريب 
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ملقررات التخصص املختصرالوصف   
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 حال 4211 الرمز نظم  تشغيل املقرراسم 
الساعات 

 املعتمدة
1 

من حيث األوامر، نظام امللفات واألدلة،  LINUXيغطي هذا املقرر مقدمة لنظام التشغيل  الوصف:

 .استعراض وتنفيذ بعض األوامر  اخلاصة بنظام التشغيل.وذلك من خالل التدريب العملي ساعتان أسبوعيا

 

 تصل 9116 الرمز دوائر كهربائية املقرراسم 
الساعات 

 املعتمدة
5 

يشمل هذا املقرر الكميات والعناصر الكهربائية واملبادئ الرئيسة لتحليل الدوائر الكهربائية وذلك  الوصف:

للتيار املستمر و التيار املرتدد متضمنا توصيل التوالي والتوازي، قانون أوم، قوانني كريشوف، ونظرييت 

ة مبا يف ذلك حتليل معادالت الرتكيب وثفنن، ونظرية القدرة القصوى وتطبيقات ذلك على الدوائر املركب

املسارات والعقد باإلضافة إىل مبادئ عمل امللفات واملكثفات مع التيار املستمر واملرتدد و دوائر الرنني 

وتطبيقاتها كمقدمة ألنواع املرشحات اخلاملة ويتم أيضًا التعرف على اةول الكهربائي وأنواعه 

أسبوعيا  ساعاتتقديم األساسيات النظرية بواقع أربع  وخصائصه وبعض تطبيقاته اخلاصة.وذلك من خالل

 والتدريب العملي بواقع ساعتني يف األسبوع.

 

 4 الساعات املعتمدة تصل 4123 الرمز الدوائر املنطقية واملعاجلات الدقيقة املقرراسم 

الدوائر املنطقية حيث يتعرف على األنظمة  يتم تعريف وتدريب املتدرب يف هذا املقرر على أساسيات الوصف:

العددية والبوابات املنطقية وكيفية بناء واختزال الدوائر املنطقية. يلي ذلك التعرف والتدريب على الدوائر 

املنطقية األكثر تقدما مثل الدوائر التوافقية والدوائر التعاقبية والذاكرات. وأخريا التعرف على املكونات 

املعاجل الدقيق وكيفية برجمته ومعرفة األنواع احلديثة منه واملستخدمة يف التطبيقات  األساسية لبناء

ويتم ذلك بالتدريب النظري بواقع ثالث ساعات أسبوعيًا باإلضافة إىل التدريب العملي بواقع  الصناعية،

 ساعتني أسبوعيًا.

 

 4 الساعات املعتمدة تصل 9136 الرمز أساسيات االتصاالت املقرراسم 

يشمل املقرر املبادئ األساسية لالتصاالت التناظرية: أوساط اإلرسال، الطيف الكهرومغناطيسي  الوصف:

وتطبيقاته، عرض النطاق وسعة املعلومات، أمناط االتصال ، الضوضاء واملرشحات. كما يتناول حتليل 

لعمليات التعديل والكشف لكل من تعديل  اإلشارات ونظرية التعديل واخللط. ويتضمن األنواعاملختلفة

السعة وتعديل الزاوية بتقنياتها املختلفة مع عرض ألهم تطبيقاتها، باإلضافة إىل أنظمة التعدد بتقسيم الرتدد 

أسبوعيا والتدريب  ساعاتوتطبيقاتها يف اهلاتف، وذلك من خالل تقديم األساسيات النظرية بواقع ثالثة 

 األسبوع. العملي بواقع ساعتني يف
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 4 الساعات املعتمدة تصل 9227 الرمز إلكرتونيات املقرراسم 

الدايود وتطبيقاته يف يقدم هذا املقرر خصائص وتطبيقات العناصر اإللكرتونية األساسية مثل  الوصف:

الضوئي. وكذلك  توحيد التيار املرتدد باإلضافة إىل وظائفه اخلاصة كما يف دايودالزينروالفاركتوروالدايود

خصائص الرتانزستور بنوعيه: الثنائي القطبية وترانزستور تأثري اجملال وتطبيقاتهما املتعددة يف التكبري 

و بأساسيات مكرب العمليات وخصائصه واملواصفات الفنية له وتطبيقاتة من أنواع املكربات واملوائمة 

أهمها وأشهرها ومبدأ عملها وأخريًا يدرس املتدرب واملرشحات النشطة ثم التعرف على املذبذبات وأنواعها و

، وذلك من خالل تقديم األساسيات أهم دوائر التعديل وفك التعديل يف أنظمة االتصاالت التماثلية والرقمية

 .النظرية بواقع  ساعتني أسبوعيا والتدريب العملي بواقع اربع ساعات يف األسبوع 

 

 2 الساعات املعتمدة تصل 4224 الرمز ورشة إلكرتونية  املقرراسم 

يغطي املقرر هذا املقرر السالمة داخل الورشة واملعامل متعرضًا ألهدافها وطرق الوقاية أثناء العمل  الوصف:

 الديودات-امللف–املكثف –واإلسعافات األولية، وطريقة التعامل العملي مع العناصر االلكرتونية "املقاومة 

الدوائر املتكاملة " من حيث معرفة املواصفات الفنية هلا وقياساتها املختلفة وحتديد -الرتانزستورات–

صالحيتها، والتدريب على عملية اللحام بالقصدير باستخدام ادوات اللحام املختلفة، وجتميع العناصر على 

وفحص الدوائر وكشف األعطال عرب الدائرة املطبوعة كل مرحلة على حده وإجراء االختبارات الالزمة هلا 

 األجهزة املوجودة بالورشة. وذلك من خالل التدريب العملي بواقع أربع ساعات يف األسبوع.

 

 4 الساعات املعتمدة تصل 9231 الرمز أساسيات االتصاالت الرقمية املقرراسم 

يغطي هذا املقرر أساسيات االتصاالت الرقمية؛ نظرية أخذ العينات، تعديل النبضات، تعديل دلتا،  الوصف:

تعديل ترميز النبضات، التعدد بتقسيم الزمن، اإلرسال الرقمي، تقنيات الرتميز الرقمي، تقنيات ترميز 

و. ويتضمن ذلك أنظمة املصدر، تقنيات ترميز القناة، التزامن، الصيغ الرقمية للصورة والصوت والفيدي

التعديل الرقمي يف كال من النطاقني القاعدي والعالي وتطبيقاتها يف االتصاالت، وذلك من خالل تقديم 

 أسبوعيا والتدريب العملي بواقع ساعتني يف األسبوع. ساعات ثالثةاألساسيات النظرية بواقع 

 

 4 الساعات املعتمدة تصل 4232 الرمز اهلوائيات وانتشار املوجات املقرراسم 
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يف هذا املقرر يتم التعرف على املوجات الكهرومغناطيسية وخصائصها، وخصائص وسط االنتشار،  الوصف:

وانتشار املوجات املستوية املنتظمة داخل اوساط االنتشار املختلفة، وطرق انتشار املوجات 

الفنية، والتعرف اىل اخلصائص الكهرومغناطيسية، ويتعرف اىل اهلوائيات من حيث بنائها وخصائصها 

الفنية لعدد من اهلوائيات مثل اهلوائي نصف املوجة، واحللزوني، واحللقي، والطبق، ويتعرف اىل هوائيات 

املصفوفات، باإلضافة للتعرف على كيفية اختيار اهلوائيات للتطبيقات املختلفة وتطبيق ذلك على مناذج 

وائي اجلوال. وذلك بواقع ثالث ساعات نظري وساعتني عملي للهوائيات العملية مثل هوائي السيارة وه

 اسبوعيا.

 

 4 الساعات املعتمدة تصل 9240 الرمز خطوط النقل واأللياف البصرية املقرراسم 

يف هذا املقرر يتم التعرف على اخلصائص الكهربية وخصائص االنتشار خلط النقل الثنائي والكبل  الوصف:

اةوري ومعرفة خصائصهما، ويتعرف على مبدأ عمل األلياف البصرية، وعلى مشاكل اإلرسال عرب الليف 

املشاكل اليت  البصري مثل التوهني والتشتيت، ويتعرف على الكبالت البصرية بأنواعها املختلفة وأهم

تواجه تشغيل الكبالت البصرية ويتعرف على مشاكل الربط والتوصيل بني األلياف البصرية، ويتعرف على 

مكونات النظم البصرية ومنها املصادر الضوئية والكواشف البصرية وكيفية عملهما وخصائصهما، 

ساعات نظري وساعتني  ثالثة. وذلك بواقع SDH, SONETويتعرف على شبكات األلياف البصرية مثل 

 عملي اسبوعيا.

 

 3 الساعات املعتمدة تصل4249 الرمز أساسيات اهلاتف واملقاسم الرقمية املقرراسم 

يف هذا املقرر يتم التدريب على أساسيات اهلاتف والشبكات اهلاتفية، واملفاهيم األساسية للمقاسم الرقمية،  الوصف:

ومراحل معاجلة املكاملات اهلاتفية مع التعرف على تقنيات التبديل وأنظمة التأشري، وختطيط األرقام يف 

وذلك من خالل تقديم األساسيات النظرية  (5ESS)الشبكة اهلاتفية، وتطبيق هذه املواضيع على املقسم 

 بواقع ساعتان أسبوعيا والتدريب العملي بواقع ساعتني يف األسبوع  

 

 3 الساعات املعتمدة تصل9246 الرمز اتصاالت البيانات والشبكات املقرراسم 

للشبكات،  يف هذا املقرر يتم التدريب على املفاهيم األساسية يف تركيب ومتديد وسائط النقل الوصف:

( يف بناء الشبكات، Router( واملوجة )Switchوتركيب الشبكات اةلية، واستخدام جهازي اةول )

والتدريب العملي بواقع ساعتني يف  ساعتان، وذلك من خالل اةاضرات النظرية بواقع  IPوتقسيم عناوين 

 األسبوع.

 

 3 الساعات املعتمدة تصل9247 الرمز تقنيات امليكروويف واألقمار االصطناعية املقرراسم 
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يف هذا املقرر يتم التدريب على املكونات األساسية لشبكات امليكروويف من خالل التعرف على خطوط  الوصف:

النقل، وأجهزة وعناصر نظم امليكروويف، والتعرف على خصائص االنتشار، وحسابات الوصالت ملوجات 

االصطناعية املختلفة  امليكروويف. وتنمية مهارات املتدرب لكيفية التعامل مع تقنيات االتصال عرب األقمار

ويتم التعرف على تطبيقات اتصاالت األقمار االصطناعية مثل البث اإلذاعي والتليفزيوني واتصاالت املعلومات 

ومكوناته واستخداماته.  GPSومزاياه وعيوبه ونظام حتديد املواقع  VSATsواالنرتنت وباألخص نظام 

 ساعاتانمار االصطناعية وكيفية عملها. وذلك بواقع باإلضافة للتعرف على مكونات حلقة االتصال باألق

 نظري وساعتني عملي اسبوعيا.

 

 

 

 3 الساعات املعتمدة تصل9248 الرمز االتصاالت املتنقلة املقرراسم 

يتم يف هذا املقرر تعريف املتدرب بأنظمة االتصاالت املتنقلة التقليدية القدمية واحلديثة ومراحل تطور هذه  الوصف:

( ويتعرف املتدرب بشكل خاص على النظام العاملي لالتصاالت 0G – 4Gاألنظمة وخدماتها جيالً بعد جيل ) 

بشيء من التفصيل من حيث مواصفاته، مكوناته، التوزيع اجلغرايف للتغطية، مشاكل  GSMاملتنقلة 

اإلرسال وحلوهلا وآلية اإلرسال. كذلك يتعرف املتدرب على أنواع القنوات ونظام القنوات املستخدم يف نظام 

GSM قلة حيث يتعرف باإلضافة إىل تعرفه بالتقنيات احلديثة يف نقل البيانات عرب أنظمة االتصاالت املتن

، وأنظمة اجليل الثالث الرابع إضافًة إىل أنظمة GPRS، وHSCSDعلى العديد من هذه األنظمة منها 

ومواصفات ومعايري وخدمات كٍل منها.  WiMaxو  WiFiالشبكات الالسلكية من خالل دراسة تقنييت 

 األسبوع. نظرية والتدريب العملي بواقع ساعتني يف ناتوذلك بعرض املقرر بواقع ساع
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ملقررات التخصصالتفصيلي الوصف   

الوصف املختصر ملقررات التخصص
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 اتصل 121 لرمزا حاسبات وأجهزة االتصاالت املتنقلة نظم  تشغيل سم املقررا

 حاسب 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   1  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   0  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

من حيث األوامر، نظام امللفات واألدلة، استعراض وتنفيذ  LINUXيغطي هذا املقرر مقدمة لنظام التشغيل 

 .بعض األوامر  اخلاصة بنظام التشغيل.وذلك من خالل التدريب العملي ساعتان أسبوعيا

 هلدف العام من املقرر: ا

مع الرتكيز على بعض األوامر لعمل  LINUXيهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات األساسية لنظام 

 النظام.

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن::   ألهداف التفصيلية للمقررا

 .LINUXيلم بأساسيات نظام   -1

 .يستخدم سطر األوامر يف النظام  -2

 .قوم بإظهار نظام  امللفاتي  -3

 .يقوم بتنفيذ بعض األوامر اهلامة  -4

 .يقوم بإنشاء امللفات واألدلة  -5

 .جيري العمليات على امللفات واألدلة    -6

 يتعامل مع جهاز الكمبيوتر  -7

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )

 
 العملية

 2 أساسيات الكمبيوتر

 LINUX 4مقدمة لنظام 

 4 األوامرالعمل على سطر 

 LINUX 10إظهار نظام امللفات يف 

 4 القيام بتنفيذ بعض األوامر اهلامة

 2 إنشاء امللفات واألدلة
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 6 إجراء العمليات على امللفات واألدلة

 32 اجملموع

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .القياسالتقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة مع أجهزة   -1

 .الوصالت الكهربية و العدد املستخدمة السالمة يفتعليمات  التقيد ب  -2

 التقيد بتعليمات السالمة اخلاصة باجراءات اإلسعافات األولية يف حالة اإلصابة بالكهرباء.  -3

 

 املنهج التفصيلي )نظم تشغيل(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االلي: مقدمة للحاسب االوىلالوحدة  2

 )العتاد)األجزاء اةسوسة للكمبيوتر 

 )الربجميات)األجزاء الغري ملموسة للكمبيوتر 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 Betty Lincoln, Digital Electronics, 1/e, 2014, Ch.15 1- 

 الثانية: مدخل لنظام التشغيل لينكس: الوحدة 4

 تعريف نظم التشغيل 

 وظائف نظم التشغيل 

 أنواع أنظمة التشغيل 

 مقارنة بني نظم التشغيل 

 نبذة عن نظام لينكس 

  التوزيعاتDistributions 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
 Roderick W. Smith,Linux Essentials, 2012, Ch.1 

 
1- 

 الوحدة الثالثة: تثبيت نظام التشغيل لينكس: 4

 اإلعداد لتثبيت التظام 

  التعريف بأنظمة امللغاتfile systems 

 مراحل تثبيت النظام 

 بدء تشغيل لينكس 

  سطح مكتبKDE 

 الواجهة النصية للنظام 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 Bill Ogden,IBM System z Personal Development Tool: Volume 2 

Installation and Basic Use ,  2013, Ch.1 
1- 
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 98من 16

 املنهج التفصيلي )نظم تشغيل(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

 
Emmett Dulaney,Linux All-in-One For Dummies, 5th Edition, 2014 Ch. 2 

 

 لنظام لينكس األساسيةاألوامر الوحدة الرابعة:  10

 الواجهة النصية للنظام 

 نظام امللفات يف لينكس 

 األوامر األساسية للتعامل مع نظام امللفات 

 إنشاء وحذف امللفات واألدلة 

 نسخ ونقل امللفات واألدلة 

 أوامر أخرى 

 الطباعة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

 -Ganesh SanjivNaik, Learning Linux Shell Scripting, 2015,Ch 1 1 مراجع املوضوع

 النصوص: حمررالوحدة اخلامسة:  6

 حترير النصوص حتت نظام لينكس 

  املفاهيم األساسية حول اةررvim 

  كيفية استخدام اةررvim 

 أوامر متقدمة 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع املوضوع
Ganesh SanjivNaik, Learning Linux Shell Scripting, 2015,Ch3 

 
1- 

 النظام  إدارةالوحدة السادسة:  6

 األوامر العامة إلدارة النظام 

 إدارة حسابات املستخدمني 

 إدارة اجملموعات 

 التصرحيات 

  العملياتإدارة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 -Brian Ward,  How Linux Works, 2nd Edition, 2014,Ch 7 1 مراجع املوضوع

 

 املراجع
  Richard Fox , Linux with Operating System Concepts, CRC Press, 2015   

  Roderick W. Smith , Linux Essentials,Sybex, 2012   
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 98من 17

 

 تصلا 101 لرمزا دوائر كهربائية سم املقررا

  تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    5 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    4 حماضرة

    2 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

يشمل هذا املقرر الكميات والعناصر الكهربائية واملبادئ الرئيسة لتحليل الدوائر الكهربائية وذلك للتيار 

املستمر و التيار املرتدد متضمنا توصيل التوالي والتوازي، قانون أوم، قوانني كريشوف، ونظرييت الرتكيب وثفنن، 

ة مبا يف ذلك حتليل معادالت املسارات والعقد باإلضافة إىل ونظرية القدرة القصوى وتطبيقات ذلك على الدوائر املركب

مبادئ عمل امللفات واملكثفات مع التيار املستمر واملرتدد و دوائر الرنني وتطبيقاتها كمقدمة ألنواع املرشحات اخلاملة 

تقديم األساسيات  ويتم أيضاً التعرف على اةول الكهربائي وأنواعه وخصائصه وبعض تطبيقاته اخلاصة.وذلك من خالل

 النظرية بواقع أربع حماضرات أسبوعيا والتدريب العملي بواقع ساعتني يف األسبوع.

 هلدف العام من املقرر: ا

معرفة املتدرب الكميات والعناصر الكهربائية واستخدام أجهزة القياس وفهم وتطبيق املبادئ الرئيسة والنظريات         

 والطرق املختلفة لتحليل الدوائر الكهربائية للتيار املستمر والتيار املرتدد.

 أن يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن::   ألهداف التفصيلية للمقررا

 .املرتدديستخدم املبادئ الرئيسة يف حتليل الدوائر الكهربائية البسيطة للتيار املستمر و  -1

 حيلل الدوائر الكهربائية البسيطة واملركبة للتيار املستمر.واملرتدد -2

 للتيار املستمر واملرتدد.الكهربائيةيستخدم نظريات حتليل الدوائر  -3

 الكهربائية.يقيس الكميات والعناصر  -4

 يفحص الدوائر الكهربائية. -5

 تعرف على خصائص الكميات والعناصر الكهربائية ووحداتها.ال -6

 يتعرف على أجهزة القياس الكهربائية. -7

 يستخدم القوانني األساسية للدوائر الكهربائية. -8

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 4 الكميات الكهربائية ووحداتها: الشحنة، التيار، اجلهد، املقاومة، القدرة.
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 98من 18

قانون أوم وقوانني كريشوف، واملقاومة املكافئة الكلية وقوانني جتزيء اجلهد والتيار 

 وحساب القدرة.

6 2 

 4 12 املقاومات يف دوائر التيار املستمر 

 2 10 نظريات الرتكيب وثفنن والقدرة القصوى.

 2 2 املكثفات يف دوائر التيار املستمر

 2 2 امللفات يف دوائر التيار املستمر

 2 6 مقدمة للتيار املرتدد

 6 10 دوائر املقاومة مع املكثف واملقاومة مع امللف

 2 6 دوائر املقاومة واملكثف وامللف

 6 6 املرشحات اخلاملة و احملوالت الكهربائية

 اجملموع
64 32 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة مع أجهزة القياس  -1

 .الوصالت الكهربية و العدد املستخدمة السالمة يفتعليمات  التقيد ب  -2

 اإلسعافات األولية يف حالة اإلصابة بالكهرباء. التقيد بتعليمات السالمة اخلاصة باجراءات  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة األوىل: الكميات والوحدات الكهربائية    4

 .الشحنة الكهربائية 

 .اجلهد الكهربائي 

 .التيار الكهربائي 

 .املقاومة الكهربائية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 -SivajiChakravorti ,Electric Field Analysis, 2015, Page 1-15 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الثانية: قانون أوم                                                                                                   4

  تطبيقه يف الدوائر الكهربائية.قانون أوم وكيفية 

 .الصيغ الثالثة لقانون أوم 

 .هبوط اجلهد يف املقاومة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
J. David Irwin; R. Mark Nelms, Engineering Circuit Analysis: International 

Student Version, Tenth Edition, 2011,Page 26-30 
1- 
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 98من 19

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ة الثالثة: القدرة يف الدوائر الكهربائية            دالوح 2

 القدرة 

 .القدرة يف الدوائر الكهربائية 

 .القدرة املقننة للمقاومات 

 .أعطال املقاومات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
Darren Ashby; Bonnie Baker; Ian Hickman; Walt Kester; Robert Pease; Tim 

Williams; Bob Zeidman,Circuit Design: Know It All,Newnes, 2011 Ch1.1.12 
1- 

 الوحدة الرابعة: توصيل املقاومات على التوالي                                                     4

  املقاومات على التوالي.توصيل 

 تطبيق قانون أوم يف دوائر التوالي. 

 .مصادر اجلهد على التوالي 

 .قانون كريشوف للجهد 

 .قانون جتزيء اجلهد 

 .القدرة يف دوائر التوالي 

 .قياس اجلهد بالنسبة لألرضي 

 .اكتشاف األعطال 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 -S. P. Bali, Electrical Technology, Volume 1, 2013 , Ch 4.18 -4.20 1 مراجع املوضوع

 الوحدة اخلامسة: توصيل املقاومات على التوازي                                              4

 .توصيل املقاومات على التوازي 

 حساب اخنفاض اجلهد يف دوائر التوازي. 

  للتيار.قانون كريشوف 

 جتزئة التّيار يف دوائر التوازي. 

 .القدرة يف دوائر التوازي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 -S. P. Bali, Electrical Technology, Volume 1, 2013 , Ch 4.21 -4.23 1 مراجع املوضوع

 السادسة: املقاومات على التوالي والتوازي الوحدة 4

  التوازي.-تعريف دوائر التوالي 

  التوازي.-حتليل دوائر التوالي 

 .اجلهد والتيار يف الدوائر املركبة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 -S. P. Bali, Electrical Technology, Volume 1, 2013 , Ch 4.24 1 مراجع املوضوع
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 98من 20

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 السابعة: حتليل الدوائر الكهربائية املركبة  الوحدة 6

 اهداف حتليل الدوائر املركبة عن طريق قوانني كريشوف 

 .الدوائر يف حالة أكثر من جهد مصدر 

 .أنواع مصادر تشغيل الدوائر الكهربائية 

  بتكوين معادالت املسارات املغلقة.حتليل الدوائر 

  .)حتليل الدوائر بتكوين معادالت نقاط التفرع )العقد 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
J. David Irwin; R. Mark Nelms ,Engineering Circuit Analysis: 

International Student Version, 2011,Page 52-100 
1- 

حتليل الدوائر الكهربائية امُلرّكبة باستعمال مبدأ الرتكيب الثامنة:  الوحدة 4

 وقانون ثفنن

 انواع مصادر تشغيل الدوائر الكهربائية 

 .مصادر اجلهد الثابت 

 مصادر التيار الثابت 

  املصادرحتويالت 

 .نظرية الرتكيب 

 .نظرية ثفنن 

 .نظرية القدرة القصوى 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
J. David Irwin; R. Mark Nelms ,Engineering Circuit Analysis: 

International Student Version, 2011,Page 101-155 
1- 

 التاسعة: املكثفات يف دوائر التيار املستمر            الوحدة 2

 .خواص املكثفات 

 .حساب سعة املكثف 

 .أنواع املكثفات 

 .توصيل املكثفات على التوالي والتوازي 

 .شحن وتفريغ املكثف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
Tildon H. Glisson Jr., Introduction to Circuit Analysis and Design, 2010, 

Page 237-300 
1.  

 العاشرة: امللفات يف دوائر التيار املستمر                              الوحدة 2

 )خواص امللف )اةاثة 

 .طريقة ختزين امللف للشحنات 

 .العالقة الرياضية للمحاثة بداللة اخلواص الفيزيائية 

  امللفات.أنواع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 98من 21

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .امللفات على التوالي والتوازي 

 .امللفات يف دوائر التيار املستمر 

 مراجع املوضوع
Thomas L. Floyd,David M. Buchla,Electric Circuits 

Fundamentals,2010, page 499-568 
1.  

 مقدمة إىل التيار املرتددالوحدة احلادي عشر:   6

 التيار املرتدد 

  موجات التيار املرتدد 

 قياسات التيار املرتدد 

 احلسابات البسيطة لدوائر التيار املرتدد 

 التمثيل االجتاهي أو الطوري للموجة اجليبية 

  األعداد املركبة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 املوضوعمراجع 
Ahmad Hemami, Electricity and Electronics for Renewable 

Energy Technology, 2015, Page 175-180 
1.  

 الوحدة الثاني عشر:  دوائر املقاومة واملكثف  6

 .املقاومة يف دوائر التيار املرتدد 

 .املكثف يف دوائر التيار املرتدد 

  توالي. –دوائر املقاومة واملكثف 

  توازي. –دوائر املقاومة واملكثف 

 .حسابات القدرة يف دوائر املقاومة واملكثف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
Ahmad Hemami, Electricity and Electronics for Renewable Energy 

Technology, 2015, Page 192-200 
1.  

 الثالث عشر:  دوائر املقاومة وامللفالوحدة  4

 امللف يف دوائر التيار املرتدد 

   توالي -دوائر املقاومة وامللف 

  توازي–دوائر املقاومة وامللف 

 حسابات القدرة يف دوائر املقاومة وامللف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
Ahmad Hemami, Electricity and Electronics for Renewable Energy 

Technology, 2015, Page 181-191 
1.  

 الوحدة الرابع عشر:  دوائر املقاومة واملكثف وامللف 6

  توالي –دوائر املقاومة واملكثف وامللف 

  توازي –دوائر املقاومة واملكثف وامللف 

 ظاهرة رنني التوالي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 98من 22

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ظاهرة رنني التوازي 

 مراجع املوضوع
Ahmad Hemami, Electricity and Electronics for Renewable Energy 

Technology, 2015, Page 224-226 
1- 

 الوحدة اخلامس عشر:  املرشحات اخلاملة 3

 تعريف املرشحات 

  مرشح إمرار الرتددات املنخفضةLPF 

  مرشح إمرار الرتددات العاليةHPF 

  مرشح إمرار نطاق تردديBPF 

  مرشح إيقاف نطاق تردديBSF 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
Brahmadeo Prasad Singh ,Electronic Devices and Integrated Circuits, 

2006,Page 149-157 
1.  

 الوحدة السادس عشر: احملوالت الكهربائية 3

 احلث التبادلي 

  تركيب اةول 

 نسبة التحويل يف اةوالت 

 أنواع اةوالت 

 أشكال اللفات يف اةوالت 

 اةوالت اخلاصة وتطبيقاتها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
Ahmad Hemami, Electricity and Electronics for Renewable Energy 

Technology, 2015, Page 289-300 
1- 

 

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 السالمة والتجهيزات  إجراءاتالوحدة األوىل:  2

 .إجراءات السالمة 

 .جتهيزات املخترب 

 .استخدامات أجهزة القياس 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الثانية: قياس الكميات الكهربائية األساسية     2

  قياس اجلهد ملصدر اجلهد 

 .قياسات اجلهد يف الدائرة الكهربائية 

 .قياسات التيار يف الدائرة الكهربائية 

 األداء العملي
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 98من 23

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 : قانون أوم                                                                                                          الثالثةالوحدة  2

 .حتقيق صيغة اجلهد لقانون أوم 

 .حتقيق صيغة التيار لقانون أوم 

 صيغة املقاومة لقانون أوم. حتقيق 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 : توصيل املقاومات على التوالي        الرابعةالوحدة  2

 .قياس املقاومة الكلية لدائرة التوالي 

  تجزيء اجلهد.قانونحتقيق 

 مقارنة قدرة املنبع بالقدرة املستهلكة يف املقاومات 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 : توصيل املقاومات على التوازي اخلامسةالوحدة  2

 ياس املقاومة الكلية لدائرة التوازي.ق 

 .حتقيق قانون كريشوف للتيار 

 .حتقيق قانون جتزيء التيار 

 قدرة املنبع بالقدرة املستهلكة يف مقاومات التوازي مقارنة 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 : نظرية ثفنن السادسةالوحدة  2

 .حتقيق نظرية ثفنن 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 : املكثفات يف دوائر التيار املستمر        السابعةالوحدة  2

 .املكثفات يف دوائر التيار املستمر 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الثامنة: امللفات يف دوائر التيار املستمر                             الوحدة 2

 .امللفات يف دوائر التيار املستمر 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي الوحدة  التاسعة: موجات التيار املرتدد وقياساته 2

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي العاشرة:  املقاومة يف دوائر التيار املرتددالوحدة   2

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع
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 98من 24

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة  احلادى عشر:  دوائر املقاومة واملكثف  2

  التجربة األوىل:  قياس املفاعلة السعوية للمكثفXc 

  التجربة الثانية: دوائر املقاومة واملكثف 

  توالي –دوائر املقاومة واملكثف 

  توازي –دوائر املقاومة واملكثف 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة  الثاني عشر: دوائر املقاومة وامللف 2

  التجربة األوىل:  قياس املفاعلة احلثية للملفXL 

  التجربة الثانية:  دوائر املقاومة وامللف 

o  توالي –دوائر املقاومة وامللف 

o  توازي –دوائر املقاومة وامللف 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة  الثالث عشر: دوائر املقاومة واملكثف وامللف 2

  توالي –التجربة األوىل:  دوائر املقاومة واملكثف وامللف 

  توازي –التجربة الثانية:  دوائر املقاومة واملكثف وامللف 

o ظاهرة رنني التوالي 

o ظاهرة رنني التوازي 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة  الرابع عشر: املرشحات اخلاملة 4

 ( التجربة األوىل:  مرشح إمرار الرتددات املنخفضةLPF) 

 ( التجربة الثانية:  مرشح  إمرار  الرتددات املرتفعةHPF) 

 ( التجربة الثالثة:  مرشح  إمرار  نطاق تردديBPF) 

 ( التجربة الرابعة:  مرشح إيقاف نطاق تردديBSF) 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي الوحدة  اخلامس عشر: احملوالت الكهربائية 2

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 

 املراجع
  Thomas L. Floyd,David M. Buchla,Electric Circuits Fundamentals,2010, page 

499-568 
  

  S. P. Bali , Electrical Technology, Volume 1, Pearson India, 2013.   
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 98من 25

 

 اتصل 131 لرمزا الدوائر املنطقية واملعاجلات الدقيقة سم املقررا

 تصلا 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تعاونيتدريب 

 )ساعة/أسبوع(

   3  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

الدوائر املنطقية حيث يتعرف على األنظمة العددية  يتم تعريف وتدريب املتدرب يف هذا املقرر على أساسيات

والبوابات املنطقية وكيفية بناء واختزال الدوائر املنطقية. يلي ذلك التعرف والتدريب على الدوائر املنطقية األكثر تقدما 

املعاجل الدقيق  مثل الدوائر التوافقية والدوائر التعاقبية والذاكرات. وأخريا التعرف على املكونات األساسية لبناء

ويتم ذلك بالتدريب النظري بواقع  وكيفية برجمته ومعرفة األنواع احلديثة منه واملستخدمة يف التطبيقات الصناعية،

 ثالث ساعات أسبوعيًا باإلضافة إىل التدريب العملي بواقع ساعتني أسبوعيًا.

 هلدف العام من املقرر: ا

املختلفة والعمليات والنظريات اخلاصة بالدوائر املنطقية ومن ثم التعرف على معرفة املتدرب بالبوابات املنطقية 

 الذاكرات وعلى املعاجل الدقيق وبرجمياته.

 :على أنوبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 .األعداد املختلفة والتحويل من نظام إىل آخر ةنظميستخدم أ  -1

 الدوائر املنطقية وكيفية عملها. بأساسيات يلم  -2

 .ول احلقيقة للدوائر املنطقيةاجد يستنتج  -3

 .البولينية الصيغ يكتب و يبسط  -4

 تعرف على الدوائر املنطقية التوافقية والتعاقبية.ي  -5

 لتعرف على أنواع الذاكرات وكيفية بنائها.ا  -6

 وكيفية عملها. األساسية املعاجل الدقيقمكونات يتعرف على   -7

 .باستخدام لغة التجميع املعاجل يقوم بربجمة  -8

 يتعرف على املواصفات الفنية للبوابات والدوائر املنطقية املختلفة وحموالت اإلشارة.  -9

 يتعرف على املواصفات الفنية للمعاجلات الدقيقة.  -10

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 6 أنظمة األعداد.
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 98من 26

 4 6 البسيطة. الدوائر املنطقية

 6 8 التوافقية. ةالدوائر املنطقي

 8 10 املتعاقبة. ةالدوائر املنطقي

 2 8 .الذاكرة

 4 6 مقدمة للمعاجل الدقيق.

 4 4 ملعاجل الدقيقا برجمة 

 اجملموع
48 32 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .كتيبات املواصفات املرفقة مع أجهزة القياسالتقيد بتعليمات السالمة الواردة يف   -4

 .الوصالت الكهربية و العدد املستخدمة السالمة يفتعليمات  التقيد ب  -5

 التقيد بتعليمات السالمة اخلاصة باجراءات اإلسعافات األولية يف حالة اإلصابة بالكهرباء.  -6

 

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة األوىل: أنظمة األعداد 6

 النظام العشري لألعداد 

 النظام الثنائي لألعداد 

 النظام السداسي عشر لألعداد 

 العمليات احلسابية على النظام الثنائي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
Ahmad Hemami,  Electricity and Electronics for Renewable Energy 

Technology, 2015, Page 646-661 
1- 

 الوحدة الثانية: الدوائر املنطقية البسيطة  6

  البوابات املنطقية 

 اجلرب البوليين 

 متثيل دائرة منطقية من خالل جدول احلقيقة 

 حتويل الصيغ البولينية إلي جدول احلقيقة 

 باستخدام اجلرب البوليين تبسيط الصيغ البولينية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
Ahmad Hemami,  Electricity and Electronics for Renewable Energy 

Technology, 2015, Page 675-695 
1- 
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 98من 27

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة الثالثة: الدوائر املنطقية التوافقية 8

  مورجاننظريات دي 

  اخلواص العامة للبواباتNOR, NAND 

  تصميم الدوائر املنطقية التوافقية باستخدام بواباتNOR, 

NAND 

 خارطة كارنوف يف تبسيط الدوائر املنطقية 

 دوائر اجلامع والطرح الثنائية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 -Betty Lincoln,Digital Electronics, 1/e, 2014,Ch 4.3 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الرابعة: الدوائر املنطقية املتعاقبة 10

  القالبات 

 مسجالت اإلزاحة 

 العدادات 

 وحدات التعدد أو منتخبات البيانات 

 وحدات فك التعدد 

  دوائر املزمنا  تTimers 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 -Betty Lincoln,Digital Electronics, 1/e, 2014,Ch 9 1  مراجع املوضوع

 الوحدة اخلامسة: مقدمة للمعاجل الدقيق 6

 احلاسب ا لي واملعاجل الدقيق 

 اللوحة األم 

 اإلخراج /وحدة اإلدخال 

 املكونات األساسية للمعاجل 

  نواقل املعاجل 

 الذاكرة 

 لغات احلاسب 

  املعاجلبرجمة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 -Betty Lincoln, Digital Electronics, 1/e, 2014,Ch 15 1 مراجع املوضوع

 مواجهات الدخل واخلرجالسادسة:  الوحدة 4

 خصائص وحدات الدخل واخلرج 

 )خريطة الذاكرة للدخل واخلرج)تشفري العنوان األدنى 

 التحويل املباشر باملصافحة 

 مقاطعة النقل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 98من 28

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 نقل الذاكرة املباشر 

 -Michael Tooley ,Servicing Personal Computers, 2014,page 58-69 1 مراجع املوضوع

 لذاكرة: التكوين الداخليلالسابعةالوحدة  4

 الشبه موصلة تقنية الذاكرة 

 تنظيم الذاكرة الداخلي 

 مسجالت شبه املوصل 

 نقل البيانات بني املسجالت 

 ذاكرات القراءة والكتابة 

 ذاكرة القراءة فقط 

 جتهيزات الذاكرة 

 سرعة تشغيل الذاكرة 

 متديد سعة الذاكرة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

  .Michael Tooley ,Servicing Personal Computers, 2014, Ch 1 1 مراجع املوضوع

 معاجلة البياناتالوحدة الثامنة:  4

 وظيفة املعاجل الدقيق 

 معاجلة البيانات 

 تنفيذ التعليمات 

 عمل وحدة احلساب واملنطق 

 مسجل احلالة 

 حتكم الربنامج 

 دورات اإلحضار 

  القفز املطلق 

 الربامج الفرعية 

  والتحكمترمجة التعليمات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 -Michael Tooley ,Servicing Personal Computers, 2014, Ch 1 1 مراجع املوضوع

 

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 املستخدمةالوحدة األوىل: التعرف على املعمل و األجهزة  2

 االجهزة واألدوات اخلاصة باملعمل 

 األداء العملي
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 98من 29

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة  الثانية: الدوائر املنطقية البسيطة  4

  التجربة األوىل: البوابات املنطقيةAND, OR  

  التجربة الثانية: البوابات املنطقيةNAND, NOR, NOT 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة  الثالثة:  الدوائر املنطقية التوافقية 6

  التجربة األوىل: البوابات املنطقيةXOR, XNOR 

  :البوليين .متثيل الدائرة املنطقية باستخدام التعبريالتجربة الثانية

 .ونظريات دي مورجان

  :دائرة اجلامع النصفي ودائرة اجلامع الكاملالتجربة الثالثة. 

 العملي األداء

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة  الرابعة:  الدوائر املنطقية التعاقبية  8

  :دائرة القالب التجربة األوىلSR  ودائرة القالبJK 

  :مسجالت اإلزاحةالتجربة الثانية . 

  :العدادات الثنائيةالتجربة الثالثة. 

  :ت.وحدات التعدد أو منتخبات البياناالتجربة الرابعة 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة  اخلامسة: الذاكرة  2

 الكتابة على الذاكرة والقراءة منها 

 توسعة الذاكرة 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة  السادسة: مقدمة للحاسب الدقيق 4

  :نواقل ربط املعاجل بالذاكرةالتجربة األوىل 

  :برجمة املعاجل الدقيقالتجربة الثانية 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي تصمم و تنفيذ عدة تطبيقات 6

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 

 املراجع

  M. Morris Mano,Digital Logic and Computer Design, Prentice- Hall, 

Inc. of India – 2000. 
  

  Betty Lincoln , Digital Electronics, 1/e, Pearson India , 2014   
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 98من 30

 تصلا 111 لرمزا أساسيات االتصاالت سم املقررا

 تصلا 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   3  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

يشمل املقرر املبادئ األساسية لالتصاالت التناظرية: أوساط اإلرسال، الطيف الكهرومغناطيسي وتطبيقاته، 

عرض النطاق وسعة املعلومات، أمناط االتصال ، الضوضاء واملرشحات. كما يتناول حتليل اإلشارات ونظرية التعديل 

لعمليات التعديل والكشف لكل من تعديل السعة وتعديل الزاوية بتقنياتها املختلفة مع  واخللط. ويتضمن األنواعاملختلفة

عرض ألهم تطبيقاتها، باإلضافة إىل أنظمة التعدد بتقسيم الرتدد وتطبيقاتها يف اهلاتف، وذلك من خالل تقديم 

 يف األسبوع.األساسيات النظرية بواقع ثالثة حماضرات أسبوعيا والتدريب العملي بواقع ساعتني 

 هلدف العام من املقرر: ا

يكون املتدرب قادرا على معرفة وشرح الرسومات التخطيطية املستخدمة يف أجهزة االرسال واالستقبال ويكون       

 قادرًا على التعامل مع عمليات التعديل املختلفة مبا يف ذلك تقنيات التعدد بتقسيم الرتدد.

 ان: علىوبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 يتعامل مع أساسيات االتصاالت من الناحية الفنية.  -1

 يتعامل مع أنظمة اإلرسال يف االتصاالت التماثلية بأنواعها.  -2

 تعامل مع اخلصائص الفنية ألجهزة االستقبال.ي  -3

 دد العوامل اليت تؤثر على جودة عمل أجهزة اإلرسال واالستقبال.حي  -4

 يتعامل مع الدوائر العملية ألنظمة التعديل التماثلية.  -5

 يتعامل مع الدوائر العملية ألجهزة اإلرسال واالستقبال التماثلية.  -6

 يتعامل مع طرق حماكاةأنظمة االتصاالت التماثلية.  -7

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 .8 8 مبادئ االتصاالت 

 .4 8 نظرية التعديل 

 .4 10 اإلرسال باستخدام تعديل السعة 

 .6 4 االستقبال باستخدام تعديل السعة 
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 االتصاالت

 
 

 98من 31

 .4 التطبيقات املختلفة ألنظمة تعديل السعة يف االتصاالت  

 8 10 تطبيقات تعديل الزاوية يف االتصاالت.ستقبال باستخدام تعديل الزاوية واإلرسال واال 

  ،2 4 تطبيقات التعدد بتقسيم الرتدد يف اهلاتف.والتعدد بتقسيم الرتدد 

 اجملموع
48 32 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة مع أجهزة القياس  -1

 .الوصالت الكهربية و العدد املستخدمة السالمة يفتعليمات  التقيد ب  -2

 التقيد بتعليمات السالمة اخلاصة باجراءات اإلسعافات األولية يف حالة اإلصابة بالكهرباء.  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة األوىل: مقدمة يف االتصاالت             8

 .املخطط الصندوقي العام لالتصاالت 

  والالسلكية.أوساط اإلرسال السلكية 

 .الطيف الكهرومغناطيسي وتطبيقاته 

 .عرض النطاق وسعة املعلومات 

 .أمناط اإلرسال 

 .الضوضاء يف أنظمة االتصاالت 

 .املرشحات وأنواعها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
R.E. Ziemer, W.H. Tranter , Principles of communications : 

systems, modulation, and noise,6th ed, page 1-15 
1- 

 الوحدة الثانية: نظرية التعديل                                                      8

 .بعض اإلشارات اهلامة وخصائصها 

 .حتليل اإلشارات ومتسلسلة وحتويل فورير 

 .أهمية التعديل وضرورته 

 .نظرية التعديل واخللط 

 .أنواع التعديل األساسية 

 .)التعديل وإزالة التعديل )الكشف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 -Simon Haykin, Digital Communication Systems,2013, Ch 2.14 1 مراجع املوضوع
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 98من 32

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة الثالثة: تعديل السعة                                                  10

 .مبادئ تعديل السعة 

 .األنواع املختلفة لتعديل السعة 

  النطاق اجلانيب املزدوج مع حذف املوجة احلاملةDSB.SC. 

  النطاق اجلانيب املزدوج مع كامل املوجة احلاملةDSB.FC. 

o  املئوية.معامل التعديل ونسبته 

o .توزيع جهد تعديل السعة 

o .توزيع قدرة تعديل السعة 

  النطاق اجلانيب املفرد مع حذف املوجة احلاملةSSB.SC. 

  تعديل السعة ذو النطاق اجلانيب اجلزئيVSB. 

 :جلميع أنواع تعديل السعة 

o .املخطط الصندوقي لإلرسال 

o .التمثيل الزمين والطيفي لعملية التعديل 

o  الرتددي.عرض النطاق 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
SudakshinaKundu, Analog and Digital Communications,  

2010,Chapter 6 
1- 

 الوحدة الرابعة: إزالة تعديل السعة                             4

 ،شكل الضوضاء،  معامالت جودة املستقبل )االنتقائية

 احلساسية...(

 .تصنيف أنظمة االستقبال 

 :االستقبال غري املتزامن 

o .دائرة كاشف الغالف 

 :االستقبال املتزامن 

o  إزالة تعديل النطاق اجلانيب املزدوج مع حذف املوجة

 احلاملة.

o  إزالة تعديل النطاق اجلانيب املفرد مع حذف املوجة

 احلاملة.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
SudakshinaKundu, Analog and Digital Communications, 

 2010,Ch 7.3,Ch 7.4 
1- 

 الوحدة اخلامسة: تطبيقات تعديل السعة                                               4

 .نطاق الرتددات يف البث اإلذاعي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 
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 98من 33

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  املخطط الصندوقي ملرسل الراديوAM 

  املخطط الصندوقي ملستقبل الراديوAM .بالفعل املتغاير الفوقي 

 .تطبيقات تعديل السعة ذو النطاق اجلانيب املفرد 

 .بث إشارة فيديو التلفزيون 

  تطبيقات تعديل السعة يف النطاق املدنيCB. 

 مراجع املوضوع
Circuit Design: Know It All, Darren Ashby; Bonnie Baker; Ian Hickman; 

Walt Kester; Robert Pease; Tim Williams; Bob Zeidman, 2011,Ch 23 
1- 

 دسة: تعديل الزاوية                                                             الوحدة السا 10

 .أنواع تعديل الزاوية 

 مبادئ تعديل الزاوية 

 .)دليل تعديل الزاوية )الطور والرتدد 

 .تعديل الزاوية ذو النطاق الضيق 

 .تعديل الزاوية ذو النطاق العريض 

o .تعديل الرتدد باإلشارة اجليبية 

o  بسل من النوع األول.دالة 

o .عرض نطاق تعديل الزاوية 

o .القدرة املتوسطة لتعديل الزاوية 

o .مرسل تعديل الزاوية ذو النطاق العريض 

 .)إزالة تعديل الزاوية )املميز البسيط ومميز دائرة الرنني 

 تعديل الزاوية: تطبيقات 

o  مواصفات بعض تطبيقاتFM. 

o  املخطط الصندوقي العام لنظام إرسال راديوFM . 

o  املخطط الصندوقي العام لنظام استقبال راديوFM . 

o بث إشارة الصوت يف التليفزيون. 

 بني تعديل السعة وتعديل الرتدد. املقارنة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
ndreiGrebennikov, RF and Microwave Transmitter 

Design,2012, Ch 6.3,Ch 6.4 
1- 

 الوحدة السابعة: التعدد وتطبيقاته يف اهلاتف  4

 .تصنيف التعدد 

 .التعدد بتقسيم الرتدد 

 .التعدد وفك التعدد 

 .مثال التعدد لثالث إشارات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 98من 34

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .تعدد القنوات اهلاتفية يف أمريكا 

 املوضوعمراجع 
Agrawal, Varsha; Maini, Anil , Satellite Technology: 

Principles and Applications, 2014, Ch 5.8 
1- 

 

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة األوىل: التعرف على املعمل واألجهزة املستخدمة 4

 .التعرف على التجهيزات والربجميات 

 .استخدام األجهزة والقياسات 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الثانية: حتليل اإلشارات                                                                    4

 .حتقيق متسلسلة فورير لإلشارة املربعة 

 .املذبذب وضرب اإلشارات 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 املوضوعمراجع 

 الوحدة الثالثة: تعديل السعة                                                   8

  توليد تعديل السعة ذو النطاق اجلانيب املزدوج مع حذف املوجة

 احلاملة.

  توليد تعديل السعة ذو النطاق اجلانيب املزدوج مع كامل املوجة

 احلاملة.

  حساب معامل التعديلm . 

 .توليد تعديل السعة ذو النطاق اجلانيب املفرد 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الرابعة: استعادة تعديل السعة                          6

 .تقنيات إزالة التعديل 

  الكشف غري املتزامن إلزالة تعديل السعة لنظامDSB.FC. 

  تعديل السعة لنظام  ةاملتزامن إلزالالكشفDSB.FC. 

  إزالة تعديل السعة ذو النطاق اجلانيب املزدوج مع حذف املوجة

 .DSB.SCاحلاملة 

  إزالة تعديل السعة ذو النطاق اجلانيب املفردSSB.SC. 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع
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 98من 35

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة اخلامسة: تعديل الزاوية                                                           4

  مذبذب حتكم اجلهدVCO. 

  توليد تعديل الرتددFM. 

  حساب دليل تعديل الرتددkFM . 

   توليد تعديل الطورPM. 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة السادسة: استعادة تعديل الزاوية                                   4

 .دائرة حلقة الطور املغلقة 

 .مميز دائرة الرنني املتوازن 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

   الوحدة السابعة: التعدد  بتقسيم الرتدد                                                                                         2

 .التعدد بتقسيم الرتدد 

 .فك التعدد بتقسيم الرتدد 

 األداء العملي

  Lab Manual مراجع املوضوع

 

 املراجع

  R.E. Ziemer, W.H. Tranter , Principles of communications : systems, 

modulation, and noise, 6th ed 

  

  Don H. Johnson ,Fundamentals of Electrical Engineering I,2016    
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 98من 36

 

 تصل ا102 لرمزا إلكرتونيات سم املقررا

 تصلا 101 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   4  املعتمدةالساعات 

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   4  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

الدايود وتطبيقاته يف توحيد التيار يقدم هذا املقرر خصائص وتطبيقات العناصر اإللكرتونية األساسية مثل 

دايودالزينروالفاركتوروالدايود الضوئي. وكذلك خصائص الرتانزستور املرتدد باإلضافة إىل وظائفه اخلاصة كما يف 

و بأساسيات مكرب العمليات بنوعيه: الثنائي القطبية وترانزستور تأثري اجملال وتطبيقاتهما املتعددة يف التكبري واملوائمة 

تعرف على املذبذبات وأنواعها وخصائصه واملواصفات الفنية له وتطبيقاتة من أنواع املكربات واملرشحات النشطة ثم ال

وأهمها وأشهرها ومبدأ عملها وأخريًا يدرس املتدرب أهم دوائر التعديل وفك التعديل يف أنظمة االتصاالت التماثلية 

، وذلك من خالل تقديم األساسيات النظرية بواقع  ساعتني أسبوعيا والتدريب العملي بواقع اربع ساعات يف والرقمية

 .األسبوع 

 العام من املقرر:  هلدفا

تعريف املتدرب بعدد من العناصر اإللكرتونية ووظائفها، والتدرب العملي على آلية استخدام هذه العناصر يف 

 الدوائر اإللكرتونية املختلفة.

 أن: لىوبكفاءة عأن يكون املتدرب قادرًا :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 و تطبيقاته املتعددة يتعامل مع األنواع املختلفة للدايود  -1

 يف بعض التطبيقات ريتعامل ويستخدم الرتانزستو  -2

 حيلل املرشحات واملذبذبات  -3

 حيلل ويستخدم مكرب العمليات يف بعض التطبيقات  -4

 حيلل دوائر التعديل و دوائر إزالة التعديل  -5

 تعرف على  أنواع وأشكال العناصر اإللكرتونية املختلفةي  -6

 املواصفات الفنية للعناصر اإللكرتونية املختلفةيتعرف على   -7

 يفحص العناصر االلكرتونية املختلفة ويتأكد من صالحيتها  -8
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 98من 37

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 8 6 الدايود وأنواعه وتطبيقاته

 6 2 الدايود ذو الوظائف اخلاصة

 4 2 الرتانزستور بأنواعه

 4 2 دوائر االحنياز للرتانزستور

 12 6 مكربات اإلشارات

 4 2 مكربات القدرة

 4 4 أساسيات مكرب العمليات

 6 2 التطبيقات األساسية ملكرب العمليات

 4 2 املذبذبات

 6 2 دوائر التعديل يف أنظمة االتصاالت

 6 2 دوائر إزالة التعديل يف أنظمة االتصاالت

 اجملموع
32 64 

96 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة مع أجهزة القياس  -1

 .الوصالت الكهربية و العدد املستخدمة السالمة يفتعليمات  التقيد ب  -2

 اإلسعافات األولية يف حالة اإلصابة بالكهرباء. التقيد بتعليمات السالمة اخلاصة باجراءات  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

           األولي: الدايود                                                                                                               الوحدة 4

  املواد من حيث قدرتها على توصيل التيارتقسيم 

 أشباه املوصالت 

  الوصلة املوجبةP-Type  والوصلة السالبةN-Type 

 "ثنائي الوصلة "الدايود 

 خصائص الدايود 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
B. VisvesvaraRao; K. Raja Rajeswari; P. ChalamRajuPantulu; K. 

Bhaskara Rama, Electronic Circuit Analysis Murty, 2011,Ch 12 
1- 



 مالقس

 االتصاالتتقنية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 االتصاالت

 
 

 98من 38

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 : تطبيقات الدايود                                                       الثانيةالوحدة  2

 مصدر القدرة للتيار املستمر 

 دائرة توحيد نصف املوجه 

 دائرة توحيد املوجه الكاملة 

 تنعيم موجة الدخل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 -Keith Brindley, Starting Electronics,2011,Ch 6, Ch7 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الثالثة: الدايود ذو الوظائف اخلاصة                       2

 دايودالزينر 

 )دايودالفاراكتور )السعودي 

 الدايود الضوئي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
B. VisvesvaraRao; K. Raja Rajeswari; P. ChalamRajuPantulu; K. 

Bhaskara Rama, Electronic Circuit Analysis Murty, 2011,Ch 15 
1- 

 BJTالوحدة الرابعة: الرتانزستور الثنائي القطبية   2

 تركيب الرتانزستور ثنائي القطبية 

 حتليل التيار واجلهد وحساب املعامالت اخلاصة بالرتانزستور 

 حتليل دائرة الرتانزستور 

 منحنى خصائص الرتانزستور 

 مناطق تشغيل الرتانزستور 

 تطبيقات الرتانزستور 

 .االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 -Debashis De; Kamakhya Prasad Ghatak ,Basic Electronics, 2010 , Ch 4 1 مراجع املوضوع

 امسة: دوائر احنياز الرتانزستور الثنائي القطبية  خلالوحدة ا 2

 خط احلمل للتيار املستمر 

 احنياز القاعدة 

 احنياز الباعث 

 احنياز اجملمع 

 االحنياز باستخدام مقسم اجلهد 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 -Debashis De; Kamakhya Prasad Ghatak ,Basic Electronics, 2010 , Ch5 1 مراجع املوضوع

 :  مكربات الرتانزستور الثنائي القطبية                          السادسةالوحدة  2

 مكرب الباعث املشرتك 

 مكرب اجملمع املشرتك 

 مكرب القاعدة املشرتكة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.



 مالقس

 االتصاالتتقنية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 االتصاالت

 
 

 98من 39

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 وحدات التكبري املتعاقبة 

 مراجع املوضوع
Thomas F. Schubert, Jr.; Ernest M. Kim,Fundamentals of 

Electronics: Book 2, 2015,Page 318-354 
1- 

 :  مكربات القدرة للرتانزستور الثنائي القطبية السابعةالوحدة  2

 تصنيف مكربات القدرة 

 )مكربات القدرة عائلة )أ 

 )مكربات القدرة عائلة )ب( و عائلة )أب 

 )مكربات القدرة عائلة )ج 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 املوضوعمراجع 
Thomas F. Schubert, Jr.; Ernest M. Kim, Fundamentals of 

Electronics: Book 2, 2015,Page 512-560 
1- 

 JFET: ترانزستور تأثري اجملال ذي الوصلة  الثامنةالوحدة  2

  الفرق بني ترانزستور تأثري اجملالJFET   وترانزستور ثنائي

 .BJTالقطبية 

  ترانزستور تأثري اجملال ذو الوصلةJFET. 

 أمناط وأطوار تشغيل ترانزستور تأثري اجملال ذي الوصلة 

 خواص ترانزستور تأثري اجملال. 

 احنياز ترانزستور تأثري اجملال ونقطة التشغيل 

 مكرب ترانزستور تأثري اجملال ذو الوصل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 رية.االختبارات واألعمال التحري

 

 مراجع املوضوع
Ernest M. Kim; Thomas F. Schubert ,Fundamentals of Electronics, 2015, 

Page 229-237 
1- 

 MOSFET : ترانزستور تاثري اجملال ذو األكسيد املعدني  التاسعةالوحدة  2

 ترانزستور من النوع االستنزايف 

o الرتكيب الفيزيائي لرتانزستور من النوع اةسن 

o تشغيل ترانزستور من النوع اةسن 

 ترانزستور  من النوع اةسن 

o الرتكيب الفيزيائي لرتانزستور من النوع االستنزايف 

o تشغيل ترانزستور من النوع االستنزايف 

 دوائر احنياز  ترانزستور من النوع اةسن 

 دوائر احنياز  ترانزستور من النوع االستنزايف 

  ذو األكسيد املعدني مكرب ترانزستور تأثري اجملال 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 -Giovanni Saggio ,Principles of Analog Electronics, 2014, page 453-475 1 مراجع املوضوع
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 98من 40

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة العاشرة:  أساسيات مكرب العمليات 4

  مقدمة إىل الدوائر املتكاملة 

  مكرب العملياتOP- Amp 

  اخلصائص الفنية ملكرب  العمليات 

  التغذية الراجعة 

  االستجابة الرتددية ملكرب العمليات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 -Debashis De; Kamakhya Prasad Ghatak, Basic Electronics, 2010,Ch 11 1 مراجع املوضوع

 عشر:  التطبيقات األساسية ملكرب العمليات الوحدة احلادى 2

 االستخدامات األساسية ملكرب العمليات 

 املرشحات الفعالة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 -Debashis De; Kamakhya Prasad Ghatak, Basic Electronics, 2010,Ch 11.5 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الثاني عشر:  املذبذبات  2

  املذبذبات والتغذية الراجعة املوجبة 

 املذبذبات اجليبية 

 املذبذبات الغري جيبية 

  555مذبذبات املؤقت 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 -Debashis De; Kamakhya Prasad Ghatak , Basic Electronic 2010,Ch 12 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الثالث عشر:  دوائر التعديل يف أنظمة االتصاالت  2

 دوائر التعديل يف أنظمة االتصاالت التماثلية 

 دوائر التعديل يف أنظمة االتصاالت الرقمية 

   أجهزة اإلرسال 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
Clive Maxfield; John Bird; Tim Williams; Walt Kester; Dan 

Bensky, Electrical Engineering: Know It All, 2011,Ch 19 

1- 

 الوحدة الرابع عشر:  دوائر إزالة التعديل يف أنظمة االتصاالت  2

 دوائر إزالة التعديل يف أنظمة االتصاالت التماثلية 

  االتصاالت الرقميةدوائر إزالة التعديل يف أنظمة 

 أجهزة االستقبال 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
Clive Maxfield; John Bird; Tim Williams; Walt Kester; Dan 

Bensky, Electrical Engineering: Know It All, 2011,Ch 19 

1- 
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 98من 41

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 األداء العملي التعرف على املعمل واالجهزة املستخدمة                                              األوىل:  الوحدة 2

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الدايود                                                             الثانية: خصائص الوحدة 2

  اختبار الدايود 

 .منحنى خواص الديود 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الثالثة: توحيد التيار املرتدد                  4

  التجربة األوىل: توحيد نصف موجه 

  :توحيد موجة كاملة.التجربة الثانية 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 اخلاصة     ف: الدايود  ذو الوظائالرابعةالوحدة  6

   التجربة األوىل: خصائص دايودالزينر واستخدامه يف تثبيت

 اجلهد

  التجربة الثانية: دايودالفاراكتور 

 التجربة الثالثة: الدايود الضوئي 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الرتانزستور  ثنائي القطبية            : اخلامسةالوحدة  4

  األوىل :خصائص الرتانزستور الثنائي القطبية. التجربة 

 الثانية: عمل الرتانزستور كمفتاح. التجربة 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الرتانزستور  الثنائي القطبية السادسة: دوائر احنياز الوحدة 4

 التجربة األوىل : االحنياز باستخدام مقسم اجلهد 

 القاعدة زالتجربة الثانية:احنيا 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الرتانزستور الثنائي القطبية : مكرباتالسابعةالوحدة  4

   التجربة األوىل : مكرب الباعث املشرتك مكرب القاعدة

 املشرتكة.

 التجربة الثانية: مكرب اجملمع املشرتك 

 التجربة الثالثة: مكرب القاعدة املشرتكة 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع
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 98من 42

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 : مكربات القدرة للرتانزستور الثنائي القطبية الثامنةالوحدة  4

 )التجربة األوىل : مكرب القدرة للفئة )أ 

  القدرة للفئة )أب(التجربة الثانية: مكرب 

 )التجربة الثالثة: مكرب القدرة للفئة )ج 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 JFETتأثري اجملال ذو الوصلة    ترانزستورالتاسعة:  الوحدة 4

  .التجربة األوىل :خصائص ترانزستور  تأثري اجملال ذو الوصلة 

 ترانزستور  تأثري اجملال ذو الوصلة ذي  التجربة الثانية:مكرب

 القناة السالبة. تالوصلة ذا

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 MOSFETتأثري اجملال ذو األكسيد املعدني   ترانزستورالعاشرة:  الوحدة 4

   التجربة األوىل :خصائص ترانزستور تأثري اجملال ذو األكسيد

 املعدني من النوع االستنزايف  ذات القناة السالبة.

  التجربة الثانية:مكرب ترانزستور تأثري اجملال ذو األكسيد

 املعدني االستنزايف  ذات القناة املوجبة

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 مكرب العمليات أساسيات: احلادي عشرالوحدة  4

 التجربة األوىل: خصائص مكرب العمليات 

 التجربة الثانية: االستجابة الرتددية ملكرب العمليات 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 : التطبيقات األساسية ملكرب العملياتالثاني عشر الوحدة 6

   التجربة األوىل:  املكرب املقارن 

 التجربة الثانية: املكرب التكاملي  واملكرب التفاضلي 

  التجربة الثالثة:  املرشحات الفّعالة(Active Filters) 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 : املذبذباتعشر الثالثالوحدة  4

  التجربة األوىل: مذبذب وين 

  555التجربة الثانية: مذبذب املؤقت 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي : دوائر اإلرسال يف أنظمة االتصاالت عشر الرابعالوحدة  6
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 98من 43

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 ( التجربة األوىل:  دائرة مرسل تعديل السعةAM ) 

 (التجربة الثانية:  دائرة مرسل تعديل الرتددFM) 

 ( التجربة الثالثة:  دائرة مرسل تعديل ازاحة الرتددFSK) 

 -Lab Manual 1 املوضوعمراجع 

 : دوائر االستقبال يف أنظمة االتصاالت عشر اخلامسالوحدة  6
 ( التجربة األوىل:  دائرة مستقبل تعديل السعةAM) 

 ( التجربة الثانية:  دائرة مستقبل تعديل الرتددFM) 

 ( التجربة الثالثة:  دائرة مستقبل تعديل ازاحة الرتددFSK) 

 األداء العملي

 -Lab Manual 1 املوضوعمراجع 

 

 املراجع
  Giovanni Saggio ,Principles of Analog Electronics, 2014   

  Thomas L. Floyed, Electronic Devices, Fifth Edition, Prentice Hill, 2010   
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 98من 44

 

 تصلا 203 لرمزا ورشة إلكرتونية  سم املقررا

 تصلا 102تصل  +ا 111 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 التدرييبالفصل 

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  0   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يغطي املقرر هذا املقرر السالمة داخل الورشة واملعامل متعرضًا ألهدافها وطرق الوقاية أثناء العمل واإلسعافات 

الدوائر -الرتانزستورات–الديودات -امللف–املكثف –التعامل العملي مع العناصر االلكرتونية "املقاومة األولية، وطريقة 

املتكاملة " من حيث معرفة املواصفات الفنية هلا وقياساتها املختلفة وحتديد صالحيتها، والتدريب على عملية اللحام 

صر على الدائرة املطبوعة كل مرحلة على حده وإجراء بالقصدير باستخدام ادوات اللحام املختلفة، وجتميع العنا

االختبارات الالزمة هلا وفحص الدوائر وكشف األعطال عرب األجهزة املوجودة بالورشة. وذلك من خالل التدريب العملي 

 بواقع أربع ساعات يف األسبوع.

 هلدف العام من املقرر: ا

املتعلقة باللحام والسالمة داخل الورشة أو املعمل وكذلك تركيب يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات 

العناصر اإللكرتونية والتعرف عليها وحتديد أعطاهلا وجتميع الدوائر اخلاصة باالتصاالت وفحصها عن طريق أجهزة 

 الفحص اخلاصة

 أن: علىوبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 االحتياطات الالزمة والسالمة داخل الورشةيأخذ   -1

 يتعامل مع األجهزة اإللكرتونية حبذر وعناية   -2

 يقوم برتكيب العناصر اإللكرتونية مع فهم آلية عملها وفحصها وكيفية التعرف عليها وحلامها  -3

 التدريب عن بعد يف غياب الورشة احلقيقة وباستخدام برامج اةاكاة  -4

 الصندوقي واملخطط التفصيلي للدائرة وفحص وكشف األعطاليتتبع املخطط   -5

 يتعامل مع الكتالوجات اخلاصة بالعناصر اإللكرتونية وخصائصها واملكافئات هلا  -6

 م أجهزة الفحص والقياساستخدإ  -7

 يصل إىل املواصفات الفنية للعناصر االلكرتونية عرب املواقع االلكرتونية  -8

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4  السالمة
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 98من 45

 4  مقدمة عن الورشة

 8  عناصر الدوائر اإللكرتونية

 ELECTRONIC WORKBENCH  8التدريب على برنامج حماكاة الدوائر اإللكرتونية 

 8  اللحام بالقصدير

 12  جتميع  العناصر على لوحة إلكرتونية

 8  الصيانة وتتبع االعطال

 12  تطبيقات على الدوائر اإللكرتونية

 اجملموع
  

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة مع أجهزة القياس  -1

 .الوصالت الكهربية و العدد املستخدمة السالمة يفتعليمات  التقيد ب  -2

 التقيد بتعليمات السالمة اخلاصة باجراءات اإلسعافات األولية يف حالة اإلصابة بالكهرباء.  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  الوحدة االوىل: السالمة • 4

  الوحدة االوىل: السالمة 

   السالمة يف األعمال الكهربائية اإللكرتونية 

  دواعي االمان عند التعامل مع الكهرباء 

 اإلسعافات األولية عند اإلصابة بالكهرباء 

  خماطر استخدام العدد واألدوات 

   مستلزمات األمان الالزمة للفرد داخل الورشة 

 احلرائق وأخطارها وكيفية مقاومتها 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Paul Scherz, Simon Monk, Practical Electronics for Inventors،McGraw Hill 

Professional, 2016, Fourth Edition, ISBN 125958755X, 9781259587559, Pg 

423 -426 

1.  

Earl Boysen, Nancy C. Muir, Electronics Projects For Dummies, Wiley, 2012, 

second edition, Pg 17-31 
2.  

 :  الورشةالوحدة الثانية: مقدمة عن  4

   التعرف على الورشة واألجهزة واألدوات املستخدمة بالورشة 

o التعرف على جهاز القياس متعدد األغراض التماثلي 

o التعرف على جهاز القياس متعدد األغراض الرقمي 

 األداء العملي
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 98من 46

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o التعرف على جهاز األوسلسكوب 

o  التعرف على جهاز مصدر القدرة املستمر 

o  التعرف على أسالك التوصيل 

o األلواح املطبوعة  التعرف على 

o )التعرف على أدوات اللحام )قصدير، شفاط حلام وغريه 

o التعرف على أدوات فك وتركيب العناصر األلكرتونية 

مراجع 

 املوضوع

Paul Scherz, Simon Monk, Practical Electronics for Inventors،McGraw Hill 

Professional, 2016, Fourth Edition, ISBN 125958755X, 9781259587559, Pg 

437 -455, 434 

1.  

 :  الوحدة الثالثة: عناصر الدوائر اإللكرتونية 8

 املقاومات 

o التعرف على أشكال وألوان املقاوامات 

o  كيفية قياس املقاومات باألجهزة 

o كيفية حساب املقاومات باأللوان 

  املكثفات 

o التعرف على أشكال وأنواع املكثفات 

o كيفية قراءة املكثفات باستخدام أجهزة القياس  أختبار

 اإللكرتونية 

o التدرب على قراءة بعض أنواع املكثفات حسب الرموز 

o معرفة أطراف املكثفات 

 امللفات 

o التعرف على أنواع امللفات 

o أمثلة عملية عن عمل امللفات 

o بعض تطبيقات امللفات 

 املوحدات 

o أنواع املوحدات 

o التعرف على أشكال املوحدات 

o لتعرف على أطراف املوحداتا 

o االحنياز االمامي واخللفي للموحدات 

 الرتانزستورات 

o أنواع الرتانزيستورات 

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

o أشكال الرتانزيستورات 

o التعرف على أطراف الرتانزيستورات 

 اإللكرتوضوئيات 

o أنواع املصابيح الكهربائية 

o  املوحدات الباعث للضوءLED 

o املقاومات الضوئية 

o املوحد احلساس للضوء 

o الرتانزيستور الضوئي 

 الدوائر املتكاملة 

o عرض توضيحي للرتكيب الداخلي للدوائر املتكاملة 

o  74التعرف على جمموعات الدوائر املتكاملةxx , 

40xx وغريها 

o  555بعض الدوائر املتكاملة البسيطة مثل 

مراجع 

 املوضوع

Scherz, Paul. Practical electronics for inventors. McGraw-Hill, Inc., 2016, Fourth 

Edition, ISBN 125958755X, 9781259587559, Pg 93 – 111, 123-177, 191-205, 

213-216 

1.  

الوحدة الرابعة: التدريب على برنامج حماكاة الدوائر اإللكرتونية  8

ELECTRONIC WORKBENCH  : 

  االلكرتونيةالتعرف على برنامج حماكاة الدوائر 

  التعرف على العناصر واختبارها باستخدام برنامج اةاكاة 

  تطبيق بعض الدوائر البسيطة على الربنامج 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

M. P. Horsey, Electronics Projects Using Electronics Workbench, Butterworth-

Heinemann, 2012, Ch 1, Ch2 
1.  

Adams, John J. Mastering Electronics Workbench. McGraw-Hill, 2001. Ch1, Ch2 2.  

 :  الوحدة اخلامسة:  اللحام بالقصدير 12

 جتهيز منطقة العمل للحام 

o تنظيف رأس كاوية اللحام 

o  ترطيب أسفنجة اللحام 

o جتهيز درجة حرارة الكاوية 

  مادة اللحام 

o التأكد من املادة املناسبة 

o  الكمية املناسبةالتأكد من توفر 

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  مساعد اللحام 

  كاوية اللحام 

  عملية الطالء بالقصدير 

 حوض اللحام بالقصدير 

  اهليت جنHot Air Soldering Gun 

 عملية إخراج اللحام 

 املعدات الالزمة إلخراج اللحام 

o النحاس 

o شفاط اللحام 

مراجع 

 املوضوع

Jepson, Brian, Tyler Moskowite, and Gregory Hayes. Learn to Solder: Tools and 

Techniques for Assembling Electronics. " O'Reilly Media, Inc.", 2012.Pg 1-32 

1.  

Scherz, Paul. Practical electronics for inventors. McGraw-Hill, Inc., 2016, Fourth 

Edition, ISBN 125958755X, 9781259587559, Pg 434-435 
2.  

 :  الوحدة السادسة: جتميع  العناصر على لوحة إلكرتونية 8

 أنواع األسالك 

  ألواح الدوائر املطبوعةPCB 

 خطوات جتميع األجهزة اإللكرتونية 

  صناعة الدوائر املطبوعة اإلنتاجية 

 احلفر امليكانيكي 

o موحد و  عمل تطبيق دائرة توحيد نصف موجة بإستخدام

 مكثف و مقاومة و مصدر جهد

o  مع  555تطبيق على مؤقت بإستخدام الدائرة املتكاملة

 إضافة املوحد الباعث للضوء

 األداء العملي

 مراجع املوضوع
Scherz, Paul. Practical electronics for inventors. McGraw-Hill, Inc., 2016, 

Fourth Edition, ISBN 125958755X, 9781259587559, Pg 59-83, 131, 274 
2.  

 :  الوحدة السابعة: الصيانة وتتبع االعطال 8

 اساسيات الصيانة 

 احتياطات األمان 

  خطة  تتبع االعطالTC 

 مصادر األعطال 

 تشخيص األعطال يف الدوائر اإللكرتونية 

 األداء العملي

Scherz, Paul. Practical electronics for inventors. McGraw-Hill, Inc., 2016, Fourth 

Edition, ISBN 125958755X, 9781259587559, Pg 436 
1.  
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

Tomal, Daniel R., Neal S. Widmer, and Dan Tomal. Electronic troubleshooting. 

McGraw-Hill Education, Fourth Edition, 2014. Ch1 & 2 

2.  

 :  الثامنة: تطبيقات على الدوائر اإللكرتونيةالوحدة  12

 دائرة فالش 

 دائرة عداد بسيطه 

  فولت مستمر منتظم 5التمرين األول: وحدة تغذية 

   التمرين الثاني: وحدة اتصال داخليINTERCOM 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Newton C. Braga, Fun Projects for the Experimenter, Editora Newton C. Braga, 

28 Apr 2015, Pg 3-8,  
1.  

Earl Boysen, Nancy C. Muir, Electronics Projects For Dummies, Wiley, 2012, 

second edition, Pg 17-31 
2.  

 

 املراجع

  Newton C. Braga, Fun Projects for the Experimenter, Editora Newton C. Braga, 28 

Apr 2015, Pg 3-8,  
  

  Earl Boysen, Nancy C. Muir, Electronics Projects For Dummies, Wiley, 2012, 

second edition, Pg 17-31 
  

  Scherz, Paul. Practical electronics for inventors. McGraw-Hill, Inc., 2016, Fourth 

Edition, ISBN 125958755X, 9781259587559, Pg 436 
  

  Tomal, Daniel R., Neal S. Widmer, and Dan Tomal. Electronic troubleshooting. 

McGraw-Hill Education, Fourth Edition, 2014. Ch1 & 2 
  

  Jepson, Brian, Tyler Moskowite, and Gregory Hayes. Learn to Solder: Tools and 

Techniques for Assembling Electronics. " O'Reilly Media, Inc.", 2012.Pg 1-32 
  

  M. P. Horsey, Electronics Projects Using Electronics Workbench, Butterworth-

Heinemann, 2012, Ch 1, Ch2 
  

   Adams, John J. Mastering Electronics Workbench. McGraw-Hill, 2001. Ch1, Ch2   

   Earl Boysen, Nancy C. Muir, Electronics Projects For Dummies, Wiley, 2012, 

second edition, Pg 17-31 
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 تصلا 212 لرمزا أساسيات االتصاالت الرقمية سم املقررا

 تصل ا 111 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  3   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يغطي هذا املقرر أساسيات االتصاالت الرقمية؛ نظرية أخذ العينات، تعديل النبضات، تعديل دلتا، تعديل ترميز 

النبضات، التعدد بتقسيم الزمن، اإلرسال الرقمي، تقنيات الرتميز الرقمي، تقنيات ترميز املصدر، تقنيات ترميز القناة، 

و. ويتضمن ذلك أنظمة التعديل الرقمي يف كال من النطاقني القاعدي التزامن، الصيغ الرقمية للصورة والصوت والفيدي

حماضرات أسبوعيا والتدريب  ثالثةوالعالي وتطبيقاتها يف االتصاالت، وذلك من خالل تقديم األساسيات النظرية بواقع 

 العملي بواقع ساعتني يف األسبوع.

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر إىل تزويد املتدرب باملبادئ األساسية لالتصاالت الرقمية اليت تساعده على فهم هذا النوع        

 من تقنيات االتصاالت.

  وبكفاءة على أن:أن يكون املتدرب قادرًا :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 يستوعب املفاهيم األساسية ألنظمه االتصاالت الرقمية.  -1

 يتمكن من التمييز بني أنظمة االتصاالت  -2

 .( المستعملة في االتصاالت الرقميةICsيتعرف على مختلف الدوائر التكاملية )  -3

 يتعرف على خمتلف تقنيات التعديل الرقمي.  -4

 يتقن كيفيه ترميز قناة االتصال وتفكيك رموزها.  -5

 مع الدوائر العملية ألنظمة التعديل الرقمية.التعامل   -6

 يتعامل مع طرق حماكاة أنظمة االتصاالت الرقمية.  -7

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 3 مقدمة يف االتصاالت الرقمية 

 2 6 تعديل النبضات

 6 6 تعديل ترميز النبضات

 4 6 التعدد بتقسيم الزمن
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 2 3 تعديل دلتا

 4 6 اإلرسال الرقمي والرتميز

 6 6 تقنيات التعديل الرقمي

 4 6 تقنيات ترميز املصدر وترميز القناة

 2 6 صيغ الصورة والصوت والفيديو

 اجملموع
48 32 

80 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة مع أجهزة القياس  -1

 .الوصالت الكهربية و العدد املستخدمة السالمة يفتعليمات  التقيد ب  -2

 التقيد بتعليمات السالمة اخلاصة باجراءات اإلسعافات األولية يف حالة اإلصابة بالكهرباء.  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  الوحدة األوىل: مقدمة فى االتصاالت الرقمية 3

 أنواع اإلشارات 

  العام لنظام االتصاالت الرقميةاملخطط 

 إجيابيات وسلبيات االتصاالت الرقمية 

 الرتميز الرقمي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

1-  
Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, 

Pearson, 2014, Pg 3-13 
1.  

2-  
Das, Apurba. Digital Communication: Principles and system modelling. 

Springer Science & Business Media, 2010.Pg 1-10 
2.  

 :  الوحدة الثانية: نظرية أخذ العينات                                                                   6

 فكرة أخذ العينات 

  املثاليةإشارة النبضة 

 حتويل فوريري 

 نظرية أخذ العينات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

1-  Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, 

Pearson, 2014, Pg 16-32 
1.  

2-  
Das, Apurba. Digital Communication: Principles and system modelling. 

Springer Science & Business Media, 2010.Pg 63-75 

2.  
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 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  الوحدة الثالثة: تعديل النبضات 3

 أشكال النبضات 

  تعديل سعه النبضاتPAM 

  تعديل عرض النبضاتPWM 

  تعديل موقع النبضاتPPM 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 

مراجع 

 املوضوع

1-  Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, 

Pearson, 2014,  

1.  

2-  Das, Apurba. Digital Communication: Principles and system modelling. 

Springer Science & Business Media, 2010.pG 15-30 

2.  

 :  PCMالوحدة الرابعة: تعديل ترميز النبضات      6

 تقنيات التعديل الرقمي 

 مراحل نظام تعديل ترميز النبضات 

 عملية التكمية 

 عملية الرتميز أحادي وثنائي القطبية 

 نسبة اإلشارة إىل الضوضاء للنبضات املكمية 

 تطبيقات نظام تعديل ترميز النبضات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, 

Pearson, 2014, 79,  
1.  

Das, Apurba. Digital Communication: Principles and system modelling. Springer 

Science & Business Media, 2010. 15-30 

2.  

John R. Barry, Edward A. Lee and David G. Messerschmitt, Digital 

Communication, Springer Science & Business Media, 2012, Third Edition, Pg 

131-94 

3.  

 :  DMالوحدة اخلامسة: تعديل دلتا          3

 التعديل الرقمي يف النطاق األساسي 

  التفاضليتعديل ترميز النبضات 

  تعديل دلتاDM 

  تعديل دلتا املتكيفADM 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, 

Pearson, 2014, 841-848 
1.  

Das, Apurba. Digital Communication: Principles and system modelling. Springer 

Science & Business Media, 2010.Pg 41-48 

2.  
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 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  TDMالوحدة السادسة: التعدد بالتقسيم الزمين  6

 تقنيات التعدد 

 أساسيات التعدد بالتقسيم الزمين 

  التعدد بتقسيم الزمن مع تعديل سعة النبضاتPAM-TDM 

  التعدد بتقسيم الزمن مع تعديل ترميز النبضاتPCM-TDM. 

 أنظمة احلامل الرقمية 

  النظام األمريكيT1 

  النظام األوربيE1 

 النظام اهلرمي املتزامن 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

1-  Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, 

Pearson, 2014, 668-678, 85-90 
1.  

2-  Das, Apurba. Digital Communication: Principles and system modelling. 

Springer Science & Business Media, 2010. , Pg 15-30 

2.  

 :  الوحدة السابعة: الرتاسل الرقمي                                                               3

 حاالت اإلرسال 

 أمناط اإلرسال 

 ترميز القناة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

1-  Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, 

Pearson, 2014, Pg 33-41 
1.  

2-  Das, Apurba. Digital Communication: Principles and system modelling. 

Springer Science & Business Media, 2010.Pg 95-101 

2.  

 :  ين    الوحدة الثامنة: التعديل الرقمي  البي 9

 تقنيات التعديل الرقمي البيين 

  تعديل إزاحة السعهASK 

  تعديل إزاحة الرتددFSK 

  تعديل إزاحة الطورPSK 

  تعديل اإلزاحة الدنياMSK 

 تعديل اإلزاحة الدنيا اجلاوسيGMSK 

  تعديل السعة التعامديQAM 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

1-  Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, 

Pearson, 2014, Pg 183-118 
1.  

2-  Das, Apurba. Digital Communication: Principles and system modelling. 

Springer Science & Business Media, 2010.Pg  111-140 

2.  
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 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  الوحدة التاسعة: ترميز املصدر              3

  طرق ترميز املصدر 

 ترميز هوفمان 

 ترميز هامنغ 

 ترميز غراي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

1-  Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, 

Pearson, 2014, Pg 58, 49-99, 310-340 
2.  

2-  Das, Apurba. Digital Communication: Principles and system modelling. 

Springer Science & Business Media, 2010.81-91 

3.  

 :  الوحدة العاشرة: الصيغ الرقمية  للصورة والصوت والفيديو          6

 ضغط املعلومات 

 الصيغ الرقمية للصورة 

 الصيغ الرقمية للصوت 

 الصيغ الرقمية للفيديو 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
ChristophMeinel, Harald Sack, Digital Communications: Multimedia, 

Communication, Security, 2012, Pg 153-279 
1.  

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  الوحدة األوىل: التعرف على املعمل واألجهزة املستخدمة  2

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 :  الوحدة الثانية: تعديل سعة النبضات    2

 .توليد إشارة تعديل سعة النبضات 

 .فك إشارة تعديل سعة النبضات 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 :  الوحدة الثالثة: تعديل النبضات         4

  تعديل عرض النبضاتPWM. 

  فك إشارة تعديل عرض النبضاتPWM . 

  تعديل موقع النبضاتPPM. 

  فك تعديل موقع النبضاتPPM 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع
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 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  الوحدة الرابعة: تعديل دلتا      2

  تعديل دلتاDM. 

 فك تعديل دلتا 

  تعديل دلتا املتكيفADM. 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 :  الوحدة اخلامسة: تعديل ترميز النبضات       4

  تعديل ترميز النبضاتPCM. 

  فك تعديل ترميز النبضاتPCM. 

  تعديل ترميز النبضات التفاضليDPCM. 

  فك تعديل ترميز النبضات التفاضليDPCM. 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 :  الوحدة السادسة: التعدد بتقسيم الزمن مع تعديل سعة النبضة      4

 .دائرة مرسل تعديل التعدد بتقسيم الزمن مع تعديل سعة النبضات 

  دائرة مستقبل تعديل التعدد بتقسيم الزمن مع تعديل

 سعة النبضات.

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 :  الوحدة السابعة: التعدد بتقسيم الزمن مع تعديل ترميز النبضات   2

 .التعدد بتقسيم الزمن مع تعديل ترميز النبضات 

 .فك التعدد بتقسيم الزمن مع تعديل ترميز النبضات 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 :  الوحدة الثامنة: ترميز اخلط        2

  الرتميز.التعرف على تقنيات 

 .التعرف على تقنيات فك الرتميز 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 :  ASKالوحدة التاسعة: تعديل إزاحة السعة  الرقمي  2

 .توليد إشارة تعديل إزاحة السعة الرقمي 

 .كشف إشارة تعديل إزاحة السعة الرقمي 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع
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 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  FSKالوحدة العاشرة: تعديل إزاحة الرتدد  الرقمي   2

 توليد إشارة تعديل إزاحة الرتدد الرقمي 

 .كشف إشارة تعديل إزاحة الرتدد الرقمي الغري متزامنة 

 كشف إشارة تعديل إزاحة الرتدد الرقمي املتزامنة 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 :  PSKالوحدة احلادية عشر: تعديل إزاحة الطور الرقمي   2

 .توليد إشارة تعديل إزاحة الطور الرقمي 

 .كشف إشارة تعديل إزاحة الطور الرقمي املتزامنة 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 :  انية عشر: الصيغ الرقمية  الوحدة الث 4

   :الصيغ الرقمية للصورةPMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF 

   :الصيغ الرقمية للصوتMP3, WAV, WMA, AAC 

  :الصيغ الرقمية للفيديوMP4, MOV, H.264, 

H.263 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 

 املراجع

  ChristophMeinel, Harald Sack, Digital Communications: Multimedia, 

Communication, Security, 2012. 
  

  Bernard Sklar, Digital Communications: Fundamentals and Applications, Pearson, 

2014, Pg 58, 49-99, 310-340 
  

  Das, Apurba. Digital Communication: Principles and system modelling. Springer 

Science & Business Media, 2010.81-91 
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 تصلا 241 لرمزا وانتشار املوجاتاهلوائيات  سم املقررا

 تصلا 111 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  3   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

وخصائص وسط االنتشار، وانتشار  يف هذا املقرر يتم التعرف على املوجات الكهرومغناطيسية وخصائصها،

املوجات املستوية املنتظمة داخل اوساط االنتشار املختلفة، وطرق انتشار املوجات الكهرومغناطيسية، ويتعرف اىل 

اهلوائيات من حيث بنائها وخصائصها الفنية، والتعرف اىل اخلصائص الفنية لعدد من اهلوائيات مثل اهلوائي نصف 

احللقي، والطبق، ويتعرف اىل هوائيات املصفوفات، باإلضافة للتعرف على كيفية اختيار املوجة، واحللزوني، و

اهلوائيات للتطبيقات املختلفة وتطبيق ذلك على مناذج للهوائيات العملية مثل هوائي السيارة وهوائي اجلوال. وذلك بواقع 

 ثالث ساعات نظري وساعتني عملي اسبوعيا.

 هلدف العام من املقرر: ا

 أن يكون املتدرب قادرا على مناقشة وشرح والتعامل مع التقنيات املختلفة يف جمال اهلوائيات وانتشار املوجات.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 يستخدم أجهزة القياس يف التعرف على املوجات الكهرومغناطيسية و قياسها.أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -9

 يفرق بني أنواع املوجات الكهرومغناطيسية ومعرفة خصائصها  وتطبيقاتها.أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -10

 يفحص األنواع املختلفة من اهلوائيات ومعرفة خصائصها وتطبيقاتها.أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -11

 سية.يتعرف على ماهية املوجات الكهرومغناطيأن يكون املتدرب قادرًا على أن  -12

 يتعرف على أنواع املوجات وخصائصها  وتطبيقاتها.أن يكون املتدرب قادرًا على أن  -13

 على األنواع املختلفة من اهلوائيات  وخصائصها وتطبيقاتها. التعرفأن يكون املتدرب قادرًا على  -14

15-   

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 6 6 الكهرومغناطيسية.املوجات 

 6 9 انتشار املوجات املستوية.

 6 9 أساسيات اهلوائيات.

 6 9 مصفوفات اهلوائيات.
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 98من 58

 8 15 نظم اهلوائيات العملية.

 اجملموع
48 32 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة مع أجهزة القياس  -1

 .الوصالت الكهربية و العدد املستخدمة السالمة يفتعليمات  التقيد ب  -2

 التقيد بتعليمات السالمة اخلاصة باجراءات اإلسعافات األولية يف حالة اإلصابة بالكهرباء.  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  الوحدة األوىل: املوجات الكهرومغناطيسية 6

 خصائص املوجات الكهرومغناطيسية 

 اخلصائص الكهربائية لوسط االنتشار 

 اخلصائص الضوئية للموجات الكهرومغناطيسية 

  طرق انتشار املوجات الكهرومغناطيسية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
Professor Dr. Frank Gustrau, Dr. Dirk Manteuffel, EM Modeling of 

Antennas and RF Components for Wireless Communication Systems, 

Springer Science & Business Media, 2011, Pg 5-18 

1.  

 :  الوحدة الثانية: املوجات املستوية املنتظمة 9

 معادلة املوجة 

 ثابت االنتشار 

 معاوقة املوجة 

  املنتظمة يف األوساط املختلفةانتشار املوجات املستوية 

  السقوط املتعامد للموجات املستوية املنتظمة على أسطح مستوية 

   حسابات الطاقة للموجات الكهرومغناطيسية املستوية

 املنتظمة.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
Professor Dr. Frank Gustrau, Dr. Dirk Manteuffel, EM Modeling of 

Antennas and RF Components for Wireless Communication Systems, 

Springer Science & Business Media, 2011, Pg 23-40 

1.  

 :  الوحدة الثالثة: أساسيات اهلوائيات 9

 بناء اهلوائي 

  اخلصائص الفنية للهوائي 

  خطوط تغذية اهلوائي 

  التبادلنظرية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 98من 59

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مراجع املوضوع
Frank Cross, SamrtAnttennas for Wireless Communication, McGraw Hill, 

2016, Pg 37-64 
1.  

 :  الوحدة الرابعة: اهلوائيات األساسية 9

 اهلوائي القطيب القصري 

 هوائي نصف املوجة القطيب 

 اهلوائي احللقي 

 اهلوائي احللزوني 

 هوائي البوق 

 هوائي الطبق 

 اهلوائي الشريطي الدقيق 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
Frank Cross, SamrtAnttennas for Wireless Communication, McGraw Hill, 

2016, Pg 164-201 
1.  

 :  اخلامسة: مصفوفات اهلوائياتالوحدة  9

 أنواع عناصر املصفوفة 

  املصفوفة اليت تبث يف اجتاه اةور 

  املصفوفة اليت تبث يف االجتاه العمودي على اةور 

  املصفوفة الالرنينية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
Frank Cross, SamrtAnttennas for Wireless Communication, McGraw Hill, 

2016, Pg 65-104 
1.  

 :  الوحدة السادسة: نظم اهلوائيات العملية   6

 قواعد حتديد اهلوائي املناسب 

 طرق زيادة الطول الكهربائي للهوائيات القصرية 

 مناذج للهوائيات العملية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 

 مراجع املوضوع
Frank Cross, SamrtAnttennas for Wireless Communication, McGraw Hill, 

2016, Pg 128-163 
1.  

 

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 األداء العملي :  الوحدة االوىل: التعرف على املعمل واألجهزة املستخدمة 2

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة الثانية: استقطاب املوجات الكهرومغناطيسية 4

  Lab Manual مراجع املوضوع
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 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 األداء العملي :  الوحدة الثالثة: تأثري وسط االنتشار على املوجات املنتشرة خالله 4

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي :  االنعكاس واالنتقالالوحدة الرابعة:  4

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة اخلامسة: املوجات املباشرة وخط البصر 2

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة السادسة: دراسة خصائص هوائي نصف املوجة القطبى 2

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة السابعة: دراسة خصائص هوائي دليل املوجة املفتوح 2

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة الثامنة: دراسة خصائص هوائي البوق 2

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة التاسعة: دراسة خصائص هوائي الطبق 2

  .Lab Manual 1 املوضوع مراجع

 األداء العملي :  الوحدة العاشرة: دراسة خصائص اهلوائي احللقي 2

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة احلادية عشر: دراسة خصائص اهلوائي احللزوني 2

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الشريطيةالوحدة الثانية عشر: دراسة خصائص اهلوائيات  2

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة الثالثة عشر: دراسة خصائص املصفوفات 2

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 

 املراجع

  Professor Dr. Frank Gustrau, Dr. Dirk Manteuffel, EM Modeling of Antennas and 

RF Components for Wireless Communication Systems, Springer Science & 

Business Media, 2011, Pg 23-40 

  

  Frank Cross, SamrtAnttennas for Wireless Communication, McGraw Hill, 2016, Pg 

65-104 
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 تصلا 251 لرمزا البصريةخطوط النقل واأللياف  سم املقررا

 اتصل111 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  4   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  3   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يف هذا املقرر يتم التعرف على اخلصائص الكهربية وخصائص االنتشار خلط النقل الثنائي والكبل اةوري 

ومعرفة خصائصهما، ويتعرف على مبدأ عمل األلياف البصرية، وعلى مشاكل اإلرسال عرب الليف البصري مثل التوهني 

املشاكل اليت تواجه تشغيل الكبالت البصرية  والتشتيت، ويتعرف على الكبالت البصرية بأنواعها املختلفة وأهم

ويتعرف على مشاكل الربط والتوصيل بني األلياف البصرية، ويتعرف على مكونات النظم البصرية ومنها املصادر 

 ,SDHالضوئية والكواشف البصرية وكيفية عملهما وخصائصهما، ويتعرف على شبكات األلياف البصرية مثل 

SONET ساعات نظري وساعتني عملي اسبوعيا. ثالثة. وذلك بواقع 

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف املقرر إىل تنمية مهارات املتدرب ليستطيع التعامل مع تقنيات خطوط النقل واأللياف البصرية وحتديد 

 مشاكل اإلرسال خالهلا واملشاركة يف تصميم وتركيب دوائر االتصال البصرية.

 أن: علىوبكفاءة أن يكون املتدرب قادرًا :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 يتعرف على اخلصائص الكهربية وخصائص االنتشار خلط النقل الثنائي والكبل اةوري.  -1

 يتدرب على مبدأ عمل األلياف البصرية.  -2

 يتعرف على مشاكل اإلرسال عرب الليف البصري.  -3

 الكواشف البصرية.يتعرف على املصادر الضوئية وكيفية عملها وكذلك   -4

 يتعرف على الكبالت البصرية بأنواعها املختلفة وأهم املشاكل اليت تواجه تشغيل الكبالت البصرية.  -5

 معرفة أساسيات تصميم نظم االتصال باأللياف البصرية.  -6

 يتعرف على مشاكل الربط والتوصيل بني األلياف البصرية.  -7

8-  
خطوط النقل واأللياف البصرية وإعداد التقارير اخلاصة بذلك. يتدرب على طرق القياس والفحص لكل من 

 والتدرب على عملية اللحام وحتديد أعطال األلياف البصرية.

 حيدد املواصفات املطلوبة خلطوط النقل.  -9

 حيدد أنواع ومواصفات األلياف البصرية.  -10

 حيدد أنواع ومواصفات الكبالت البصرية.  -11

 املصادروالكواشف البصرية.يتمكن من حتديد مواصفات   -12
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 يشارك يف تصميم نظم االتصاالت البصرية.  -13

 يتقن حلام األلياف البصرية جبميع أنواعها.  -14

 يفحص وحيدد األعطال اخلاصة بكل من خطوط النقل واأللياف البصرية ويقوم بإصالحها.  -15

 يعد تقارير الفحص والقياس اخلاصة بكل من خطوط النقل واأللياف البصرية.  -16

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 3 أساسيات خطوط النقل.

 2 3 تركيب األلياف البصرية ومبدأ عملها وأنواعها ومواصفاتها.

 4 3 كيبالت األلياف البصرية.

 4 6 خصائص اإلرسال عرب األلياف البصرية.

 2 6 أجهزة توليد واستقبال اإلشارات البصرية.

 4 6 توصيل و ربط األلياف البصرية.

 2 6 تركيبات األلياف البصرية واللحام.

 4 6 مقدمة لتصميم أنظمة االتصاالت البصرية.

 4 6 أجهزة الفحص والقياس.

 4 3 شبكات األلياف البصرية

 اجملموع
48 32 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 .يف كتيبات املواصفات املرفقة مع أجهزة القياس التقيد بتعليمات السالمة الواردة  -1

 .الوصالت الكهربية و العدد املستخدمة السالمة يفتعليمات  التقيد ب  -2

 التقيد بتعليمات السالمة اخلاصة باجراءات اإلسعافات األولية يف حالة اإلصابة بالكهرباء.  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  الوحدة األوىل: أساسيات خطوط النقل 3

 .اخلطوط الثنائية 

 .الكيبل اةوري 

 .املعامالت األساسية خلطوط النقل 

 .تطبيقات خطوط النقل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مراجع املوضوع

FedorMitschke, Fiber Optics: Physics and Technology, Springer Science 

& Business Media, Second Edition, 2016. Pg 87-114  
 

He, Sailing. "Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory 

and Microwave Applications. By Christophe Caloz and Tatsuo Itoh." 

(2007): Pg 17-19, 127-130 

 

 :  الوحدة الثانية: األلياف البصرية 6

 مميزات األلياف البصرية 

 عيوب األلياف البصرية 

 تطبيقات األلياف البصرية 

 أساسيات األلياف البصرية 

 أمناط االنتشار يف الليف البصري 

 أنواع األلياف البصرية 

 املواصفات العملية لأللياف البصرية 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع

FedorMitschke, Fiber Optics: Physics and Technology, Springer Science 

& Business Media, Second Edition, 2016. Pg 117-131  
 

Goralski, Walter, Sonet/SDH, Sonet/SDH Third Edition, Pg 41 -48  

 :  الوحدة الثالثة: خصائص اإلرسال عرب األلياف البصرية 6

 وحدة الديسبل 

 التوهني 

 التشتيت 

 عرض النطاق لليف البصري ومعدل املعلومات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
FedorMitschke, Fiber Optics: Physics and Technology, Springer Science & 

Business Media, Second Edition, 2016. Pg 75-83  
1.  

 :  الوحدة الرابعة: كيبالت األلياف البصرية 6

 متطلبات وشروط كيبالت األلياف البصرية 

 أنواع كيبالت األلياف البصرية 

 املشاكل اليت تواجه الكيبالت البصرية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

  .Goralski, Walter, Sonet/SDH, Sonet/SDH Third Edition, 2013, Pg 37 -41 1 مراجع املوضوع

 :  الوحدة اخلامسة: توصيل و ربط األلياف البصرية 6

 مشاكل توصيل وحلام األلياف البصرية 

 وصالت األلياف البصرية 

 أنواع الروابط وتطبيقاتها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
FedorMitschke, Fiber Optics: Physics and Technology, Springer Science 

& Business Media, Second Edition, 2016. Pg 117-149  
1.  
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 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  األلياف البصرية واللحامالوحدة السادسة: تركيبات  6

 تركيبات األلياف البصرية 

 حلام األلياف البصرية 

 تثبيت الوصالت 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
FedorMitschke, Fiber Optics: Physics and Technology, Springer Science 

& Business Media, Second Edition, 2016. Pg 120-134  
1.  

 :  الوحدة السابعة:  أنظمة االتصاالت البصرية 6

 مكونات نظام االتصاالت البصرية 

 أجهزة توليد واستقبال اإلشارات البصرية 

 ميزانية اخلط البصري 

  التصميم للخط البصريإجراءات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
Reinhold Noé, Essentials of Modern Optical Fiber Communication, 2010, 

Pg 3-13, 153-200 
1.  

 :  الوحدة الثامنة: شبكات األلياف البصرية   9

  الشبكة البصرية املتزامنةSONET 

   شبكة التسلسل اهلرمي الرقمي املتزامنSDH 

 - بنية اإلطاراتSTM-x 

 - مكونات شبكةSDH 

 - عيوب ومميزات شبكاتSONET/SDH 

   الشبكة اهلرمية الرقمية شبه املتزامنةPDH 

   مستقبل الشبكات البصرية املتزامنة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

 مراجع املوضوع
Goralski, Walter, Sonet/SDH, Sonet/SDH Third Edition, Pg 51 -82, 141 -

282 
1.  

 

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 األداء العملي :  الوحدة االوىل:  التعرف على املعمل واالجهزة املستخدمة 2

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 :  الوحدة الثانية: قياس املمانعة املميزة خلط النقل 2

  التجربة االوىل: قياس املمانعة املميزة خلط النقل الثنائي 

 .التجربة الثانية: قياس املمانعة املميزة للكيبل اةوري 

 األداء العملي

  Lab Manual مراجع املوضوع
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 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 :  LEDالوحدة الثالثة: خصائص الدايود الباعث للضوء   4

 التجربة االوىل: خصائص اجلهد والتيار للدايود الباعث للضوء 

 التجربة الثانية: خصائص القدرة والتيار للدايود الباعث للضوء 

 األداء العملي

  Lab Manual مراجع املوضوع

 األداء العملي :  Transimpedanceالوحدة الرابعة: ممانعة العبور   2

  Lab Manual مراجع املوضوع

 :  الوحدة اخلامسة: القدرة الضوئية للدايود الباعث للضوء 4

 التجربة االوىل: القدرة الضوئية للدايود الباعث للضوء 

 التجربة الثانية: االنعكاس الكلي 

 األداء العملي

  Lab Manual مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة السادسة: التوهني 2

  Lab Manual مراجع املوضوع

 :  الوحدة السابعة: طرق االرسال يف نظام اتصاالت األلياف البصرية   2

 التجربة االوىل: االرسال التماثلي 

 التجربة الثانية: االرسال الرقمي 

 األداء العملي

  Lab Manual مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة الثامنة: معامل توصيل األلياف البصرية 2

  Lab Manual مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة التاسعة: توصيل األلياف البصرية 2

  Lab Manual مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة العاشرة: فتحة النفوذ العددية 2

  Lab Manual مراجع املوضوع

 األداء العملي :  الوحدة احلادية عشر: حلام األلياف البصرية 4

  Lab Manual املوضوعمراجع 

 األداء العملي :  OTDRالوحدة الثانية عشر: فحص أعطال الليف البصري باستخدام وحدة  4

  Lab Manual مراجع املوضوع
 

 املراجع

  FedorMitschke, Fiber Optics: Physics and Technology, Springer Science & Business Media, 

Second Edition, 2016. Pg 87-114  
  

  He, Sailing. "Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave 

Applications. By Christophe Caloz and Tatsuo Itoh." (2007): Pg 17-19, 127-130 
  

  Goralski, Walter, Sonet/SDH, Sonet/SDH Third Edition, Pg 41 -48   

  Reinhold Noé, Essentials of Modern Optical Fiber Communication, 2010, Pg 3-13, 153-200   
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 تصلا 213 لرمزا أساسيات اهلاتف واملقاسم الرقمية سم املقررا

 اتصل 212 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يف هذا املقرر يتم التدريب على أساسيات اهلاتف والشبكات اهلاتفية، واملفاهيم األساسية للمقاسم الرقمية، 

ومراحل معاجلة املكاملات اهلاتفية مع التعرف على تقنيات التبديل وأنظمة التأشري، وختطيط األرقام يف الشبكة 

من خالل تقديم األساسيات النظرية بواقع ساعتان أسبوعيا وذلك  (5ESS)اهلاتفية، وتطبيق هذه املواضيع على املقسم 

 والتدريب العملي بواقع ساعتني يف األسبوع  

 هلدف العام من املقرر: ا

 إكساب املتدرب املفاهيم واملهارات األساسية لكيفية عمل اهلواتف الثابتة  واملقاسم الرقمية  ووظائفها

 املتدرب قادرًا وبكفاءة على أن:أن يكون :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 وللشبكات اهلاتفية فحيلل املكونات األساسية للهات  -1

 .يفحص املقاسم الرقمية ومعرفة خواصها   -2

 .يتعامل مع أجزاء املقسم املختلفة والتعرف على وظيفة كل جزئ  -3

 .يفحص خطوط وأرقام املشرتكني واملسارات بني املقاسم  -4

 .اهلاتفية من خالل أحد أنواع املقاسميتتبع مراحل املكاملة   -5
 

 (النظريةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 4 الوحدة األولي: أساسيات اهلاتف

 5 4 الوحدة الثانية: شبكات اهلاتف اخلارجية

 4 7 الوحدة الثالثة: املقاسم اهلاتفية الرقمية

 5 5 الوحدة الرابعة:  تقنيات التبديل 

 4 3 الوحدة اخلامسة: أنظمة التأشري

 5 2 الوحدة السادسة: ختطيط االرقام يف الشبكة اهلاتفية

 5ESS 7 5الوحدة السابعة: املقسم  

 اجملموع
32 32 

64 
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 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بهذا املقررالتقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة املعمل اخلاص   -1

 اتباع اجراءات سالمة املكان  -2

 اتباع اجراءات السالمة عند استخدام االدوات  -3

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة األولي: أساسيات اهلاتف 4

 الوظائف االساسية للهاتف 

  املستخدم يف اهلاتفالنطاق الرتددي 

 أجزاء جهاز اهلاتف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

 Digital Telephony, John C. Bellamy, 2nd, P.3-P.18 1.  

 Telecommunication Handbook, Roger Freeman, Ch.1 2.  

 
Telecommunications and data communications Handbook, Ray 

Horak,2nd, P.2-9 
3.  

 الوحدة الثانية:  شبكات اهلاتف اخلارجية 4

 عناصر شبكة اهلاتف اخلارجية 

 الرتقيم يف شبكات اهلاتف اخلارجية نظام 

  اهلاتفي اخلطختبار امراحل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

 Outside Plant (ABC of Telephony) Vol.4, Frank K. Lee, Ch.1 1.  

 Fundamentals of Telecommunications,2nd,  Roger Freeman, Ch.1 2.  

 الوحدة الثالثة: املقاسم  اهلاتفية الرقمية 7

 الوظائف الرئيسة للمقسم اهلاتفي 

 أجزاء املقسم اهلاتفي 

  املقسمخطوات إجراء مكاملة هاتفية عرب 

 أنواع املقاسم اهلاتفية 

 املسارات بني املقاسم 

  خطوط املشرتكني الرقميةDSL 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 Fundamentals of Telecommunications,2nd,  Roger Freeman, P.71-p.150 1.  

 Digital Telephony, John C. Bellamy, 2nd, P.12 2.  

 Understanding Digital Subscriber Line Technology 3.  
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 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة الرابعة:  تقنيات التبديل  5

 تطور وحدات التبديل 

 التبديل الرقمي 

o املكاني التبديل 

o التبديل الزمين 

o التبديل متعدد املراحل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Digital Telephony, John C. Bellamy, 2nd,Ch.1-Ch.2 1.  

2-  Fundamentals of Telecommunications,2nd,  Roger Freeman,P.83 2.  

 الوحدة اخلامسة: أنظمة التأشري 3

 اشارات املشرتك 

 اشارات اخلط 

 اشارات املسجالت 

  بني املقاسمطرق التأشري 

o  التأشري املصاحب للقناة 

o أشري القناة املشرتكةت 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Transmission & Signalling Basics, Jack Dampsey, 1.  
Telecommunications Signalling , Richard J. Manterfield, 2.  
Signaling System #7, Travis Russell, 6th 3.  

 الوحدة السادسة: ختطيط االرقام يف الشبكة اهلاتفية 2

 خطة الرتقيم الدولية 

 ترقيم الشبكة اهلاتفية باململكة العربية السعودية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbering_plan 1.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbers_in_Saudi_Arabia 2.  
Lab Manual 3.  

 5ESSالوحدة السابعة: املقسم  7

  5اخلواص االساسية والوظائف للمقسمess 

  5أجزاء املقسمESS 

o   وحدة التبديلSM 

o  وحدة االتصالCM 

o   الوحدة االداريةAM 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

1-  The 5ESS Switching System (The AT&T Technical Journal, July–

August 1985, Vol. 64, No. 6, Part 2) 
1.  
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 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

مراجع 

 املوضوع

2-  Evolution of Switching Architecture to Support Voice Telephony 

over ATM ,Judith R. McGoogan 
2.  

 

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة األولي: أساسيات اهلاتف 3

 الوظائف االساسية للهاتف 

 النطاق الرتددي املستخدم يف اهلاتف 

 أجزاء جهاز اهلاتف 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الثانية: ربط املقسم جبهاز اهلاتف 5

 التجربة االوىل: فكر عمل العدة اهلاتفية ذات القرص الدوار 

 التجربة الثانية: ربط جهازي هاتف على التوالي مع مصدر طاقة 

 التجربة الثالثة: دراسة وظيفة امليكروفون يف العدة اهلاتفية 

  والتيار يف العدة اهلاتفية عند رفع التجربة الرابعة: قياس اجلهد\ 

 وضع السماعة

 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الثالثة: الشبكة اخلارجية للهاتف 3

 عناصر شبكات اهلاتف اخلارجية 

 خطوط املشرتكني الرقمية 

 الكوابل البحرية 

 نظام الرتقيم يف شبكة اهلاتف اخلارجية 

  اهلاتفيمراحل اختبار اخلط 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الرابعة: وحدة املشرتكني 5

 مكونات وحدة املشرتكني ووظائفها 

 التجربة االوىل: التعرف على إشارة التنبيه للمقسم 

 التجربة الثانية: اختبار الدائرة اهلجينية 

 التجربة الثالثة: التعرف على اشارة احلرارة 

  الرابعة: مولد تيار ضرب اجلرسالتجربة 

 األداء العملي
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 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة اخلامسة: وحدة التعدد وفك التعدد 3

 التجربة االوىل: توضيح فكرة التعدد بالتقسيم الزمين. 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة السادسة: التبديل الزمين والتبديل املكاني 5

  يف املقاسم التبديلالتجربة األوىل:دراسة وظيفة 

 متعدد املراحل التبديلالثانية: التجربة 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 ISDNالوحدة السابعة: شبكة اخلدمات الرقمية املتكاملة 4

 وحدات التوصيل 

  اةطات الطرفية يف شبكاتISDN 

  وحداتTA's 

  أنواع اخلدمات اخلاصة بتقنيةISDN 

 التوصيل ونقل إشارات التحكم 

  مميزات شبكاتISDN 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

4  الوحدة الثامنة: برجمة املقاسم الرقمية احلديثة 

 الربنامج العام 

 برنامج النظام 

 برجمة املؤقتات 

 برجمة اخلط اخلارجي 

  الرقميةخواص املقاسم اهلاتفية 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 

 املراجع

  https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbering_plan   

  https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone_numbers_in_Saudi_Arabia   

  Lab Manual   

  The 5ESS Switching System (The AT&T Technical Journal, July–August 1985, 

Vol. 64, No. 6, Part 2) 
  

  Evolution of Switching Architecture to Support Voice Telephony over ATM 

,Judith R. McGoogan 
  

  ,ndTelecommunications and data communications Handbook, Ray Horak,2   

  Outside Plant (ABC of Telephony) Vol.4, Frank K. Lee   
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  Understanding Digital Subscriber Line Technology   

  
ndDigital Telephony, John C. Bellamy, 2   

   ,  Roger FreemanndFundamentals of Telecommunications,2   

  Transmission & Signalling Basics, Jack Dampsey,   

  Telecommunications Signalling , Richard J. Manterfield,   
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 تصلا 261 لرمزا اتصاالت البيانات والشبكات سم املقررا

 اتصل 212 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يف هذا املقرر يتم التدريب على املفاهيم األساسية يف تركيب ومتديد وسائط النقل للشبكات، وتركيب 

،  IP( يف بناء الشبكات، وتقسيم عناوين Router( واملوجة )Switchالشبكات اةلية، واستخدام جهازي اةول )

 ساعات والتدريب العملي بواقع ساعتني يف األسبوع. ساعتانوذلك من خالل اةاضرات النظرية بواقع 

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر إىل تنمية املفاهيم واملهارات األساسية للمتدرب يف مكونات شبكات احلاسب وكيفية 

 تركيبها.

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 .يركب وميدد وسائط النقل للشبكات  -1

 .اةليةيركب الشبكات   -2

 .( يف بناء الشبكاتSwitchيستخدم جهاز اةول )  -3

 .( يف بناء الشبكاتRouterيستخدم املوجه )  -4

 .IP (IP Subnetting)يقسم عنوان   -5

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 2  الوحدة األوىل: الشبكات وخدمات االتصاالت اليومية

 2 2 الثانية: االتصال عرب الشبكةالوحدة 

 2 4 الوحدة الثالثة: مهام وبروتوكوالت طبقة التطبيقات

 3 2 (OSIطبقة النقل ) جمنوذ الوحدة الرابعة:

 3 3 (OSIطبقة الشبكة )منوذج الوحدة اخلامسة: 

 IPv4 4 3الربوتوكول  –الوحدة السادسة: عنونة الشبكات 

 3 3 البياناتالوحدة السابعة: طبقة ربط 
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 3 3 (OSIالوحدة الثامنة: الطبقة الفيزيائية لنموذج  )

 3 3 اإليثرنتالوحدة التاسعة: 

 3 3 الوحدة العاشرة: ختطيط وتوصيل الشبكات

 6 2 الوحدة احلادية عشر: إعداد واختبار الشبكة

 اجملموع
32 32 

64 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة املعمل اخلاص بهذا املقررالتقيد بتعليمات   -1

 اتباع اجراءات سالمة املكان  -2

 اتباع اجراءات السالمة عند استخدام االدوات  -3

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل  -4

 

 املنهج التفصيلي )النظري (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االختبارات واألعمال الشفهية. :األوىل: الشبكات وخدمات االتصاالت اليوميةالوحدة  2

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
Data And Computer Communication 8th, William Stalling, Ch.1 1-  

Computer Networks, 5th, Andrew S. Tanenbaum, P.3-40 2-  

 االختبارات واألعمال الشفهية. :االتصال عرب الشبكةالوحدة الثانية:  2

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
Data And Computer Communication 8th, William Stalling, Ch.1 1-  

Computer Networks and Internets, 5th, Douglas E.Comer, Ch.1 2-  

 االختبارات واألعمال الشفهية. :طبقة التطبيقات الوحدة الثالثة: مهام وبروتوكوالت 4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  -Computer Networks, 5th, Andrew S. Tanenbaum, Ch.7,P.611 1 مراجع املوضوع

 االختبارات واألعمال الشفهية. :(OSIطبقة النقل ) جمنوذ الوحدة الرابعة: 3

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
Data And Computer Communication 8th, William Stalling, Ch.18, P.565 1.  

Computer Networks, 5th, Andrew S. Tanenbaum, Ch.6,P.495 2.  

 :  (OSIطبقة الشبكة )منوذج الوحدة اخلامسة:  3

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
Data And Computer Communication 8th, William Stalling, Ch.2, P.42 1.  
Computer Networks, 5th, Andrew S. Tanenbaum, Ch.1, P.41 2.  
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 املنهج التفصيلي )النظري (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 االختبارات واألعمال الشفهية. :  IPv4الربوتوكول  –الوحدة السادسة: عنونة الشبكات  4

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع

Data And Computer Communication 8th, William Stalling, Ch.18, P.576 1.  
Introduction to Networking: How the Internet Works,Charles R. 

Severance Ch.2 
2.  

Computer Networks, 5th, Andrew S. Tanenbaum, Ch.1, P.42 3.  

 :  البياناتالوحدة السابعة: طبقة ربط  3

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
Data And Computer Communication 8th, William Stalling. 1.  
Computer Networks, 5th, Andrew S. Tanenbaum, Ch.3 2.  

 :  (OSIالوحدة الثامنة: الطبقة الفيزيائية لنموذج  ) 3

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

  .Computer Networks, 5th, Andrew S. Tanenbaum, Ch.2 1 مراجع املوضوع

 االختبارات واألعمال الشفهية. :  اإليثرنتالوحدة التاسعة:  3

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
Data And Computer Communication 8th, William Stalling, Ch.16, P.477 1.  
Computer Networks, 5th, Andrew S. Tanenbaum, Ch.4,P.280 2.  

 :  الوحدة العاشرة: ختطيط وتوصيل الشبكات 3

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
CCNA Exploration 1, Online Curriculum 1.  
Cisco Networking Academy Program, First Year - Student Companion 2.  

 االختبارات واألعمال الشفهية. :  الوحدة احلادية عشر: إعداد واختبار الشبكة 2

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 مراجع املوضوع
CCNA Exploration 1, Online Curriculum 1.  
Cisco Networking Academy Program, First Year - Student Companion 2.  

 

 املراجع

  Data And Computer Communication 8th, William Stalling, Ch.1   

  Computer Networks, 5th, Andrew S. Tanenbaum, P.3-40   

  Computer Networks and Internets, 5th, Douglas E.Comer, Ch.1   

  Introduction to Networking: How the Internet Works,Charles R. Severance Ch.2   

  CCNA Exploration 1, Online Curriculum   

  Cisco Networking Academy Program, First Year - Student Companion   
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 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 األداء العملي الوحدة االوىل: مقدمة عن معمل البيانات والشبكات  2

  -Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الثانية: بناء كيابل شبكة  من نوع  2

Unshielded Twisted Pair (UTP) Straight Throgh Cable 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 كيابل شبكة  من نوعالوحدة الثالثة: بناء  2

Unshielded Twisted Pair (UTP) Crossover Cable 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة الرابعة: بناء كيابل شبكة  من نوع 2

Unshielded Twisted Pair (UTP) Rollover Cable 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي  Peer-to-Peer networkالوحدة اخلامسة: بناء شبكة مكونة من طرفني       3

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي (Switchالوحدة السادسة: بناء شبكة حملية باستخدام جهاز احملول  ) 3

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

( عن طريق منفذ  Routerباملوجه ) الوحدة السابعة: توصيل جهاز حاسب آلي 3

Console  

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 Packet Tracerالوحدة الثامنة: مقدمة يف استخدام برنامج احملاكاة  3

Simulation  

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

( باستخدام Routerباملوجه ) LANالوحدة التاسعة: توصيل شبكة حملية  3

 Packet TracerSimulationبرنامج

 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

( Routerعن طريق املوجه ) WANالوحدة العاشرة: توصيل شبكة عريضة  3

 Packet Tracer Simulationباستخدام برنامج   

 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 ( باستخدام برنامج Routerاحلادية عشر: ضبط إعدادات املوجة )الوحدة  6

Packet TracerSimulation 

 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع
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 تصلا242 لرمزا تقنيات امليكروويف واألقمار االصطناعية سم املقررا

 اتصل 212 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    املعتمدةالساعات 

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يف هذا املقرر يتم التدريب على املكونات األساسية لشبكات امليكروويف من خالل التعرف على خطوط النقل، 

وأجهزة وعناصر نظم امليكروويف، والتعرف على خصائص االنتشار، وحسابات الوصالت ملوجات امليكروويف. وتنمية 

االصطناعية املختلفة ويتم التعرف على تطبيقات  مهارات املتدرب لكيفية التعامل مع تقنيات االتصال عرب األقمار

 VSATsاتصاالت األقمار االصطناعية مثل البث اإلذاعي والتليفزيوني واتصاالت املعلومات واالنرتنت وباألخص نظام 

ومكوناته واستخداماته. باإلضافة للتعرف على مكونات حلقة االتصال  GPSومزاياه وعيوبه ونظام حتديد املواقع 

 ساعات نظري وساعتني عملي اسبوعيا. ساعاتانمار االصطناعية وكيفية عملها. وذلك بواقع باألق

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف املقرر إىل تنمية املهارات التدريبية واملعرفية للمتدرب يف جمال تقنيات شبكات امليكروويف واالتصاالت 

 أنظمة االتصاالت الفضائية. عرب األقمار االصطناعية وكيفية التعامل مع تقنيات

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 يتعرف على املكونات األساسية لشبكات امليكروويف وكيفية التشغيل.  -1

 ،حيدد مسارات املوجات الدقيقة  -2

 .يتعرف على مكونات حلقة االتصال باألقمار االصطناعية وكيفية عملها  -3

 .األقمار االصطناعية.يشارك يف تصميم مسارات االتصاالت عرب   -4

 يتعرف على تطبيقات اتصاالت األقمار االصطناعية.  -5

 

 ( النظريةوالعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 2 الوحدة االوىل: مقدمة يف امليكروويف
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 4 5 الوحدة الثانية: خطوط  النقل يف امليكروويف

 6 6 الوحدة الثالثة: أجهزة وعناصر امليكروويف 

 3 3 الوحدة الرابعة : انتشار موجات امليكروويف 

 6 4 الوحدة اخلامسة: وصالت امليكروويف الالسلكية

 6 6 الوحدة السادسة: مقدمة يف االتصاالت عرب األقمار االصطناعية

 3 6 الوحدة السابعة: نظم االتصاالت عرب االقمار االصطناعية

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة املعمل اخلاص بهذا املقرر  -1

 اتباع اجراءات سالمة املكان  -2

 اتباع اجراءات السالمة عند استخدام االدوات  -3

العملترتيب املكان بعد االنتهاء من   -4  

 

 املنهج التفصيلي )النظري (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة االوىل: مقدمة يف امليكروويف 2

 أنظمة امليكروويف 

 خصائص امليكروويف 

 عيوب امليكروويف 

 حتديات امليكروويف 

 تطبيقات امليكروويف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

1-  Microwave Engineering, Pozar, Ch.1  

2-  Fundamentals of Applied Electromagnetics, Fawwaz Ulaby, 6th, Ch.1  

 الوحدة الثانية: خطوط  النقل يف امليكروويف 5

   ظاهرة القشرةSkin Effect 

 أمناط انتشار موجات امليكروويف يف خطوط النقل 

 الكابل اةوري 

 امليكروسرتيب 

 دالئل املوجات 

 موهنات دليل املوجة 

 عناصر دليل املوجة الغري فعَّالة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 املنهج التفصيلي )النظري (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 .الفجوات الرنانة 

مراجع 

 املوضوع

 Microwave Engineering, Pozar, P.147, Ch.3  

 Fundamentals of Applied Electromagnetics, Fawwaz Ulaby, 6th, 

Ch.7,P.333, Ch.8 
 

 الوحدة الثالثة: أجهزة وعناصر امليكروويف  6

  الصمامات 

  الكليسرتون 

  املاجنيرتون 

 مكربات املوجة املنتقلة 

 عناصر اشباه املوصالت للميكروويف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 

مراجع 

 املوضوع

 Microwave Engineering, Pozar, Ch.11 1.  

 Foundations for Microwave Engineering 2nd, Robert E.Collin, 

Ch.9 
2.  

 الوحدة الرابعة : انتشار موجات امليكروويف  3

 انتشار املوجات على خطوط النقل -

 خمطط مسيث. -

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

 Fundamentals of Applied Electromagnetics, Fawwaz Ulaby, 6th, Ch.2, 

Ch.7 
1.  

 Microwave Engineering, Pozar, Ch.2, P.63 2.  

 الوحدة اخلامسة: وصالت امليكروويف الالسلكية 4

 منطقة فرسنل 

 هوائيات امليكروويف 

 معادلة االنتشار والفقد يف الفضاء احلر 

  الضوضاء 

 ظاهرة دوبلر 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

 Fundamentals of Applied Electromagnetics, Fawwaz Ulaby,Ch.9, Ch.10, 1.  

 Microwave Engineering, Pozar, Ch.14,p.690,P.671 2.  

 الوحدة السادسة: مقدمة يف االتصاالت عرب األقمار االصطناعية 6

 مكونات نظام االتصال وطريقة عمله 

  توزيع الرتددات 

 أجيال االتصاالت عرب األقمار االصطناعية 

 قانون كيبلر 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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 املنهج التفصيلي )النظري (

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 مدارات األقمار االصطناعية 

 االساسيات التقنية لألقمار االصطناعية 

  وتعدد الوصول.طرق التعديل 

مراجع 

 املوضوع

 Fundamentals of Applied Electromagnetics, Fawwaz Ulaby, Ch.10, 1.  

 Satellite Communications Systems, Gerard Maral, Ch.1, Ch.2 2.  

 االقمار االصطناعية الوحدة السابعة: نظم االتصاالت عرب 6

 االتصاالت اهلاتفية 

  اإلذاعي والتليفزيونيالبث 

  اتصاالت املعلومات واإلنرتنت ونظامVSAT  

  نظام حتديد املواقعGPS 

 هواة الراديو 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

 Satellite Communications 2nd, Timothy Pratt, Ch.9, Ch.11,Ch.12 1.  

 Satellite Communications 4th , Dennis Roddy, Ch.16, Ch.15 2.  

 Global Positioning System, 2nd Pratap Misra, Ch.1, Ch.2 3.  

 

 املراجع

  Microwave Engineering, Pozar   

  Fundamentals of Applied Electromagnetics, Fawwaz Ulaby, 6th   

  Foundations for Microwave Engineering 2nd, Robert E.Collin   

  Satellite Communications Systems, Gerard Maral   

  Satellite Communications 2nd, Timothy Pratt   

  Satellite Communications 4th, Dennis Roddy   

  Global Positioning System, 2nd,Pratap Misra   
 

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
 

 األداء العملي الوحدة األوىل: التعرف على املعمل واالجهزة املستخدمة 2

  -Lab Manual 2 مراجع املوضوع

 الوحدة الثانية: تردد املصدر والطول املوجي للموَجة املرشَدة 3

 تردد املصدر باستخدام جهاز  سالتجربة األوىل: قيا

 قياس الفجوة

   التجربة الثانية : قياس الطول املوجي للموَجه املرشَدةʎg 

 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع
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 الوحدة الثالثة: قياس نسبة املوجات املستقرة للجهد 4

 البوقالتجربة االوىل: نسبة املوجات املستقرة للجهد بوجود احلمل وهوائي 

 نسبة املوجات املستقرة للجهد بوجود دائرة القصر: التجربة الثانية

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي الوحدة الرابعة: الديود الكاشف 2

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة اخلامسة: املمانعة و مواءمة املمانعة 3

الدخل ومعامل االنعكاس بوجود النهاية التجربة األوىل: ممانعة 

 الطرفية)محل( أو )دائرة قصر(.

 التجربة الثانية: موائمة احلمل باستخدام رد فعل االصطدام.

 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة السادسة: ظاهرة دوبلر 3

 سرعة املروحة سالتجربة األوىل: قيا 

 الدوري للبندول نالتجربة الثانية: الزم 

 التجربة الثالثة: نفاذية وامتصاص اشارة الرادار 

 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي الوحدة السابعة: هوائي البوق   2

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي الوحدة الثامنة: الربط االجتاهي 4

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 الوحدة التاسعة: الوصالت 3

 التجربة األوىل: وصلة التوالي ووصلة التحويل.

 اهلجينة ةالتجربة الثانية: الوصل

 

 األداء العملي

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي الوحدة العاشرة: الدليل املوجي والكيبل احملوري 3

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع

 األداء العملي عشر: خصائص موجات امليكروويفالوحدة احلادية  3

  .Lab Manual 1 مراجع املوضوع
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 تصلا262 لرمزا االتصاالت املتنقلة سم املقررا

 اتصل 212 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يتم يف هذا املقرر تعريف املتدرب بأنظمة االتصاالت املتنقلة التقليدية القدمية واحلديثة ومراحل تطور هذه 

( ويتعرف املتدرب بشكل خاص على النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة 0G – 4Gاألنظمة وخدماتها جياًل بعد جيل ) 

GSM  بشيء من التفصيل من حيث مواصفاته، مكوناته، التوزيع اجلغرايف للتغطية، مشاكل اإلرسال وحلوهلا وآلية

باإلضافة إىل تعرفه  GSMاإلرسال. كذلك يتعرف املتدرب على أنواع القنوات ونظام القنوات املستخدم يف نظام 

قلة حيث يتعرف على العديد من هذه األنظمة منها بالتقنيات احلديثة يف نقل البيانات عرب أنظمة االتصاالت املتن

HSCSDو ،GPRS وأنظمة اجليل الثالث الرابع إضافًة إىل أنظمة الشبكات الالسلكية من خالل دراسة تقنييت ،

WiFi  وWiMax  ومواصفات ومعايري وخدمات كٍل منها. وذلك بعرض املقرر بواقع ساعات نظرية والتدريب العملي

 األسبوع.بواقع ساعتني يف 

 هلدف العام من املقرر: ا

التعرف على أنظمة االتصاالت املتحركة بشكل عام بشكل خاص وشبكاتها وطرق االرسال والعوامل املؤثرة 

 عليها

 :   ألهداف التفصيلية للمقررا

 .GSMحيلل أنظمة االتصاالت املتحركة بشكل عام والرتكيز على أنظمة   -1

 .ونظام البداالت ومكوناته GSMيفحص الرتكيبة اجلغرافية لشبكة   -2

 .واملؤثرات السلبية اليت تؤثر على اجلودة وطرق حلها   GSMيتتبع خطوات اإلرسال يف أنظمة   -3

 .يستخدم القنوات املنطقية والفيزيائية  -4

 

 ( النظرية والعمليةالوحدات )
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 3 3 األوىل:  مقدمة يف أنظمة االتصاالت املتنقلةالوحدة 

 GSM. 7 3الوحدة الثانية:  النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة
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 GSM 10 7الوحدة الثالثة:  معطيات االتصاالت الالسلكية لنظام 

 GSM. 3 9الوحدة الرابعة:  قنوات نظام 

 5 5 .املتنقلةالوحدة اخلامسة:  تقنيات متقدمة يف االتصاالت 

 WLAN. 4 5الوحدة السادسة:  مقدمة يف أنظمة الشبكات الالسلكية 

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 التقيد بتعليمات السالمة الواردة يف كتيبات املواصفات املرفقة بأجهزة املعمل اخلاص بهذا املقرر  -5

 اتباع اجراءات سالمة املكان  -6

 اجراءات السالمة عند استخدام االدواتاتباع   -7

 ترتيب املكان بعد االنتهاء من العمل  -8

 

 املنهج التفصيلي )النظري(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 الوحدة األوىل:  مقدمة يف أنظمة االتصاالت املتنقلة 3

 تاريخ االتصاالت املتنقلة 

  أنظمة الشبكات الالسلكيةWLAN وخدماتها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

مراجع 

 املوضوع

1-  Mobile Communications ,2nd, Jochen Schiller, Ch.1 1-  

2-  Cellular Networks, Paul Bedell, Ch.1 2-  

3-  Wireless Communication Networks and Systems, William Stalling, Ch.1 3-  

 GSMالثانية:  النظام العاملي لالتصاالت املتنقلةالوحدة  7

  نبذة تارخيية لتطور نظامGSM 

  أطوار نظامGSM واخلدمات املتوفرة يف كل طور 

  مكونات شبكة نظامGSM 

  الرتكيبة اجلغرافية لشبكة نظامGSM 

 إعادة استخدام الرتدد 

  املناولة والتسليم بني خاليا نظامGSM 

 ية.االختبارات واألعمال الشفه

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

1-  From GSM to LTE-Advanced, 2nd, Martin Sauter, Ch.1 1-  

2-  Cellular Networks, Paul Bedell, Ch.7 2-  

3-  Wireless Communications, 2nd, Theodore S. Rappaport, Ch.10,P.505 3-  
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 GSMالوحدة الثالثة:  معطيات االتصاالت الالسلكية لنظام  10

  اجملاالت الرتددية املستخدمة يف نظامGSM 

 املعطيات الرتددية 

  مشاكل اإلرسال 

  حلول مشاكل اإلرسال 

  خطوات اإلرسال يف نظامGSM 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

 Wireless Communications, 2nd, Theodore S. Rappaport, Ch.2,Ch.3 1.  

 Cellular Networks, Paul Bedell, Ch.4 2.  

 GSMالوحدة الرابعة:  قنوات نظام  3

  أنواع القنوات يف نظامGSM 

  القنوات املنطقية 

 ختطيط القنوات املنطقية على القنوات الفيزيائية 

 هيكلة الرشقة وأنواعها 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 

مراجع 

 املوضوع

 Wireless Communications, 2nd, Theodore S. Rappaport, Ch.10, p.507 1.  

 Introduction to GSM, Lawarence Harte, ch.1 2.  

 الوحدة اخلامسة:  تقنيات متقدمة يف االتصاالت املتنقلة 5

  التبديلتقنيات 

  مراحل تطور نظامGSM  يف نقل البيانات وخدمات

 اإلنرتنت

  تقنيات التعديل احلديثة 

  تقنيات تعدد الوصول احلديثة 

 ( نظام خدمات احلزم الراديوية الشاملةGPRS) 

 املكونات الرئيسية لشبكة نظام اجليل الثالث 

(UMTS) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 ريرية.االختبارات واألعمال التح

 

مراجع 

 املوضوع

 Digital Communications, 2nd , Ian A.Glover, Ch.11,Ch.15 1.  

 Cellular Networks, Paul Bedell, Ch.7, Ch.8 2.  

 WLANالوحدة السادسة:  مقدمة يف أنظمة الشبكات الالسلكية  4

  نظام شبكاتWi-Fi 

  نظام شبكاتWi-Max 

  نظام اهلوائيات املستخدم يف أنظمةWi-Fi  وWi-Max 

  تقنيات التعديل املستخدمة يف أنظمةWi-Fi  وWi-Max 

  تقنيات تعدد الوصول املستخدمة يف أنظمةWi-Fi  وWi-Max 

  املوازنة بنيWi-Fi    وWi-Max 

  شبكةWi-Max  واجليل الرابع لالتصاالت املتنقلةLTE 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.
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مراجع 

 املوضوع

 Data and Computer Communications 8th, William Stalling, Ch.17 1.  

 Wireless Systems , Lawrence Harte, Ch.12 2.  

 Cellular Networks, Paul Bedell, Ch.8, Ch.9 3.  

 

 املراجع

  Wireless Communication Networks and Systems, William Stalling   

  From GSM to LTE-Advanced, 2nd, Martin Sauter   

  Wireless Communications, 2nd, Theodore S. Rappaport   

  Introduction to GSM, Lawarence Harte   

  Digital Communications, 2nd , Ian A.Glover   

  Data and Computer Communications 8th, William Stalling   

  Wireless Systems, Lawrence Harte   

  Cellular Networks, Paul Bedell   
 

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

3 

 الوحدة األوىل:  التعريف باملعمل ومكوناته

 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Lab Manual 1.  

3 

 GSMالوحدة الثانية: مودم 

  التجربة األوىل: تركيب وإعداد مودمGSM 

  التجربة الثانية: إعداد برامج حماكاة مودمGSM 

 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Lab Manual 1.  

 ATالوحدة الثالثة: أوامر   7

  التجربة األوىل:  األوامر اخلاصة بالبنية املادية ملودم 

GSM وبطاقة SIM 

  اخلاصة بالتسجيل ومعلومات اخلالياالتجربة الثانية: األوامر 

 التجربة الثالثة:  األوامر اخلاصة بضبط االتصال والتحكم به

 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Lab Manual 1.  



 مالقس

 االتصاالتتقنية 
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين

  اإلدارة العامة للمناهج
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

 االتصاالت

 
 

 98من 85

 املنهج التفصيلي )العملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 GSMالوحدة الرابعة: قياسات إشارات نظام  9

  التجربة األوىل: حتضري وتشغيل أجهزة الفحص والقياس

 لالستخدام 

  :إعدادات أجهزة القياسالتجربة الثانية 

 التجربة الثالثة: قياسات القدرة 

 التجربة الرابعة: قياسات التعديل 

  التجربة اخلامسة: قياسات الطيف 

 التجربة السادسة: قياسات اختبار املستقبل 

 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Lab Manual 1.  

 GSMالوحدة اخلامسة: حماكاة عملية االتصال يف نظام   5

  التجربة األوىل: التعريف بربنامج حماكاة عملية االتصال يف

 ( GSMنظام )

 التجربة الثانية: حماكاة عملية االتصال ضمن الشبكة الواحدة 

 التجربة الثالثة: حماكاة عملية االتصال بني شبكتني خمتلفتني 

 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Lab Manual 1.  

 الطيفي ألنظمة االتصاالت املتنقلةالوحدة السادسة: التحليل  5

 ( التجربة األوىل: أجهزة ومعدات التحليل الطيفيSpectrum 

Analyzer ) 

 ( التجربة الثانية: قياسات نظامGSM باستخدام جهاز التحليل )

 الطيفي

 ( التجربة الثالثة: قياسات نظامUMTS باستخدام جهاز )

 التحليل الطيفي

 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

1-  Lab Manual 1.  
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 املالحق واملراجع  
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 ملحق بتجهيزات املعامل والورش واملختربات

 بيان باملعامل والورش واملختربات

 اسم املعمل/الورشة م

الطاقة 

االستيعابية 

 للتدريب

املوارد 

 البشرية

املستفيدة من املقررات التدريبية 

 املخترب/املعمل/الورشة

1-  
تشغيل حاسبات وأجهزة االتصاالت  

 املتنقلة
16 1 

حاسبات وأجهزة االتصاالت  نظم التشغيل

 املتنقلة

 

 

 

 1 16 معمل الدوائر الكهربائية  -2

 دوائر كهربائية 

 

 

 

3-  
معمل الدوائر املنطقية واملعاجلات 

 الدقيقة
16 1 

 الدوائر املنطقية واملعاجلات الدقيقة

 

 

 

 1 16 معمل االتصاالت التماثلية والرقمية  -4

 اساسيات االتصاالت 

 اساسيات االتصاالت الرقمية

 

 

 1 16 معمل االلكرتونيات  -5

 االلكرتونيات 

 

 

 

 1 16 الورشة االلكرتونية  -6

 االلكرتونيةالورشة 

 

 

 

 1 16 معمل االلياف البصرية  -7
 خطوط النقل وااللياف البصرية
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 1 16 معمل اهلوائيات  -8

 اهلوائيات وانتشار املوجات

 

 

 

 1 16 معمل الشبكات  -9

 اتصاالت الشبكات والبيانات

 

 

 

 1 16 معمل امليكروويف  -10

 اتصاالت امليكروويف واالقمار االصطناعية

 

 

 

 1 16 معمل اهلاتف واملقاسم  -11

 اساسيات اهلاتف واملقاسم الرقمية

 

 

 

 1 16 املتنقلة االتصاالت معمل  -12

 االتصاالت املتنقلة
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 خمتربالتجهيزات التفصيلية لكل معمل أو ورشة أو بقائمة 

 معمل نظم التشغيل

 الكمية اسم الصنف م

 17 أجهزة حاسب آلي   -1

 1 جهاز عرض داتا شو  -2

 

 معمل الدوائر الكهربائية

 الكمية اسم الصنف م

لوحة تدريب الدوائر الكهربائية مع ووجود املعدات الالزمة واألسالك والتوصيالت والضواغط  -1

 واحلافظات الالزمة للقطع اإللكرتونية 
16 

 16 ميجا هرتز 35راسم إشارات ال يقل عن   -3

 16 مليون هرتز بشاشة رقمية  2مولد ذبذبات   -4

أمبري مع شاشة البيان الالزمة )جهد  2،5فولت  30مصدر التغذية يعطي اجلهد من صفر إىل   -5

 ACفولت  20مستمر(، مصدر تغذية يعطي اجلهد املرتدد ميكن التحكم بها من صفر إىل 
16 

 16 متاثلي متعدد القياساتمللتيميرت   -6

 16 متعدد القياسات  رقمي  ملتيميرت  -7

 5 حامل لألسالك يثبت على اجلدار  -8

 1 جهاز حاسب آلي   -9

 1 جهاز عرض داتا شو  -10

 

 معمل الدوائر املنطقية واملعاجلات الدقيقة

 الكمية اسم الصنف م

 بأسالكها ومنابع للتغذية وتتكون من:  متدربوحدة تدريب لكل  -1

 *لوحة الدوائر املنطقية

 *جمموعة أسالك بأطوال خمتلفة وألوان خمتلفة

16 

 16 ميجا هرتز  100راسم إشارة   -11

 1 جهاز حاسب آلي   -12

 1 جهاز عرض داتا شو  -13

 

 معمل االتصاالت التماثلية والرقمية

 الكمية اسم الصنف م
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مع وجود ختدم متدرب واحد ومربوطة باحلاسب األلي،  متاثلية ورقميةوحدة تدريب اتصاالت  -1

 .الالزمة واألسالك والتوصيالت  الكروت

16 

 16 مولد اشارات   -14

 16 ميجاهريتز 40مدى ترددي  ذو راسم اشارة رقمي   -15

 17 جهاز حاسب الي   -16

 1 جهاز عرض داتا شو  -17

 

 معمل االلكرتونيات

 الكمية اسم الصنف م

تعمل بنظام التوصيل  )شنطه( مستقلة ومتكاملةوحدة الكرتونيات ختصص االتصاالت  -1

 املباشر عن طريق االسالك

16 

 16 ميجا هريتز 40ترددي  ىراسم اشارة رقمي بشاشة مبد  -18

 16 مصدر جهد مستمر متغري اجلهد والتيار  -19

 16 مليون هرتز  3مولد ذبذبات   -20

 17 أجهزة حاسب آلي   -21

 1 جهاز عرض داتا شو   -22

 

 الورشة االلكرتونية

 الكمية اسم الصنف م

 16 شنطة عدة حلفظ اإللكرتونيات  1 -1

 16 ملزمة تثبيت على الطاولة تساعد على املسك للوحة   -2

 16 طة حلام يدوية تعمل بالتحميل على سرينجفشا  -3

 16 وات 40كاوية حلام قصدير   -4

 16 متعدد القياسات رقمي ملتيميرت   -5

 16 جهاز يدوي لقياس اإلشارات الرقمية   -6

 16 مليون هرتز بشاشة رقمية  3مولد ذبذبات   -7

 16 ميجا هرتز  100راسم إشارة   -8

 16 بيان ة فولت مع شاش 30يعطي اجلهد املستمر من صفر إىل  P.Sمصدر تغذية   -9

 8 كابينة حلفظ املكونات اإللكرتونية أدراج شفافة   -10

 8 حامل لألسالك   -11

 1 + مكنسة كهربائية  طابعة+  اليحاسب هاز ومزودة جب CNCآلة حفر   -12
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 3 تحكم زمن التحميض لوحدة حتميض اللوحات املطبوعة مع مؤقت ل  -13

 3 وحدة تصوير اللوحات   -14

 3 آلة قطع اللوحات اإللكرتونية   -15

 3 دريل تثقيب اللوحات املطبوعة  مع كافة البنط الالزمة ألعمال الثقب   -16

 1 جهاز حاسب آلي   -17

 1 جهاز عرض داتا شو   -18

 

 معمل االلياف البصرية

 الكمية اسم الصنف م

 16 حقيبة عدة ألياف بصرية  -1

ومربوطة مع احلاسب وحدة قياس خصائص االتصاالت عرب االلياف البصرية مع مصدر التغذية   -19

 وختدم متدربني  االلي
8 

 8 متعدد القياسات رقمي ملتيميرت   -20

 8 داة جتهيز طرف اليف البصريأ  -21

 2 ماكينة حلام ألياف بصرية   -22

 OTDR  2جهاز   -23

 9 جهاز حاسب الي   -24

 1 جهاز عرض داتا شو  -25

 

 معمل اهلوائيات

 الكمية اسم الصنف م

وهي باملواصفات التالية: تربط باحلاسب ا لي، مع أجهزة احلاسب  متدربوحدة تدريب لكل  -1

والربجميات الالزمة للتشغيل، مع الربامج للتحكم يف الوحدة وعرض نتائج قياسات التجارب، 

ختدم الوحدة أساسيات اهلوائيات وانتشار املوجات، وجيب أن تكون وحدات التدريب 

  .هزة القياس اخلاصةمتكاملة مبكوناته وأسالكها ومعداتها وأج

8 

 9 اليجهاز حاسب   -26

 1  جهاز عرض مع الشاشة داتا شو  -27

 

 معمل الشبكات

 الكمية اسم الصنف م

 16 حقيبة عدة فين شبكات  -1
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على اتصاالت البيانات  تدربعتمد أساسا يف تدريب املتوحدة اتصاالت البيانات والشبكات   -28

والشبكات والتعامل مع برجمياته، مدعوما باملكونات املادية واألجهزة والكروت واملعدات 

 .الداعمة لعملية التدريب

16 

 9 جهاز حاسب آلي  -29

 4 كرت شبكة السلكي داخلي  -30

 2 كرت شبكة السلكي خارجي  -31

 2 موزع إشارات مركزي  -32

 2 (Routerراوتر )  -33

 2 (Switchموزع )  -34

 1 كبينة توصيل  -35

 Hub 2هب   -36

 1 جهاز عرض داتا شو  -37

 

 معمل امليكروويف

 الكمية اسم الصنف م

 8 ومربوطة باحلاسب االلي.امليكروويف مبكوناتها وأسالكها لقياس خصائص وحدات تدريب  -1

 1 وحدة رادار لقياس ظاهرة دوبللر  -38

 10 أجهزة حاسب آلي   -39

 1 جهاز عرض داتا شو   -40

 

 اهلاتف واملقاسممعمل 

 الكمية اسم الصنف م

وخطوط الشبكة  واهلاتفعلى مبدأ عمل املقاسم  املتدربتدرب  اهلاتفوحدة تدريب أساسيات  -1

  اهلاتفية.
8 

 8 راسم إشارةجهاز   -41

 8 جهاز اختبار خط املشرتك  -42

 9 اليجهاز حاسب   -43

 8 جهاز اختبار خط املشرتك  -44

 1  االلي.احلاسب ب مربوطة ISDNوحدة تدريب   -45

 1 جهاز عرض داتا شو  -46
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 االتصاالت املتنقلةمعمل 

 الكمية اسم الصنف م

 8  االلي اسبمربوطة مع احلوحدة تدريب اتصاالت متنقلة  -1

 1 جيجاهريتز  10جهاز حملل طيفي لقياسات اجلوال مبدى ترددي   -47

 1 وملحقاتها GSMوحدة حماكاة لنظام   -48

 LCD 10أجهزة حاسب آلي   -49

 1 جهاز عرض مع الشاشة داتا شو  -50
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 أدوات التقييم عنملحق 

 تعريف التقييم: 

قياس التأثري الذي تركه التدريب ، كما ُعرِّف التقييم بأنه تقدير الشيء واحلكم عليههناك من عرَّف التقييم بأنه 

العملية التدريبية والعادات واملعارف واملهارات اليت على املتدربني، وحتديد كمية حتصيل املتدربني أو احلصيلة اليت خرجوا بها من 

 .اكتسبوها والتغيريات السلوكية لديهم

 أدوات وأساليب التقييم: 

 ميكننا أن نقتصر على أدوات التقييم الرئيسية التالية )ثالث أدوات(:

 

 االختبارات واألعمال الشفوية:-1

من املتدرب حول  شفهيةهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة للحصول على استجابات 

قضية أو موضوع معني، وتهدف هذه األداة إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته السابقة وطريقة جتميعها 

لدعم  املناقشة الشفهيةطرق التفكري اجلماعي اليت تعتمد على  ، وتعترب هذه األداة إحدىشفويةوترتيبها لتقدم بصور 

أو تعزيز فكرة ما، وهذه األداة باإلضافة إىل أنها من أدوات التقييم، ميكن استخدامها يف تنمية وتعزيز القدرة التعبريية 

 ب واسرتاتيجيات التعلم مثل:عند املتدرب وتعزيز قدرته يف اإلصغاء واحلوار وثقته بنفسه، وتشمل هذه األداة مجيع أسالي

 .األسئلة الشفوية القصرية اليت يطرحها املدرب أو الزمالء 

 .احلوار الشفوي أثناء أداء نشاط 

  العرض الشفوي واملشاركة يف املناقشة عند عرض حاالت تدريبية أو يف عرض ما قامت به اجملموعة أو

 املتدرب من أعمال وأنشطة.

  احلوارية.التقديم احلواري يف القراءات 

 .متثيل األدوار 

 

أدوات التقييم

األداء العملي

األداء التعّرف

االختبارات 
واألعمال 
التحريرية

األعمال 
غير 
الصفية

األعمال
الصفية

اختبارات  

املقال

االختبارات  

املوضوعية

التوفيق أو 
المزاوجة

االختيار من 
متعدد

أسئلة 
التكملة

أسئلة 
الصواب 
والخطأ

االختبارات 
واألعمال الشفوية

تمثيل 
األدوار

التقديم 
الحواري 

في 
القراءات 
الحوارية

العرض 
الشفوي 

والمشاركة 
في 

المناقشة 

الحوار 
الشفوي 
أثناء أداء 

النشاط

األسئلة 
الشفوية 

القصيرة من 
المدرب )

(والزمالء
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 االختبارات واألعمال التحريرية: -2

هي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل مواقف تعليمية وتدريبية خمتلفة تستخدم فيها الورقة والقلم للحصول على 

من املتدرب حول قضية أو موضوع معني، وتهدف إىل اختبار قدرة املتدرب على استخدام معلوماته  مكتوبةاستجابات 

، وميكننا أن ننظر إىل االختبارات واألعمال التحريرية من مكتوبةالسابقة وطريقة جتميعها وترتيبها لتقدم بصور 

 جانبني:

 ة: اجلانب األول: األعمال الصفيِّ

اليت يقوم بتنفيذها املتدرب يف الصف )الفصل أو الورشة( ومبتابعة مباشرة من وهي االختبارات واألعمال 

ها وجيهزها املدرب لتنفيذها يف الصف مبا يف ذلك االختبارات، وقد اتفق الرتبويون على املدرب، واألعمال اليت ُيعدَّ

 ها املدرب إىل نوعني:تقسيم االختبارات اليت ُيعدَّ

عدها عن مصطلح الذاتية يف تناوهلا يتحدد مفهوم االختبارات املوضوعية مبدى ُبو  االختبارات املوضوعية:-أ

لتقييم املتدرب بشكل ال خيتلف باختالف املقوِّم )املصحح(، وتتكون االختبارات املوضوعية يف العادة من 

جزئية  عدد كبري من األسئلة القصرية اليت تتطلب إجابات حمددة وكل سؤال وجوابه يقيس شيئا واحدا أو

من جزئيات املوضوع واليت ميكن تقدير صحتها أو خطأها بدرجة عالية من الدقة ونظرا لتعدد األسئلة يف 

االختبار الواحد فيصبح من املمكن تغطية أجزاء كبرية، وتستطيع األسئلة املوضوعية قياس قدرات عقلية 

 أشكال وصور منها: متنوعة تصل إىل أعلى املستويات، وتأخذ االختبارات املوضوعية عدة

  :وتتكون من جمموعة من العبارات املتضمنة حقائق عملية معينة وتتطلب أسئلة الصواب واخلطأ

اختيار إجابة واحدة للحكم على العبارات بالصواب أو اخلطأ أو اإلجابة بنعم أو ال أو احلكم على 

 العبارة بأنها تدل على رأى أو حقيقة.

 :تكملة من مجلة أو عدة مجل حمذوف منها بعض الكلمات أو يتكون سؤال ال أسئلة التكملة

العبارات أو الرموز ويطلب وضع الكلمة املناسبة أو العبارة اةذوفة يف املكان اخلالي وتهدف إىل 

 اختبار قدرة املتعلم على تذكر العبارات حبيث يستكمل املعنى املقصود.

  :ن فيها السؤال من مشكلة تصاغ يف صورة وهى األكثر شيوعا ويتكوأسئلة االختيار من متعدد

سؤال مباشر أو عبارة ناقصة وقائمة من احللول املقرتحة تسمى البدائل االختيارية ويطلب من املتدرب 

 اختيار البديل الصحيح.

 :وتتألف من عمودين متوازيني حيتوى كل منها على جمموعة من العبارات  أسئلة التوفيق أو املزاوجة

كلمات إحداهما عادة ما يكون على اليمني ويسمى املقدمات والثاني على اليسار أو الرموز أو ال

ويسمى االستجابات ويطلب من املتدرب اختيار املناسب من العمودين املتوازيني، ومنعا للتخمني يوضع 

 السؤال حبيث يزيد عن عدد البنود الواردة يف العمود ا خر.

أسئلة مفتوحة ويرتك للمتدرب حرية تنظيم وترتيب اإلجابة واملعلومات  هي اختبارات تتضمن اختبارات املقال:-ب

والتعبري عنها بأسلوبه اخلاص، وتسمى باختبارات املقال ألن أسئلتها تتطلب عادة كتابة عدة سطور، ومن 

 عيوب هذه الطريقة أن األسئلة تكون غري حمددة، وتكون اإلجابة لألسئلة املقالية حسب نوع السؤال فالبعض

 دة.ة بينما تتجه بعض األسئلة املقالية إىل اإلجابات املقّيمن األسئلة يكون ذا إجابة حّر
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 ة:اجلانب الثاني: األعمال غري الصفيِّ

ي، وهي عبارة عن أعمال وهي األعمال واألنشطة الكتابية اليت يقوم املتدرب بتنفيذها خارج املوقف الصّف

ها من مصادر خارجية أو عن طريق املالحظة أو القيام مبهارات معينة أو أسئلة أو معلومات يقوم املتدرب جبمع

ثراء معارفه وتدريبه على مهارات خمتلفة مثل حل الواجبات املنزلية وكتابة التقارير والقيام بالبحوث إبهدف 

 وتسجيل املالحظات.

 األداء العملي:-3

 ، وتنقسم إىل:تنفيذ عمل حمدد ممارسة أداء مهارة عملية أوهي أداة تقييم يتم تطبيقها خالل 

ويف هذا النوع يتم قياس وتقييم قدرة املتدرب على تصنيف األشياء والتعرف على اخلصائص األساسية  التعرف:

 لألداء مثل حتديد العينات أو اختيار ا لة واجلهاز املناسب لعمل ما، أو حتديد أجزاء من آلة أو جهاز.

 رب أداء عمل معني أو حل مشكلة ما.حيث يطلب من املتد األداء الفعلي:

لتقييم املتدرب، كما ميكن توثيق املالحظة  املالحظةيف كال اجلزئني )التعرف واألداء الفعلي( يتم استخدام 

يضع  وهذه البطاقة عبارة عن توثيق ألجزاء العمل وخطواته ومهاراته املختلفة، حبيث بطاقة األداءعن طريق استخدام 

أمام كل خطوة أو جزء تشري إىل مقدار إتقان املتدرب يف األداء والزمن الذي استغرقه يف  نسبة معينةاملقّيم إشارة أو 

 التنفيذ.
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