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برنامج البكالوريوس يف هندسة االتصاالت -إنرتنــت األشيــاء
يشــهد العالــم نمــوا ً رسيعا ً يف مجال إنرتنت األشــياء ،مع وجــود عرشين مليار جهاز متصل حاليا ً باإلنرتنــت ،وتوفر  4.5مليون
فرصة عمل يف جميع أنحاء العالم .لذلك من الرضوري إعداد اجليل القادم من متخصيص إنرتنت األشياء المؤهلني تأهيالً عاليا ً
مع القدرة عىل إدارة وبرمجة وتشغيل أجهزة وأنظمة إنرتنت األشياء يف مختلف المجاالت التكنولوجية واالقتصادية من مثل
المدن والمنازل والمستشفيات الذكية ،ومجاالت مثل الطاقة ،النقل ،الصحة والبنية التحتية.
يوفــر برنامــج «هندســة االتصاالت /إنرتنت األشــياء» للطالب اخلربة يف ركائز هندســية أساســية ،هــي اإللكرتونيات والربمجة
واالتصاالت واحلاسوب والشبكات .ويهدف الربنامج إىل تزويد الطالب بفهم عميق ألجهزة استشعار إنرتنت األشياء والتقنيات
القائمة عىل اإلنرتنت واالتصاالت الالسلكية وشبكات الكمبيوتر ،وتمكني الطالب من تصميم وتطوير حلول إنرتنت األشياء
المتوافقة مع تقنيات الصناعة.
تتلخص أهمية برنامج «هندســة االتصاالت /إنرتنت األشــياء» يف رضورة مواكبة التطورات العميقة اليت تحدث حاليا ً يف عالم
التكنولوجيــا ومــا تقدمة التكنولوجيات الناشــئة ،مثل الذكاء الصناعي والروبوتات واتصاالت اجليل اخلامس وإنرتنت األشــياء
والبيانات الضخمة والطباعة الثالثية والدرونز واحلوسبة السحابية والبلوكتشني والواقع المعزز وغريها ،اليت تمثل عماد الثورة
الصناعيــة الرابعــة .لذلــك تســعى جامعــة األمــرة ســمية للتكنولوجيــا إىل تأكيــد رؤيتها واســتكمال جهودهــا يف مواكبة تلك
التطورات عرب المبادرة يف إعداد الكوادر البرشية وتوفري خريجني يف مجال «هندسة االتصاالت /إنرتنت األشياء».
متطلبات التخرج يف الربنامج
للحصــول عــى درجــة البكالوريوس يف تخصص هندســة االتصاالت /إنرتنت األشــياء» عىل الطالب وحســب اخلطة الدراســية
اجتياز متطلبات التخرج بنجاح وهي « »160ســاعة معتمدة مقســمة كما ييل :متطلبات جامعة « »27ســاعة معتمدة ،متطلب
كلية إجباري « »30ساعة معتمدة ،متطلب قسم إجباري « »94ساعة معتمدة ،و « »9ساعة معتمدة كمتطلب قسم اختياري.
كذلك يتخلل متطلبات القســم اإلجبارية تدريب عميل مدته « »8أســابيع يســتطيع الطالب تسجيله بعد أن يتم « »99ساعة
معتمدة بنجاح ،باإلضافة إىل مرشوع التخرج النهايئ والذي يستطيع الطالب البدء به بعد أن يتم « »120ساعة معتمدة بنجاح.
ولتعزيــز اجلانــب العمــي لــدى الطلبة يوجد العديد مــن المختربات العملية من ضمن اخلطة الدراســية الــي يجب عىل الطالب
االلتحاق بها الستكمال متطلبات النجاح يف التخصص واحلصول عىل درجة البكالوريوس.
مجاالت العمل للخريجني
كل ما يتعلق بتكنولوجيا االتصاالت ،مثل مهندس إنرتنت األشياء ( ،)IoT Engineerمطوِّر إنرتنت األشياء (،)IoT Developer
مهنــدس ســحابة إنرتنــت األشــياء ( ،)IoT Cloud Engineerمهنــدس روبوتــات ( ،)Robot Engineerعلــم البيانــات (Data
 ،)Scienceوذلــك باإلضافــة إىل مجــاالت العمــل التقليدية لمهندس االتصــاالت مثل مهندس تخطيط الشــبكات (Network
 ،)Planning Engineerمهنــدس اتصــاالت الــرددات الراديويــة ( ،)Radio Frequency Engineerمهندس تحســن االتصاالت
( ،)Optimization Engineerومهندس فحوصات الشبكة اخللوية (.)Drive Test Engineer
-2-

اخلطة الدراسية
متطلبات اجلامعة  27ساعة معتمدة

رقم المادة

متطلب جامعه إجباري  18ساعة

س

المتطلب السابق* /مزتامن

0

-

11100

مهارات احلاسوب (استدرايك)

31021

مهارات االتصال باللغة العربية ( استدرايك)

0

31022

مهارات االتصال باللغة االنجلزيية ( استدرايك)

0

31112

-

مهارات االتصال باللغة العربية

3

31021

31122

مهارات االتصال باللغة االنجلزيية

3

31022

31151

الرتبية الوطنية

3

-

31160

القيادة والمسؤولية المجتمعية

0

-

31251

العلوم العسكرية

3

-

31254

الريادة واالبتكار

3

31374

المهارات احلياتية

3

إنهاء  60ساعة
إنهاء  60ساعة

متطلب جامعه اختياري  9ساعات
20251

تاريخ العلم

3

-

31100

الرياضة والصحة

3

-

31130

اللغات األجنبية

3

31152

-

احلضارة العربية اإلسالمية

3

-

31211

األدب العريب

3

31112

31252

احلوكمة والتنمية

3

-

31260

حقوق اإلنسان

3

-

31261

مقدمة يف علم السياسة واالقتصاد

3

-

31264

مقدمة يف علم النفس

3

31272

التنمية والبيئة

3

-

31311

أساليب البحث العلمي

3

-

31351
31352

قضايا معارصة يف الوطن العريب
القدس  :واقعا ً وتاريخا ً

3

-

3

-

31362

الفلسفة والتفكري الناقد

3

-
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متطلب كلية إجباري  30ساعة
11103

الربمجة البنائية

3

11151

مخترب الربمجة البنائية

1

20132

رياضيات ()1

3

20133

رياضيات ()2

3

20140

مفاهيم أساسية يف الكيمياء

1

20141

فزيياء ()1

3

20142

فزيياء ()2

3

20150

مخترب الفزيياء

1

20200

الكتابة الفنية ومهارات االتصال

3

31112 , 31122

20231

رياضيات ()3

3

20133

21218

مخترب الرسم الهنديس باحلاسوب

1

-

21219

تكنولوجيا المشاغل الهندسية

1

-

23411

اقتصاد هنديس

3

24411

أخالقيات مهنة الهندسة

1

11100
*11103
20132

20141
*20142

إنهاء  99ساعة معتمدة
إنهاء  99ساعة معتمدة

متطلب قسم إجباري  94ساعة
11206

الربمجة بالكينونية

3

11103

11253

مخترب الربمجة بالكينونية

1

*11206

11324

أساسيات قواعد البيانات

3

11206 , 20134

11354

مخترب أساسيات قواعد البيانات

1

20134

*11323

رياضيات منفصلة ()1

3

-

20232

رياضيات هندسية()1

3

20133

20234

جرب خطي

3

-

20331

رياضيات هندسية()2

3

20231 , 20232

20335

االحتماالت التطبيقية واإلحصاء

3

20231

21221

دارات كهربائية ()1

3

21222

دارات كهربائية()2

3

21221

21229

مخترب الدارات الكهربائية

1

*21222
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20142

21231

إلكرتونيات ()1

3

21331

إلكرتونيات ()2

3

21338

مخترب اإللكرتونيات

1

 21229و *21331

22241

تصميم المنطق الرقمي

3

-

22348

مخترب المنطق الرقمي

1

22241

22442

األنظمة المضمنة

3

22448

21221
21231

21231 , 22348

مخترب األنظمة المضمنة

1

22442

22570

الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة

3

11323 , 20234 , 20335

23321

كهرومغناطيسية ()1

3

20142 , 20331

23351

إشارات وأنظمة

3

20232 , 21222

23355

مبادئ االتصاالت

3

23351

23454

شبكات االتصاالت

3

23355

23455

مخترب شبكات االتصاالت

1

*23454

23457

االتصاالت اخللوية

3

23355

23459

مخترب االتصاالت

1

 21338و *23355

23558

مخترب االتصاالت اخللوية

1

23457

23571

معاجلة اإلشارات الرقمية

3

23351

24471

التحكم اآللــي

3

23351

27331

مقدمة يف إنرتنت األشياء

1

23355

27450

الهوائيات وانتشار األمواج

3

23321 , 23355

27453

تطبيقات ومجسات إنرتنت األشياء

3

27331,22442

27454

مخترب تطبيقات ومجسات إنرتنت األشياء

1

*27453

27490

التدريب العميل

3

إنهاء  99ساعة معتمدة

27541

أمان وخصوصية إنرتنت األشياء

3

20134 , 20234 , 27331

27542

مخترب أمان وخصوصية إنرتنت األشياء

1

*27541

27551

إنرتنت األشياء الالسلكية

3

23355

27552

مخترب إنرتنت األشياء الالسلكية

1

*27551

27591

مرشوع التخرج ()1

1

إنهاء  120ساعة معتمدة

27592

مرشوع التخرج ()2

2

27591
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21581

متطلب قسم اختياري  9ساعات
موضوعات خاصة يف الهندسة اإللكرتونية

3

22582

موضوعات خاصة يف هندسة احلاسوب ()1

3

23482

-

اتصاالت القمر الصناعي

3

23355

23483

أنظمة االتصاالت المتقدمة

3

23355

23551

االتصاالت الضوئية

3

23355

23582

موضوعات خاصة يف هندسة االتصاالت ()1

3

-

23584

الرتمزي والتشفري

3

23355

23585

معمارية الشبكات الالسلكية

3

23586

شبكات أجهزة االستشعار

3

23454

23587

معاجلة الصور الرقمية

3

23571

24583

موضوعات خاصة يف هندسة القدرة والطاقة الكهربائية

3

-

25593

موضوعات خاصة يف هندسة أمن الشبكات ()1

3

-

27580

موضوعات خاصة يف إنرتنت األشياء

3

27583

البلوكشني يف إنرتنت األشياء

3

11323 , 27331

27584

إنرتنت الروبوتات

3

22442

27585

احلوسبة السحابية يف إنرتنت األشياء

3

11323 , 27331

27586

تكنولوجيا التحكم يف إنرتنت األشياء

3

22442 , 24471

27587

بروتوكوالت إنرتنت األشياء

3

23454 , 23457

27588

المركبات ذاتية القيادة

3

27589

نظرية التحسني

3

20234

27594

اتصاالت الشبكة الذكية

3

23454,23355
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23454 , 23457

-

11323 , 27331

وصف المواد
 11100مهارات حاسوب (استدرايك)

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات0 :

يهدف هذا المقرر إىل تطوير قدرات الطلبة الستخدام احلاسوب يف مجاالت احلياة المتعددة .يقدم هذا المساق المفاهيم األساسية
يف احلاسوب ،وأساسيات استخدام أنظمة تشغيل احلواسيب الشخصية المعتمدة عىل الواجهة الرسومية وأساسيات تطبيقات
الربامج المكتبية مثل معاجلة النصوص واجلداول اإللكرتونية والعروض التقديمية .باإلضافة ألساسيات استخدام الربيد اإللكرتوين
وتصفح الشبكة العنكبوتية .يف نهاية هذا المقرر ،من المتوقع أن يكون الطلبة قادرون عىل استخدام احلواسيب الشخصية إلنجاز
المهام اليومية.
 20251تاريخ العلم

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

تصنيف العلوم ،أهمية تاريخ العلم ،تحقيب حضاري لعلم الطبيعة يف حوض المتوسط ،تحقيب معريف لعلم الطبيعة ،فلسفة
الطبيعة ،نظام أرسطو الكوين ،علم الفلك اليوناين ،علم الفلك العريب ،الثورة العلمية الكربى :كوبرنيكوس ،تايكو غلربت ،كبلر،
غاليليو ،ديكارت ،نيوتن.
 31021مهارات االتصال باللغة العربية (استدرايك)

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات0 :

يهدف هذا المساق إىل تنمية قدرات الطالب المعرفية يف أساسيات اللغة العربية ،عن طريق مجموعة من النصوص األدبية
المختارة ،تليها مفردات متنوعة تشمل بعض القضايا النحوية المبسطة ،وأخرى تتعلق بمهارة الكتابة مثل قضايا يف اإلمالء
والرتقيم واستعمال المعجم العريب ،اليت تمهّد المتالك الطالب المعارف الرضورية اليت يقوم عليها مساق مهارات االتصال باللغة
العربية من قراءة وكتابة واستماع ومحادثة.
 31022مهارات االتصال باللغة االنجلزيية (استدرايك)

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات0 :

يهدف هذا المساق إىل تطوير المهارات األربعة للغة (االستماع والقراءة والكتابة والمحادثة) ،وإىل تمكني الطالب من قراءة
النصوص المختلفة وتلخيصها بلغتهم اخلاصة وكذلك تخمني معىن الكلمة من السياق والتنبؤ قبل القراءة لألفكار الرئيسية.
«وبما أن هذا المساق يستهدف الطلبة األقل تمكنا ً باللغة اإلنجلزيية ،يتم الرتكزي عىل إعطاء الطلبة تركيب جمل مختلفة من خالل
دروس القواعد واليت بدورها تمكن الطالب من كتابة جمل صحيحة وبالتايل التحدث من دون أخطاء عند المحادثة» .أما فيما
يتعلق بالمفردات ،سيتمكن الطالب من العثور عىل المرادفات واستخدامها باإلضافة إىل استخدام أدلة السياق للعثور عىل المعىن.
 31100الرياضة والصحة

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتناول هذا المقرر مفهوم الرتبية الرياضية وعالقتها بالرتبية بمفهومنا العام ،كما يتطرق إىل أهداف الرتبية الرياضية وتطويرها
التارييخ ،ويشري كذلك إىل ميادين وأقسام الرتبية الرياضية المعارصة .ويتعرض المساق إىل تأثري النشاط الريايض عىل أجهزة
اجلسم المختلفة .ويتناول تركيب جسم اإلنسان ،كذلك يشري إىل اللياقة البدنية وعنارصها المختلفة ،ويبني المساق العديد من
االختبارات اليت تقيس عنارص اللياقة البدنية وعنارصها المختلة ،ويتعرض المساق إىل التغذية من حيث مكونات الغذاء األساسية
ووظائفها جلسم اإلنسان ،كما يتناول المساق أهم اإلصابات الرياضية وأعراضها .وكذلك احلديث عن العديد من أمراض العرص مثل
السمنة والنحافة وداء السكري وأمراض القلب من حيث أسبابها وطرق الوقاية منها.
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 31112مهارات االتصال باللغة العربية

متطلب سابق31021 :

عدد الساعات3 :

يتناول هذا المقرر مهارات اللغة العربية (القراءة ،والكتابة ،واالستماع ،والمحادثة) ،ويركِّز عىل التطبيقات اليت تنمِّي هذه المهارات
من خالل مجموعة من المرتكزات واألدوات؛ تهدف إىل تدريب الطالب عىل القراءة اجلهرية والصامتة ،واستيعاب المسموع وفهمه،
وتعميق قدرات الطلبة عىل الكتابة الوظيفية واإلبداعية ،وتنمية مهارة المحادثة عن طريق احلوار والمناقشات والتفكري الناقد.
 31122مهارات االتصال باللغة اإلنجلزيية

متطلب سابق31022 :

عدد الساعات3 :

يتناول هذا المقرر مهارات اللغة اإلنجلزيية (القراءة ،والكتابة ،واالستماع ،والمحادثة) ،ومن خالل الممارسة يحسن الطالب
استخدامهم للغة االنجلزيية والتواصل بها يف المجاالت األكاديمية ،وتهدف مهارة المحادثة إىل تمكني الطلبة من استخدام
المهارات الشفوية وتحسني اللفظ ،وبهذا تقوم األساليب المختلفة المستخدمة خالل الفصل عىل تطوير المهارات اللغوية لدى
الطلبة.
 31130اللغات األجنبية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

تم طرح مساق باللغة الصينية المبتدئني تماشيا مع االهتمام العام بهذه اللغة اليت أصبحت من أهم لغات العالم نظرا للعدد الهائل
للناطقني بها ،وسيتعلم الطلبة يف هذا المساق نطق الرموز الصينية ،وتعلم الكلمات الشائعة وبعض القواعد األساسية والعملية.
وسيتعلم الطلبة تقديم أنفسهم باللغة الصينية والرتحيب باآلخرين والتحدث عن الهوايات والتسوق وغري ذلك.
كما يغطي هذا المساق بعض المبادئ النظرية الرئيسة لفن الرتجمة وخصائص المرتجم الناجح وطرق الرتجمة والمشاكل اليت
يواجها المرتجمون وتحليل النصوص المرتجمة ،يهدف هذا المساق لزتويد الطلبة بالمهارات العملية يف الرتجمة من العربية إىل
اإلنجلزيية والعكس ،وسيقدم هذا المساق بطريقة عملية تدريبية حيث يرتجم الطلبة نصوص مختلفة يف ميادين مختلفة مثل
السياسة واألدب واإلدارة واألزياء واإلعالم والرياضة ،اخل...
 31151الرتبية الوطنية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

ويهدف هذا المساق إىل التعريف بالدولة األردنية مكانا ً (جغرافياً) وزمانا ً (تاريخياً) وإنسانا ً (مجتمعياً) .وإىل تنشئة الشباب عىل
مجموعة من القيم والمبادئ الوطنية والقومية والروحية واألخالقية من مثل :ترسيخ قيم الوالء واالنتماء واالعزتاز بالوطن أرضا ً
وشعبا ً ونظاما ً واحرتام التعددية والتنوع يف ظل إطار الوحدة الوطنية :وإىل تأهيل الطلبة وإعدادهم للقيام بأدوارهم المختلفة
كمواطنني أردنيني داعمني ومشاركني يف مسرية التنمية الوطنية الشاملة ،متحلني بحس المسؤولية وقيم المواطنة الصاحلة،
وإكساب الطلبة مرجعية معرفية مفاهيميه قيمة ومهارية تمكنهم من االلزتام بالمواطنة والديمقراطية والسلوك احلضاري.
 31152احلضارة العربية اإلسالمية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

تُعد احلضارة العربية اإلسالمية امتدادا ً لرتاث العرب وتاريخهم عرب المراحل التاريخية المتعاقبة وسلسلة متصلة من حلقات تاريخ
العرب وحضارتهم ،وتستمد من األصول اإليمانية واالجتماعية والثقافية والفكرية للمجتمع العريب اإلسالمي ،وينطلق مساق
احلضارة العربية اإلسالمية من الثوابت العربية اإلسالمية وعىل رأسها العقيدة اإلسالمية السمحاء ،وتراث العرب يف المجاالت
المختلفة وتاريخهم عرب العصور.
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 31160القيادة والمسؤولية المجتمعية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات0 :

يغطي هذا المقرر النظريات واألطر المختلفة للقيادة ،والقيادة األخالقية ،واألسس الفلسفية للقيادة المسؤولة اجتماعياً .عالوة
عىل ذلك ،تستكشف هذه الدورة الطريقة اليت يتعامل بها القادة شخص ًيا ومهن ًيا مع القضايا األخالقية واالجتماعية أثناء توجيههم
لمنظماتهم لرتسيخ التأثري االجتماعي اإليجايب وتحسينه.
 31211األدب العريب

متطلب سابق31112 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق عىل تنمية مقدرة الطالب عىل تذوق النصوص األدبية العربية .قراءة النصوص األدبية يف الشعر والقصة واخلاطرة
والمقالة من حقب زمنية مختلفة وان يتعرف الطالب إىل المفاهيم األولية مثل :األدب ،النص ،الذوق ،النقد وعىل اخلطوات األساسية
يف معاجلة النص األديب وأن يستخلص الطالب فروقات المفاهيم بني األجناس األدبية من خالل قراءتها وأن يتمكن من دراسة
نماذج من النصوص األدبية واليت تنتمي إىل حقب زمنية مختلفة ،وتحليلها وتفسريها.
 31251العلوم العسكرية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

تتناول هذه المادة التعريق بالقوات المسلحة األردنية /اجليش العريب وبايق األجهزة األمنية من جميع الصنوف وتطورها التارييخ
من مرحلة الثورة العربية الكربى ولغاية يومنا هذا والتعريف بالثقافة العسكرية وبيان قدرات القوات المسلحة األردنية للدفاع عن
الوطن ودورها يف تنمية وخدمة المجتمع األردين.
 31252احلوكمة والتنمية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتضمن المساق المفاهيم األساسية للحكم والتنمية ،وطبيعة التأثري المرتبط بميكانزيمات احلكم الرشيد ومؤرشاته عىل مستويات
التنمية يف الدولة ،حيث ُتسلط مفردات المساق الضوء عىل اإلطار النظري لمفهوم احلكم الرشيد ونشأته وأبعاده السياسية
واالقتصادية واإلدارية والثقافية ،ومعايريه ومؤرشاته المختلفة ،إضافة إىل مفهوم التنمية ونظرياتها ،وأنواعها وأبعادها ،مع الرتكزي
عىل مؤرشات التنمية المستدامة.
كما يهتم المساق بمعاجلة طبيعة البيئة اليت تخلقها أشكال احلكم المختلفة ،وأثر ذلك عىل معدالت النمو االقتصادي عىل المدى
طويل األجل ،ودور احلكم الرشيد كرابط لتحويل النمو االقتصادي إىل تنمية مستدامة ،من خالل خلق البيئة المحفزة للتنمية ،ودور
منظومة القيم والمبادئ المرتبطة باحلكم الرشيد ،واألدوار التكاملية لمكوناته الثالثة (الدولة ،القطاع اخلاص المجتمع المدين)،
إضافة إىل الدور المحوري لفاعلية احلكم يف التأثري عىل سياسات التنمية من خالل جذب المساعدات وحل مشكلة الفقر وتحقيق
االستقرار،يف إطار دراسة تطبيقية مقارنة لواقع هذه المفاهيم يف الدول النامية ،ويف الدول المتقدمة.
 31254الريادة واالبتكار

متطلب سابق :إنهاء  60ساعة

عدد الساعات3 :

يركز هذا المساق عىل اخلصائص والسلوكيات اليت يتمزي بها الريادي ،واليت تمكنه من العمل يف بيئة تتصف بالتنافس .كما يركز عىل
دور كل من الريادي واجلهات الرسمية المختلفة يف إيجاد بيئة داعمة لريادة األعمال .ويشري المساق إىل ارتباط االتجاهات والقيم
والمعتقدات بالنشاط الريادي ،كذلك إدارة المخاطر ،وخطوات تطوير منتج جديد ،وأسباب نسبة الفشل العالية بالنسبة لألعمال
الريادية اجلديدة .يتوقع من الطلبة أن يقوموا من خالل هذا المساق بإعداد خطة عمل لمرشوع جديد .سيقوم المساق بزتويد الطلبة
بالمهارات الالزمة لذلك ومساعدتهم عىل فهم المخاطر والمردود الذي يمكن أن يرافق النشاط الريادي .وسيتم الرتكزي عىل األعمال
الصغرية والمتوسطة وريادة األعمال يف األردن بالذات.
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 31260حقوق اإلنسان

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتضمن المساق التعريف بحقوق اإلنسان وبيان أهميتها وخصائصها واجلذور الفكرية والفلسفية لها ،ويُركز عىل التطور التارييخ
حلقوق اإلنسان ومصادرها وأنواعها ومعايري التفريق بينها ،بما يشمل احلقوق المدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،إضافة إىل تناول ضمانات حقوق اإلنسان من خالل المواثيق واالتفاقيات واإلعالنات الدولية والترشيعات الوطنية
وآليات حماية هذه احلقوق ،ويُسلط المساق الضوء عىل التدخل اإلنساين والمواقف تجاهه ،خاصة يف فرتة ما بعد احلرب الباردة ،كما
يُعاجل تأثري ميكانزيمات العولمة عىل حقوق اإلنسان ،مع الرتكزي عىل مناقشة حاالت تطبيقية عىل الصعيد الدويل.
 31261مقدمة يف علم السياسة واالقتصاد

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتضمن المساق المفاهيم األساسية لعلم السياسة واالقتصاد ،وعالقة التأثر والتأثري المتبادل بينهما ،وذلك من خالل الرتكزي
عىل التفاعل بني الدولة كتجسيد للسياسة من ناحية ،والسوق كتجسيد لالقتصاد من ناحية أخرى ،حيث تسلط مفردات المساق
الضوء عىل اإلطار النظري للدولة من حيث المفهوم والمؤسسات والعنارص ،ودورها يف الفكر السيايس واالقتصادي ،إضافة إىل
مضمون المشكلة االقتصادية واإلطار النظري للسوق والنظم االقتصادية اليت تمثل أنماطا ً حلل المشكلة االقتصادية .كما يهتم
المساق بقضايا االقتصاد السيايس الدويل باعتباره طريقة للتفكري يف العالقات الدولية وتحليلها ،واأليدولوجيات والنظريات اليت
تفرس مجموعة التحوالت والتغريات اليت يشهدها عالمنا المعارص.
 31264مقدمة يف علم النفس

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتناول المساق مفهوم علم النفس وتاريخه ومدارسه وميادينه الرئيسية ومناهج البحث فيه .كما يتناول مفهوم النمو ومبادئه
والعوامل المؤثرة فيه ومراحله المختلفة .ويظهر المساق طبيعة الدافعية وتطور مفهومها وتصنيف الدوافع .ويركز المساق عىل
طبيعة التعلم ونظرياته .كما يتناول المساق مفهوم الذكاء والعوامل المؤثرة فيه وطرق قياسه .كما يركز عىل الشخصية ونظرياتها
وقياسها .كما يتناول المساق بعض مظاهر الضغوط ووسائل الدفاع وطرق العالج واإلرشاد النفيس.
 31272التنمية والبيئة

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يحتوي هذا المساق عىل خمس مكونات مختلفة واليت توفر ما ييل :تعريف الطالب بالعالقة بني البيئة (الموارد الطبيعية ،خدمات
النظام البييئ) والتنمية ،االرتباط بني البيئة وعملية التنمية مع رشح األبعاد المتعددة لالستدامة ،تحليل التنمية المستدامة والمنهج
لتحقيق التنمية واجلودة البيئية والعدالة االجتماعية ،.كما يقدم المساق نظرية خاصة بالتنمية والبيئة وكيفية تحقيق استدامتها،
كما يقدم مقدمة شاملة جلميع القضايا الرئيسية ،.طرق إنقاذ األرض من االنهيار البييئ ،ودور التنمية المستدامة عىل مستقبل
البرشية.
 31311أساليب البحث العلمي

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتضمن هذا المساق مفهوم العلم وخصائصه ،والتعريف بالبحث وطبيعته ،وأنواعه ،وعنارصه ،وخطواته ،وأساسيات البحث العلمي
وأدوات جمع البيانات ،واستخدام الطرق اإلحصائية يف تحليلها وتفسريها ،SPSS ،وكتابة النتائج والتوصيات ،إضافة إىل استخدام
المكتبة والمراجع واإلنرتنت والتوثيق ،إضافة إىل كيفية إعداد التقارير ،بأنواعها ،وكتابتها.
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 31351قضايا معارصة يف الوطن العريب

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق دراسة تاريخية سسيولوجية ثقافية نقدية ألهم القضايا اليت عاشها الوطن العريب عىل امتداد القرن العرشين.
حيث يتناول أهم القضايا واألفكار المركزية ذات العمق الثقايف واالجتماعي والسيايس وذات التأثري المستمر عىل الواقع العريب
ابتداء من انتهاء احلكم العثماين وظهور الدولة الوطنية ونشوء الكيان الصهيوين نتيجة االستعمار األورويب ،وظهور األفكار القومية
وانتهاء بما يسمى عرص العولمة.
 31352القدس :واقعا ً وتاريخا ً

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يتمحور الهدف العام من تدريس هذا المساق يف األبعاد التالية :إبراز مكانة القدس منذ نشأتها بوصفها رمزا لألرض والشعب العريب
اإلسالمي ،وإبقاء قضية القدس حية يف نفوس وأذهان الناشئة وبخاصة الطلبة طالما بقيت ترزح تحت نري االحتالل الصهيوين.
والتأكيد عىل مايض المدينة العرويب اإلسالمي اإلنساين للتعاطي مع واقعها احلايل السترشاف مستقبلها يف ضوء الرؤى المتناقضة
ألطراف الرصاع عىل القدس وباعتبارها الرمز الذي يجمع الصفوف ويوحدها ويجدد عزيمة األمة السرتداد حقها المسلوب ،ورضورة
معاجلة فضية القدس يف إطارها األعم واألشمل أال وهو القضية الفلسطينية ،والرتكزي عىل أبعاد القضية الفلسطينية المختلفة
الدينية واالنرثبولوجية واألثرية والتاريخية والسياسية.
 31362الفلسفة والتفكري الناقد

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المقرر إىل بناء العقل النظري والفهم الفلسفي ،وإكساب الطالب مهارات التفكري ،متضمنا التفكري الناقد من خالل
تعريف الطالب بأسس التفكري الفلسفي وبمناهج التقيص واالستدالل المنطقي ،باإلضافة إىل تعريفه بقواعد التفكري المنظم
وجرائيته ،وما يتضمنه من أسس لنظرية المعرفة والوصول إىل تكوين قواعد عقلية ،وتعريفه بأهمية التفكري الناقد ليصبح قادرا
عىل فهم وتحليل ما يدور يف الواقع المحيط به ،باإلضافة إىل تعلمه لمهارات نقد النصوص العلمية وتقييم المواقف المختلفة يف
احلياة للوصول إىل استنتاجات وحلول صحيحة بناء عىل احلقائق والمعطيات الموجودة.
 31374المهارات احلياتية

متطلب سابق :إنهاء  60ساعة

عدد الساعات3 :

يهدف هذا المساق إىل مساعدة الطالب عىل استكشاف وتطوير المهارات األساسية عىل المستوى الشخيص والمهين يف عرص اإلنرتنت،
من خالل تثقيفهم حول كيفية تحسني عملية صنع القرار وتطبيق التفكري النقدي /اإلبداعي للوصول إىل احللول النهائية لمختلف
المواقف/المشاكل اليت يمكن تجربتها يف بيئة األعمال .ويركز المساق عىل ثالث مهارات رئيسية :مهارات التعلم ،مهارات القراءة
والكتابة ،والمهارات احلياتية .وكلها تدعم الطالب يف مواكبة وترية السوق احلديثة اليوم وإعدادهم بشكل أفضل للدخول لسوق العمل.
 11103الربمجة البنائية

متطلب سابق11102 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذه المقرر إىل تقديم المفاهيم األساسية للربمجة البنائية باستخدام إحدى لغات برمجة احلاسوب عالية المستوى .تشمل
الموضوعات :المفاهيم األساسية للربمجة البنائية ،تصميم الربامج وتطويرها .القواعد والمعىن اخلاصة بلغة الربمجة المستخدمة
ليتمكن الطلبة من تطوير الربامج باستخدامها .أساسيات اللغة :المتغريات ،الثوابت أنواع ،البيانات .أساسيات اإلدخال واإلخراج.
عبارات التكرار والعبارات الرشطية .الدوال ،تمرير المعامالت .اخلوارزميات الذاتية .المراجع والمتغريات الديناميكية .أساسيات
تراكيب البيانات :المصفوفات ،السالسل احلرفية ،السجالت .يف نهاية المقرر ،من المتوقع أن يكون الطلبة قادرين عىل تحليل
المشاكل احلاسوبية وتصميم وتنفيذ حلول باستخدام إحدى لغات الربمجة عالية المستوى.
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11151

مخترب الربمجة البنائية

متطلب مزتامن11103 :

عدد الساعات1 :

يهدف هذا المقرر إىل بناء مهارات عملية يف الربمجة البنائية باستخدام إحدى لغات برمجة احلاسوب عالية المستوى .يف نهاية المقرر ،من
المتوقع أن يكون الطلبة قادرين عىل تحليل المشاكل احلاسوبية وتصميم وتنفيذ حلول باستخدام إحدى لغات الربمجة عالية المستوى.
 20132رياضيات ()1

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

االقرتانات ومنحنياتها ،تركيب االقرتانات ،اإلزاحة والتدريج ،االقرتانات المثلثية ،االقرتانات األسية ،االقرتانات العكسية واالقرتانات
اللوغاريتمية ،االقرتانات المثلثية العكسية ،مماسات المنحنيات ،نهاية اقرتان وقوانني النهايات ،االتصال ،نظرية القيمة الوسطية،
نهايات عند الالنهاية ،المقاربات ،المماسات واالشتقاق عند نقطة ،االشتقاق كاقرتان ،قواعد االشتقاق ،اشتقاق االقرتانات المثلثية،
قاعدة السلسلة ،االشتقاق الضمين ،اشتقاق االقرتانات العكسية ،اشتقاق االقرتان اللوغاريتمي ،اشتقاق االقرتانات المثلثية
العكسية ،القيم القصوى لالقرتانات ،نظرية رول ،نظرية القيمة المتوسطة ،تزايد وتناقص االقرتان وعالقته بالمشتقة األوىل ،التقعر
ونقاط االنعطاف ،رسم االقرتانات ،حاالت عدم التعيني وقاعدة أوبيتال ،االقرتان األصيل (عكس االشتقاق) ،التكامالت المحدودة،
النظرية األساسية يف علم التفاضل والتكامل ،التكامالت غري المحدودة ،التكامل بطريقة التعويض ،تطبيقات التكامل :حساب
المساحة بني منحنيني ،حساب حجوم المجسمات بطريقة الرشائح وطريقة القرص وطريقة احللقة وطريقة القرشة األسطوانية.
 20133رياضيات ()2

متطلب سابق20132 :

عدد الساعات3 :

االقرتانات الزائدية ،تكامل االقرتانات المتسامية ،تقنيات التكامالت :التكامل بالتعويض(مراجعة) ،التكامل باألجزاء ،تكامل
قوى االقرتانات المثلثية ،التكامل بالتعويض باالقرتانات المثلثية ،الكسور اجلزئية ،تقنيات أُخرى ،التكامالت المعتلة ،المتتاليات
ونهاية متتالية ،المتسلسالت ،تقارب وتباعد متسلسلة ،اختبارات التقارب لمتسلسلة :المجاميع اجلزئية ،المتسلسلة التلسكوبية،
المتسلسلة الهندسية ،اختبار تباعد احلد العام ،اختبار التكامل ،اختبار متسلسلة  ،P-اختبار النسبة ،اختبار اجلذر ،اختبار التقارب
المطلق ،اختبار المتسلسلة المتناوبة ،التقارب الرشطي ،متسلسلة القوى ومتسلسلة تايلور ،فرتة ونصف قطر التقارب ،المعادالت
الوسيطية للمنحنيات يف المستوي ،اإلحداثيات القطبية ،الرسم البياين يف اإلحداثيات القطبية.
 20140مفاهيم أساسية يف الكيمياء

متطلب سابق  :ال يوجد

عدد الساعات1 :

المادة والقياسات؛ الذرات واجلزيئات واأليونات؛ اجلدول الدوري؛ األيونات والمركبات األيونية؛ حساب العنارص المتفاعلة :احلسابات
باستخدام الصيغ والمعادالت الكيميائية؛ عدد أفوجادرو والمول؛ مفاهيم أساسية يف الرتابط الكيميايئ؛ الغازات :الضغط ،قوانني
الغازات ،ومعادلة الغاز المثايل.
 20141فزيياء ()1

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

الفزيياء والقياس ،احلركة يف بعد واحد ،المتجهات ،احلركة يف بعدين وثالثة أبعاد ،قوانني نيوتن يف احلركة ،احلركة الدائرية وتطبيقات
أخرى لقوانني نيوتن ،الشغل والطاقة ،حفظ الطاقة ،حفظ الزخم اخلطي والتصادمات ،احلركة الدورانية.
 20142فزيياء ()2

متطلب سابق20141 :

عدد الساعات3 :

المجاالت الكهربائية ،قانون غاوس ،اجلهد الكهربايئ ،المواسعة والعازالت ،التيار والمقاومة ،دارات التيار المستمر ،المجاالت
المغناطيسية ،مصادر المجاالت المغناطيسية ،قانون فاراداي ،احلث.
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 20150مخترب الفزيياء

متطلب مزتامن20142 :

عدد الساعات1 :

القياسات األساسية ومقدمة يف األخطاء المخربية والرسم البياين ،االتزان السكوين ،قوانني احلركة ،قانون أوم ،المقاومة
والمقاومية ،نقل القدرة ،قنطرة ويتستون ،قواعد كريشوف ،دارات ال  ،RCدارات ال  ،ACدارات ال  RCو RL
 20200الكتابة الفنية ومهارات االتصال

متطلب سابق31112 ، 31122 :

عدد الساعات3 :

الهندسة والكتابة .التحكم يف نظام الكتابة .الرسائل والربيد اإللكرتوين ووسائل إعالم أخرى للمهندسني .نموذج الكتابة لمراسالت
األعمال ،اسرتاتيجيات التواصل يف المواقف الصعبة ،رسائل األعمال .الربيد اإللكرتوين ،وسائل اإلعالم احلديثة .كتابة وثائق
هندسية شائعة :األبحاث ،التقارير الميدانية ،المواصفات ،المقرتحات ،تقارير سري العمل ،التعليمات ،تقارير التوصية .كتابة ورقة
بحثية والتقارير العلمية .إنشاء جداول ورسومات بيانية هندسية :جداول ،مخططات ورسومات بيانية ،الرسوم التوضيحية،
الرسومات البيانية واجلداول (إرشادات) .مهارات تقديم العرض :التحضري للعرض ،تقديم العرض .الكتابة للحصول عىل وظيفة
هندسية :السرية ذاتية هندسية ،طلب تقديم ،طلب متابعة .الظهور بصورة احرتافية عىل اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي:
مقدمة يف إدارة وسائل اإلعالم االجتماعي.
 20231رياضيات ()3

متطلب سابق20133 :

عدد الساعات3 :

نظام اإلحداثيات ثاليث األبعاد يف الفضاء ،المتجهات ،الرضب النقطي والرضب المتجهي ،المستقيمات والمستويات يف الفضاء،
السطوح الرتبيعية واألسطوانية ،المنحنيات يف الفضاء ومماساتها ،تكامل االقرتان المتجهي ،طول القوس يف الفضاء ،التقعر
والمتجهات الناظمية (العامودية أو الشاقولية) لمنحن ،المركبات المماسية والناظمية للتسارع ،الرسعة والتسارع يف اإلحداثيات
القطبية ،االقرتانات بعدة متغريات ،النهايات واالتصال يف أبعاد أعىل ،المشتقات اجلزئية والموجّهة ،قاعدة السلسلة ،متجه التدريج،
المستويات المماسة والمستقيمات الناظمية للسطوح يف الفضاء ،التفاضالت ،القيم القصوى ونقاط الرسج ،مضاريب الغرنج،
التكامالت المضاعفة يف اإلحداثيات الديكارتية والقطبية ،التكامالت الثالثية يف اإلحداثيات الديكارتية واألسطوانية والكروية.
 21218مخترب الرسم الهنديس باحلاسوب

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات1 :

مقدمة إىل الرسم الهنديس واستخدام برمجية  .AutoCADتجهزي معامالت الرسم .إدخال اإلحداثيات .لقط الكينونيات .تقانات
أساسيات التحرير .القوالب .اخلطوط المتعددة .اخلطوط المركبة .القطع .الطبقات .األبعاد .اإلسقاط الرسمي المتعامد .المشاهد
الثانوية .القطوعات .الرسم التصويري ثاليث األبعاد .تحرير اجلامدات والعمليات ثالثية األبعاد .العمليات البولية.
 21219تكنولوجيا المشاغل الهندسية

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات1 :

السالمة الصناعية والشخصية يف الموقع .األدوات والقطع الكهربائية األساسية .التوصيالت الكهربائية ولوحات الدوائر المطبوعة .منهجية
التفكري يف التصميم لتحديد المشكالت الهندسية ومعاجلتها .يشمل النمذجة الصلبة ،والنماذج األولية الرسيعة  ،وفهم المستخدمني
واحتياجاتهم العامة ،وخلق حلول بديلة .الرتكزي عىل اإلبداع ،وتحديد احللول المحتملة  ،وابتكار منتجات ومنهجية عمل جديدة.
 24411أخالقيات مهنة الهندسة

متطلب سابق :إنهاء  99ساعة معتمدة

عدد الساعات1 :

السالمة والمسؤولية .المسؤولية المهنية تجاه الزبائن وأصحاب العمل .الكشف عن اخلبايا .قواعد األخالقيات .اختيارات المهنة.
االلزتامات القانونية .نظريات األخالقيات المعيارية .دراسة بعض احلاالت الواقعية.
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 23411االقتصاد الهنديس

متطلب سابق :إنهاء  99ساعة

عدد الساعات3 :

مفاهيم التكاليف ،عملية صنع القرار ،مفاهيم الوقتية للنقود ،والفائدة البسيطة والمركبة ومعاالت الفائدة ،ومعدل العائد ،وطرق
تقييم المشاريع ،تحليل وتقييم مرشوع واحد ،والمقارنة واالختيار بني البدائل ،وحسابات االستهالك.
 11206الربمجة بالكينونية

متطلب سابق11103 :

عدد الساعات3 :

يعلم هذا المساق الربمجة بالكينونية للطلبة الذين لديهم مفاهيم برمجة أساسية ومستعدون لتعلم الربمجة بعمق أكرث .يقدم
نموذج الربمجة بالكينونية مع الرتكزي عىل تعريف واستخدام األصناف إىل جانب أساسيات التصميم بالكينونية ،وكل ذلك باستخدام
لغة  .C++تشمل الموضوعات مقدمة إىل األصناف والكائنات ،التغليف ،الرتكيب ،تخصيص الذاكرة الدينامييك ،المرياث ،تعدد
األشكال وإضافة تعريفات للعمليات.
يف نهاية هذه المساق ،من المتوقع أن يكون الطالب عىل دراية بالمبادئ والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بالربمجة بالكينونية للكائنات.
بحيث يمكنهم :حل مشكلة وتطوير الهياكل لتمثيل األشياء واخلوارزميات ألداء العمليات وحل المشاكل .كتابة برنامج قابل
للقراءة واختباره ،وإذا لزم األمر ،إيجاد األخطاء وتصحيحها .تصميم صنف ( )classيخدم كوحدة نمطية أو حزمة قابل لالستخدام
يف برامج أخرى .فهم وإظهار مفاهيم الربمجة بالكينونية من تصميم وتعدد األشكال ،إخفاء المعلومات ،والمرياث .القدرة عىل فهم
وتعلم أي لغة برمجة بالكينونية مثل  Javaو  # Cو  ... Pythonإخل.
 11253مخترب الربمجة بالكينونية

متطلب مزتامن11206 :

عدد الساعات1 :

يهدف هذا المساق إىل ممارسة المفاهيم والنماذج الرئيسية للربمجة الكينونية ،مع الرتكزي عىل تعريف واستخدام األصناف جنبًا إىل
جنب مع أساسيات التصميم للربمجة الكينونية ،وكل ذلك باستخدام لغة  ،++Cو  Visual Studioكمعرف  .IDEوتشمل الموضوعات
ممارسة األصناف والكائنات ،التغليف ،التكوين ،تخصيص الذاكرة الديناميكية ،المرياث ،تعدد األشكال وإضافة تعريفات للعمليات.
يف نهاية هذا المساق ،من المتوقع أن يكون الطالب عىل دراية بالمبادئ والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بالربمجة الكينونية .حيث
يمكنهم الكتابة والبناء تتبع وتصحيح واختبار برامجهم .باإلضافة إىل استخدام األصناف المبنية يف مشاريع مختلفة.
 11324أساسيات قواعد البيانات

متطلب سابق11212 :

عدد الساعات3 :

يهدف هذه المقرر إىل تقديم المفاهيم األساسية لتصميم وتنفيذ نظم قواعد البيانات .تشمل الموضوعات :مفاهيم أساسية يف
قواعد البيانات ،أجزاء نظم قواعد البيانات ،نمذجة احلركات .نمذجة البيانات ،المخطط العالئقي ،قواعد البيانات العالئقية ،رشوط
الدقة ومحدودياتها ،اجلرب العالئقي ،لغات االستفسار ،عالقات االعتماد والتبسيط ،حذف التكرار يف قواعد البيانات .يف نهاية هذا
المقرر ،من المتوقع أن يكون الطالب عىل دراية بالعديد من المبادئ المتعلقة بقواعد البيانات وكيف يتم تطبيقها يف أنظمة قواعد
البيانات.
 11354مخترب أساسيات قواعد البيانات

متطلب مزتامن11323 :

عدد الساعات1 :

يهدف هذه المقرر لتدريب الطلبة وإكسابهم مهارات عملية يف تصميم قاعدة بيانات متكاملة وبنائها باستخدام أنظمة قواعد
البيانات العالئقية احلديثة .ويغطي هذا المخترب اجلداول ،وأوامر اسرتجاع البيانات ،والنماذج ،والتقارير ،والكينونات وخصائصها،
وكذلك استخدام أدوات تطوير التطبيقات اخلاصة ببناء واجهات المستخدم.
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 20134رياضيات منفصلة ()1

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

العبارات المنطقية ،تكافؤ العبارات المنطقية واجلمل اخلربية والمكممات ،قواعد االستدالل ،طرق اإلثبات ،االستقراء الريايض،
المجموعات وعملياتها ،االقرتانات ،عدد العنارص يف المجموعات ،السالسل والمجاميع المنتهية ،المصفوفات ،،حل العالقات التكرارية
اخلطية ،العالقات وخصائصها ،الرسوم البيانية ونماذج الرسم البياين ،ومصطلحات الرسم البياين وأنواع خاصة من الرسوم البيانية.
 20232رياضيات هندسية ()1

متطلب سابق20133 :

عدد الساعات3 :

مفهوم المعادالت التفاضلية العادية ،المعادالت التفاضلية من الدرجة األوىل :القابلة للفصل ،التامة ،اخلطية ،معادالت برنويل؛
المعادالت التفاضلية من المرتبة الثانية وأعىل :المعادلة المتجانسة بمعامالت ثابتة ،اجلذور المركّبة ،معادلة أولر  -كويش،
الرونسكيان ،المعادالت غري المتجانسة ،المعامالت غري المعينة ،طريقة تغيري الوسائط ،طريقة متسلسالت القوى يف حل
المعادالت ،نظرية متسلسالت القوى ،طريقة فروبنيوس يف حل المعادالت ،تحويل البالس وجدوله وتطبيقه يف حل المعادالت
التفاضلية ،االلتفاف،المتجهات والمصفوفات ،نظام المعادالت التفاضلية المتجانسة وغري المتجانسة ،حل نظام المعادالت
باستخدام القيم الذاتية (القيم الممزية) ،حل نظام المعادالت باستخدام تحويالت البالس.
 20234جرب خطي

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

نظام المعادالت اخلطية :شكل النسق السطري لمصفوفة ،احلذف الغاويس ،طريقة غاوس-جوردان؛ المصفوفات :العمليات عىل
مصفوفة ،خصائص احلسابات المصفوفية ،منقول مصفوفة ،مصفوفات خاصة؛ المحددات :خصائص المحددات ،طريقة العوامل
المساعدة ،المصفوفة المساعدة ومقلوب مصفوفة ،قاعدة كرامر؛ الفضاء اإلقليدي :المتجهات ،الرضب النقطي ،الرضب المتصالب،
الفضاء اإلقليدي ،المؤثرات (التحويالت) اخلطية؛ الفضاءات المتجهية :الفضاءات المتجهية والفضاءات اجلزئية ،المجموعات المولدة
لفضاء متجهي ،القواعد واألبعاد ،الفضاءات اجلزئية األساسية ،فضاءات الرضب النقطي ،القواعد المتعامدة والمعرية ،المربعات
األصغرية ،تحليل –  ،QRالمصفوفات المتعامدة ،القيم الممزية والذاتية والمتجهات الممزية والذاتية ،التقطري؛ االقرتانات اخلطية:
االقرتانات اخلطية العامة ،النواة والمدى.
 20331رياضيات هندسية ()2

متطلب سابق20232 ، 20231 :

عدد الساعات3 :

حقل المتجهات ،تباعد والتفاف حقل متجهي ،التكامالت عىل منحن ،التكامل عىل منحن بغض النظر عن الطريق المسلوك،
نظرية جرين يف المستوي ،التكامالت عىل سطوح ،نظرية التباعد لغاوس ،نظرية ستوك ،متسلسلة فورييه لالقرتانات الدورية
وغري الدورية (االمتداد الزويج والفردي) ،تكامل فورييه ،تحويالت فورييه ،جدول تحويالت فورييه ،المعادالت التفاضلية اجلزئية،
مفاهيم أساسية ،النمذجة ،معادلة الموجة (يف بعد واحد أو بعدين) ،طريقة فصل المتغريات ،معادلة احلرارة يف بعد واحد ،حل
المعادالت التفاضلية اجلزئية باستخدام تحويالت فورييه ،الالبالسيان يف اإلحداثيات القطبية ،معادلة البالس يف اإلحداثيات
األسطوانية والكروية ،حل المعادالت التفاضلية اجلزئية باستخدام تحويالت البالس.
 20335االحتماالت التطبيقية واإلحصاء

متطلب سابق20231 :

عدد الساعات3 :

مقدمة يف اإلحصاء الوصفي :مقاييس الزنعة المركزية ،مقاييس التشتت ،مقاييس الموضع ،والرسوم البيانية واجلداول ،مقدمة
يف اإلحصاء التحلييل :التقدير النقاطي وفرتات الثقة واختبار الفرضيات ،مبادئ االحتماالت ونظرية المجموعات ،االحتمال المرشوط
واالستقالل .المتغريات العشوائية والعزوم ،التوزيعات االحتمالية اخلاصة (توزيعات منفصلة ومتصلة) ،المتغريات العشوائية
المتعددة ،التباين ومعامل االرتباط .اقرتانات المتغريات العشوائية ،التحويالت واالقرتان المولد للعزوم ،تطبيقات عملية.
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 21221دارات كهربائية ()1

متطلب سابق20142 :

عدد الساعات3 :

أنواع الدارات الكهربائية وعنارصها .مراجعة لقوانني «أوم» و «كريشوف» .طرق تحليل الدارة :قاسم فرق اجلهد وقاسم التيار
والتحليل العقدي والشبيك وتحويل المصادر والرتاكب ومربهنة «نورتون» ومربهنة «ثيفنني» .احلثية والسعة .دارات المقاومة مع
المحث والمقاومة مع المكثف خالية المصدر .تطبيقات دالة اخلطوة القرسية .دارات المقاومة مع المحث مع الموسع خالية المصدر
المتوازية والمتوالية واالستجابة الكاملة .الدالة القرسية اجليبية .مفهوم المطوار.
 21222دارات كهربائية ()2

متطلب سابق21221 :

عدد الساعات3 :

االستجابة اجليبية المطردة :تطبيق مفهوم المطوار وطرق تحليل الدارات عىل دارات التيار المتناوب .معدل القدرة وقيم جذر
متوسط المربع .أنواع اآلالت الكهربائية .الدارات متعددة األطوار :ثالثية الطور والتوصيل بصورة ( )Yو( .)Δالرتددات المركبة.
تحليل االستجابة للرتدد ومخطط «بود» .الدارات المرتبطة مغناطيسياً .الشبكات ثنائية األطراف.
 21229مخترب دارات كهربائية

متطلب مزتامن21222 :

عدد الساعات1 :

دارات التيار الثابت .قوانني «كريشوف» والتحليل الشبيك .مربهنة «ثيفنني» .مربهنة «نورتون» .مربهنة الرتاكب .قنطرة
«ويتستون» .االستجابة العابرة لدارات مقاومة مع محث ومقاومة مع موسع ومقاومة مع محث مع موسع .دارات التيار المتناوب.
مفهوم الممانعة .االستجابة لرتدد الذبذبات .الدارات ثالثية الطور .تحويالت ( )Yو ( .)Δنقل القدرة القصوى .الشبكات ثنائية
األطراف.
 21231إلكرتونيات ()1

متطلب سابق21221 :

عدد الساعات3 :

مقدمة إىل شبه الموصالت .المقوم :تحليل التيار الثابت والمتناوب .المقومات اخلاصة .نظرية الرتانزستور ثنايئ القطبية :طرق
التحزي وتحليل المضخم .الرتانزستور ذو احلقل التأثريي :طرق التحزي والمضخم .تطبيقات بسيطة للرتانزستور ثنايئ القطبية
وللرتانزستور ذي احلقل التأثريي.
 21331إلكرتونيات ()2

متطلب سابق21231 :

عدد الساعات3 :

المضخمات التشغيلية :النظرية األساسية واخلواص والتطبيقات .ناسخات التيار لزتانزستورات ثنايئ القطبية واحلقل التأثريي.
المضخمات التفاضلية والمتعددة المراحل .االستجابة الرتددية للمضخمات ذات المرحلة الواحدة والمتعددة .تحليل التغذية الراجعة
العكسية :نمط الوصل واخلصائص وتحليل االستقرارية .مرشوع تصميم ومحاكاة المضخمات التشغيلية.
 21338مخترب اإللكرتونيات

متطلب سابق21229 :
متطلب مزتامن21331 :

عدد الساعات1 :

خصائص المقوم وتطبيقاته .خصائص الرتانزستور ثنايئ القطبية واالنحياز ثابت التيار .خصائص ترانزستور احلقل التأثريي
واالنحياز ثابت التيار .مضخمات الرتانزستور ثنايئ القطبية .المضخمات التشغيلية .المضخمات متعددة المراحل .المضخمات
التفاضلية .االستجابة للرتددات .طرق التغذية الراجعة.
 21581موضوعات خاصة يف الهندسة اإللكرتونية

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إىل تقديم الموضوعات المتقدمة واحلديثة يف مجال الهندسة اإللكرتونية .ويمكن أن تغري هذه الموضوعات من
سنة إىل أخرى ،وحسب مجال التخصص لعضو هيئة التدريس.
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 22241تصميم المنطق الرقمي

متطلب سابق :ال يوجد

عدد الساعات3 :

أنظمة األرقام .البوابات األساسية والداالت المنطقية .اجلرب البويل والعبارة البولية .طرق تبسيط المنطق .وحدات بناء المنطق
التوافقي :محلل الرمز ومكون الرمز والمرسل المتعدد المشرتك والمستقبل المتعدد المشرتك ومقارن القيمة المطلقة .احلسابات
الرقمية :اجلمع والطرح .أساسيات المنطق التتابعي :الالقطات والنطاطات .رسومات الزمن .العدادات والمسجالت الزائحة.
أساسيات  PLDو CPLDو  .FPGAآالت احلالة .تصميم النظام بواسطة آالت احلالة وباستخدام  .HDLوحدات الذاكرة وأنظمتها:
 RAMو  ROMو  FIFOو  DRAMو . LIFO
 22348مخترب المنطق الرقمي

متطلب مزتامن22241 :

عدد الساعات1 :

يركز المخترب عىل تعريف الطلبة بأساسيات بناء وتصميم الدارات الرقمية باستخدام الدوائر المتكاملة ومن خالل لغات وصف العتاد.
يبدأ المنهاج بمقدمة تعريفية عن إحدى لغات وصف العتاد ويركز عىل بناء الدارات التداخلية مثل اجلامع المتوازي ،محلل الرمز .اجلزء
الثاين من المخترب يتناول بناء الدارات التسلسلية باستخدام المعدات ووصفها بلغة وصف العتاد باستخدام النمذجة السلوكية.
 22442األنظمة المضمنة

متطلب سابق 22348 :و 21231

عدد الساعات3 :

سمات األنظمة المضمنة .مقارنة بني المعاجلات الدقيقة والمتحكمات الدقيقة .خصائص المتحكمات الدقيقة .المتحكمات
الدقيقة عامة االستخدامات .أمثلة عن معمارية المتحكمات الدقيقة .المقاطعة .العدادات والمؤقتات .المداخل والمخارج .برمجة
المتحكمات الدقيقة .مجموعة التعليمات .تطوير الربنامج واستخدام المجمع .خرائط الذاكرة وأنماط عنونتها .التحويالت الرقمية/
التشابهية والتشابهية/الرقمية يف المتحكمات الدقيقة .تحصيل البيانات وتوزيعها .االتصال األحادي والتتابعي .أنظمة الوقت
احلقيقي ومقيداتها .التوافق مع النبائط اخلارجية .اعتبارات استهالك الطاقة .تطبيقات.
 22448مخترب األنظمة المضمنة

متطلب سابق22442 :

عدد الساعات1 :

آخر التطورات يف مجاالت األنظمة المضمنة المبنية عىل وحدة تحكم دقيقة والمايكرو كونرتولر ،وتصميم الربامج للحواسيب
المضمنة اعتمادا عىل نماذج ( ،)Model-Basedواإلنتاج األوتوماتييك للربامج المضمنة ونماذج الربمجيات المضمنة األولية الرسيعة.
ربط األجهزة الطرفية الرقمية والتناظرية والتسلسلية واألجهزة.
 22570الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة

متطلب سابق20335 ، 20234 ، 11212 :

عدد الساعات3 :

يتكون هذا المساق من جزأين ،األول يغطي مبادئ الذكاء االصطناعي وبعض طرقه :كالمنطق المشوش ،اخلوارزميات التطورية
والشبكات العصبية .أما اجلزء الثاين فريكز عىل طرق تعلم اآللة كالتعلم المضبوط والتعلم احلر ،أنظمة التوصية والتعلم العميق
 22582موضوعات خاصة يف هندسة احلاسوب ()1

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إىل تقديم الموضوعات المتقدمة واحلديثة يف مجال هندسة احلاسوب .ويمكن أن تغري هذه الموضوعات من سنة
إىل أخرى ،وحسب مجال التخصص لعضو هيئة التدريس.
 23321كهرومغناطيسية ()1

متطلب سابق20331 ، 20142 :

عدد الساعات3 :

مراجعة لنظم اإلحداثيات والمتجهات .المجاالت الكهربائية الساكنة .المجاالت الكهربائية يف الوسط المادي .المجاالت المغناطيسية
الساكنة .المجاالت المغناطيسية يف الوسط المادي .معادالت «ماكسويل».
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 23351إشارات وأنظمة

متطلب سابق20232 ، 21222 :

عدد الساعات3 :

تصنيف اإلشارات واألنظمة .نمذجة النظام والتحليل يف المجال الزمين .متسلسالت »فورييه» وتحويل «فورييه» وتحويل
«البالس» وتطبيقاتها .االستجابة للرتدد ومفهوم المرشح .إرسال اإلشارة .التحليل الطيفي .إشارات الزمن المنفصل وأنظمته:
تصنيف اإلشارات واألنظمة .تحويل « »Zوتطبيقاته.
 23355مبادئ االتصاالت

متطلب سابق23351 :

عدد الساعات3 :

اإلرسال من خالل األنظمة اخلطية .التضمني السعوي والرتددي والطوري وعكسه .نظرية اخذ العينات ،التحويل من تناظري
إىل رقمي ،الرتمزي اخلطي .اإلرسال يف النطاق القاعدي . PAM, PPM, PWM, PCM:تقنيات التعدد المشرتك .TDM, FDM :تقنيات
التضمني الرقمي وعكسه.
 23454شبكات االتصاالت

متطلب سابق23355 :

عدد الساعات3 :

مقدمة إىل شبكات االتصاالت .مبادئ تصميم بروتوكول  TCP/IPلشبكات االتصاالت .نموذج النظام المفتوح  OSIوتطبيقاته.
مقدمة إىل نظرية الصف .تحسني سعة الشبكة باستخدام الرتمزي.
 23455مخترب شبكات االتصاالت

متطلب مزتامن23454 :

عدد الساعات1 :

تقويم هيكل الشبكة .توجيه احلزمة وتقويم التأخري عىل الشبكة .تقويم الناتج .وصول احلزمة ومبدأ عمل توزيع االصطفاف .مرشوع
مفتوح :تقويم الشبكة وزيادة فاعليتها.
 23457االتصاالت اخللوية

متطلب سابق23355 :

عدد الساعات3 :

عنارص أنظمة المذياع اخللوي .مواصفات اإلشارات وازدحامها ومدى تغطيتها المساحية .موقع اخللية والهوايئ المتحرك .إدارة
الرتددات وإعطاء القنوات .نظام شبكة  .GSMمقدمة يف موضوعات حديثة.
 23459مخترب االتصاالت

متطلب سابق21338 :
متطلب مزتامن23355 :

عدد الساعات1 :

تحليل الطيف .تضمني السعة والرتدد .التعديل بتغيري الطور .التعديل بتغيري السعة .التعديل بتغيري الرتدد )FDMA( .و (.)TDMA
مرشوع مخترب.
 23558مخترب االتصاالت اخللوية

متطلب سابق23457 :

عدد الساعات1 :

تحليل اخللية وتخطيطها .إدارة الرتددات وإعطاء القنوات .تقويم شبكة  .GSMقياسات أداء اخلاليا بطرائق قياس التشويش
الرتددي لنسبة اإلشارة إىل التشويش.
 23571معاجلة اإلشارات الرقمية

متطلب سابق23351 :

عدد الساعات3 :

األنظمة واإلشارات الزمنية المنفصلة والتحليل الرتددي لها .نظرية العينات وتقسيم القيمة .تحويل فورييه المنفصل وأثر عمل
النافذة .تحويل ( .)Zتصميم المرشحات الرقمية  FIRو  IIRوتنفيذها العميل .تحويل فورييه الرسيع.
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 23482اتصاالت القمر الصناعي

متطلب سابق23355 :

عدد الساعات3 :

اجلانب المداري التصاالت القمر الصناعي .سفينة الفضاء .تصميم رابطة القمر الصناعي .التعديل وتقانات تعدد اإلرسال لروابط
القمر الصناعي .تكنولوجيا المحطة األرضية .نظام تحديد الموقع اجلغرايف العالمي عرب نظام مجموعة األقمار الصناعية.
 23483أنظمة االتصاالت المتقدمة

متطلب سابق23355 :

عدد الساعات3 :

تحليل قنوات االتصاالت من نقطة إىل نقطة ومن نقطة إىل نقاط وتصميمها .التصميم األمثل ألنظمة االتصاالت العملية .الطيف
الموزع وتقنيات موجات حاملة اإلشارات المتعددة.
 23551االتصاالت الضوئية

متطلب سابق23355 :

عدد الساعات3 :

انتشار الضوء .أنواع الشعريات البرصية وخصائصها .مصادر الضوء للشعريات البرصية .الكاشفات البرصية .االتصاالت البرصية
الرقمية .اتصاالت الشعريات البرصية.
 23582موضوعات خاصة يف هندسة االتصاالت ()1

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إىل تقديم الموضوعات المتقدمة واحلديثة يف مجال هندسة االتصاالت .ويمكن أن تتغري هذه الموضوعات من
سنة إىل أخرى ،وحسب مجال التخصص لعضو هيئة التدريس.
 23584الرتمزي والتشفري

متطلب سابق23355 :

عدد الساعات3 :

نظرية شانون للحد .الرتمزي المتقطع .عملية الرتمزي والكشف المرسّعة (التكرار يف الكشف) .تقويم ترمزي االرتباط والرتمزي احلزمي
اخلطي باستخدام عملية التكرار .التشفري باستخدام المفتاح العام والمفتاح اخلاص.
 23585معمارية الشبكات الالسلكية

متطلب سابق23457 ، 23454 :

عدد الساعات3 :

يركز هذا المساق عىل وصف وتصميم وتقييم أداء طبقات التحكم المادية ووسائط النقل يف الشبكات الالسلكية الشخصية،
والشبكات الالسلكية المحلية ،والشبكات الالسلكية المخصصة ،والشبكات الالسلكية الواسعة ،كما سيتم تغطية االتصال ما بني
السيارات مع بعضها وما بني السيارات مع البنية التحتية ومع كل يشء.
 23586شبكات أجهزة االستشعار

متطلب سابق23454 :

عدد الساعات3 :

مقدمة يف مفاهيم وتطبيقات شبكات االستشعار الالسلكية .نرش وتكوين شبكات االستشعار الالسلكية .التموضع والمعايرة يف
شبكات االستشعار الالسلكية .تغطية والموصولية يف شبكات االستشعار الالسلكية .تأثريات التظليل والتاليش يف االتصاالت
الالسلكية .بروتوكول الوصول إىل الوسائط وجدولة دورات النوم .جمع البيانات .تحسني متوسط العمر .التوجيه اجلغرايف .التخزين
واالسرتجاع .معاجلة اإلشارة التعاونية واحلسابات الموزعة .خوارزميات توزيع الطاقة الفعال .األمن والهجمات ومسائل اخلصوصية
عىل شبكات االستشعار الالسلكية.
 23587معاجلة الصور الرقمية

متطلب سابق23571 :

عدد الساعات3 :

أساسيات الصور ثنائية وثالثية األبعاد .أخذ عينات الصور وكميتها ،اللون ،التجزئة ،معاجلة الصور المورفولوجية ،تصفية الصور
اخلطية وارتباطها ،تحويالت الصور ،معاجلة الصور متعددة احللول ،الكشف عن احلواف وتقليل الضوضاء واستعادتها ،مهام استخراج
المعالم والتعرف عليها .تحسني جودة الصورة باستخدام الرتمزي.
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 24471التحكم اآليل

متطلب سابق23351 :

عدد الساعات3 :

داالت النقل :الرسم التخطيطي ومخططات رسيان اإلشارة .األنموذج الريايض لألنظمة الفزييائية .تمثيالت فضاء احلالة .خصائص
نظام التحكم .االستجابة الزمنية للنظام ومستوى األداء للحلقة المغلقة لنظام من الرتبة الثانية .التوازن ومعيار اختبار »روث/
هوروتز» للتوازن .تحليل موضع اجلذر .معيار «نايكويست» للتوازن .رسومات «بود» .تحليل مجال الرتدد .تصميم أنظمة التحكم.
 24583موضوعات خاصة يف هندسة القدرة والطاقة الكهربائية

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إىل تقديم الموضوعات المتقدمة واحلديثة يف مجال هندسة القدرة والطاقة الكهربائية .ويمكن أن تتغري هذه
الموضوعات من سنة إىل أخرى ،وحسب مجال التخصص لعضو هيئة التدريس.
 25593موضوعات خاصة يف هندسة أمن الشبكات ()1

متطلب سابق :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

الهدف من هذا المساق هو تقديم موضوعات متقدمة وجديدة يف واحدة من مجاالت أمن الشبكات .يمكن تغيري الموضوعات من
سنة إىل أخرى تبعا لمجال تخصص مدرس المساق.
 27331مقدمة يف إنرتنت األشياء

متطلب سابق23355 :

عدد الساعات3 :

نظرة عامة عىل المصطلحات والتكنولوجيا يف صناعة إنرتنت األشياء .مفهوم ومكونات إنرتنت األشياء .األجهزة والربامج واالتصاالت
وبروتوكوالت اإلنرتنت وشبكات االستشعار .جمع البيانات ألنظمة إنرتنت األشياء :األنظمة المدمجة ودوائر الشبكات والتطبيقات.
األجهزة الذكية ( ، )Raspberry Piوالمتحكم الدقيق ،والربمجة بلغة  .Pythonالمدن الذكية والمنازل الذكية ودراسة حالة صناعية
إلنرتنت األشياء.
 27450الهوائيات وانتشار األمواج

متطلب سابق23355 ، 23321 :

عدد الساعات3 :

مراجعة النظرية الكهرومغناطيسية .نظرية خطوط النقل والموجهات الموجية .أنواع الهوائيات :الهوائيات السلكية ،الهوائيات
احللقية وهوائيات المصفوفة .معامالت الهوايئ .ثنائية القطب وأحادية القطب .هوايئ المكائف وهوايئ الرقعة .أساسيات تصميم
الهوايئ .هوايئ الفتحة وتحليل .تحليل هوائيات المصفوفة .مفهوم الهوائيات الذكية  .طرق انتشار الموجه .انتشار الموجات
الراديوية يف الفضاء احلر وأنواع الموجات .نماذج االنتشار األساسية.
 27453تطبيقات ومجسات إنرتنت األشياء

متطلب سابق22442 ، 27331 :

عدد الساعات3 :

مراجعة أجهزة استشعار ومشغالت إنرتنت األشياء ،أنواعها وخصائصها .مراجعة لربمجة المتحكمات الدقيقة والنظام عىل الرقاقة.
االتصال من آلة إىل آلة  .الشبكات الالسلكية قليلة االستهالك .تخزين إنرتنت األشياء وقاعدة بيانات السالسل الزمنية .التطبيقات
يف مجال الصحة ،شبكات الطاقة والنقل الذيك.
 27454مخترب تطبيقات ومجسات إنرتنت األشياء

متطلب مزتامن27453 :

عدد الساعات3 :

تجارب عىل أجهزة استشعار ومشغالت إنرتنت األشياء .المتحكمات الدقيقة والنظام عىل الرقاقة (Arduino، STM 32 Raspberry
 ،)Pi، Nucleoاالتصال من آلة إىل آلة ( .)IEEE802.15.4الشبكات الالسلكية قليلة االستهالك .التطبيقات يف مجال الصحة ،شبكات
الطاقة و النقل الذيك.
 27490التدريب العميل

متطلب سابق :إنهاء  99ساعة

عدد الساعات3 :

يخضع الطالب لتدريب داخيل مناسب و خاضع لإلرشاف لمدة  8أسابيع متتالية يف األردن ،أو  6أسابيع متتالية يف اخلارج.
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 27541أمان وخصوصية إنرتنت األشياء

متطلب سابق20234 ، 20134 ، 27331 :

عدد الساعات3 :

تحديات أمن إنرتنت األشياء وضعفها .متطلبات أمان إنرتنت األشياء :رسية البيانات ،تشفري البيانات ومصادقة البيانات.
بروتوكوالت األمان للبنية التحتية .الهجمات عىل شبكة إنرتنت األشياء.
 27542مخترب أمان وخصوصية إنرتنت األشياء

متطلب مزتامن27541 :

عدد الساعات3 :

يوفر هذا المخترب للطالب اخلربة العملية يف شن أنواع مختلفة من الهجمات ضد إنرتنت األشياء .وتشمل المواضيع  :البحث عن
إنرتنت األشياء يف اإلنرتنت ،واالستطالع  ،استخراج معلومات عن إنرتنت األشياء  ،تنفيذ هجمات عن بعد ضد إنرتنت األشياء,
تشغيل أنظمة تشغيل إنرتنت األشياء داخل المحايك ,استخراج نظام تشغيل أنرتنت األشياء و استغالله ,إضافة الربامج المرضة
وكشفها داخل أنظمة تشغيل إنرتنت األشياء ,تجربة الـ  JTAC/SPI/UART MiTMتنفيذ هجمات وتأمني إنرتنت األشياء .
 27551إنرتنت األشياء الالسلكية

متطلب سابق23355 :

عدد الساعات3 :

مقدمة عامة لمبادئ وأساسيات إنرتنت األشياء الالسلكية .تطور تكنولوجيا إنرتنت األشياء الالسلكية مع الرتكزي عىل االتصاالت
اخللوية .مكونات التصميم الرضورية لالتصاالت اخللوية .مناقشة و تحليل عميل لتكنولوجيا الطيف الغري مرخصة .دراسات تقييمية
لألداء .مرشوع عميل يكمل و يؤكد عىل المفاهيم الرئيسية وتوجهات إنرتنت األشياء الالسلكية.
 27552مخترب إنرتنت األشياء الالسليك

متطلب مزتامن27551 :

عدد الساعات1 :

ستشمل التجارب العملية كال ً من األجهزة والربمجيات والتطبيقات الالزمة الختبار وقياس وتقييم مؤرشات األداء الرئيسية
يف أنظمة اتصاالت إنرتنت األشياء الالسليك مثل :التغطية ،رسعات الرتاسل ،السعة ،وعمر البطارية و ذلك للعديد من تقنيات
االتصاالت الالسلكية إلنرتنت األشياء (من اليت تحتاج إىل ترخيص أو ال) وإجمايل تكلفة منصة االتصاالت المستعملة.
 27591مرشوع التخرج ()1

متطلب سابق :إنهاء  120ساعة

عدد الساعات3 :

تهدف المشاريع إىل تطوير مهارات حل المشكالت الهندسية المستقلة .يجب أن يتم تنفيذ المرشوع من قبل اثنني أو أكرث من
الطالب تحت إرشاف أحد أعضاء هيئة التدريس.
 27592مرشوع التخرج ()2

متطلب سابق27591 :

عدد الساعات3 :

استمرار مرشوع تصميم التخرج ( .)1يُطلب من الطالب تحقيق أهداف المرشوع وتقديم عرض تقديمي رسمي وتقديم تقرير نهايئ.
 27580موضوعات خاصة يف إنرتنت األشياء

متطلب مزتامن :يحدده القسم

عدد الساعات3 :

تهدف هذه المادة إىل تقديم الموضوعات المتقدمة واحلديثة يف مجال هندسة إنرتنت األشياء .ويمكن أن تتغري هذه الموضوعات
من سنة إىل أخرى ،وحسب مجال التخصص لعضو هيئة التدريس.
 27583البلوكشني يف إنرتنت األشياء

متطلب سابق11324 ، 27331 :

عدد الساعات3 :

مقدمة يف تقنية البلوكشني ومنصاتها ولغات الربمجة اخلاصة بها ،تخزين البيانات والتشغيل .البلوكشني يف أنظمة إنرتنت األشياء
وبرمجتها وتطبيقاتها والتدفق وتخزين البيانات وتحليلها.
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 27584إنرتنت الروبوتات

متطلب سابق22442 :

عدد الساعات3 :

مقدمة يف الروبوتات وإنرتنت األشياء ومكوناتها األساسية .مبادئ الكهربائية األساسية اليت تقوم عليها الروبوتات وإنرتنت
األشياء ( .)IoTالمكونات اإللكرتونية األساسية للروبوتات وإنرتنت األشياء .أجهزة استشعار مختارة إلنرتنت األشياء ومشغالت
الروبوتات .القضايا القانونية واالجتماعية واألخالقية والمهنية المتعلقة بالروبوتات وإنرتنت األشياء.
 27585احلوسبة السحابية يف إنرتنت األشياء

متطلب سابق11324 ، 27331 :

عدد الساعات3 :

مقدمة يف احلوسبة السحابية .مفاهيم وإمكانيات السحابة من خالل نماذج اخلدمة السحابية المختلفة بما يف ذلك البنية التحتية
كخدمة ( )IaaSوالنظام األسايس كخدمة ( )PaaSوالربمجيات كخدمة ( )SaaSوعملية األعمال كخدمة ( .)BPaaSنموذج أمان
السحابة والتحديات المرتبطة بها .المنصات السحابية النرتنت األشياء ,خصوصية تطبيقات انرتنت األشياء السحابية.
 27586تكنولوجيا التحكم يف إنرتنت األشياء

متطلب سابق24471 ، 22442 :

عدد الساعات3 :

يقدم هذا المساق أحدث االتجاهات يف نظريات التحكم واستخدام تقنيات التحكم الشائعة وإنرتنت األشياء يف العالقات مع
النماذج المختلفة ،بما يف ذلك الشبكة الذكية والنقل الذيك والزراعة الذكية ،والرعاية الصحية الذكية .يسعى إىل التعرف عىل أنظمة
التحكم يف ناقل المجال النموذيج (مثل  Ethernet/IP، ControlNet، LonWorksوشبكة نطقة التحكم ( .)CANتضمن المناقشة
أيضً ا نظريات وأساليب التحكم مع النمذجة الرياضية ألنظمة التحكم ،وحدة تحكم  ،PIDتفسري المجال الزمين ،وتفسري مجال
الرتدد .سيتم العمل عىل تصميم وتحليل نظام التحكم يف الشبكة الالسلكية.
 27587بروتوكوالت إنرتنت األشياء

متطلب سابق23457 ، 23454 :

عدد الساعات3 :

يركز المساق عىل كيفية عمل إنرتنت األشياء واستكشاف كيفية ارتباط «األشياء» بها ،ويحدد ما إذا كان االتصال والمعاجلة محل ًيا
(ضباب ًيا) أو بعيدًا (سحاب ًيا) .شبكات البيانات وأنواع االتصال ونماذج الطبقات والتحليل المقابل لربوتوكوالت ومعايري إنرتنت
األشياء ( MQTTو  XMPPو  DDSو  AMQPو  LwM2Mو  .)LIBPسيتم إجراء تقييم لمكونات البنية التحتية وأنظمة الشبكات
المختلفة ،وكذلك تنفيذ تصميم شبكة أساسية بنا ًء عىل المواصفات ووف ًقا لمفاهيم إنرتنت األشياء.
 27588المركبات ذاتية القيادة

متطلب سابق11324 ، 27331 :

عدد الساعات3 :

مفاهيم وتطور السيارات ذاتية القيادة .مقاييس السالمة واألداء .متطلبات االستقاللية وعنارص بيئة القيادة .هياكل األجهزة
والربمجيات ذاتية القيادة والتكلفة والموثوقية واألداء والتعقيد الذي يقيد تصميم السيارة المستقلة .ضمان السالمة للمركبات
ذاتية القيادة عىل الطرق العامة .النمذجة الديناميكية للمركبة والتحكم الطويل واجلانيب ومحاكاتها.
 27589نظرية التحسني

متطلب سابق20234 :

عدد الساعات3 :

جرب المصفوفة وأساسيات النمذجة والتحسني .صياغة نماذج التصنيف واالنحدار .التحسني المقيد .البحث عن طريق التدرج احلتمي
والعشوايئ .معاجلة السالسل الزمنية :مجال الوقت والرتدد .وفرة المعلومات .تصميم المرشحات الرقمية.

- 22 -

 27594اتصاالت الشبكة الذكية

متطلب سابق23454 ، 23355 :

عدد الساعات3 :

لمحة عامة عن أنظمة الطاقة واإلنتاج والتوليد والنقل والتوزيع واالستهالك .أنظمة الشبكة الذكية وتطبيقها وفوائدها ومعايريها.
تقنيات االتصال وبىن الشبكات المستخدمة يف الشبكات الذكية .مقدمة موجزة عن اتصاالت خطوط الكهرباء ،بما يف ذلك النطاق
العريض والنطاق الضيق .تداخل بروتوكوالت  ZigBeeو  WiFiونرشها لتطبيقات الشبكة الذكية .تطبيقات شبكات االستشعار
الالسلكية يف الشبكة الذكية .دور االتصال يف بناء المزنل الذيك .هجمات األمن السيرباين اليت تستهدف التوليد والتوزيع والتحكم
واالستهالك.
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