الﻼئحة الداخلية
للدراسات العليا2011
معدلة  2013و2014

كلية الهندسة
جامعةاﻹسكندرية

 -10ﻗﺴﻢ الهندسة الكهربية
البرامج المختلفة للدراسات العليا ) دبلوم – ماجﺴتير – دكتوراه (
اوﻻ  :دبلوم الدراسات العليا
 -1دبلوم الدراسات العليا التخصصﻰ:
على الطالب اجتياز  30ساعة معتمدة:

 دبلوم الدراسات العليا التخصصﻰ في هندسة القوى واﻵﻻت الكهربية
المقررات اﻻساسية :يدرس الطالب ستة مقررات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم التى يعرضها برنامج
الهندسة الكهربية )قوى وآﻻت( )(BB=15
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الدبلوم.

ثانيا  :الماجﺴتير
 -1ماجﺴتير الهندسة :
لك ي يحص ل الطال ب عل ى ماجس تير الهندس ة يج ب أن ي درس  30س اعة معتم دة مقررات دراس ية باﻹض افة إل ى 3
ساعات معتمدة للتقرير العلمى.

 ماجﺴتير الهندسة فﻰ الهندسة الكهربية )اتصاﻻت واﻻلكترونيات(
المقررات اﻻساسية  :يدرس الطالب ستة مقررات من قائمة مقررات مستوى الماجستير التى يعرضها
برنامج الهندسة الكهربية )اتصاﻻت والكترونيات( )(BB=14
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار
مقررين من تخصص آخر.

 ماجﺴتير الهندسة فﻰ الهندسة الكهربية )هندسة القوى واﻵﻻت الكهربية(
المقررات اﻻساسية  :يدرس الطالب ستة مقررات من قائمة مقررات مستوى الماجستير التى يعرضها
برنامج الهندسة الكهربية )قوى وآﻻت( )(BB=15
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار
مقررين من تخصص آخر.

 -2ماجﺴتير العلوم الهندسية :

لك ى يحص ل الطال ب عل ى ماجس تير العل وم علي ه دراس ة  24س اعة معتم دة مق ررات دراس ية باﻹض افة إل ى و8
ساعات للرسالة.

 ماجﺴتير العلوم فﻰ الهندسة الكهربية )اتصاﻻت واﻻلكترونيات(
المقررات اﻻساسية  :يدرس الطالب ستة مقررات من قائمة مقررات مستوى الماجستير التى يعرضها
برنامج الهندسة الكهربية )اتصاﻻت والكترونيات( )(BB=14
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار
مقررين من تخصص آخر.

 ماجﺴتير العلوم فﻰ الهندسة الكهربية )هندسة القوى واﻵﻻت الكهربية(
المقررات اﻻساسية :يدرس الطالب ستة مقررات من قائمة مقررات مستوى الماجستير التى يعرضها
برنامج الهندسة الكهربية )قوى وآﻻت( )(BB=15
المقررات اﻻختيارية :يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار
مقررين من تخصص آخر.

ثالثا  :دكتوراه الفلﺴفة
لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  18ساعة معتمدة مقررات دراسية باﻹضافة إلى عدد
من  24ساعة معتمدة للرسالة.
يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة ويجوز اختيار  3مقررات من تخصص آخر.

دكتوراه الفلﺴفة فﻰ الهندسة الكهربية )اتصاﻻت واﻻلكترونيات(
 دكتوراه الفلﺴفة فﻰ الهندسة الكهربية )هندسة القوى واﻵﻻت الكهربية(
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ﻗائمة المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم – ماجﺴتير – دكتوراه (

المسلسل

كود المقرر

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

07 14 610
07 14 611
07 14 612
07 14 631
07 14 632
07 14 660
07 14 664
07 14 667
07 14 670
07 14 671
07 14 672
07 14 673

.13

07 14 674

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40

07 14 675
07 14 676
07 14 677
07 14 678
07 14 680
07 14 690
07 14 710
07 14 711
07 14 712
07 14 713
07 14 714
07 14 715
07 14 730
07 14 731
07 14 732
07 14 735
07 14 736
07 14 737
07 14 738
07 14 739
07 14 740
07 14 741
07 14 751
07 14 760
07 14 761
07 14 762
07 14 770

اسم المقرر
شبكات الكمبيوتر
مقدمه إلي معالجه اﻹشارات الرقمية
مدخل إلي اﻻتصاﻻت اﻹحصائية ونظريه المعلومات
انتشار الموجات الكهرومغناطيسية
انتشار الموجات في اﻷجواء اﻷرضية
المنظومات العشوائية
اﻻتصاﻻت الحركية
هندسة التليفونات الرقمية والتحويل
مبادئ دوائر النبضات والتوقيت
الدوائر المتكامله التناظريه المتقدمه
الخواص الكهربيه والمغناطيسيه للجوامد
الدوائر المتكامله الرقمية المتقدمه
الدوائر المتكامله التناظريه من النوع المعدني اﻷكسيدي
الشبه موصلي
الطرق المتقدمه في معالجه وتخطيط الدوائر المتكامله
تصميم الدوائر المتكامله بمساعده الكمبيوتر
القياسات الميكروموجيه
الكترونيات اﻻتصاﻻت
الكهروبصريات والليزر
الشبكات البصرية المتعددة اﻻرسال بتقسيم الطول الموجى
كشف اﻹشارات
هندسة مرور اﻹشارات
بناء دوائر معالجه اﻹشارات الرقمية
المعالجه المتوافقه لﻺشارات
طرق سريعه لمعالجة اﻹشاره
معالجة الصور
الطرق العددية للمجاﻻت المغناطيسية
الطرق العددية للهوائيات
كهرومغناطيسية
انتشار الموجات في اﻷوساط البيولوجية
هوائيات الميكروموجات
نظريه انتشار الموجات
نظريه مصفوفات الهوائيات
نظريه المجاﻻت الكهرومغناطيسية المتقدمه
اﻷجهزة الحيويه الطبيه
نظم التصوير الطبي
النبائط الصوتية وتطبيقاتها
نظريه التشفير
نظريه اﻻتصاﻻت الرقمية
اﻻتصاﻻت ذات الطيف الموسع
ميكانيكا الكم
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مقررات
عدد عدد ساعات مطلوب
الساعات اﻷمتحان دراستها
سابقا
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.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66

07 14 771
07 14 772
07 14 773
07 14 774
07 14 775
07 14 777
07 14 778
07 14 780
07 14 810
07 14 811
07 14 820
07 14 841
07 14 842
07 14 843
07 14 844
07 14 861
07 14 862
07 14 863
07 14 864
07 14 870
07 14 871
07 14 881
07 14 882
07 14 891
07 15 611
07 15 612

.67

07 15 613

.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76

07 15 614
07 15 615
07 15 620
07 15 621
07 15 622
07 15 623
07 15 624
07 15 625
07 15 626

.77

07 15 627

.78
.79
.80
.81
.82
.83

07 15 628
07 15 631
07 15 632
07 15 641
07 15 651
07 15 652

.84

07 15 653

إلكترونيات الكم والبصريات
الكترونيات الحاله الجامدة
نبائط ودوائر الموصﻼت الفائقة
نظريه الدوائر والتحليل بمساعده الكمبيوتر
خصائص النمذجه الكمبيوترية لنبائط أشباه الموصﻼت
نبائط المواد الجامدة
نبائط ودوائر الميكروموجات ذات الحاله الجامدة
نبائط البصريات واﻻلكترونوبصريات
موضوعات خاصة فى معالجة اﻻشارات
معالجة الصور ذات الوضوح العالى
تقنيات الهوائيات الذكية وتعدد المداخل والمخارج
التصميم المتقدم للدوائر المتكاملة فائقة الكثافة
تكنولوجيا وتصميم الدوائر المتكاملة لترددات الراديو
برمجيات الراديو :هندسة الراديو الحديثة
المعالجة الرقمية المتقدمة لﻺشارات وتصميم المرشحات
اﻻتصاﻻت الﻼسلكية المتقدمة
موضوعات خاصة فى هندسة اﻻتصاﻻت
الشبكات الوصولية الضوئية
نظم اﻻتصاﻻت البصرية المتقدمة
المواد اشباه الموصﻼت
النبائط شبه الموصلة
النظرية المتقدمة لﻼعداد
التشفير وتأمين الشبكات
النانوتكنولوجى
هندسة القوي الكهربيه
تصميم نظم القوي الكهربيه ومعداتها
المواصفات القياسية العالميه والمواصفات الفنية لمعدات
القوي الكهربيه
تطبيقات الحاسب اﻵلي في هندسة القوي الكهربيه
حماية منظومات القوي الكهربيه
التحكم اﻵلي
نظم التحكم الخطي
نظم التحكم الرقمي
التحكم المنطقي المبرمج
تطبيقات الميكروبرسيسور في التحكم ونظم اﻷجهزة
التعرف علي النظم
طرق التحكم المستخدمة في النظم الكهربية
المواصفات القياسية العالمية والمواصفات الفنية للتحكم
ومعدات القياس
مبادئ التحكم الرقمي
اﻵﻻت الكهربية والتحكم اﻵلي
اﻵﻻت الكهربية المتقدمة
اﻻلكترونيات الصناعيه )أ(
التحريك الكهربي
التحريك الكهربي باستخدام مكونات الحالة الجامدة
المواصفات القياسية العالمية والمواصفات الفنية لمعدات
التحريك
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.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100
.101
.102
.103
.104

07 15 711
07 15 712
07 15 713
07 15 714
07 15 715
07 15 717
07 15 720
07 15 721
07 15 722
07 15 723
07 15 724
07 15 725
07 15 726
07 15 728
07 15 731
07 15 732
07 15 733
07 15 741
07 15 751
07 15 752

.105

07 15 753

.106

07 15 754

.107
.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116
.117
.118
.119
.120
.121
.122
.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129

07 15 761
07 15 762
07 15 771
07 15 811
07 15 812
07 15 813
07 15 814
07 15 815
07 15 816
07 15 818
07 15 819
07 15 820
07 15 821
07 15 822
07 15 823
07 15 824
07 15 825
07 15 826
07 15 827
07 15 828
07 15 834
07 15 835
07 15 841

موضوعات خاصه في هندسة القوي الكهربيه
موضوعات حديثه في التحكم في منظومات القوي الكهربية
مصادر الطاقة المتجددة
استخدام الطاقة المستدامة
الشبكات الذكية
المواد الكهربيه
منظومات التحكم الخطية
منظومات التحكم الﻼخطي
منظومات التحكم الرقمي
منظومات التحكم اﻷمثل
مقرر متقدم في التحكم
المنظومات المتﻼئمة وطرق التعرف
تصميم ومحاكاة منظومات التحكم
الشبكات العصبيه
النظرية العامة لﻶﻻت الكهربية
أنواع خاصة من اﻵﻻت الكهربية
ديناميكية وتمثيل اﻵﻻت الكهربية
اﻻلكترونيات الصناعيه )ب(
التحريك الكهربي باستخدام مكونات الحالة الجامدة
التحكم في منظومات التحريك للتيار المتردد
استخدام الميكروبرسيسور للتحكم في منظومات التحريك
الكهربي
الدوائر الرقمية والمنطقية ﻷجهزه التحريك ذات الحالة
الجامدة
موضوعات مختاره في القياسات الكهربيه
وحدات القياس اﻻتجاهية وتطبيقاتها
تطبيقات الطرق الرياضية في الهندسة الكهربيه
تحليل نظم القوي
تخطيط نظم القوي
التشغيل اﻷمثل لنظم القوي
الحاﻻت العابرة في منظومات القوي
هندسة الجهد العالي
مرحﻼت الحماية اﻻستاتيكيه والرقمية
هندسة المواد الكهربية المتقدمة ةتطبيقاتها
استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
موضوعات متقدمة للتحكم فى اﻻنظمة الكهربية
مقرر متقدم فى التحكم الخطى
مقرر متقدم فى التحكم الﻼخطى
منظومات التحكم الرقمى
تقنيات التحكم اﻷمثل
المنظومات المتﻼئمة وطرق التعرف
نظم التحكم بالشبكات العصبية
نظم الذكاء اﻻصطناعى وتطبيقاتها
نظم التحكم المبهمة وتطبيقاتها
اﻻتجاهات الحديثة فى اﻵﻻت الكهربية
النمذجة الديناميكية لﻶﻻت الكهربية
التحكم فى مصادر الطاقة المتجددة باستخدام الكترونيات
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.130
.131
.132
.133
.134
.135
.136
.137
.138
.139
.140
.141
.142
.143

07 15 842
07 15 843
07 15 844
07 15 845
07 15 846
07 15 891

القوى
تصميم محوﻻت الكترونيات القوى
التحكم فى نظم القوى الكهربية باستخدام الكترونيات القوى
اﻷتمتة الصناعية المتقدمة
اﻻلكترونات الصناعية المتقدمة
مرشحات التوافقية النشطة
نقل الطاقة بالتيار الكهربى المستمر ذو الجهد العالى

07 14 601

)اتصاﻻت

07 14 701
07 14 705
07 14 801
07 15 601
07 15 701
07 15 705
07 15 801

فى

الهندسة

الكهربية

مشروع دبلوم
والكترونيات(
تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكهربية
)اتصاﻻت والكترونيات(
رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة الكهربية ) اتصاﻻت
والكترونيات(
رسالة الدكتوراه فى الهندسة الكهربية ) اتصاﻻت
والكترونيات(
مشروع دبلوم فى هندسة القوى واﻵﻻت الكهربية
تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة الكهربية
)هندسة القوى واﻵﻻت الكهربية(
رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة الكهربية )هندسة القوى
واﻵﻻت الكهربية(
رسالة الدكتوراه فى الهندسة الكهربية )هندسة القوى
واﻵﻻت الكهربية(

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3

مناقشة

3

مناقشة

8

مناقشة

24

مناقشة

3
3

مناقشة
مناقشة

8

مناقشة

24

مناقشة

وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا ) دبلوم – ماجﺴتير – دكتوراه (
 07 14 610شبكات الكمبيوتر
معماري ات الكمبي وتر ونظمه ا  -موض وعات ش بكات الكمبي وتر -تك وين الكمبي وتر ومكونات ه – تقني ات التحوي ل  -وظ ائف
الشبكات  -معماريات الشبكات  -نظم وصل البيانات  -التحكم في الشبكات  -نظم النق ل والتجمي ع  -أمثل ة مح ددة مث ل الوص ل
من نقطة إلى نقطة والتوابع اﻷرضية وحزم الراديو والشبكات المحلية.
 07 14 611مقدمه إلي معالجه اﻹشارات الرﻗمية
اﻹش ارات وال نظم ذات ال زمن المح دد – تح ويﻼت  – Zتحوي ل ف ورير المح دد و تحوي ل ف ورير الس ريع – تص ميم وتنفي ذ
المرشحات الرقمية – معالجة اﻹشارات العشوائية – ح ذف اﻻرتب اط – عملي ات التنب ؤ واﻻرت داد ال ذاتي – معالج ة اﻹش ارات
ذات المحورين – الطرق غيرا لخطية للمعالجة – التنبؤ الطيفي – تنفيذ بعض الطرق عن طريق الحاسب.
 07 14 612مدخل إلي اﻻتصاﻻت اﻹحصائية ونظريه المعلومات
معالجة اﻹشارات العشوائية وكثافة الطيف خﻼل النظم الخطية والﻼخطية  -المعالج ة المس تقرة لﻼستش عار الع ريض وتوزي ع
الضوضاء والترشيح والتوزيع الﻼجاوس )التوزيع الﻼطيف ى(  -مفه وم المنبع – القن اه  -مع دل النق ل للمعلوم ات والمعلوم ات
التبادلي ة وس عة القن اة  -التش فير المص دري  -نظري ة مع دل التش وه  -القن وات ذات الضوض اء  -نظري ة التش فير  -متسلس ﻼت
ماركوف  -تطبيقات.
 07 14 631انتشار الموجات الكهرومغناطيﺴية
أساس يات النظري ة الكهرومغناطيس ية  -نظري ة الح ل الواح د وش روط الحاف ة ـ الجه د الكهرومغناطيس ي ومتجه ات هرت ز ـ
المعادلة الموجية لﻸنواع المختلف ة م ن اﻷوس اط و تش مل اﻷوس اط الغي ر متجانس ة و اﻷوس اط المتغي رة م ع ال زمن واﻷوس اط
ذات اﻻعتم اد اﻻتج اهى  -انتش ار الموج ات المس توية ف ي اﻷوس اط العازل ة ذات ال نقط  -اﻻنعك اس واﻹرس ال عن د الح واف -
الموجات السطحية  -انتشار الموجات في اﻷوساط المؤينه  -انتشار الموجات في اﻷوساط ذات الطبقات المتوازية.
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 07 14 632انتشار الموجات في اﻷجواء اﻷرضية
انتش ار الموج ات اﻷرض ية  -الموج ات المباش رة  -الموج ات الس طحية  -ت أثير انحن اء س طح اﻷرض  -ت أثير خش ونة س طح
اﻷرض  -مناطق فريتل  -انتشار الموجات في طبق ة التروبوس فير  -اﻻنكس ار القياس ي  -اﻻنكس ار الزائ د  -اﻻنكس ار الن اقص
واﻻنكسار الحرج  -ظاهرة الخفوت  -اﻻنتشار عن طريق البعثرة من التروبوسفير  -انتش ار الموج ات ف ي طبق ة اﻻيونوس فير
 تأثير الفقد والمجال المغناطيسي لﻸرض  -الظواهر الطبيعية في طبقتي اﻻيونوسفير والماجنيتوس فير  -البعث رة م ن الني ازك اﻹشارات المثلي لﻼتصاﻻت خﻼل طبقة اﻻيونوسفير. 07 14 660المنظومات العشوائية
الرياض يات ف ي ال تحكم والتخم ين – الترش يح والتنب ؤ اﻷمث ل – تخم ين المتغي رات ف ي المنظوم ات العش وائية الديناميكي ة –
تصميم المرشحات – الدوائر الفعالة ذات المقاومات والمكثفات – تصميم اﻷنظمة العشوائية.
07 14 664اﻻتصاﻻت الحركية
مقدمة لنظم اﻻتصاﻻت الحركية – الخلوية – إع ادة اس تخدام الت ردد – خ واص قن اة اﻻتص اﻻت الحركي ة – انتش ار الموج ات
في المن اطق الس كنية والمن اطق القليل ة الكثاف ة الس كنية – نم اذج الفق د ف ي المس ار – الخف وق م ن ن وع "رال ى" واﻹظ ﻼل م ن
النوع اللوجاريثمى الطبيعي – تقليل تأثير التداخل ب ين القن وات المختلف ة – ل وائح اﻻتص اﻻت الحركي ة – المراس لة والس عة –
نظم الطيف الموسع ونظم تعدد المقاومة – تقسيم الشفرة – نظم اﻻتصاﻻت الشخصية.
 07 14 667هندسة التليفونات الرﻗمية والتحويل
تعاقب الدوائر – ترقيم الصوت – ط رق تش فير الك ﻼم المختلف ة – المواص فات القياس ية التنظيمي ة لهيئ ة ) – (CCITTتب ديل
ال دوائر – التب ديل بالتقس يم الم وقعي – التب ديل باس تعمال الوس ائل الص غيرة )باكي ت( – التب ديل الس ريع باس تعمال الرس ائل
الصغيرة – اللوائح المختلفة للتبديل – تحليل أداء نظم التبديل المختلفة.
 07 14 670مبادئ دوائر النبضات والتوﻗيت
دوائر التحويل والتوقيت وتشكيل الموج ات وال دوائر المنطقي ة لتولي د أش كال الموج ات وال دوال المس تعملة ف ي نظ م النبض ات
وأجهزة القياس والكمبيوتر – تقنيات تحليل موديﻼت الدوائر الجامدة والمتكاملة والﻼخطية.
 07 14 671الدوائر المتكامله التناظريه المتقدمه
ش رح وتحلي ل وتص ميم ال دوائر التناظري ة المتكامل ة ذات القض بان – دراس ة كمي ة وأداء ال دوائر وح دود ه ذا اﻷداء لتحدي د
التقني ات المثل ي – موض وعات ال دوائر المتكامل ة الخطي ة – المكب رات العملي ة – مكب رات ذات الضوض اء المنخفض ة
والترددات العالية والنطاق العريض – الدوائر الشبه خطية لمعالجة اﻹشارات.
 07 14 672الخواص الكهربيه والمغناطيﺴيه للجوامد
دراس ة الخص ائص الكهربي ة والمغناطيس ية للجوام د – مقدم ة لنظري ة النط اق – ح اﻻت الس طح – الم واد العازل ة والم واد
المغناطيسية والمواد الحديدية والمغناطيسية الحديدية والموصلة الفائقة.
 07 14 673الدوائر المتكامله الرﻗمية المتقدمه
تصميم وتحلي ل ال دوائر المتكامل ة ذات التجمي ع القياس ي الكبي ر – ط رق التص نيع – خص ائص النب ائط – الت أثيرات العارض ة
على الدوائر اﻹستاتيكية والديناميكية لوظائف المنطق والذاكرة حساب السرعة والق درة المس تهلكة – تص ميم أن واع ال ذاكرات
 إستخدام الشرائح والوسائل والكمبيوترالمساعدة. 07 14 674الدوائر المتكامله التناظريه من النوع المعدني اﻷكﺴيدي الشبه موصلي
أساس يات تص ميم ال دوائر المتكامل ة التناظري ة ) - (MOSأنم اط دوائ ر تناظري ة ـ اﻹش ارات الص غيرة -تص ميم المكب رات
والمح وﻻت التناظري ة ودوائ ر العين ات والتخ زين  -دوائ ر المقارن ات والفول ت اﻹس نادى  -مغي رات التن اظرى إل ى رقم ي
والعكس.
 07 14 675الطرق المتقدمه في معالجه وتخطيط الدوائر المتكامله
معالجة بنية النبائط  -تقنيات التصنيع وتص ميم ال دوائر  -ط رق المعالج ة البص رية :بأش عة  ،Xبالش عاع الﻼلكترون ى  -ت راكم
طبقات الفيلم السميك النمشي المبلل والجامد والثقب اﻷيوني  -ظاهرة توازن الضوء والعيب في تحكم المعالجة.
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 07 14 676تصميﻢ الدوائر المتكاملة بمﺴاعده الكمبيوتر
ه ذا المق رر يغط ى موض وعات متع ددة تتص ل بتط وير وتص ميم ال دوائر المتكامل ة بمس اعدة الكمبي وتر -ه ذا المق رر يوض ح
تقنيات تصميم الدوائر من الناحيتين النظرية والتطبيقية  -وكذا موضوعات تصميم الدوائر المتكاملة ومراجعتها واختبارها.
 07 14 677القياسات الميكروموجيه
النظرية العامة لدﻻئل الموجات  -تأثير اﻷشغال الغير متج انس  -دﻻئ ل الموج ات الس طحية  -التركيب ات الدوري ة  -المكون ات
الميكروموجية  -التمثيل باستعمال مؤشرات البعثرة  -النبائط الميكروموجي ة الغي ر فعال ة  -الرابط ات اﻻتجاهي ة  -المرش حات
 المفاص ﻼت والم داوﻻت  -الرابط ات ذات الس تة م داخل  -ال دوائر الميكروموجي ة  -ال دوائر الميكروموجي ة المتكامل ة -القياس المعملي لمؤشرات البعثرة لبعض المكونات  -النبائط والدوائر التي تمت دراستها.
 07 14 678الكترونيات اﻻتصاﻻت
نظم الدوائر اﻻلكترونية العامة المستخدمة في نظم اﻻتصاﻻت :الخﻼطات  -المغيرات  -إلى أعل ى وأس فل  -أنش وطة الط ور-
نمط ) - (PLLتصميم المرشحات/المواصفات  -مزيحات اﻷطوار  -محوﻻت هلبرت والمهجنات  -دوائر الحم ل واس ترجاع
النبض  -دوائر التوقيت والنبض  -دوائر معالجة اﻹشارات.
 07 14 680الكهروبصريات والليزر
إنتشار شعاع الليزر :بصريات الموجات الجاوسية ,خصائص البلل ورات ومتجه ة الع زل  -ظ اهرة الكهروبص ريات ونبائطه ا
 الحيود البصري/صوتي  -مقدمة في البصريات الﻼخطية )الفجوات الرنانة لليزر( النمط الق دير وتحلي ل اﻻس تقرار  -تحلي لالمعادﻻت ميكانيكية اﻹستعراض المتجانس و الﻼمتجانس  -كسب الليزر وتشبع الكسب  -التحوي ل  - Qموض وعات خاص ة:
إنضغاط نبضات الليزر بعثرة رامان وبرليونى.
 07 14 690الشبكات البصرية المتعددة اﻻرسال بتقﺴيﻢ الطول الموجﻰ
المصادر البصرية,الكاشفات البصرية،اﻻلياف البصرية -مب ادىء ومكون ات تعددي ة اﻻرس ال بتقس يم الط ول الموجى:مب ادىء
التش غيل،عرض الطي ف وع رض النط اق الت رددى البص رى،تنفيذ ش بكات تعددي ة اﻻرس ال بتقس يم الط ول الموجى،تح ديات
التص ميم -متع ددات اﻻرس ال بتقس يم الط ول الموجى:مقرن ات اﻻلي اف ، 2×2مقرن ات النجمة،متع ددات ت داخل م اخ-
زين در،محزوزات الحي ود،محزوزات ب راج الليفي ة،محزوزات م وزع موجه ات الموج ات  -المرش حات البص رية
اﻻنضباطية:مرش حات ف ابرى -بي رو الليفية،ت داخل م اخ-زيندراﻻنطباطى،مرش حات المح زوزات المتع ددة
اﻻنضباطية،مرش حات الص وتى -بص رية اﻻنض باطية -.الش بكات البص رية المتع ددة اﻻرس ال بتقس يم الط ول الم وجى ذات
القف زة الواحدة:ش بكات الب ث والتحديد،ش بكات توجي ه الط ول الموجى،برتوك وﻻت اﻻحال ة الثابت ة وش به الثابت ة -.برتوك وﻻت
الوصول العشوائى دون تنسيق ما قبل – النقل:برتوكوﻻت الوصول العشوائى مع ألوه ا المش قوقة ،الحماي ة ض د اﻻص طدام-.
بروتوكوﻻت الوصول العشوائى دون تنسيق ما قبل – النق ل :برتوك ول ألوه ا /ألوه ا،بروتكول مش قوق الوها/ألوه ا،برتوكول
ألوها/تعدديةالمنافذ بحس الناقل،برتوكول تعددية المنافذ بحس الناقل/ألوها.
 07 14 710كشف اﻹشارات
القرارات الثنائية ومقياس بيي ز ونيوم ان–بيرس ون وتقلي ل نس بة اﻹبه ام – تعام د ج رام وش ميت – نس ب اﻻحتم اﻻت ومقي اس
الكشف – المرش ح المثال ث المعم م – مرش حات وين ر وكالم ان – الكاش فات المثالي ة – التنب ؤ المث الي للثواب ت – تطبيق ات ف ي
الرادار ونظم اﻻتصاﻻت.
 07 14 711هندسة مرور اﻹشارات
مبادئ نظرية – مرور اﻹشارات – وحدة المرور – التغييرات – اﻷبعاد – الوصف اﻹحصائي :توزي ع الم رور والواجدي ه –
نظ م الفق د ونظ م الت أخير – توزي ع الزائ د ف ي نظ م الفق د/اﻻرتقاء – نظ م الوص ﻼت – دوائ ر توزي ع م رور اﻹش ارات – نظ م
التأخير المركبة – حساسية التحميل الزائد.
 07 14 712بناء دوائر معالجه اﻹشارات الرﻗمية
نظام التصميم والتنفيذ لمعالجة اﻹشارات والمرشحات الرقمية التي تعمل في الوقت الحقيقي – عمليات معالج ة اﻹش ارات بم ا
فيها تحويل فورير المحدد واللف المحدد وتحويل جيب التمام – تحويل ه ارتلى والتنب ؤ بطي ف الق درة – تطبيق ات ف ي معالج ة
الكﻼم والصور واﻻتصاﻻت ومعالجة إشارات الرادار واﻹشارات الصوتية.
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 07 14 713المعالجة المتوافقة لﻺشارات
نظرية وتطبيق الترشيح المتوافق للنظم ومعالجة اﻹشارات – الطرق التكرارية للوص ول للح ل اﻷمث ل وخواص ها التقاربي ة –
المرشحات المستعرضة – طريقة  – LMSمرشح كالمان المتوافق وطرق اقل التربيع ات – التطبيق ات ف ي اكتش اف اﻹش ارة
وحذف الضوضاء ومعالجة الكﻼم – تطبيق على الحاسب لبعض الطرق.
 07 14 714طرق سريعة لمعالجة اﻹشارة
ط رق س ريعة لل ف القص ير وتحوي ل ف ورير المح دد – تح ويﻼت اﻷرق ام النظري ة – التح ويﻼت و اللف ات عدي دة المح اور –
طرق بناء المرشحات – تطبيقات على الحاسب.
 07 14 715معالجة الصور
نظرية وتطبيق معالجة الصور رقميا – معالجة اﻹشارات على ع دة مح اور – بعث رة الص ور وتحدي دها وض غطها وتحس ينها
وإعادتها وتقسيمها لطوائف ووصف شكلها وإعادة بناؤها من اسقاطها وإدراك نماذجها.
 07 14 730الطرق العددية للمجاﻻت المغناطيﺴية
الط رق الرياض ية ف ي الكهروس تاتيكية  -اﻷش كال المتطابق ة م ن المع ادﻻت التفاض لية الجزئي ة  -ط رق الف روق التقريبي ة -
المس ائل الحددي ة ذات الق يم اﻻبتدائي ة  -ط رق اﻻس تقرار والتقري ب  -ط رق العناص ر الجزئي ة  -ط رق الع زم وتطبيقاته ا -
محاكاة كمبيوترية لبعض الطرق العددية.
 07 14 731الطرق العددية للهوائيات
الفن ون العددي ة للهوائي ات – ح ل المع ادﻻت المتكامل ة – ط رق الع زوم  -تح ويﻼت )ف ورير الس ريعة( وط رق التك امﻼت
المح ددة ذات العناص ر المجزئ ة – ط رق الت رددات العالي ة  -تطبيق ات عل ى الهوائي ات المس طحة  -ش رائح الطبقي ات الواقع ة
والمنظومات والقنوات وتصميم تركيب الهوائيات  -محاكاة كمبيوترية لبعض هذه الطرق العددية.
 07 14 732كهرومغناطيﺴية
مشاكل الق يم الحدودي ة – الحل ول التقريبي ة – الحل ول التحليلي ة – المج اﻻت الكهربي ة – المج اﻻت المغناطيس ية – اﻻس تاتيكية
وش به اﻻس تاتيكية – التفاع ل ب ين الجس يمات المش حونة والمج اﻻت الكهربي ة المغناطيس ية – الط رق الخاص ة ف ي تحلي ل
المجاﻻت – تطبيقات.
 07 14 735انتشار الموجات في اﻷوساط البيولوجية
التعاريف الطبية – سلوكيات الجزئيات الحيوية – قياس الثوابت الكهربي ة للجس م البش رى – نظري ة انتق ال اﻹش عاع – تطبي ق
اﻹشارات الميكروموجيه في الجسم البشرى – اﻷجزاء الميكروموجيه المستعملة للجسم البشرى.
 07 14 736هوائيات الميكروموجات
قاعدة التكافؤ وجهود اﻹشعاع – الفتحات ذات التغذية المتجانسة والتغذية الغي ر متجانس ة – هوائي ات الب وق – الهوائي ات ذات
اﻷس طح العاكس ة المنحني ة – ط رق اﻷش عة الض وئية والط رق التقريبي ة – الهوائي ات العدس ية – هوائي ات الش رائح الدقيق ة –
القياس المعملي – الخواص لبعض هوائيات الميكروموجات.
 07 14 737نظريه انتشار الموجات
انتش ار الموج ات ف ي اﻷوس اط ذات اﻻعتم اد اﻻتج اهى  -اﻻنتش ار الم زدوج  -اﻻنتش ار ف ي الم واد المغناطيس ية )الفيري ت( -
اﻻنتش ار ف ي وس ط البﻼزم ا الممغنط ة – انتش ار الموج ات ف ي اﻷوس اط الغي ر متجانس ة – الط رق التقريبي ة وط رق اﻷش عة
ﻻنتش ار الموج ات  -طريق ة  -WKBانتش ار النبض ات ف ي اﻷوس اط المفرق ة – التص ميم اﻷمث ل لﻺش ارات لﻼنتش ار خ ﻼل
اﻷوساط المفرقة واﻷوس اط الغي ر متجانس ة – مب ادئ التش تت – مس احة مقط ع التش تت – التش تت م ن الك رات واﻻس طوانات
الجيدة التوصيل الكهربي.
 07 14 738نظريه مصفوفات الهوائيات
المص فوفات الخطي ة والمس توية المتجانس ة  -المص فوفات الدائري ة عل ى ش كل قط ع ن اقص  -المص فوفات ذات التغذي ة الغي ر
متجانسة – طرق تصميم المصفوفات ذات اﻻتجاهية المتساوية  -المصفوفات المتأقلمة وطرق تركيب الش عاع – المص فوفات
العشوائية وطرق تدقيق الفتحة – مصفوفات معالجة اﻹشارة.
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 07 14 739نظريه المجاﻻت الكهرومغناطيﺴية المتقدمة
الموجات الموجهة :المس توية واﻻس طوانية والكروي ة  -مس ائل اﻹش عاع  -التش تت والتع رف كمس ائل ق يم الحاف ه  -مقدم ة ف ي
تحليل المصفوفات المتجهة – انتشار المج اﻻت الكهرومغناطيس ية ف ي اﻷوس اط المؤين ة ذات اﻻعتم اد اﻻتج اهى والمتع ددة –
تيارات الجزئيات – اﻻنتشار ف ي اﻷوس اط المتحرك ة – الت أثيرات النس بية  -اﻻنتش ار ف ي اﻷوساط الغي ر متجانس ة واﻷوس اط
العشوائية.
 07 14 740اﻷجهزة الحيوية الطبية
مبادئ التصوير ب الرنين المغناطيس ي الن ووي – مب ادئ قي اس س ريان ال دم – تقني ات فن ون اﻷجه زة الطبي ة لقي اس المتغي رات
ذات اﻻعتب ار اﻻكلينيك ى  -قي اس وتحلي ل الجه د البيول وجى والمنتش رات الطبي ة البيولوجي ة  -اﻷم ان الكهرب ي  -المكب رات
العملية لمعالجة اﻹشارات والمواجهة الكمبيوترية  -تحليل اﻹشارات وعرضها على الكمبيوتر المعملي.
 07 14 741نظﻢ التصوير الطبي
القواعد اﻷساسية لتصوير البنية اﻷساسية للجسم :التص وير بأش عة  – Xالتص وير ب الكمبيوتر – ال رنين المغناطيس ي – الط ب
النووي – الفوق صوتيات – تحلي ل ال نظم المث ارة والمعرض ة بدﻻل ة دق ة اﻹيض اح – دال ة التع ديل –حساس ية الكش ف  -ق درة
الضوضاء علي توضيح اﻷمراض وتحسين التشخيص.
 07 14 751النبائط الصوتية وتطبيقاتها
مستش عرات الكهروبص ريات وتحلي ل ال نمط المختلف ة – مستش عرات الكهروض غط )كهروبي زو( – وتطبيق ات المرش حات
الص دمية – الرنان ات الص وتية  -المش عات الص وتية – ط رق تش كيل اﻹش عاع  -تطبيق ات ف ي نظ م اﻻتص اﻻت  -تطبيق ات
التصوير الفوق صوتي.
 07 14 760نظريه التشفير
مقدمة عن تقنيات التشفير  -مقدم ة ع ن نظري ة مع دل التش فير  -تش فير القن وات  -الخ وارزم – التش فير واس ترجاع التش فير –
تقييم أداء التشفير لقنوات اﻻتصال.
 07 14 761نظريه اﻻتصاﻻت الرﻗمية
المستقبل اﻷمثل – الكشف – الحدود اﻷساسية للتشفير والتعديل ومع دﻻت الس عة والقط ع  -التع ديل الط ورى ال دائم – التش فير
للقنوات ذات التداخل  -التشفير والتوازن المشترك  -القنوات المرشحة وتداخل الرموز  -التوازن.
 07 14 762اﻻتصاﻻت ذات الطيف الموسع
مقدمة لنظم اﻻتصاﻻت ذات الطيف الموسع المختلفة – نظم التتابع المباش ر – نظ م القف ز م ن الت ردد – نظ م التع ديل التقريب ي
– والنظم المختلطة – كس ب المعالج ة – إش ارات الت داخل والشوش رة – مع دل الخط أ كمؤش ر أداء – تولي د الش فرات الش بيهة
بالضوض اء – ط رق الت زامن والمتابع ة ف ي نظ م المقاس م ذات الطي ف الموس ع – تطبيق ات ف ي نظ م اﻻتص اﻻت ذات الطي ف
الموس ع ف ي اﻻتص اﻻت العس كرية – اتص اﻻت اﻷقم ار الص ناعية – اﻻتص اﻻت الﻼس لكية داخ ل المب اني واﻻتص اﻻت ف ي
اﻷوساط ذات الخفوق.
 07 14 770ميكانيكا الكﻢ
مقدمة عن طرق ميكانيكا الكم وتطبيقاتها في القدرة والجزئيات والحاﻻت الجامدة والنووية والطبيعية العملية.
 07 14 771إلكترونيات الكﻢ والبصريات
أساس يات اللي زر :تحلي ل نظ ام مع ين م ن اللي زر مث ل لي زر الغ از ولي زر أش باه الموص ﻼت ولي زر الحال ة الجام دة – ديناميك ا
الليزر – ظاهرة الضوضاء – البصريات الﻼخطية – بصريات دليل الموجات وتطبيقات البصريات المتجانسة.
 07 14 772الكترونيات الحالة الجامدة
النظام البللورى والتماثل – نظريات حلقات الطاقة – تردد السيكلوترون – الكتلة الفعالة – إحصائيات كثاف ة مس تويات الطاق ة
– نظرية إعادة التجمع – نظرية انتقال الحوامل – خواص الواجهة – العمليات والخواص الضوئية.
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 07 14 773نبائط ودوائر الموصﻼت الفائقة
مقدم ة م ن الموص ولية الفائق ة – ازدواج اﻹلكتروني ات – نظري ة جيس نبرج-ﻻن د والنظري ة النفقي ة للج زئ المف رد وتص فية
جوزي ف-س ون – كهروديناميكي ة الموص ﻼت الفائق ة ووص ﻼت جوزي ف-س ون – ظ اهرة اﻻقت راب .الحال ة المختلف ة للن وع
الثاني للوصﻼت الفائقة .الفيلم الرقيق .تطبيقات في الدوائر التناظرية والرقمية -تقنيات التصنيع.
 07 14 774نظريه الدوائر والتحليل بمﺴاعده الكمبيوتر
نمذجة النبائط وتكوين معادﻻت الشبكات  -السببية واﻻنعكاس ية  -الﻼفقدي ة والس لبية  -اﻹس تقرارية والكس ب وع رض النط اق
 خوارزمي ات حس اب ال دوائر الديناميكي ة الخطي ة والﻼخطي ة ومع ادﻻت التكام ل المعق د وتق دير ال دوائر  -تحلي ل الحساس يةوالتشوه الﻼخطي.
 07 14 775خصائص النمذجه الكمبيوترية لنبائط أشباه الموصﻼت
تقنيات المحاكاة بالكمبيوتر لتصنيع الدوائر المتكاملة نمذجة النبائط وذلك مث ل كس ب التي ار ف ي ترانزيس تور القطبي ات وك ذلك
الفولت الحرج في الترانزيستور المعدني أكسيدي شبه موصلي – استخدام برامج الكمبيوتر الجاهزة.
 07 14 777نبائط المواد الجامدة
المبادئ اﻷساسية والخصائص العملية لنبائط أشباه الموصﻼت – ميكانيكي ة انتق ال الش حن ف ي الجوام د وعل ى اﻷس طح البيني ة
– ظاهرة حوامل المجال الشديد والسخونة – النظريات الحديثة لترانزستورات القطبي ات والمج ال ذو الت أثير م ع التأكي د عل ى
التقنيات الحديثة والمستقبلية.
 07 14 778نبائط ودوائر الميكروموجات ذات الحالة الجامدة
الخ واص اﻷساس ية ل دوائر الميكروموج ات الﻼخطي ة ذات الحال ة الجام دة  -المذب ذبات والمكب رات ذات المقاوم ة الس لبية -
متغيرات التردد والمازج اﻹعاقى  -مكبرات الترانزيستور  -التعي ين باس تعمال مؤش رات التش تت -مجمع ات الق درة ومول دات
مضاعفات التردد  -دراسة معملية لخواص بعض النبائط  -دوائر الميكروموجات.
 07 14 780نبائط البصريات واﻻلكترونوبصريات
كواش ف البص ريات واﻷش عة تح ت الحم راء – نب ائط الموص لية البص رية وال ديودات البص رية ومكث ف الص ور وكواش ف
الصور – نبائط العرض من ليزر أشباه الموصﻼت الصوتوبصرية – الكهروبصريات ومعدﻻت دليل الموج ات والبص ريات
لﻼخطية.
 07 14 810موضوعات خاصة في معالجة اﻹشارات
يعرض هذاالمقرر اﻷبحاث والمواضيع المهمة لتصميم الخوارزمات الرقمية في مجال معالجة اﻹشارات  -ونظرا للتطور
السريع والمتﻼحق في هذا المجال ،فان هذا المقرر يعتمد اساسا علي اﻻوراق البحثية الحديثة في هذا المجال  -ويتضمن
بصورة غير حصرية المواضيع التالية:
الجبر الخطي العددي ،طريقة الحل اﻻمثل المحدب ،المسائل ذات الطبيعة المعكوسة وطرق التسوية ،البرمجة ذات اﻻعداد
الصحيحة وطرق اﻻسترخاء ،تمثيل اﻹشارات ذات الطبيعة المتناثرة.
 07 14 811معاجلة الصور ذات الوضوح العالﻰ
تعتبر عمليات دمج عدة صور قليلة اﻹيضاح لتكوين ص ورة عالي ة اﻹيض اح م ن تقني ات معالج ة الص ور المثي رة والمفتوج ة
للتح دى م ن الب احثين  -وله ذة التقني ة تطبيق ات عدي دة مث ل اﻻستش عار ع ن بع د ،التص وير الطب ى ،التع رف عل ى النم اذج
والتعرف على اﻷشخاص  -ويشتمل المق رر عل ى المواض يع التالي ة :تقني ات معالج ة الص ور ،ط رق دم ج الص ور ،اس تخراج
الص ور ذات الوض وح الع اى فى بعض التطبيق ات مث ل اﻻستش عار ع ن بعج د والص ور الطبي ة  -وس وف ي تم دراس ة اس تخدام
الطرق الحديثة لمعالجة اﻹشارة مثل طرق خوارزميات التطور وتحويل المويجات فى التطبيقات المختلفة.
 07 14 820تقنيات الهوائيات الذكية وتعدد المداخل والمخارج
تعتبر نظم الهوائيات الذكية وتعدد المداخل والمخارج) (MIMOمن أهم التقنيات المستخدمة فى نظو اﻻتصاﻻت اﻻسلكية
الحديثة من الجيلين الثالث وارابع  -وتتميز هذه النظم بزيادة السعة وتحسين الكفاءة الطيفية باضافة إلى تقديم حلول جيد
لمشاكل التداخل والحبو الناتج عن اﻻنتشار متعدد المسارات.ويغطى المقرر موضوعات :نظريات مصفوفات الهوائيات،
نظم التعددية ،تقنيات الهوائيات المتأقلمة ،مقاومة التداخل ،تقدير زوايا الوصول ،تقنيات تعدد المداخل والمخارج ،التشفير
الزمنى–الفراغى ،الطرق المتقدمة لتصميم الهوائيات الذكية ومنها الطرق الديثة المبنية على خوارزميات التطوروالذكاء
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اﻻصطناعى ،نظم الهوائيات الذكية والتعدد المناسبة للنظم التى تستخدم تقنيات الطيف الموسع بتقسيم الشفرة CDMA
وتقنيات تقسيم الموجات المتعامدة .OFDM
 07 14 841التصميﻢ المتقدم للدوائر المتكاملة فائقةالكثافة
يتم دراسة المفاهيم المتقدمة للنظم الرقمية القائمة على السيموس )فلز أكسيد شبه موصل(  -و تتناول المواضيع تطبيق
تركيبات ذات أغراض خاصة في نظم رقمية معقدة ،التشغيل اﻵلي والتحقق من عملية التصميم،والتصميم مع اﻹختبار
وتقنيات التصميم مع خفض القدرة ،تقدير الطاقة المبددة وتطبيق تقنيات القوى المنخفضة على مختلف مستويات التسلسل في
التصميم.
 07 14 842تكنولوجيا وتصميﻢ الدوائر المتكاملة لترددات الراديو
تطبيق الدوائر المتكاملة على دوائرترددات الراديو لتطبيقات اﻹتصاﻻت الﻼسلكية  -معماريات جهاز إرسال-إستقبال وفقا
لمعايير اﻹتصاﻻت الﻼسلكية الحديثة ،تكنولوجيا اﻷجهزة الفعالة والغير فعالة لتشغيل الدوائرالمتكاملة لترددات الراديو،
ُمكبرات منخفضة الضوضاء ،مازجات ،مصادر الترددات ،مكبراتالقوى ،أجهزة إستقبال أو إرسال أحادية الرقائق ،تغليف
وإختبار الدوائرالمتكاملة لترددات الراديو  -دراسة حاﻻت إختبار مجموعة رقائق الدوائرالمتكاملة لترددات الراديو
الحديثة وفقا لمعايير اﻹتصاﻻت الﻼسلكية الحديثة  -تصميم الدوائر المتكاملة باستخدام الحاسب  -تصميم رقائق دوائر التردد
الﻼسلكي المتكاملة ك ُمكَون أساسي ﻷداء وظيفة اﻹرسال واﻹستقبال الﻼسلكي.
 07 14 843برمجيات الراديو :هندسة الراديو الحديثة
مقدمة عنبرمجيات الراديو ،اﻷجهزة التي يُمكن برمجتها لتعمل مع أجهزة اﻹرسال واﻹستقبال المختلفة  -معماريات
برمجيات الراديو ،أحدث ما وصلت إليه برمجياتالراديو ،استعراض المبادئ اﻷساسية ،تحليل عملية اﻻستقبال.
 07 14 844المعالجة الرﻗمية المتقدمة لﻺشارات وتصميﻢ ال ُمرشحات
التحليل المتقدم ،تصميم وتحقيق ال ُمرشحات الرقمية ،تطبيقات تحويل فورير المتقطع الكفؤ ،رياضيات طول الكلمة
المحدودة ،التحقيقبالنقطة الثابتة ،الدورات الحدودية ،تشكيل الضوضاء،التقليل والتنبؤ ،تصميم ُمرشحات رقمية متعددة
القيم ،محوﻻت هيلبرت ،توليد اﻹشارة التحليلي ،الترشيح اﻷﺳاﺳي التكيفي.
 07 14 861اﻻتصاﻻت الﻼسلكية المتقدمة
الشبكات الخليوية ،مشاكل الخبو و التداخل ،كشف اﻻشارات فى النقل الغير مشفر على قناة خبوضيقة النطاق ،أسس نظرية
المعلومات للقنوات الﻼسلكية ،سعة القناة  ،تعدد الوصولية على القنوات الخابية ،تعدد الوصولية بالتقسيم المتعامد للترددات
 ،اﻻتصال المنتهز للفرص وباستخدام الفراغ والزمن لعدة هوائيات ،اﻷنظمة متعددة المداخل ومتعددة المخارج  ،والكشف
لعدة مستخدمين.
 07 14 862موضوعات خاصة فﻰ هندسة اﻹتصاﻻت
اﻻتجاهات الحديثة في هندسة اﻻتصاﻻت.
 07 14 863الشبكات الوصولية الضوئية
يقدم المقرر تقنيات لمختلف الشبكات الوصولية بما فى ذلك شبكات الكابل وشبكات المنزل  -ويتناول المقرر مزايا إستخدام
البنية التحتية ذات الشبكة السلبية الضوئية  -ويوضح المقررعلى نطاق واسع تحديات ومتطلبات تقنيات مختلفة للتعدد
الوصولى للشبكات الضوئية السلبية.

 07 14 864نظﻢ اﻻتصاﻻت البصرية المتقدمة
مقدمة في نظم اﻻتصاﻻت البصرية  -تطور نظم اﻻتصاﻻت البصرية  -مكونات نظام اﻻتصاﻻت البصرية  -نظم
اﻹتصاﻻت
اﻹتصاﻻت البصرية ذات تعدُدية التقسيم بطول الموجة) - (WDMمعدِدات  WDMاﻷساسية  -أنظمة ِ
ِ
اﻹشارة
نسبة
)(OSNR
البصرية
ِلضجيج
ل
شارة
اﻹ
نسبة
المباشر
والكشف
المستقبل
ضجيج
المتقدمة
البصرية
ِ
ِ
لِلضجيج الكهربائية) - (SNRحساسية المستقبل وعامل - Qالكشف المتماسك  -مخططات اﻹستخﻼص  -نشر اﻹشارة في
اﻹتصاﻻت
اﻷلياف البصرية  -التأثيرات الغير الخطية  -المضخمات البصرية  -الضجيج في المضخمات البصرية  -نظم ِ
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البصرية ذات التضخيم الدوري  -مبادئ تعديدية التقسيم بالتردُد المتعامد) - (OFDMاﻷنواع المختلفة ﻷنظمة OFDM
البصرية  -نشر اﻹشارة في اﻷلياف البصرية  -عاهات التشتت في اﻷلياف البصرية  -منظور .MIMO-OFDM
 07 14 870المواد اشباه الموصﻼت
اساسيات الميكانيكا اﻻحصائية وتطبيقاتها  -اساسيات الميكانيكا الموجية وم تطبيقات على النبائط شبه الموصلة -علم التبلور
انواعها المتعلقة باشباه الموصﻼت  -حزمة الطاقة فى البعد الواحد والبعد الثﻼثى.حاﻻت الفوتون والفونون
واﻻلكترونوالتتصادم الذاتى والتصادم التبادلى  -المواصلية باستعمال اﻻلكترون والفراغ فى شبه الموصل .ثابت الحركة
واﻻنتشار والعﻼقة بينهما.
 07 14 871النبائط شبه الموصلة
اﻻنتشار واﻻنجراف فى الوصلة الثنائية  -معادلة استمرارية الشحنة وظاهرة حاجز الجهد مع انعدام التحيز  -حل المعادلة
تحت تأثير جهد ايجابى وجهد عكسى .الدائرة المكافئة وسعة اﻻنتشار ودراسة ظاهرة قطع التيار.واﻻنهيار تحت الجهد
العكسى  -معادلة التيار مع الجهد فى نبيطة الترانسستور فى حالة التيار المستمر والمتردد ضعيف السعة  -الدوائر المكافئة
التقريبىة  -انواع غير تقليدية من النبائط مثل وصلة النفق الثنائية والمقوم السيليكونى المحكوم وترانسستورتأثير المجال-.
انواع من ترانسستور معدن-عازل)اكسيد(-شبه موصل من النوع الموجب اوالسالب وكذلك ادخال تأثير طول القناة فى
الخواص  -دراسة بعض انواع مختارة من النبائط شبه الموصلة فى المدى الميكروموجى.
 07 14 881النظرية المتقدمة لﻸعداد
اﻷرقام والمتسلسﻼت وتمثيل اﻷعداد واﻷرقام اﻷحادية والخوارزمات  -نظرية البواقى وتطبيقاتها ونظرية أويلر وتطبيق
تتقنيات التشفير.
 07 14 882التشفير وتأمين الشبكات
يقدم المقرر تقنيات تشفير الرسائل وطرق تحسين التشفير وحماية البيانات بطرق متقدمة لتأمين المعلومات بين الشبكات.
 07 14 891النانو تكنولوجي
مقدمة عن النانوتكنولوجى ) اﻻهمية والتحديات  -مفاهيم ومنظور  -أنواع تركيبات النانو( ،تصنيع تركيبات النانو )تكوين
جسيمات النانو -التجميع الذاتي الطبقي  -التبخير اﻻلكتروني  -التغطية المغزلية  -شعاع اﻻيون المركز  -مجهر القوه
الذري لترقيع و نقرشه النانو  -النقرشه اﻻلكترونيه  -الغزل الكهربي  -ترسيب البخار الفيزيائي  -ترسيب البخار الكيميائي
 ترسيب الطبقات الذري( ،خصائص تركيبات النانو )الطرق البصريه  -اﻻمتصاص وفجوات الطاقة  -اﻻستشعاعوالميكروسكوب الضوئى -قياس اهليلجي  -الطرق التصويرية  -ميكروسكوب القوى الذرية  -ميكروسكوب المسح
اﻻلكترونى -ميكروسكوب اﻻرسال اﻻلكترونى -المقياس الشكلي( ،تطبيقات ) الخﻼيا الشمسية  -الحساسات البيئية -
اﻻجهزة اﻻلكترونية  -الهندسة البيوطبية  -زخرفه النانو(.
 07 15 611هندسة القوي الكهربيه
تقني ة الض غط الع الي ـ تنس يق الع وازل ـ نظ م التوزي ع ومح وﻻت الق درة ـ تطبيق ات واختب ارات ـ مكثف ات الق درة ـ ت أريض
منظومات القوى )الطرق واﻷجهزة(.
 07 15 612تصميﻢ نظﻢ القوي الكهربيه ومعداتها
التطور في مجال معدات القوى ومواصفاتها القياسية الدولية ـ اختبارات معدات القوى ـ التص ميم الكام ل لمنظوم ات الق وى ـ
تطبيق نظم التصميم باستخدام الحاسب اﻵلي واستخدام معدات القوى الكهربية.
 07 15 613المواصفات القياسية العالميه والمواصفات الفنية لمعدات القوي الكهربيه
المواص فات القياس ية العالمي ة :المواص فات العالمي ة  IECبخص وص المواص فات الفني ة واﻻختب ارات والفح ص ومتابع ة
معدات القوى.
 07 15 614تطبيقات الحاسب اﻵلي في هندسة القوي الكهربيه
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ط رق الحاس ب اﻵل ي ف ي هندس ة الق وى الكهربي ة ـ اس تخدام الب رامج الس ابقة اﻹع داد ـ تطبيق ات الط رق العددي ة ف ي هندس ة
القوى.
 07 15 615حماية منظومات القوي الكهربيه
اﻷنواع الخاصة من المرحﻼت الكهرومغناطيس ية ـ الحماي ة الخلفي ة ـ أت زان ال نظم وم رحﻼت الخ روج عن الت وازن ـ إع ادة
الثقل والتزامن ـ حماية نظام القوى الكهربية المتكاملة -تنسيق المرحﻼت وخطط اللق ط ـ اختب ار ومع ايرة الم رحﻼت ـ دوائ ر
اللقط والمرحﻼت المساعدة  -اختبارات التشغيل ـ اختبارات نظم الحماية.
 07 15 620التحكﻢ اﻵلي
مراجع ة عل ى ال نظم الخطي ة – الط رق التقليدي ة للتحلي ل – تمثي ل الح ال – الفراغ ي – التحكمي ة – الﻼخطي ة – تص ميم
المتحكمات – المﻼحظية – مقدمة للنظم الرقمية – تمثيل الحال الفراغي للنظم الرقمية.
 07 15 621نظﻢ التحكﻢ الخطي
مراجعة المتحكمات ذات الدخل الواحد والخرج الواحد – نظم متعددة الدخول والخرج – اﻻحكمي ة – الﻼخطي ة لل نظم متع ددة
الدخل والخرج – تطبيقات على تصميم المتحكمات المثلي – اتزان النظم الخطية باستخدام الطرق المختلفة.
 07 15 622نظﻢ التحكﻢ الرﻗمي
مراجع ة عل ى تحلي ل ال نظم – التص ميم باس تخدام تح ويﻼت  – Zنم وذج فض اء الح ال المتقط ع – اﻻحكمي ة والﻼخطي ة عل ى
نظمئ التحكم المتقطعة – تصميم المتحكمات الرقمية – اتزان النظم الرقمية باستخدام طرق مختلفة.
 07 15 623التحكﻢ المنطقي المبرمج
مقدم ة ل نظم ال تحكم ذات ال دوائر المغلق ة لمتحكم ات أن الوج ـ متحكم ات القف ل والف تح ـ المتحكم ات المط رده – المتكامل ة –
اﻻش تقاقية  -المط رده والمتكامل ة واﻻش تقاقية  -المتحكم ات الرقمي ة – أمثل ة عل ى ال نظم الص ناعية ـ المتحكم ات المب رمج
لمتحكمات صناعية ـ الخصائص العامة وشكل المنظومة  -خطوات التشغيل  -المنط ق المباش ر والمنط ق الرقم ي – العن اوين
والس جﻼت ـ الموقف ات والع دادات ـ ال دوال المتقطع ه  -تش غيل اﻷن الوج المتت ابع وال تحكم ال دائري ـ تحك م  - PIDاستش عار
PLC
 07 15 624تطبيقات الميكروبرسيﺴور في التحكﻢ ونظﻢ اﻷجهزة
مقابل ة الميكروبرسيس ور :تعريف ات ـ طبق ات المقابل ة ـ اعتب ارات المقابل ة ـ مقابل ة القض بان ) التزامني ة وغي ر التزامني ة ( ـ
الذاكرة والمقابلة المحيطة ـ الذاكرة الخرائطية ـ المقابلة اﻷنالوج للميكروبروسيسور ـ محوﻻت أنالوج رقمي.
 07 15 625التعرف علي النظﻢ
المبادئ اﻹحصائية وطرق الح ل اﻷمث ل – تتب ع الب ارامترات ف ي ال نظم الذاتي ة :ذات الح ل اﻷمث ل – التع رف عل ى اﻻس تجابة
النبض ية – تق دير الب ارامترات ب الطرق اﻹحص ائية – تق دير الب ارامترات ب دون إحص ائيات مس بقة – تق دير الب ارامترات
الموزعة – تقدير اﻻستجابة الترددية – التعرف باستخدام محوﻻت ﻻبﻼس العكسية – الط رق التجريبي ة – مﻼح ظ لي ونبرجر
المثالي.
 07 15 626طرق التحكﻢ المﺴتخدمة في النظﻢ الكهربية
مقدم ة لتعري ف ال نظم الكهربي ة – نم وذج النظ ام المناس ب – المتحكم ات التقليدي ة – الع دد الﻼزم ة لتولي د مجم وع وف روق
البيان ات – الط رق الكهربي ة والط رق الميكانيكي ه – إنش اء نظ م متكامل ة وبن اء أش كال تخطيطي ة – أمثل ة عل ى نظ م ال تحكم
الموضعي – نظم التحكم في السرعات – نظم التحكم في الجهد والتردد – المتحكمات المبرمجة – طرق المقابلة.
 07 15 627المواصفات القياسية العالمية والمواصفات الفنية للتحكﻢ ومعدات القياس
تغطية شاملة للقياسات الدولية مثل قياسات  IECبالمواصفات الرئيسية ،اﻻختبارات – فحص واختب ارات التش غيل – لمع دات
التحكم والقياس.
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 07 15 628مبادئ التحكﻢ الرﻗمي
الحاسب الرقمي في تقطيع التحكم بالتغذية الخلفية – تحويﻼت  – Zالمرشحات الرقمية – تمييز التع ويض المس تمر – تص ميم
التع ويض الممي ز – اﻷخط اء الناتج ة م ن التحدي د – تص ميم المتحكم ات والمش اهدات ع ن طري ق متغي ر الحال ة – اختب ارات
معملية لنظم الطاقة – التحكم غير الخطى الحديث لمحركات التزامن.
 07 15 631اﻵﻻت الكهربية والتحكﻢ اﻵلي
نم وذج  d-qل ﻶﻻت المتزامن ة ـ نظ م الوح دة ـ تمثي ل اﻵﻻت المتزامن ة ـ النم اذج الخطي ة ـ نظ م التنبي ه -ت أثير التنبي ه عل ى
اﻻتزان ـ النظم ذات اﻵﻻت المتعددة ـ منظومات الجهد اﻵلية ـ التحكم في نظم التنبيه.
 07 15 632اﻵﻻت الكهربية المتقدمة
التص ورات اﻷساس ية لتحوي ل الطاق ة ـ المج اﻻت الكهرومغناطيس ية ف ي اﻵﻻت الكهربي ة ـ اﻷن واع الخاص ة م ن اﻵﻻت
الكهربي ة )اﻷن واع الخطي ة  -المحرك ات ذات الخط وة ـ ومحرك ات  PMـ أن واع اﻷقط اب المختلط ة( المول دات ذات التغذي ة
الذاتية )النوع القائم بذاته(.
 07 15 641اﻻلكترونيات الصناعيه )أ(
عﻼقات الجهد والتيار – طرق تخفيض التوافقيات – المغيرات الدائرية – مقطع رباعي – دوائر اﻻنطﻼق.
 07 15 651التحريك الكهربي
أس س وتقس يمات آﻻت التحري ك الكهربي ة ـ ديناميكي ة آﻻت التحري ك الكهربي ة ـ أن واع اﻷحم ال ـ اﻻت زان المس تقر واﻻت زان
الع ابر ـ ال تحكم ف ي س رعة محرك ات التي ار المس تمر ومحرك ات التي ار المت ردد  -ط رق ب دء المحرك ات الكهربي ة ـ فرمل ة
المحركات الكهربية ـ المقننات  -دراسة سخونة المحركات )دورات اﻷحمال والمقننات الحرارية ( 0
 07 15 652التحريك الكهربي باستخدام مكونات الحالة الجامدة
مغي رات التي ار المس تمر ذات اﻷربع ة أرب اع – تحلي ل آل ة التي ار المس تمر ذات التغذي ة المس تقلة باس تخدام دوائ ر الس رعة –
التيار ذات التغذية الخلفية – نظ م تص حيح طاق ة اﻻن زﻻق )نظ م الع زم الثاب ت ,نظ م الق درة الثابت ة( – البادئ ات الرخ وه ﻵﻻت
التيار المتردد ذات القفص السنجابي.
 07 15 653المواصفات القياسية العالمية والمواصفات الفنية لمعدات التحريك
تغطية شاملة للقياسات الدولية مثل قياسات  IECالمتعلقة بالمواص فات الرئيس ية ـ اﻻختب ارات والتفت يش واختب ارات التش غيل
لﻶﻻت الكهربية ومعدات الجر.
 07 15 711موضوعات خاصة في هندسة القوي الكهربية
تحليل اﻷخطاء :خلفية عامة – تمثيل الدائرة المكافئة لﻸجزاء المختلفة من منظومة الق وى – الط رق المختلف ة لحس ابات دائ رة
القصر – معاوقة التتابع الصفرية للخط متعدد التوازيات في وجود وفى عدم وجود ال ربط التب ادلي وت أثيره عل ى الحس ابات –
استخدام الحاسب اﻵل ي ف ي حال ة اﻷخط اء غي ر المتماثل ة )الخ ط المفت وح أو الخ ط المقص ور أو كليهم ا مع اً( – اس تجابة نظ م
التيار المستمر ذات الضغط العالي ل ـ  :أخط اء الخ ط ذي التي ار المس تمر – أخط اء الخ ط ذي التي ار المت ردد – وذل ك بدراس ة
الخصائص وتمثيل مقومات اﻻستبيان – أخطاء نظم التيار المتردد – احتماﻻت التأين – نظم التي ار المت ردد ذات المعاكس ات.
نظ م التوزي ع :تخط يط نظ م التوزي ع – تق دير اﻷحم ال – اختب ار تقني ة الجه د – تك اليف نظ م التوزي ع ف ي المن اطق – اختب ار
النظ ام – إنش اء الخط وط – محط ات المح وﻻت – وص ﻼت المس تهلكين ف ي المن اطق النائي ة – مخطوط ة الش بكة – تص ميم
الشبكات ذات أقل تكلفة – الحسابات المتفاعلة لنظم توزيع ذات الضغط المنخفض والمتوسط.
 07 15 712موضوعات حديثه في التحكﻢ في منظومات القوي الكهربيه
اﻻتجاهات الحديثة في التحكم علي منظومات القوي الكهربية مثل :التحكم عل ي منظوم ة الق وي الكهربي ة لمنظوم ة ذات أبع اد
كبيرة – التحكم اﻷمثل والمتﻼئم – استخدام مرشح كالمان – التحكم الحديث الﻼخطي علي آﻻت التيار المتردد التزامنية.
 07 15 713مصادر الطاﻗة المتجددة
أن واع الطاق ة المختلف ة المتاح ة – تعري ف الطاق ة المتج ددة – أن واع الطاق ة المتج ددة :الري اح ،الم د الم وجى ،طاق ة اﻷرض
الحراري ة – تخ زين الطاق ة – اقتص اديات الطاق ة المتج ددة – تص ميم وإدارة منظوم ات الطاق ة المتج ددة – مص ادر الطاق ة
المتجددة والتقليدية – تطبيقات.
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 07 15 720منظومات التحكﻢ الخطية
تمثي ل المنظوم ات الخطي ة – ط رق التحوي ل إل ي نم وذج خط ي – التح ويﻼت التش ابهيه – ات زان المنظوم ات الخطي ة ذات
المتغيرات المتعددة – قابلي ة ال تحكم وتص ميم أجه زة تحك م مختلف ة – قابلي ة المراقب ة وتص ميم جه از المراقب ة – التص ميم م ن
خﻼل خاصية اﻻنفصال.
 07 15 721منظومات التحكﻢ الﻼخطي
التحويل من منظومات ﻻخطيه إلي منظوم ات خطي ه  -ال تحكم الﻼخط ي باس تخدام موص ﻼت – أن واع العناص ر الﻼخطي ه –
التحليل باستخدام الدالة الوصفيه  -التحليل باستخدام مستوي الطور – اﻻتزان – أمثله علي التحكم في محرك ات س فن الفض اء
والصواريخ والطائرات.
 07 15 722منظومات التحكﻢ الرﻗمي
مقدمه لنظرية تقطيع اﻹشارات وإعادة استنتاج اﻹشارة – التحويل  – zمخطط س ريان اﻹش ارة المركب ة – اﻻس تجابة الزمني ة
واﻻستجابة الترددية – تصميم جهاز تحكم رقمي – تحليل وتصميم منظومات التحكم اﻹحصائية – التحكم الﻼخطي.
 07 15 723منظومات التحكﻢ اﻷمثل
تعريف – تكوين موضوع التحكم اﻷمثل ذي اﻷزمنة الﻼمتقطعه كبرمجة رياضيه مقيده  -تكوين موض وع ال تحكم اﻷمث ل ذي
اﻷزمنة المتصلة بواسطة دراسة المتغيرات – تطبيقات – مقدمه للطرق الحسابية المستخدمة في التحكم اﻷمثل.
 07 15 724مقرر متقدم في التحكﻢ
التمثيل والتحكم – اﻷنظمة العصبية – التحكم في المنظومات ذات اﻷبعاد الكبيرة – التحكم ال ذكي – التنب ؤ والترش يح الم تﻼئم
– التحكم المتﻼئم في المنظومات العشوائية.
 07 15 725المنظومات المتﻼئمة وطرق التعرف
التعرف علي المتغيرات زمنيا – التحكم المتﻼئم باستخدام نم وذج مرجع ي  -تص ميم المنظوم ات ذات ال تحكم ال ذاتي – ط رق
جدولة معامل الكسب – مدخل موحد للتحكم المتﻼئم – اﻻتزان والتماسك – تطبيقات.
 07 15 726تصميﻢ ومحاكاة منظومات التحكﻢ
استخدام الحواسب التناظرية في طرق المحاكاة وكشف اﻷعطال – تصميم أجهزة القي اس التفاض لية – بن اء واختب ار منظوم ة
تحكم متناهية الصغر – التركيز علي الخواص الكيفية للتصميم – الحصول علي التصميم المنتخب.
 07 15 728الشبكات العصبية
الخص ائص العض وية والتش ريحية للش بكات العص بية – النمذج ة الرياض ية – س عة المعلوم ات – موائم ة الش بكات – التعل يم
والتنظ يم ال ذاتي – التع رف عل ى النم اذج  -ال ذاكرة المس اعدة وأن واع مس ائل اﻷمثلي ات – ط رق الخ وارزم – ط رق مش اكل
التوصيل والتنفيذ.
 07 15 731النظرية العامة لﻶﻻت الكهربية
اﻹح داثيات اﻷساس ية – دوال الطاق ة ومعادل ة ﻻج رانج – تك وين مع ادﻻت اﻻت زان للمنظوم ات الكهروميكانيكي ة – النم وذج
 D,Qلﻶﻻت الكهربية مع التطبيقات على اﻵﻻت ذات المجاﻻت المتعامدة – تطبيقات باستخدام المصفوفات

 07 15 732أنواع خاصة من اﻵﻻت الكهربية
إنت اج الع زوم ف ي منظوم ات تحوي ل الطاق ة الكهروميكانيكي ة – المحرك ات الخطوي ة :أنواعه ا ،زاوي ة الخط وة ،أن واع دوائ ر
التحري ك ،اﻻت زان وأح وال اﻻت زان – محرك ات المعاوق ة أنواعه ا ومنحني ات أدائه ا – أن واع محرك ات المعاوق ة المختلف ة –
اﻵﻻت ذات المغناطيس الدائم.
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 07 15 733ديناميكية وتمثيل اﻵﻻت الكهربية
آﻻت التي ار المس تمر :ال دائرة المكافئ ة ،الخ واص الديناميكي ة ﻷن واع مختلف ة – آﻻت الح ث ال ذاتي :ال دائرة المكافئ ة ،التمثي ل
الديناميكي في حالة اﻻستقرار ،تمثيل أنواع مختلفة – اﻵﻻت التزامنية :تأثير بروز اﻷقطاب ،الح ث ال ذاتي وال دائرة المكافئ ة،
المعادﻻت الرياضية ،الخواص في الحالة العابرة وحالة اﻻستقرار – منحنيات اﻷداء.
 07 15 741اﻻلكترونيات الصناعية )ب(
المتحكمات المنطقية المبرمجه – مدخﻼت البيانات – الرصد – مغيرات التردد اﻹستاتيكية.
 07 15 751لتحريك الكهربي باستخدام مكونات الحالة الجامدة
مغي رات التي ار المس تمر ذات اﻷربع ة أرب اع – تحلي ل آل ة التي ار المس تمر ذات التغذي ة المس تقلة باس تخدام دوائ ر الس رعة –
التيار ذات التغذية الخلفية – نظ م تص حيح طاق ة اﻻن زﻻق )نظ م الع زم الثاب ت ,نظ م الق درة الثابت ة( – البادئ ات الرخ وه ﻵﻻت
التيار المتردد ذات القفص السنجابي.
 07 15 752التحكﻢ في منظومات التحريك للتيار المتردد
خواص المحرك الحثى المتغذي من دائرة تحوي ل تي ار مس تمر إل ى مت ردد )وج ه واح د وثﻼث ة أوج ه( – ال تحكم المتجه ى ف ي
المح رك الحث ى – ال تحكم الم تﻼئم ف ي المح رك الحث ى – اس تخدام الميكروبرسيس ور ك أجهزة تحك م – أن واع آﻻت التي ار
المستمر عديمة الفرش.
 07 15 753استخدام الميكروبرسيﺴور للتحكﻢ في منظومات التحريك الكهربي
تركي ب الميكروبرسيس ور – أجه زة ال ربط – لغ ة التجمي ع ) – (Assemblyتولي د إش ارات البواب ات ل دوائر تغيي ر الجه د
للمقوم والمتحكم ثﻼثية اﻷبعاد وسداسية اﻷوجه – المقطعات – منظومات الجه د ثﻼثي ة اﻷوج ه – اس تخدام الميكروبرسيس ور
كجهاز تحكم تناسبي تفاضلي تكاملي.
 07 15 754الدوائر الرﻗمية والمنطقية ﻷجهزه التحريك ذات الحالة الجامدة
ال تحكم ودوائ ر التحري ك للمحرك ات الخطوي ة – محرك ات المعاق ة – محرك ات المعاق ة ذات الوص ل والفص ل – اﻵﻻت ذات
المغناطيسية الدائمة.
 07 15 761موضوعات مختاره في القياسات الكهربية
المعالج ة العام ة ل نظم القياس ات – الش كل ال وظيفي الع ام  -ش كل ال دخل والخ رج – أجه زة ال دخل ل نظم القياس ات – عناص ر
اﻹحس اس :مغي رات اﻹش ارات الرقمي ة الخامل ة والفعال ة – تكيي ف اﻹش ارات وإدخ ال البيان ات – نظ م التي ار المس تمر ونظ م
التي ار المت ردد – المكب رات – عين ات التحوي ل – أن الوج/رقمي والعك س – نظ م القياس ات المرتجع ة :أن واع ال نظم  -مغي رات
اﻹشارات العكسية.
 07 15 771تطبيقات الطرق الرياضية في الهندسة الكهربية
مقدم ة لل نظم العش وائية – اﻻحتم اﻻت والمتغي رات العش وائية – التغي ر باس تخدام متوس ط المربع ات – العملي ات والتحلي ل
الطيف ي – ط رق الح ل اﻷمث ل – اﻷس س الرياض ية – التقلي ل غي ر المقي د – التقلي ل المقي د – البرمج ة الرياض ية )الخطي ة
والديناميكية(.
 07 15 811تحليل نظﻢ القوي
تمثيل أجزاء نظام الق وي – تحلي ل الحال ة المس تقرة لنظ ام الق وي – تحلي ل الحساس ية ف ي الحال ه المس تمرة – اكتش اف وتحدي د
خطأ المعلومات في نظام الطاقة – السريان العشوائي للحمل – نظريه تقدير الحالة وتطبيقاتها.
 07 15 812تخطيط نظﻢ القوي
التخطيط العام – النماذج المحددة والنماذج اﻻحتمالية – تخطيط نظم النقل – نظ م تخط يط التوس ع ف ي نظ م النق ل اﻷتوماتيكي ة
– نظرية قليجان – حساسية الشبكة – تخطيط الشبكات اﻵلية مع اعتبارات العوامل العملية – التوليد المرك ب – معولي ة النق ل
– التنبؤ باﻷحمال.
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 07 15 813التشغيل اﻷمثل لنظﻢ القوي
المعادل ة التام ة لمص فوفات منظوم ة الق وى – التش غيل اﻻقتص ادي للوح دات الحراري ة والوح دات الﻼحراري ة  /المس ائية –
انسياب القدرة اﻷمثل – إلزام الوحدات :العناصر وطرق الحل – تتبع اﻷمان في منظومة القوى – تحليل اﻷعطال المستقرة.
 07 15 814الحاﻻت العابرة في منظومات القوي
مراجعة الموجات الراحلة على الخطوط – الحاﻻت العابرة اﻷخرى في منظوم ات الق وى – تمثي ل المع ابر لمنظوم ات الق وى
وعناصرها – ط رق الحس ابات للظ اهرة الع ابرة الكهربي ة – تنس يق الع وازل – ح اﻻت لدراس ة الظ واهر الع ابرة الكهربي ة –
طرق القياسات واختبار الدفعات ذات الجهد العالي.
 07 15 815هندسة الجهد العالي
الجدي د ف ي تولي د الض غط الع الي ومع دات القي اس – أح دث اﻷبح اث المنش ورة ف ي مج ال الم واد العازل ة الس ائلة والص لبة
والغازية – الجديد في مجال معدات الضغط العالي – المواصفات القياسية الدولية المتعلقة واختبار معدات الضغط العالي.
 07 15 816مرحﻼت الحماية اﻻستاتيكيه والرﻗمية
المرحﻼت اﻻستاتيكية وأنواعها – تصميمها – الخصائص والتطبيقات – المرحﻼت الرقمي ة :النظري ات والتص ميم – اﻷن واع
والتطبيقات – اختبار ومعايرة كل من نوعى المرحﻼت اﻻستاتيكية والرقمية.
 07 15 818هندسة المواد الكهربية المتقدمه وتطبيقاتها
عملية اﻻس تقطاب – عملي ه المغنط ه – الكهربي ه ذات المغناطيس يه العالي ه الكهربي ه الممغنط ه – تطبيق ات الم واد العازل ه فى
المتطلبات الصناعيه – تطبقات المواد العازله فى مع دات الق وى والتوزي ع – تطبيق ات الم واد العازل ه ف ى اﻷجه زة والمع دات
اﻻلكتروني ه – المكثف ات الكبي ره الموح دات – أجه زة ال ذكره ف ى مع دات الحاس بات – اليي زو ت رانس ديوس رز – الحف ظ
المغناطيسى للطاقه – إستخدامات الموصله الفائقه فى ضغط الطاقة واﻻستخدامات الهندسيه الفائقه.
 07 15 819أستخدام الطاﻗة الجديدة والمتجددة
اﻵﻻت الحرارية – طاقه المحيطات الحرارية وطاقة المحيطات الموجيه وطاقة باطن اﻷرض الحرارية وطاقة المد والجذر
وماكيناتها وأدواتها التفصيلية خﻼيا الوقود – إنتاج الهيدروجين من هذه الطاقات – طرق تخزين هذه الطاقة – الطاقة
المتولده من النفايات الصلبه والسائله .الخﻼيا الشمسيه الفوتوفوليته – الطاقة الشمسيه عن طريق المركزات – الطاقه
الشمسيه باستخدام اﻻقمار الصناعية – الطاقة الناتجه من توربيانات الرياح – طرق التحكم هذه الطاقات.
 07 15 820موضوعات متقدمة للتحكﻢ فﻰ اﻷنظمة الكهربية
تمثيل الشبكات الكهربية فى أنظمة التحكم – تمثيل اﻵﻻت الكهربائية فى منظومات التحكم – محركات الخدمة المختلفة فى
منظومات التحكم – تمثيل ونمذجة محطات توليد الطاقة الكهربية المتجددة النظريات المستخدمة للتحكم فى اﻷنظمة
الكهربائية المختلفة.
 07 15 821مقرر متقدم فﻰ التحكﻢ الخطي
تقنيات التمثيل الخطى ،طرق التمثيل فى فراغ الحالة ،التحويﻼت المتماثلة ،التمثيل بواسطة التغذية العكسية ،تحليل اﻻتزان
والتحكم اﻷمثل ،نظريات أنظمة التحكم الخطى ،خاصية الفصل والتصميم ،المتحكمات وتصميمها.
 07 15 822مقرر متقدم فﻰ التحكﻢ الﻼخطﻰ
سلوك المنظومات الﻼخطية – تحليل المستوى الطورى – اسلوب الدالة المعبرة – نظرية ليا بونوف لﻼتزان – الخطية
بالتغذية العكسية – التحكم بالكيفية المنزلقة – دراسة حاﻻت.
 07 15 823منظومات التحكﻢ الرﻗمﻰ
اﻷستقرار وإمكانية المشاهده والتحكم فى اﻷنظمة الرقمية  -تحليل وتصميم نظم التحكم الرقمى  -أنظمة التحكم الرقمى
المباشر فى العمليات الصناعية  -المتحكم التناسبى التكاملى التفاضلى الرقمى .دراسة حالة :تحليل آداء عملية صناعيه
مختارة وتمثيلها على الحاسب اﻵلى.
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 07 15 824تقنيات التحكﻢ اﻷمثل
الحل العام لمشكلة التحكم اﻷمثل فى كل من اﻷنظمة المستمرة والمتقطعة زمنيا  -المنظمات التربيعية الخطية  -مسائل
الدخول والحاﻻت المقيدة  -دراسة حالة :تقنية اﻷنتشار اﻷمثل لسرب الجزيئات وتطبيقة على عملية صناعية مختاره.
 07 15 825المنظومات المتﻼئمة وطرق التعرف
مقدمة للمنظومات المتﻼئمة – تقدير البارامترات فى الزمن الحقيقى – المنظومات المتﻼئمة ذات النموذج المرجعى –
المنظمات ذاتية التوليف – التقنيات الخاصة بجولة الكسب – دراسة حاﻻت.
 07 15 826نظﻢ التحكﻢ بالشبكات العصبية
مقدمة ،عمليات التعلم ،المستقبﻼت المفردة ومتعددة الطبقات ،شبكات دوال القواعد القطرية ،آﻻت المعاونه المتجهة،
البرمجة الدنياميكية للشبكات ديناميكا الشبكات.
 07 15 827نظﻢ الذكاء اﻻصطناعﻰ وتطبيقاتها
مقدمة – تقنيات الذكاء اﻻصطناعى فى تحليل وتصميم منظومات التحكم – آﻻت الذكاء العصبية والمهبهمة – أنظمة التحكم
المبهمة المتوائمة ،الخوارزمات الجينية فى تحليل وتصميم أنظمة التحكم.
 07 15 828نظﻢ التحكﻢ المبهمة وتطبيقاتها
مقدمة – قواعد المجموعات والعﻼقات المبهمة – معايير اﻷنظمة المبهمة – المنطق المبهم واسلوب التسبيب – أنظمة
التحكم المنطقية المبهمة – تطبيقات نظرية اﻻبهام.
 07 15 834اﻻتجاهات الحديثة في اﻵﻻت الكهربائية
اﻻﻻت ذات المغناطيس الدائم ،اﻻﻻت ذات المغناطيس الدائم والملفات ذات الخطوة الكسرية ،اﻻنظمة متعددة اﻻوجه،
اﻻﻻت ذات المغناطيس الدائم ومتعددة اﻻوجه ،اﻻﻻت الحثية متعددة اﻻوجه ،علب التروس المغناطيسي ،الحوامل
المغناطيسية ،المحركات عديمة الحوامل.
 07 15 835النمذجة الديناميكية لﻼﻻت الكهربية
تمثيل اﻻﻻت المتزامنة  -التمثيل أحادى المحور  -التمثيل ثنائى المحور  -التمثيﻼت ذات الرتب اﻷعلى  -منظمات الجهد -
التوربينات  -منظمات اﻻستقرار  -النظم ذات اﻻلة الواحدة  -النظم ذات اﻻﻻت المتعددة  -تحديد نقاط العمل فى الحالة
المستقرة  -النظم الخطية المكافئة  -تمثيل اﻻﻻت الحثية  -المولدات الحثية ثنائية التغذية  -ديناميكية مولدات الرياح -
المحاكاة الزمنية  -تأثير اﻻﻻت الكهربية على عمل مرحﻼت الوقاية المسافية.
 07 15 841التحكﻢ فﻰ مصادر الطاﻗة المتجددة باستخدام الكترونيات القوى
خصائص الخﻼيا الكهروضوئية  -التحويل  :تيار مستمر -تيار مستمر – تيار متردد  .استخﻼص القدرة القصوى.
خصائص مولدات الرياح .التحويل  :تيار متردد  -تيار مستمر – تيار متردد .المولدات الحثية ثنائية التغذية  .التحكم فى
مقومات المولد .التحكم فى مقومات الشبكة .التحكم فى القدرة الفعالة وغير الفعالة .التحكم التزامنى فى التيار .التحكم فى
الجهد المستمر.
 07 15 842تصميﻢ محوﻻت الكترونيات القوى
دالة التحويل  :تيار مستمر – تيار مستمر  .تصميم متحكمات الدائرة المغلقة لتحويل  :تيار مستمر – تيار مستمر .دالة
التحويل  :تيار مستمر – تيار متردد  .تصميم متحكمات الدائرة المغلقة لتحويل  :تيار مستمر – تيار متردد .تصميم
المتحكمات التناسبية التكاملية .المتحكمات التكرارية .المتحكمات المتﻼئمة .المتحكمات غير الخطية .متحكمات الخطوة
الخلفية .المتحكمات الغيمية المتﻼئمة .متحكمات الشبكات العصبية.
 07 15 843التحكﻢ فﻰ نظﻢ القوى الكهربية باستخدام الكترونيات القوى
النظم المرنة للنقل بالتيار المتردد .معوض القدرة غير الفعالة .المعوض اﻹستاتيكى التزامنى .المعوض اﻹستاتيكى المتوالى.
متحكم القدرة الموحد .تصميم المتحكمات .استخدام نظم نقل التيار المتردد المرنة للتحكم فى الجهد و القدرة و تقوية استقرار
نظم الق وى .نظم النقل بالتيار المستمر .خصائص المقومات و العواكس .تحديد نقاط العمل فى الحالة المستقرة .اﻻنواع
المختلفة للمتحكمات .تصميم المتحكمات .التحكم فى القدرة .تقوية اﻻستقرار باستخدام نظم نقل التيار المستمر .تصميم
مرشحات التوافقيات للجهد المتردد و المستمر.
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 07 15 844اﻷتمتة الصناعية المتقدمة
المتحكمات المبرمجة المنطقية  -شبكات المتحكمات المبرمجة المنطقية .التحكم اﻹشرافى و تجميع البيانات .مراكز التحكم
فى المحركات .نظم التحكم الموزعة.
 07 15 845اﻻلكترونات الصناعية المتقدمة
عواكس الرنين .المقومات الرخوة .مقومات الجهد الصفرى .مقومات التيار الصفرى .العواكس متعددة المستويات .توزيع
اﻷحمال على العواكس المتصلة على التوازى .تصميم دوائر اﻹشعال .وقاية مفاتيح القوى.
 07 15 846مرشحات التوافقيات النشطة
مرشحات القوى الفعالة .انواع الدوائر .طرق استخﻼص التوافقيات .طرق الحصول على تيار المرجع .طرق التحكم .طرق
التضمين .تعويض القدرة غير الفعالة .النظم رباعية الموصﻼت .اتزان اﻻحمال بين اﻷطوار .التخلص من تيارات التعادل.
 07 15 891نقل الطاﻗة بالتيار الكهربﻰ المﺴتمر ذو الجهد العالﻰ
مقدمة تاريخيه – مقارنه بين النق ل بالتي ار المس تمر والتي ار المت ردد م ن وجه ة النظ ر العلمي ه واﻻقتص اديه والبيئي ة .معوق ات
إستخدام التيار المستمر فى نقل الكهرباء – ط رق النق ل باس تخدام التي ار المس تمر – النق ل بطريق ه النقط ه إل ى منطق ه – النق ل
بطريقه الظهر فى الظهر للمحطات – النق ل بطريق ه النهاي ات المتع دده اﻷط راف .تكنولوجي ا النق ل بالتي ار المس تمر ذو الجه د
العالى .طرق المزج بين شبكات الجهد العالى ذات التيار المستمر والتيار المتردد.
07 14 601
07 14 701
07 14 705
07 14 801
07 15 601
07 15 701
07 15 705
07 15 801

مشروع دبلوم فﻰ الهندسة الكهربية )اتصاﻻت والكترونيات(
تقرير علمﻰ ماجﺴتير الهندسة فﻰ الهندسة الكهربية )اتصاﻻت والكترونيات(
رسالة ماجﺴتيرالعلوم فﻰ الهندسة الكهربية ) اتصاﻻت والكترونيات(
رسالة الدكتوراه فﻰ الهندسة الكهربية ) اتصاﻻت والكترونيات(
مشروع دبلوم فﻰ هندسة القوى واﻵﻻت الكهربية
تقرير علمﻰ ماجﺴتير الهندسة فﻰ الهندسة الكهربية )هندسة القوى واﻵﻻت الكهربية(
رسالة ماجﺴتيرالعلوم فﻰ الهندسة الكهربية )هندسة القوى واﻵﻻت الكهربية(
رسالة الدكتوراه فﻰ الهندسة الكهربية )هندسة القوى واﻵﻻت الكهربية(
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