مقررات المستوى 2
الفصل الدراسي االول
CR 209
الكود
متطلبات هندسية
المجال
تحليل إشارات
العنوان
عددددددددددددددددددددددددد  3ساعة معتمدة ( 2محاضرة  1 +تمرين)
الساعات
رياضة هندسية CR 107 2
المتطلبات
تحليل األشاااارات ااتماييلية -طيف ااطاقة –طيف ااقدرة –
المحتوي
رساااااا اتشاااااارات لز م ااز اادمن ااتر  -اتشاااااارات
اامنظومات -تمثيل اتشاااااااارات-أخذ ااعينات-اساااااات ا ة
األنظمة ااثا تة ااخطية-االساااااات ا ة ااتر ية-اتشااااااارات
اامتقطعة-تحويل "ز " معكوسااااااا -تحويل لورير ااغير
متصاااااال-ااعمليات ااعشااااااوا ية-االاتفاف-ااترا ط-ااتحويل
ااطيفز-اتست ا ة ااتر ية
ACE 261
الكود
متطلبات التخصص
المجال
ا ر كهر ية
العنوان
عددددددددددددددددددددددددد  4ساعة معتمدة ( 2محاضرة  1 +تمرين 1+عملز)
الساعات
هندسة كهر ية ACE 161
المتطلبات
مقدم تحليل ا ر ااتيار ااثا ت -نظريات ااد ا ر -نقل
المحتوي
أقصاااااا قاادرة  -نظريااات تحلياال ا ر ااتيااار اامتغير –
ا ر اار ط – ا ر اارنين – تحليل ااد ا ر ااغير خطية

الجزء العملي

تنف يذ تطبي قات مختل فة لدوائر الت يار ال ثا بت و نظر يات
الدوائرو نظرية نقل أقصدددد قدر و نظريات تحليل دوائر
التيددار المترير و دوائر الربط و دوائر الرنين – رسدددددد
منحنيات دوائر الرنين التوالي والتوازي

ACE 274
الكود
متطلبات التخصص
المجال
ااسالمة ااكهر ا ية
العنوان
عددددددددددددددددددددددددد  4ساعة معتمدة ( 2محاضرة  1 +تمرين 1+عملز)
الساعات
إاكتر نيات ACE 172 2
المتطلبات
مقدمة ألنواع اامخاطر لز اامسااااااتشااااااف يات ااعيا ات
المحتوي
متطلبااات ااسااااااالمااة ااكهر ااا يااة مخاااطر توزي ااطاااقااة
ااكهر ا ية لز اامسااتشاافيات اابيواووية قوانين ااسااالمة
اامعااايير المعاادات اامرالط ااطبيااة أ ات االختبااار
افحص اامعلمات سالمة األ ات ااطبية.

الجزء العملي

توزيع الطاقة الكهربائية  -لوحة الفيوزات – نظ الطاقة
المعزولة  -أنواع المخاطر في المسدددددت دددددفيات  -األنواع
ال ائعة من أخطاء في المعدات  -رموز السالمة  -اختبار
معدات وأدوات
ACE272
الكود
متطلبات التخصص
المجال
هندسة قوي أالت كهر ية
العنوان
عددددددددددددددددددددددددد  3ساعة معتمدة ( 2محاضرة  1 +تمرين)
الساعات
هندسة كهر ية ACE 161
المتطلبات
 :ا ر ياليز األ و ـااااااا خطوط اانقل ـااااااا عالقات اا هد
المحتوي
ااتيار لز خطوط اانقل ـ تمثيل أنظمة ااقدرة ـ اامحوالت
ـااااااا محركات ااتيار اامتر ( أوا ث ياليز األ و ) ـ
محركات ااتيار اامستمر
الكود
المجال
العنوان

CSE251
متطلبات التخصص
هندسة ااحاسب

عددددددددددددددددددددددددد  3ساعة معتمدة ( 2محاضرة  1+عملز)
الساعات
رم ة واسب CSE151 2
المتطلبات
 :ااتصميا اامنطقز – ااد ا ر اامنطقية  -عنصر ااذاكرة
المحتوي
– ااعدا – اامساااااا ل – تحليل تصااااااميا ااد ا ر اارقمية
اامتراكبة  -تحليل تصااااااميا ااد ا ر اارقمية اامتعاقبة -
نشاااااااة تطور ااذاكرة اامعاا  -قياس ا اء ااحاسااااااب -
خواص هرم ية ا اذاكرة  -أنواع ا اذاكرة  -إ ارة ا اذاكرة
– أنواع اامخازن  -رة األمر.

الجزء العملي

تنفيددذ تصددددددمي منطقي لدددوائر مختلفددة – تنفيددذ دوائر
القالبات – تنفيذ المسددددددجالت – تنفيذ العدادات – تنفيذ
تصددددددميمات لدوائر رقمية مترا بة – تنفيذ تصددددددميمات
لدوائر رقمية متعاقبة

UR247
الكود
متطلبات جامعة
المجال
ضبط معاير اا و ة
العنوان
عددددددددددددددددددددددددد  2ساعة معتمدة ( 2محاضرة )
الساعات
المتطلبات
تحليل ااقرار -اابرم ة ااخطية -ااطرق ااحديثة اضاااااابط
المحتوي
اا و ة تحسااااااينهااا ااتز اهااا تطبيقااات لز ااصااااااناااعااة
ااخدمات ااصااااناعية – اتطار ااعام اتشااااغيل منظومات
اا و ة ااكلية م ااتركيد عل ااتقنيات ااكمية اضاااااامان
اا و ة  .استخدام رم يات ااحاسب ااخاصة اتنفيذ أ ات
صناعة اا و ة مكون أساس تكمال اامقرر

الفصل الدراسي الثاني
ACE 264
الكود
متطلبات التخصص
المجال
ا ر إاكتر نية
العنوان
عددددددددددددددددددددددددد  4ساعة معتمدة ( 2محاضرة  1 +تمرين 1+عملز)
الساعات
ACE
ااكتر نيات – ACE 172 2ا ر كهر ية
المتطلبات
261
اامكبرات اامتعد ة اامراول – مكبرات ااتغذي ااعكساااية
المحتوي
اامذ ذ ات – مكبرات ااقدرة – مكبرات ااتر ات ااعااية
– مكبرات ااد ا ر اامتكامل  0اامكبر ذ ااحيد ااعريض
خصااااااا ص مكبر ااعمليات موادات اامووات تشااااااكيل
اامووات تطبيقات ااد ا ر غيرااخطية .تصااااااميا ااد ا ر
اتاكتر نياااة ااتماااايلياااة محااااكااااة اااااد ا ر توصاااااايف
اتست ا ة ناء ااد ا ر اامطبوعة.

الجزء العملي

خواص المكبرات مت عدد المرا حل وحسدددددددا الكسددددددد
وعمليددات الربط -خواص مكبرات الترددذيددع العكسدددددديددة-
دراسدددددددة خواص المذبذبات – خواص مكبرات القدر –
دراسة خواص وقياس س مكبرات الترددات العالية –
مكبرات الدوائر المتكاملع

ECE262
الكود
متطلبات التخصص
المجال
م االت مووات
العنوان
عددددددددددددددددددددددددد  3ساعة معتمدة ( 2محاضرة  1 +تمرين)
الساعات
ا ر كهر ية ACE 261ليدياء CR 013 2
المتطلبات
قااانون
اام ااال ااكهر اتسااااااتاااتيك  -اافيض ااكهر
المحتوي
وا س -اا هد ااكهر -ااشااااار ط ااحدية ااكهر ية -ااتيار
يناااا ااقطبياااة ااكهر -اامكثفاااات -معاااا ااااة ال الس
واسااااااون -قانون يوت سااااااالار -قانون أمبير-اا هو
االت اااهيااة-ااشاااااار ط ااحااديااة اامغناااطيساااااايااة -اافيض
اامغناطيساااااا  -ااقوة ااطاقة ل اام ال اامغناطيساااااا -
ااملفاااات-اام ااااالت ذات اادمن اام تغير -معاااا الت
ماكسااااااويل-انتشااااااار اامووات -مقدمة لز نظرية خطوط
اانقل -اتنتشااااااار ل ااوسااااااا ط ذات اافقد منعدمة اافقد-
االنعكاس ااتشتت.
ACE 263
الكود
متطلبات التخصص
المجال
علا ظا ف األعضاء
العنوان
عددددددددددددددددددددددددد  4ساعة معتمدة ( 2محاضرة  1 +تمرين 1+عملز)
الساعات
علا ااتشريح ACE 181
المتطلبات
مقدمة اوض اانماذج ااكمية من األنظمة اانفسية اامووهة
المحتوي
نحو ااطااب ااهندساااااااة ااطبية ااحيوية .سااااااوف تغطز
ااموضوعات األساسية لز علا ظا ف األعضاء دءا من
اانماذج لز غشاء ااخلية اارسل ااكيميا ية إا اتشارات
ااعصاااابية ااساااايطرة عل وركة اا سااااا .اتضااااالة إا
ذاك تناقش أنظمة لسااايواووية معينة لز ااتفاصااايل ما
لز ذااااك ااقلاااب األ عياااة ااااادموياااة اار وي اانظا

اابصاااااارية .عال ة عل ذاك تولر نماذج ااد ا ية ااتقييا
ااكمز اديناميات توزي اامخدرات ااتفاعالت اام دئ.

الجزء العملي
مختبر فسدددديولوجيا أفتراكددددد لكل من ئعل وضائ األع دددداء
القل د  -الدددور الدددمويددة الطرفيددة  -عل وضددائ األع دددددددداء
العصبية المستقبلة  -التنفس  -اله  -توازن السوائل  -تنظي
درجة الحرار )

ACE 281
الكود
متطلبات التخصص
المجال
ااقياسات ااكهر ا ية
العنوان
عددددددددددددددددددددددددد  3ساعة معتمدة ( 1محاضرة  2+عملز)
الساعات
ااكتر نيااات  - ACE 172 2ا ر كهر يااة ACE
المتطلبات
261
مقاادمااة لز نظا ااقياااس  -أخطاااء ااقياااس  -اامخففااات -
المحتوي
األ ات اامباشاااارة ااتنا ا مما يدل ااحااية  -اا سااااور
 DC - ACاا ساااور  -كشاااف خطي لز ااكا الت  -رساااا
ااذ ذ ات.

الجزء العملي
أخطاء في القياس وأخذ العينات اإلحصددائية األسدداسددية -
 DCالتيار والجهد قياس  -خصدددددددائص المقاون وقانون
أون  -راس د  -راس د  -قياس باسددتخدان الجسددور DC -
 ACقياس عن طريق الجسدددددور  -قياس األجهز شدددددبع
الموصدددددد لة مع المتر  -الخصدددددددائص الحرار ية الم قاون
ودرجة الحرار التي تسيطر الدوائر
الكود
المجال
العنوان

CR 208
متطلبات هندسية
نظرية االوتماالت ااعشو يات

عددددددددددددددددددددددددد  3ساعة معتمدة ( 2محاضرة  1 +تمرين)
الساعات
رياضة هندسية CR 107 2
المتطلبات
مقااااييل ااتمركد ااتشااااااتااات -ااتوزيعاااات ااتكرارياااة-
المحتوي
ااتوزيعات اتوتمااية اامتصااااالة غير اامتصااااالة -ااتقدير
اتسااااااتنتاج -ااعينات من ااتوزي اتعتيا ث -إختبارات
اافر ض -اتختباااارات غير ااباااارامترياااة – ااترا ط
ااتراو  -تحليل اامتسلسالت اادمنية
ACE 282
الكود
متطلبات التخصص
المجال
مشر ع تطبيقز
العنوان
عددددددددددددددددددددددددد  2ساعة معتمدة ( 1محاضرة 1 +عملز)
الساعات
المتطلبات
أودي ااتطيبيقات ااعملية ااتدريبية تحت اشااااااراف اود
المحتوي
اعضااااااااء هي رة اا تدريل ااكل ية اتمكين اا طااب من لها
اساااااتيعاا تطبيط معلومات اامكتسااااابة خالل راساااااتة
ااهندسية
ACE 290
الكود
متطلبات التخصص
المجال
تدريب3
العنوان
عددددددددددددددددددددددددد  1ساعة معتمدة
الساعات
تدريب 2
المتطلبات
ااتدريب ااعملز ااخاروز لز اامصاااان
المحتوي
لز ااهيرات امدة ار عة اسا ي

مواق ااعمل

