
 3مقررات المستوى  

 اوال: المقررات االجبارية

 الفصل الدراسي االول
 

 

ACE 387 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان أنظمة التحكم الذكية

عددددددددددددددددددددددددد  عملي( 1محاضرة + 2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات 209CRتحليل االشارات 

عمليات ضببببببظايي نظر ة  -مقدمة في أنظمة التحكم الذكي 

ظام  -فزي والعالقات  ناء الن تصببببببميم  -حكم غامض وي

أنواع وجيك أنظمة التحكم  -وهيكل لوجيك أنظمة التحكم 

 Introduction-يعض تطظيقبات نظبام مراقظبة لوجيبك  -

الظيولوجية و نماذج الشبببببظكات  -إلى الشبببببظكات العصبببببظية 

 -الشظكات العصظية قوانين التعلم  -العصظية االصطناعية 

الشببظكات العصببظية في  -الخلفية نشببر الشببظكات العصببظية 

يعض تطظيقببات الشببببببظكببات  -عمليببة النمببذجببة والتحكم 

 العصظية.

 

 الجزء العملي
خطوات تصددددددمحك للتمكك المنطا البددددددبدددا ي  ددداسددددددتخددددا  

MATLAB 

 MATLABالنمذجة  استخدا  الشبكات العصبحة  استخدا  

 الممتوي

 
 

ACE 302  الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان التحكم اآللي

عددددددددددددددددددددددددد  عملي( 1تمر ن + 1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 4

 الساعات

 المتطلبات هندسة قوى وأالت 



مقدمة إلى وحدات تحكم قايلة للظرمجة )تصبميم المفاهيمي 

 -األجهزة )المعالج  PLC -ومظادئ التشبببب يل(  PLCلل

 PLC -األجهزة يرمجة  -تنظيم الذاكرة(  -تزو د الطاقة 

مختظر / تطظيقات  -ل ة الظرمجة )سببببببلم الرسببببببم الظياني( 

 عملية.

 

 الجزء العملي
 يسيطة أمثلة يرنامج سلم المنطق

 يدء يسيط / إ قاف سلم المنطق التقو ة

 ض ط على زر واحد تش يل / إ قاف سلم المنطق

 سلم أمثلة المنطق مع المدد الزمنية

PLC يرنامج مثال على تأخير الموقت مع 

PLC الظرنامج المثال مع إ قاف تأخير الموقت 

PLC الظرنامج المثال مع محتفظ الموقت 

 الممتوي

 

ACE 375  الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان معالجة اإلشارات الرقمية

عددددددددددددددددددددددددد  تمر ن( 1محاضرة +  2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات CR 209تملحل االشارات 

تحو الت فور يببب   مقبببدمبببة في النظم الخطيبببة الرقميبببة  

تحو ل  خصبببببا    Zوالخطي الوقت نظم قسبببببما ،ايتا  و

المرشببببببحببات الرقميببة  تحو ببل فور يبب   وأخببذ العينببات  

وتحو ل فور ي  المنفصبببببببل  وتحو ل فور ي  السببببببر ع  

 تصميم فلتر رقمي.

 الممتوي

 

UR 347 الكود 

 المجال جامعة متطلبات

 العنوان   كتاية تقار ر فنية

عددددددددددددددددددددددددد  تمر ن( 1محاضرة  1) ساعة معتمدة 2

 الساعات

 المتطلبات   042UR  2ل ة



 -التعرف على الجمهور المتلقى -تعر ف الكتبببايبببة الفنيبببة

-الظحبب -أسببببببلوا الكتببايببة الفنيببة-عمليببة الكتببايببة الفنيببة

 -استخدام الوسا ل الظصر ة-تصميم الصفحات -التلخي 

 -الرسبببميةالمذكرات والتقار ر غير -مجوعات التوجيهات

التوصبببببيات -التقار ر الرسبببببمية -إعداد صبببببفحات الو  

التقار ر  -دليل المسببببببتخدم -المقترحات-وتقار ر الجدوى

 مواد طلظات العمل -الشفهية

 الممتوي

 

 الفصل الدراسي الثاني

  

ACE 311  الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان اإللكترونيات الطظية

عددددددددددددددددددددددددد  تمر ن( 1محاضرة + 2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات CR 209تملحل االشارات 

سية لإللكترونيات. لمحة عامة عن المعدات  المعرفة األسا

الطظية المسبببتخدمة في المسبببتشبببفيات وييأات طظية أخرى 

لتشببببخي  وعالج المرضببببى. وسببببيتم شببببر  مجسببببات 

وإشارات الفسيولوجية. وأ ضا معدات وجدت في مختلف 

أقسببام المسببتشببفى والتخصببصببات الطظية أس تناق . وسببيتم 

 التركيز على السالمة واللوا ح المرضى.

 الممتوي

 
  



 

ACE 385  الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان مقدمة في علم الظصر ات الطظية

عددددددددددددددددددددددددد  تمر ن(1محاضرة + 2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات  264ACEدوا ر الكترونية 

الظصببببببر بببات الطظيبببة الحيو بببة هو موضببببببوع متعبببدد 

التخصببصببات للتطظيق وسببا ل يصببر ة للكشببف التشببخي  

والتالع  من الخال ا واألنسببببجة.  هدف هذا المسببببا  إلى 

تعر ف أسببببو وموضببببوعات الحدود الظصببببر ات الطظية 

الحيو ة . و شببببببمل ،ال،ة أجزاءس األسبببببباسببببببيات  التحقيق 

يات الخلو ة  والتال ع  في الخال ا الظصببببببر ة من العمل

واألنسجة . الجزء األول  شر  مظادئ الليزر وتكنولوجيا 

الليزر الحالية  تفاعل الضببببببوء مع الخال ا واألنسببببببجة  

والخطية وغير الخطية التحليل الطيفي الضببببو ي . الجزء 

الثاني  ناق  مختلف األسبببالي  تفحصبببا الظصبببر ة يما في 

ليل ذلك الكشببببببف عن التشببببببخي  مع مختلف تقنيات التح

مع المجهر الضبببو ي والتصبببو ر  bioimagingالطيفي  

المقطعي  تحقيقبببات الظصببببببر بببة  وتكنولوجيبببا متطورة 

وتكنولوجيا النانو في ييوفوتونيك . و تضمن الجزء الثال  

المواضبببببيع في العالج الضبببببو ي  هندسبببببة األنسبببببجة مع 

 الضوء  ومالقط الليزر

 الممتوي

 

ACE 386 الكود 

 المجال التخصصمتطلبات 

 العنوان أنظمة التصو ر الحيو ة

عددددددددددددددددددددددددد  تمر ن(1محاضرة + 2) ساعة معتمدة 3

 الساعات

 المتطلبات  264ACEدوا ر الكترونية 

عاع  قة ذرة واإلشبببببب المفباهيم األسببببببباسببببببيبة للمبادة والطبا

الكهروم ناطيسببي تحد د نوعية التشببخي  من الصببورة. 

جيل  التصبببو ر الشبببعاعي   التنظير   -األشبببعة السبببينية 

التصببببو ر المقطعي والمظادئ تصببببو ر الشببببعاعي الطظقي 

 الممتوي



مظببادئ الرنين  -وإعببادة اإلعمببار  الرنين الم نبباطيسببببببي 

 د المواقع ياسبببببتخدام التدرجات الم ناطيسبببببي  ونظم تحد

واإل،بببارة وقراءة متواليبببات. قيببباو التبببدفق وغيرهبببا 

الخصبببببببا   ياسببببببتخدام الرنين الم ناطيسببببببي متقدمة. 

مظادئ التش يل وأسالي  عملها   -الموجات فو  الصوتية 

 وتأ،ير دويلر.

 

UR345 الكود 

 المجال جامعة  متطلبات

 العنوان حقو  األنساس 

عددددددددددددددددددددددددد  محاضرة ( 2) ساعة معتمدة 2

 الساعات

 المتطلبات -

نظرة عامة علي حقو  اإلنساس من منظور مظادئ القانوس 

 -مظادئ الشببببببر عة اإلسببببببالمية وحقو  األنسبببببباس -الدولي

مصببببببادر حقو  اإلنسبببببباس وحر اتة العامة في أوريا وفي 

نفاذ اإلتفاقيات الدولية لحقو  اإلنساس فظي القانوس  -مصر

 حق اإلنساس في ييأة مال مة -الداخلي

 الممتوي

  

 ثانحا : المقررات االختحارية
 

ACE 328 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان معالجة الصور الطظية

عملي  -تمر ن +  2محاضببرة +  2سبباعات معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات CSE 151 2يرمجة حاس 

سيم وشكل  سية لتكو ن صورة  صورة التق المفاهيم األسا

الجهاز. هذا يالطظع سبببببوف تثظت الطالا كيفية اسبببببتخدام 

األدوات المذكورة أعاله في تحليل الصببور طظية. وسببوف 

  ويرامج MATLABتشببببمل تصببببميم وتصببببور أدوات 

 .ITKالتطظيقات األخرى مثل يرنامج 

 الممتوي

 



ACE 329 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان الشظكات العصظية االصطناعية

عملي  -تمر ن +  2محاضببرة +  2سبباعات معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 281 القياسات الكهريا ية

النماذج الر اضببببية من  -أسبببباسببببيات الشببببظكات العصببببظية 

غير  -طظولوجيات الشظكات العصظية  -الشظكات العصظية 

طر  اختيار  -طر  ميزة اسبببببتخراج  -خاضبببببعة للرقاية 

الببتببعببلببيببم والببتبببدر ببب   -مببيببزة طببر  الببجببمببع  -الببمببيببزة 

أكثر من تركي   -العزم وتقليل األخطاء  -الخوارزميات 

 -أذكر واألداء تقبببد ر  -عظر التبببأكيبببد الخوارزميبببات و 

الورا،يببة  -شببببببظكببات  -التحقق واالختظببار الخوارزميببات 

العصظية في شظكات  -متعدد الطظقات  -ظكات العصظية الش

آالت دعم  -العصظي في الشظكات العصظية  -الميكروو ف 

 النواقل والتطظيقات.

 الممتوي

 

ACE 330 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان الكمظيوتر المقطعي

عملي  -تمر ن +  2محاضببرة +  2سبباعات معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات CSE 251 هندسة حاس 

من  3D تنبباول هببذا المسببببببببا  مظببادئ إعببادة اإلعمببار 

التوقعات في الط .  تم ت طية الر اضببيات إعادة اإلعمار 

من التوقعات  تليها التطظيق إلى األشعة السينية  التصو ر 

المقطعي يالرنين الم ناطيسببببي والموجات فو  الصببببوتية 

 االنظعا،ات.

 الممتوي

 

 

ACE 331 الكود 

 المجال متطلبات التخصص



 العنوان هندسة األنسجة

عملي  -تمر ن +  2محاضببرة +  2معتمدة  ) سبباعات  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 181 علم التشر ح

أسبباسببيات السببقاالت الظوليمر واسببتخدامها. فهم المكونات 

الميكببانيكيببة لالتصببببببببال داخببل ويين الخال ببا الظيولوجيببة 

والكيميا ية و. مناقشبببات أولية يشبببأس التجارا السبببر ر ة 

 واقع الحياة.

 الممتوي

 

ACE 332 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان النمذجة والمحاكاة

عملي  -تمر ن +  2محاضببرة +  2سبباعات معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 264 دوا ر إلكترونية

تطو ر نظم  -Techniquesتقييم األداء  -النمبببذجبببة 

Simulation-  حدث محاكاة المنفصببببلة  تصببببميم وتنفيذ

 -نمذجة شظكة  -اإلطار ة النمذجة المدخالت والمخرجات 

 الخوارزميات الجينية. -سرا الجسيمات  -النظام األمثل 

 الممتوي

 

ACE 333 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان تكنولوجيا الدوا ر المتكاملة عالية الكثافة

عملي  -تمر ن +  2محاضببرة +  2سبباعات معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 264 دوا ر إلكترونية

نموذج الترانز ستور  –ترانز ستور  MOSنظـبببببببـبببببببر ة 

–     CAD   SPICEياستـببـببـببـببـببخدام يرنامـببـببـببـببـببـببـببـببج 

الخواص   –تكنولوجيبببا تصببببببنيع البببدوا ر المتكببباملبببة  

 -الخواص الد ناميكية للعاكو     -األستاتيكية للـــعاكو  

المنطقية  . الذاكرة و أشبببببظاه الموصبببببالت   MOSدوا ر 

MOS  -  وصبف عناصبرMOS  تكنولوجيا   –و تحليلها

 زراعة األ ونات و حسايات يروفيل األ ونات.

 الممتوي



 

ACE 334 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان األجهزة النانو ة

عملي  -تمر ن +  2محاضببرة +  2سبباعات معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات CR 132 فيز اء الجوامد

الكم  -.Fieldsنظر ببة الكم مع الكالسببببببيكيبببة  -مقبببدمببة 

التكنولوجيبببا  رتبببدي الفوتوس ل جهزة  -كهرود نببباميكي 

عن الكم نقطة  -الظصببببر ة المظتكرة نوعيا  تلفيق  وعملية 

تحليببل الطيفي المع تلفيق   -تعز ز االنظعببا،ببات -فوتوس 

نظم المعلومات  -الكم أشبببببظاه الموصبببببالت  -تنظيم الذاتي

Nanophotonic  معدنيةnanostructure-  مع األمن- 

 -antennasنبببانو نبببانو  -transistorإلكتروس واحبببد 

optics- و نانacoustics-  تقنياتCAD  لتصميم أجهزة

 النانو.

 الممتوي

 

ACE 335 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان أدوات التحكم المنطقية القايلة للظرمجة

عملي  3تمر ن +  -محاضببرة +  2سبباعات معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 272 هندسة قوي وأالت كهريية

 - I / Oوظيفببة خبباصببببببببة  -نظم اإلدخببال / اإلخراج 

GRFCET  شببببببظكبببات المنببباطق المحليبببة  -يرمجبببة- 

صبببيانة  -حافلة شبببظكات  I / O -االتصببباالت التسبببلسبببلية 

PLC -  أمثلة التطظيق -المظادئ التوجيهية اختيار نظام 

 

 الجزء العملي
 سلم مخطط للسيطرة على موتور

 سلم الرسم PLCنجمة دلتا 

 مخطط لوزارة العمل للسيارات كات سلم 

 أمثلة من العالم الحقيقي PLCيرنامج 

 حركة المرور الخفيفة سلم المنطق رسم يياني

 الممتوي



 رسم يياني سلم لزجاجة ملء النظات

PLC سلم مخطط السيطرة على المصعد 
 

ACE 336 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان أنظمة تحكم الوقت الحقيقى 

عملي  -تمر ن +  2محاضببرة +  2سبباعات معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 272 هندسة قوي وأالت كهريية

أنواع أنظمببة الوقببت  -مقببدمببة في أنظمببة الوقببت الحقيقي 

في  -مفاهيم الحاسبببببب  اآللي لعملية صببببببناعية  -الحقيقي 

ظات نظام التحكم  ية  -الوقت الحقيقي متطل ظات الرقا متطل

أنظمة التشببب يل في الوقت  -و ر لينة متتايعة واإلشبببرافية 

 جزءا ال  تجزأ من نظام التش يل الوقت الحقيقي -الحقيقي 

مظاشببببببر نظم التحكم  -التواصبببببببل  -متطلظات األجهزة  -

خوارزمية  -في الوقت الحقيقي  DDCتطظيق  -الرقمية 

 حقيقية

 الممتوي

 

ACE 337 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان ميكانيكا الموا ع الحيو ة 

عملي  -تمر ن +  2محاضببرة +  2سبباعات معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات ACE 173كيمياء حيو ة

هذا المسببا  أسبباسببيات د ناميكيات وميكانيكا األوسبباط فى 

المتصببببببلة  و شببببببمل تطظيق هذه المظادئ على مجموعة 

متنوعبببة من التبببدفقبببات الظيولوجيبببة. والتحقيق في تبببدفق 

السبببوا ل في علم وظا ف األعضببباء والتكنولوجيا الحيو ة 

دءا من دو ن الخلوي في مجموعة متنوعة من المقا يو  ي

 لكامل الجسم.

 الممتوي

 

ACE 338 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان الكيمياء العضو ة



عملي  -تمر ن +  2محاضببرة +  2سبباعات معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات CR  021 كيمياء هندسية

مقدمة في الكيمياء العضببو ة. كيفية دراسببة وتعلم الكيمياء 

عمل يولي    Pالعضببببو ةس انظر إلى األمام  المحتو ات  

ومقببدمببة إلى ن  سببببببميبب . مراجعببة الكيميبباء العببامببةس 

الكيمياء األسببببببباوز التوازس التعظير  -الترايط  وحامض 

 هياكل لو و واألشكال الجز أية. 

 الممتوي

 

ACE 339 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان العمليات العشوا ية

عملي  -تمر ن +  2محاضببرة +  2سبباعات معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات CR 208 نظر ة االحتماالت والعشو يات

أسبببببببباسببببببيببات االحتمبباالت  التوقع والتظببا ن  االحتمببال 

الشبببرطي  قانوس األعداد الكظيرة والتقارا من المت يرات 

العشببببببوا يببة  نظر ببة النهببا ببة المركز ببة وظببا ف مميزة  

 Martingalesيسيطة عشوا ية السير وعمليات التفرع  

 والتوقع الشرطي  سالسل ماركوف.

 الممتوي

 

ACE 340 الكود 

 المجال متطلبات التخصص

 العنوان اإلحصا يات الحيو ة

عملي  -تمر ن +  2محاضببرة +  2سبباعات معتمدة  )  3

) 

عددددددددددددددددددددددددد 

 الساعات

 المتطلبات CR 107 2ر اضة هندسية

في هذه اإلحصببباءات التمهيد ة يالطظع سبببنظح  اسبببتخدام 

المنهجية اإلحصبببببببا ية في تصببببببميم وتحليل  وتفسببببببير  

الظيولوجية والمالحظات. نحن سببببببوف وعرض التجارا 

ت طي اإلحصبباء الوصببفي  عناصببر التصببميم التجر ظي  

على األرجح  اختظار الفرضيات واالستدالل اإلحصا ي  

ي   يات االنحدار  واألسبببببببال ظاط  تقن ظا ن  االرت يل الت تحل

 الممتوي



اإلحصببببببا ية الالمعلمية. طوال سببببببيتم التأكيد على تطظيق 

ظيولوجي  وذلك ياستخدام األسالي  اإلحصا ية في سيا  ال

 الظيانات من الدراسات المختظر ة والميدانية.

 



 


