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Communication and Electronics Engineering 

B.Sc. Program Specification 

1. Basic Information 
 1.1 Program title Communication and Electronics Engineering 
 1.2 Program type Double 
 1.3 Department (s) Communication and Electronics Engineering  
 1.4 Coordinator Dr. Hazem El-Banna 
 1.5 External evaluator(s)  
 1.6 Last date of program specifications approval 7/8/2017 

 

 

2. Professional Information: 
 2.1 Program Vision 
  Communication and Electronics Engineering Department will provide a 

program of the highest quality to produce leader engineers who can address 
the challenges of the new century and excel at an international level. 

 2.2 Program Mission  

  With this vision, the mission of the Communication and Electronics 
Engineering Department is to provide its graduates with the knowledge and 
skills needed for high quality engineering work as well as advanced 
engineering research and to equip its graduates with a broad intellectual 
spectrum in order to prepare them for diverse and competitive career paths. 
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3. Program aims 
The graduates of the communication and electronic program should be able 
to: 
 1 Apply knowledge of mathematics, science and engineering concepts to the 

solution of engineering problems: i.e. on society and environment. 

 2 Identify, formulate and solve fundamental engineering problems by engage in 
self -and lifelong learning. 

 3 
Manipulate with the electronic circuits, all the way from the discrete components 
level, circuits’ analysis and design, to the troubleshooting with emphasis on 
electronic power devices. 

 4 
Design a system; component and process and deal with the computer's hard ware, 
software, operating systems and inter facing to meet the required needs in all 
communication and electronics engineering issues. 

 5 Communicate effectively, Planning and analyzing new communication and 
telecommunication networks. 

 6 Demonstrate knowledge of contemporary engineering issues and display 
professional, ethical responsibilities; and contextual understanding. 

 7 Acquire the needed communication skills and use the techniques, tools and codes 
of practice effectively for project management and all engineering practice. 

 8 Apply control theory and measurement principals for industrial variables, signal 
conversion, conditioning and processing. 

 9 Work effectively within multi-disciplinary teams to lead quality improvement 
projects. 
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4 Intended learning outcomes (ILOs) 
Achievement of the following Program Outcomes would indicate that the graduates are 
equipped with the necessary knowledge and skills to achieve the Educational Objectives.  
A. Knowledge and understanding:  
Graduates will achieve an appropriate level of technical competence in demonstrates 
knowledge and understanding of: 

A1 
Define concepts and theories of mathematics and sciences, which is appropriate to 
the discipline.  

A2 Define basics of information and communication technology (ICT)  
A3 Listing characteristics of engineering materials related to the discipline.  

A4 
Describe principles of design including elements design, process and/or a system 
related to specific disciplines.  

A5 Recognize methodologies of solving engineering problems. 

A6 
Describe quality assurance systems, codes of practice and standards, health and 
safety requirements, and environmental issues. 

A7 List the business and management principles relevant to engineering. 
A8 Define current engineering technologies as related to disciplines. 
A9 Investigate topics related to humanitarian interests and moral issues.  
A10 Define technical language and report writing. 
A11 State professional ethics and socio-economical impact of engineering solutions. 
A12 Recognize contemporary engineering topics. 

A13 
Recite elementary science underlying electronic engineering systems and 
information technology. 

A14 
Define basics of design and analyzing electronic engineering systems, while 
considering the constraints of applying inappropriate technology and the needs of 
commercial risk evaluation. 

A15 Define principles of analyzing and design of electronic circuits and components. 

A16 
Recognize principles of Analyzing and design of control systems with 
performance   evaluation. 

A17 List the biomedical instrumentation. 
A18 Define the communication systems. 
A19 Recognize coding and decoding techniques. 
A20 List microwave applications. 
A21 List antenna and wave propagation. 
A22 Define nanotechnology application. 
A23 Define usage of optical fiber. 
A24 List methods of fabrication of integrated circuits. 

A25 Define the analysis of signal processing. 

A26 Define optical communication systems. 
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B. Intellectual skills 
The Electronics and Communication engineering graduate should be able to:  
B1 Select appropriate mathematical and computer-based methods for modeling and 

analyzing problems.  

B2 Select appropriate solutions for engineering problems based on analytical thinking.  

B3 Think in a creative and innovative way in problem solving and design.  
B4 Combine, exchange, and assess different ideas, views, and knowledge from a range 

of sources. 
B5 Assess and evaluate the characteristics and performance of components, systems 

and processes.  
B6 Investigate the failure of components, system, and processes.  

B7 Solve engineering problems, often on the basis of limited and possibly 
contradicting information. 

B8 Select and appraise appropriate ICT tools to a variety of engineering problems.  

B9 Judge engineering decision considering balanced cost, benefits, safety, quality, 
reliability, and environmental impact.  

B10 Incorporate economic, social, environmental dimensions and risk management in 
design.  

B11 Analyze results of numerical models and appreciate their limitations.  
B12 Create systematic and methodic approaches in dealing with new and advancing 

technology. 

B13 Develop innovative solutions for the practical industrial problems. 
B14 Plan, conduct and write a report on a project or assignment. 
B15 Analyze the performance of digital and analog communication, mobile 

communication, coding, and decoding systems 
B16 Synthesis and integrate electronic systems for certain specific function using the 

right equipment. 
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C. Professional and practical skills 
The Electronics and Communication engineering graduates must show ability to:  
C1 Apply knowledge of mathematics, science, information technology, design, 

business context and engineering practice to solve engineering problems  
C2 Merge engineering knowledge and understanding to improve design, products 

and/or services.  
C3 Create and/or re-design a process, component or system, and carry out specialized 

engineering designs.  
C4 Practice the neatness and aesthetics in design and approach.  
C5 Use computational facilities, measuring instruments, workshops and laboratories 

equipment to design experiments and collect, analyze and interpret results.  
C6 Use a wide range of analytical tools, techniques, equipment, and software 

packages pertaining to the discipline and develop required computer programs.  
C7 Apply numerical modeling methods to engineering problems.  
C8 Apply safe systems at work and observe the appropriate steps to manage risks.  
C9 Demonstrates basic organizational and project management skills. 
C10 Apply quality assurance procedures and follow codes and standards.  
C11 Exchange knowledge and skills to engineering community and industry  
C12 Prepare and present technical reports.  
C13 Use appropriate mathematical methods or IT tools. 
C14 Practice computer programming for the design and diagnostics of digital and 

analog communication, mobile communication, coding, and decoding systems. 
C15 Use relevant laboratory equipment and analyze the results correctly 
C16 Troubleshoot, maintain and repair almost all types of electronic systems using the 

standard tools. 
C17 Identify appropriate specifications for required devices. 
C18 Use appropriate tools to measure system performance. 
 

D. General and transferable skills 
Graduates will have an educated view of the world including: 
D1 Collaborate effectively within multidisciplinary team.  
D2 Work in stressful environment and within constraints.  
D3 Communicate effectively.  
D4 Demonstrate efficient IT capabilities.  
D5 Lead and motivate individuals.  
D6 Effectively manage tasks, time, and resources.  
D7 Search for information and engage in life-long self-learning discipline  
D8 Acquire entrepreneurial skills  
D9 Refer to relevant literatures.  

 



 

  
  

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

   بدمياط الجديدة
 

Page 7 of 57 

 

5. Academic standards 

Academic reference standards of electronics and communications engineering 
program(ARS) which is approved by the national authority for quality assurance and 
accreditation of education NAQAAE. 

6. Reference standards 

External references for standards (Benchmarks) 

1. National Academic standards of General Engineering, which were issued by the 
national authority for Quality Assurance and Accreditation of Education 
NAQAAE. 

2. Faculty of Engineering, Mansoura University. 
 

7.ProgramCurriculum Structure and Contents 

7.1 Program duration:  
The program duration is five years 

7.2 Program structure: 
� Total hours of the program: 180 hours 
� Theoretical:126 hours 
� Practical/Exercises: 46 hours 
� Compulsory:172 
� Elective: 18 

Subject Area % Tolerance 
A Humanities and social sciences % 9.44 9-12 

B Mathematics and basic sciences %20 20-26 

C basic  Engineering science s % 20.56 20-23 

D Applied engineering and design %21.11 20-22 

E Computer application and ICT % 9.44 9-11 

F Project and practice %9.44 6-8 
Subtotal %90 92-94 

G Discretionary ( institution character – 
identifying) subjects 

%10 8-10 

Total %100 100% 
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7.3 Program courses 

A. Humanities And Social Science 
Code Course name No. of units 

LNG 101 Technical English Language 1 2 
LNG 201 Technical English Language 2 2 
ENG 303 Engineering Economy 3 
ENG 401 Environmental management 3 
ENG 408 Project Management and Control  3 
ENG 106 Int. to Engineering and environment 2 
ENG 207 Technical report writing 2 

Total % 9.44 17 
 
B. Mathematics And Basic Science 

Code Course name No. of units 
MTH101 Mathematics 1 3 
MTH102 Mathematics 2 3 
MTH201 Mathematics 3 3 
MTH202 Mathematics 4 3 
MTH301 Engineering Probability and Statistics 3 
ENG 101 Mechanics 1 3 
ENG 102 Mechanics 2 3 
CHE 101 General Chemistry 3 
ENG 105 Production engineering 4 
PHY101 Physics 1 4 
PHY102 Physics 2 4 

Total 20% 36 
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C. Basic  Engineering Science 
Code Course name No. of units 

ENG 103 Engineering drawing and projection  3 
ENG 202 Engineering Thermodynamics 3 
ENG 204 Electrical Engineering Fundamentals  4 
ENG 301 Fluid Mechanics 3 
ENG 305 Automatic control 3 
CEE 301 fundamentals of Electromagnetism  3 
CEE 302 Logical and digital circuits 3 
CEE 305 Electronics circuits 1 3 
CEE 402 Electronic circuits 2  3 
CEE 403 Integrated circuits  3 
MTH302 Numerical Methods in Engineering 3 
ENG307 Engineering management  3 

Total % 20.56 37 
 
D. Applied engineering and design 

Code Course name No. of units 
CEE  201 Electronics 1 3 
CEE 202 Electronics and electrical measurements  4 
CEE 204 Electronics 2   4 
CEE401 Signal analysis 3 
CEE405 Optical semiconductors   3 
CEE 406 Microprocessor systems  3 
CEE 407 Electromagnetic waves  3 
CEE 501 Digital signal processing 3 
CEE 502 Communication systems  3 
CEE 504 Digital Communications 3 
CEE 505 Luminous Communications 3 
ENG 206 Int. to Information Technology 3 

Total  21.11% 38 
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E. Computer application and ICT 

Code Course name No. of units 
ENG 104 Int. to computer systems 2 
CEE 503 Communications networks 3 
ENG 201 Computer programming 3 
ENG 304 Advanced Computer programming  3 
ENG 306 Computer organization  3 
CEE 306 Electronic tests 2 (one hour) 1 
CEE 506 Electronic tests 5 1 
CEE 509 Project 1*  1 

Total % 9.44 17 
   
 

F. Project and practice  

Code Course name No. of units 
CEE 203 Electronic tests 1  2 
CEE 306 Electronic tests 2 (two hours) 2 
CEE 404 Electronic tests 3 3 
CEE 408 Electronic tests 4  3 
CEE 506 Electronic tests 5 (two hours) 2 
CEE 509 Project 1*  2 
CEE 510 Project 2* 3 

Total % 9.44 17 
 
 

 
G. Discretionary ( institution character – identifying) subjects 

Code Course name No. of units 
6 Elective Courses 

Total 10% 18 
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8. Curriculum Structure and Contents 

A. Compulsory 

Le
ve

l
 S
em

es
te

r
 

Code  Course Name  units 

Hours per week 

Program ILOs 
Lect.  Lab  Exer.  

LE
V

E
L 

1
 

S
E

M
E

S
T

E
R

  1
 

MTH101 Mathematics 1 3 2 - 2 A1,B1,C1,C7,D6 

ENG 
101 

Mechanics 1 3 2 - 2 A1,A5,B5,C1,D2 

PHY101 Physics 1 4 2 2 2 A1,A5,B2,C5,D9 

CHE 
101 

General 
Chemistry 

3 2 2 - A1,A13,A16,B1,B4,C5,D3,D6 

ENG 
103 

Engineering 
drawing and 
projection 

3 1 4 - A1,A3,B1,C2,D2, D5 

ENG 
104 

Int. to computer 
systems 

2 2 2 2 A1,B3,C1,D2,D4 

Total 18 11  10 6  

S
E

M
E

S
T

E
R

  2
 

MTH102 Mathematics 2 3 3 2 - A1,B1,C1,C7,D2 
ENG 
102 

Mechanics 2 3 3 2 - A1,A5, B5,C1,D7 

PHY102 Physics 2 4 4 2 2 A1,A5,B2,C5,D9 

ENG 
105 

Production 
engineering 

4 4 3 2 A3,B2, B5,C2,C8,D6 

ENG 
106 

Int. to 
Engineering and 

environment 
2 2 2 - 

 
A12,B3,C1,D6 

LNG 
101 

Technical English 
Language 1 

2 2 2 2 A2,A10,B2,C1,D3 

Total 18 13  6 6  

LE
V

E
L 

2
 

S
E

M
E

S
T

E
R

  1
 

MTH201 Mathematics 3 3 2 - 2 A1,B1,C1,D2 

CEE 201 Electronics 1 3 3 - 2 A15, B5,C3,D9 

ENG 
201 

Computer 
programming 

3 2 2 - A5, B5, C1, D2, D6 

ENG 
202 

Engineering 
Thermodynamics 

3 3 - 2 A1,A4,B2,C2,D3 

ENG 
204 

Electrical 
Engineering 

Fundamentals  
4 3  - 2 A5,B2,C1,D9 

LNG 
201 

Technical English 
Language 2 

2 2 2  - A2,A9,A12,B2, C1,D3 

Total 18 15 4 8  
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A. Compulsory 

Le
ve

l
 S
em

es
te

r
 

Code  Course Name  units 

Hours per week 

Program ILOs 
Lect.  Lab  Exer.  

S
E

M
E

S
T

E
R

  2
 

MTH202 Mathematics 4 3 2 - 2 A1, B1 ,C1, D2 

CEE 202 
Electronics and 

electrical 
measurements  

4 3 - 2 
A1, A13,B1 ,B13,C5 ,C15,D6, 

D9 

CEE 203 Electronic tests 1  2 1 3 - A15 , B6,C5,C15,D2 

CEE 204 Electronics 2   4 4 - 2 A4, A13 , A15,B1,C1,D6 

ENG 
206 

Int. to 
Information 
Technology 

3 2 - 2 A2,B2,C1,D4 

ENG 
207 

Technical report 
writing 

2 2 2  - A10,B9,C7,D3,D7 

Total 18 14 5 8  

LE
V

E
L 

3
 

S
E

M
E

S
T

E
R

  1
 

MTH301 
Engineering 

Probability and 
Statistics 

3 2 - 2 A1,B1,C1,C7,D2 

CEE 301 
Fundamentals of 

Electromagnetism 
3 3 - 2 A1, A3,B4,C1,D8,D9 

CEE 302 
Logical and 

digital circuits 
3 3 - 2 A1,A3,B1,B3,C1,C3,D4,D7 

ENG 
301 

Fluid Mechanics 3 2 1 1 A1,B3,C1,C9,D1 

ENG 
303 

Engineering 
Economy 

3 2 - 2 A3,A7,B3,B8,C2,D6 

ENG 
304 

Advanced 
Computer 

programming 
3 2 2 - A5,B1,B2,B3,B4,C14,D1 

Total 18 14 3 9  

S
E

M
E

S
T

E
R

  2
 

MTH302 
Numerical 
Methods in 
Engineering 

3 2 - 2 A1,B1 ,C1,C7,D2 

CEE 305 
Electronics 
circuits 1 

3 3 - 2 A15,A8,B12,C1,C13,D4,D9 

CEE 306 Electronic tests 2 3 3 - 2 A15,B6,B12,C15,C16,D2 
ENG 
305 

Automatic 
control 

3 2 1 1 A1,A16, B7, C1, D4 

ENG 
306 

Computer 
organization  

3 2 - 2 A4,B16,C3,D8 

ENG 
307 

Engineering 
Management  

3 2 2 - A7,A11,B8,C1,D6 

Total 18 14 3 9  
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A. Compulsory 

Le
ve

l
 S
em

es
te

r
 

Code  Course Name  units 

Hours per week 

Program ILOs 
Lect.  Lab  Exer.  

LE
V

E
L 

4
 

S
E

M
E

S
T

E
R

  1
 

CEE401 Signal analysis 3 3 - 2 A1,A25,B11,C1,D6 

CEE 402 
Electronic 
circuits 2 

3 3 - 2 A15,B1, C6, D6 

CEE 403 Integrated circuits 3 3 - 2 A1,A4,A15,B6,B15,C1,C16,D7 

CEE 404 Electronic tests 3 3 1 3 - A15, B6, C15, C16, D6 

ENG 
408 

Project 
Management and 

Control 
3 2 - 2 A7,B7,B8,C1,D6 

CEE 4xx Elective Course 1 3 2 - 2 Refer to list of elective 

Total 18 14 3 10  

S
E

M
E

S
T

E
R

 2
 

CEE405 
Optical 

semiconductors 
3 3 - 2 A1,A3,A15,A23,B1,C1,C15,D7 

CEE 406 
Microprocessor 

systems 
3 3 - 2 A4,A8,A14,B16,C9, D6 

CEE 407 
Electromagnetic 

waves 
3 3 - 2 A1,A3,B4,C1,D7,D8,D9 

CEE 40٨ Electronic tests 4 3 1 3 - 
A14,A23,A26, B6, C3, C5, C6, 

D5,D7 

ENG 
401 

Environmental 
management 

3 2 - 2 A11,B3,C1,D6 

CEE 4xx Elective Course 2 3 2 - 2 Refer to list of elective 

Total 18 14 3 10  

LE
V

E
L 

5
 

S
E

M
E

S
T

E
R

  1
 

CEE 501 
Digital signal 

processing 
3 3 - 2 

A1,A4,A25,B5,C1, D6 
 

CEE 502 
Communication 

systems 
3 3 - 2 

A4, A18, A19, B12, B15, C1, 
D3, D6 

CEE 503 
Communications 

networks 
3 3 - 2 A2,A8,B15,C2,D8 

CEE 509 Project 1* 3 2 2 - 
A5,A7 ,A12 , B2,B3,B4 , B5, 
C1, C2,C3, C4, D1,D2,D3,D4 

CEE 5xx Elective Course 3 3 2 - 2 Refer to list of elective 

CEE 5xx Elective Course 4 3 2 - 2 Refer to list of elective 

Total 18 15 2 10  
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A. Compulsory 

Le
ve

l
 S
em

es
te

r
 

Code  Course Name  units 

Hours per week 

Program ILOs 
Lect.  Lab  Exer.  

S
E

M
E

S
T

E
R

  2
 

CEE 504 
Digital 

Communications 
3 3 - 2 

A2,A19,A18,B15, 
C5,C8,C13,D8 

CEE 505 
Luminous 

Communications 
3 3 - 2 A23,A26,B1,B5, C1,C13,D7 

CEE 506 Electronic tests 5 3 1 3 - 
A12, A21, B3, B16, C6, 

C15,D7 

CEE 510 Project 2* 3 2 4 - 
A14,A15,A18, B6, B8, B9, 
B13, C5, C6, C12,D5, D6, 

D7,D9 
CEE 5xx Elective Course 5 3 2 - 2 Refer to list of elective 
CEE 5xx Elective Course 6 3 2 - 2 Refer to list of elective 

Total 18 15 2 10  

 

Elective Courses 

Code Course Name units 
Hours per week 

Program ILO's 
Lect. Lab Exer. 

CEE 
411 

Microwave electronics 3 2 - 2 A20, B4,B12, C14,C15,D3,D7 

CEE 
412 

Advanced electronic 
measurements 

3 2 - 2 A15,B6 ,B15, C8 ,C15, C17, 
C18 ,D4,D7 

CEE 
413 

Electronic design with aids 
of computer 

3 2 - 2 A15,B1,C6,D8 

CEE 
414 

Fundamentals of 
Biomedical Engineering 

3 2 - 2 A3,A17,B5,B6,C17,D7,D8 

CEE 
415 

Information systems 3 2 - 2 A2, A12, B1, C13,D7 

CEE 
416 

Telecommunications 3 2 - 2 A8, B10, B14, B15, C6, C14, 
D7 

CEE 
417 

Computer Circuits Design 3 2 - 2 A4, A15, B1, B3, 
C1,C6,D3,D4 

CEE 
418 

Artificial Intelligence 3 2 - 2 A1,A8,B2,B6,B11,C11,D1,D7 

CEE 
511 

Robotics engineering 3 2 - 2 A6,A8,B1,B10,B11,C11,C17,
D6 
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Elective Courses 

Code Course Name units 
Hours per week 

Program ILO's 
Lect. Lab Exer. 

CEE 
512 

Computer Engineering 3 2 - 2 A2,A5 , B3, B9,C6  ,C14 , 
D4 , D7 

CEE 
513 

Radar Systems 3 2 - 2 A5,B4,C1,C6,D2, D9 

CEE 
514 

Neural networks 3 2 - 2 A1,A8,B2,B6, B11,C11, 
D1,D7 

CEE 
515 

Printed circuits design and 
fabrications 

3 2 - 2 A3, A12, B5, C2,C3,C6,D6 

CEE 
516 

Industrial Electronics 3 2 - 2 A7,B5,B9,C4,C5,D6 

CEE 
517 

Introduction to VLSI 
Design 

3 2 - 2 A1 , A4 , A15, A24 ,B6, 
C1,D6 

CEE 
518 

Satellite systems 3 2 - 2 A8, B8, B10, B14, B15, C6, 
C14,D7 

CEE 
519 

Mobile communications 
systems 

3 2 - 2 A2, A18, A20, B15, C2, C10, 
C14, D3 

CEE 
520 

Antenna and wave 
propagation 

3 2 - 2 A1,A21, B4,B11,B12, 
C1,C11,C13,D7,D9 

CEE 
521 

Advanced electronic 
systems 

3 2 - 2 A12 , B5, C1 , D6 

CEE 
522 

Wireless Communications 3 2 - 2 
A2,A18,A19, A20, B15, C2, 

C10, C14, D3 

CEE 
523 

Special Topics in 
Communication 

Engineering 
3 2 - 2 

A2,A14, B1,B4,B12, 
C2,D1,D3, D8 

 
9 . Methods and rules for student evaluation 

Method (tool) ILO's 
Written exam To assess knowledge and understanding intellectual skills: A,B 

Quizzes and reports 
To assess knowledge and understanding & general and 
transferable skills: A,D 

Oral exams 
To assess knowledge and understanding, intellectual, general 
and transferable skill: A, B, D 

Practical 
To assess knowledge and understanding, professional, general 
and transferable skill: A, C, D 

Project applied on a practical 
field problem 

To assess knowledge and understanding skills, intellectual 
skills, professional skills, general and transferable skill: A, B, 
C, D 
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10. Program Evaluation 
Evaluator Tools Sample evidence 

1-Senior students � Questionnaires 15% of the students 

2- Alumni � Questionnaires  
3- Stakeholders � Questionnaires Samples representative from all sectors 
4-external evaluator � Review reports  

 
11. Communication and Electronics Engineering Courses 

MTH 101 Mathematics 1 (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
  
  
  

Content 

Algebra: vectors algebra- partial fractions – equations theory – vectors –
mathematical deduction – numerical solutions methods (simple repetitive 
method – Newton and modified Newton's method – intersection method – 
False position method – arrays – linear equations systems – Gauss Jordan 
method for deletion. 
Derivation : function (definition – theories) – basic trigonometric  
functions and its inverse – exponential and logarithmic functions – 
hyperbolic functions and its inverse – connection (definition – theories)- 
limits (definition – theories) - derivatives (definition – theories – higher 
order types) – curves drawing – mathematical and engineering derivative 
applications - undefined formulas -  Taylor expansion – MacLorean 
expansion – approximation – introduction in partial derivation. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours /week. 
 

MTH 102    Mathematics 2 (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
  
  
Content  

 

Analytical geometry: equations of second degree and double equation 
for two straight lines – movement and rotation of axes – groups of unified 
axes circles – conical sectors (properties of conical sectors  - parabola – 
ellipse – hyperbola) – analytical geometry in space – Cartesian 
coordinates – cylindrical – spherical – plane in space – equations of 
surfaces in second order – rotation and movement of axes in space 
Integration: indefinite integration (basic functions – theories) – method 
of integration (direct – indirect) - definite integration (definition – 
properties -theories) – applications of definite integration (plain areas – 
circular volumes – plain technical length) – areas – circular surfaces – 
numerical integration. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours /week. 
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MTH201    Mathematics 3 (3 Credit) 
Prerequisite MTH 101Mathematics 1 

  
  
  
  
Content 

Partial differentiation applications : maximum and minimum values in 
more than one variable – directional analysis - the directional differential 
effects  - the multi integrations and its applications (the curved and the 
orthogonal axis) – Gauss- Stokes theory - the endless series and function 
expansion – basic concepts for the convergence and divergence. 
Ordinary differential equations:  The first order (the equations which 
can be separated, homogeneous, exact and linear) - the ordinary 
differential equations from the second order and higher orders (with 
constant and variable coefficients), systems from the ordinary differential 
equations– Laplace transfer and its applications in the solution of 
differential equations. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

MTH202    Mathematics 4 (3 Credit) 
Prerequisite MTH 101Mathematics 1 

  
  
  
Content 

Special functions – Fourier series - periodic functions and Euler's laws – 
Fourier's integrations – solutions of the differential equations by series - 
solving the partial differential equations using variables separation. 
Functions with complex variables – complex quantities algebra– multiple 
values functions - the analytical functions and Koshi's theorem - the 
complex series – Taylor and Lorant series - the zeros, unique points and 
the rest - the infinite series. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours /week 
 

MTH 301 Engineering Probability and Statistics (3 Credit) 
Prerequisite MTH 102Mathematics 2 

  
Content 

Probability theory. Discrete and continuous probability distributions. 
Statistics in engineering. Descriptive Statistics Sampling distributions. 
Estimation and confidence intervals. Hypothesis testing. Simple 
regression. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week 
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MTH 302 Numerical Methods in Engineering (3 Credit) 
Prerequisite ENG 201MTH 102Mathematics 2- Computer Programming 

  
Content 

Numerical solution of linear and nonlinear systems - Numerical 
differentiation and integration - Curve fitting and interpolation - 
Numerical solution of initial value problems - Boundary and eigen value 
problems.  

 
Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours /week. 

 

PHY 101 Physics 1 (4 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
Content 

Material properties – Physical quantities – Standard units and dimensions 
–frequency motion, mechanical properties for materials –fluid properties 
– viscosity – surface tension–sound waves – waves in elastic media - Heat 
and thermodynamics: heat transfer – Gas motion theory – First law of 
thermodynamics – entropy and second law of thermodynamics – 
temperature measurements and thermometers.    

Lecture 2 hours / week Laboratory 2 hours / week Tutorial 2 hours / week 
 

PHY 102 Physics 2 (4 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
  
  
Content 

Electricity and magnetism:  charge and substance- electric field- 
column’s law- electric flux-  Gauss law- electric volt- condenser and 
insulation materials-current , resistance and electric force – ohm’s law 
and simple circuits- magnetic field- Babot and Savart laws –  magnetic 
flux and gauss law- Faraday law -  Magnetic impedance 
Topics: engineering light – light properties for spherical surfaces – 
lenses and mirrors – wave properties for light and Hygen’s principle - 
interference - polarization- and diffraction -  
Nuclear physics:  nuclear construction – Bohar theorem – principle of 
quantum theory- laser – optical – electric phenomenon. 

Lecture 2 hours / week Laboratory  2 hours / week Tutorial  2 hours / week 
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LNG 101 Technical English Language 1 (2 Credit) 
Prerequisite - 

  
Content 

Intensive guided practice in reading and analyzing expository and 
argumentative prose and in writing and revising essays that demonstrate 
coherent logical development, an ability to employ effective strategies of 
argument and persuasion, and a command of written English appropriate 
for college-level work 

Lecture 2 hours / week Laboratory 2hours / week. Tutorial - 
 

LNG 201 Technical English Language 2 (2 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
Content 

Introduction to academic research and writing through intensive 
investigation of an issue or topic specified by the instructor. Students will 
be required to develop and organize a substantial research project related 
to the topic of the course and to demonstrate the information literacy 
skills required to find, evaluate, and make appropriate use of primary and 
secondary materials relevant to their project. 

Lecture 2 hours / week Laboratory 2hours / week. Tutorial - 
 

ENG 101 Mechanics 1 (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
Content 

Applications of space vectors – results of group of Forces - momentums - 
equivalent couples – equivalent groups - equations of equilibrium for 
rigid bodies - Supports and pivots types - equilibrium under the effect of 
forces and the space couples - center of mass (groups of particles - flat 
surfaces) –  moment of inertia (mean axes- equal surfaces). 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

ENG 102 Mechanics 2 (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
Content 

Position, displacement, velocity, and acceleration of particle – plane 
motion path of particle – description of plane motion using Cartesian axes 
– projectiles - tied motion for particle in straight path – motion in fixed 
axes -motion in polar axes – relative motion between particles - tied 
motion for particle in circular path – principle of work and energy of 
motion– principle of conservation of mechanical energy – principle of 
impulse and momentum of rigid body. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours /week. 



 

  
  

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

   بدمياط الجديدة
 

Page 20 of 57 

 

ENG 103 Engineering drawing and projection (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
Content 

Techniques and skills of engineering drawing – engineering operations – 
orthogonal projection – secondary orthogonal – solid bodies – 
intersections (cutters for solid bodies – intersections of surfaces) - 
personals – projections of simple bodies – rules of writing dimensions – 
drawing of perspectives – deduction of missing projections – drawing of 
engineering sections. 
Drawing of the steel frames - binding and fixing devices - the assembled 
drawing for some mechanical steel components Introduction to AutoCAD 
Fundamentals of engineering drafting by way of computer aided drawing 
(CAD) software. Basic features and capabilities of CAD software and 
drafting fundamentals including orthographic projection, and isometric 
pictorials, part dimensioning in 2 dimensional drawings. 

Lecture 1 hours / week Laboratory 4hours / week. Tutorial - 
 

ENG 104 Introductions to Computer Systems (2 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
Content 

Computer architecture – computer systems – files systems – computer 
networks – internet networks – Database systems and information 
technology – Computer graphics – multimedia systems – methods of 
solving problems – logical design for the programs and matrices – 
applications in programming using one structured or visual languages – 
using this language in solving the engineering problems. 

 
Lecture 2 hours / week Laboratory 2hours / week. Tutorial - 
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ENG 105 Production Engineering (4 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
  
  
Content 

The engineering substances and its properties - heating and cooling 
diagrams – heating equilibrium diagrams - alloys - casting operation (sand 
casting and the preparation of the mold) – forming processes (cold and 
hot forming: forging -rolling – wire drawing – blanking and piercing - 
deep drawing - the extrusion)  –  processes of metal connections (the 
riveting – welding with its types sticking) – cutting processes (cutting 
elements – processes – hand machining – automatic cutting machining: 
lathing - shaping – drilling –milling - grinding – work piece fixation -  
cutting tools fixation - specifications of the operating machine) – 
measuring tools (venire caliper – micrometers and its types) – engineering 
specifications – production cycle – production efficiency - industrial 
safety – practical training in the different workshops. 

Lecture 3 hours / week Laboratory 2 hours / week. Tutorial - 
 

ENG 106 Introductions to Engineering and 
Environment 

(2 Credit) 

Prerequisite - 

  
  
Content 

Engineering concepts: What is engineering – international classification 
for the engineering jobs – relation between engineering development and 
environment economic and social development – engineering branches – 
ethics of the engineering jobs. 
Introduction to environmental science:  the importance of studying 
environmental science – modern technology and its effect on the 
environment – quality of the environment and development elements – 
sources of environmental pollution and method of control (air pollution – 
water pollution – solid wastes pollution –noise) – economics of 
environmental pollution control – legislations for the environment 
protection. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial - 
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ENG 201 Computer Programming (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
  
Content 

Basic concepts of programming, problem analysis and developing the 
programs charts, Primitive data types, operators, variables, Joptionpane & 
scanner Classes. 
Flow control I: If statement, If -Else, Nested IF, Switch.  Flow control II : 
for statement, while, do-while, continue, return. Introduction to classes, 
objects and methods.  Introduction to Graphical User Interface (GUI). 
Java Applets 

 
Lecture 2 hours /week Laboratory 2 hours / week. Tutorial - 

 

ENG 202 Engineering Thermodynamics (3 Credit) 
Prerequisite ENG 102 Mechanics 2 

  
  
Content 

Fundamental concepts - Properties of a pure substance – Equation of state 
- thermodynamic systems - Work and heat - First law of thermodynamics; 
Applications to Systems and Control Volumes - Second Law of 
Thermodynamics; Principle of Carnot cycles; Heat engines, Refrigerators 
and heat pumps - Principle of the increase of entropy - Applications to 
systems and control volumes - Irreversibility and availability - Power and 
refrigeration cycles. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours/ week. 
 

ENG 204 Electrical Engineering Fundamentals (4 Credit) 
Prerequisite - 

  
Content 

Direct Current - Theory of electric circuits- Delta and Star connections - 
Sine A.C and D.C circuits - Time vectors diagram- Electric power and 
power factor in A.C circuits - 3-Phase current - Electric machines - D.C 
machines – Transformers - Induction and synchronous machines - 
Fractional power machines. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
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ENG 206 Introductions to Information Technology (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
Content 

Introduction to the design and use of computer-based information systems 
- Software and hardware used in information systems - information 
requirements -  Communication systems – Networking - The internet; the 
foundations, resources and uses of the internet, emphasizing practical 
skills for finding, reading and authorizing materials - Fundamentals of 
computer communication networks – Introduction to computer 
networking elements; communications architectures and protocols, 
HTML principles and applications - Case studies.  

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

ENG 207 Technical Report Writing (2 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
Content 

Writing the scientific reports by English language: The principles of 
report preparation - types of reports – formatting the reports – skills of 
figures and shapes – importing text –  chart drawings – optical scanning 
for the pictures and documents – the border and notes operations in the 
reports.  Saving and indexing the reports – searching for text – coping and 
safety of information – using the different computer programs packages 
for writing and demonstrating the reports. 

Lecture 2 hours / week Laboratory 2 hours / week. Tutorial - 
 

ENG 301 Fluid Mechanics (3 Credit) 
Prerequisite ENG 102 Mechanics 2 

  
  
  
Content 

Fluid properties, fluid statics, kinematics, fluid dynamics including 
energy and momentum equations, dimensional analysis, laminar flow, 
turbulent flow and its applications, forces on immersed bodies, 
introduction to compressible flow, applications to filtration and 
fluidization. 
Laboratory course in Fluid Mechanics includes experiments on venture-
meter, friction losses in pipes, center of pressure, flow measuring 
apparatus, multi-pump test (Pump characteristics) and losses in piping 
systems. 

Lecture 2 hours / week Laboratory 1hours / week. Tutorial 1 hours /week. 
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ENG 303 Engineering Economy (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
  
Content 

This course covers the basic concepts of engineering economics as 
applied to the evaluation of capital investment alternatives in both the 
private and public sectors of our economy.  Attention is given to the time 
value of money by showing the concepts and techniques for evaluating 
the worth of products, systems, structures, and services in relation to their 
cost. Economic and cost concepts: calculating economic equivalence, 
comparison of alternatives and replacement economy. Economic 
optimization in design and operations.  Cost estimation of products and 
systems. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

ENG 304 Advanced Computer Programming (3 Credit) 
Prerequisite ENG 201 Computer Programming 

  
  
  
Content 

Object Oriented Programming introduction: Methods – Classes and 
Objects: Controlling access to members, Constructor, Overloaded 
Constructor, software Reusability, Package access, Arrays. 
Object Oriented Programming Concepts: Encapsulation, Inheritance, 
Polymorphism 
Graphical User Interface (GUI): Event handler, text field, list, Multiple 
Selection lists, Panel, Radio buttons, Checkboxes, layout , Menus, 
Frames, Popup , Tabbed Pane. 
Database Basics 

Lecture 2 hours / week Laboratory 2 hours /week. Tutorial - 
 

ENG 305 Automatic Control (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
Content 

Definitions – classification of control systems - Modeling of some 
physical systems - the closed and opened systems – the block diagram and 
transfer function – signal flow chart  - modeling by case variables – 
frequency response analysis – the feedback – the stability and its study – 
analyzing the root path - Nyquist plot analysis – design methods for the 

feedback control systems (the advanced angle - the leftover angle) 
Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 

 

 



 

  
  

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

   بدمياط الجديدة
 

Page 25 of 57 

 

ENG 306 Computer Organization (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
  
  
  
  
  
Content 

An Introduction to a Simple Computer: CPU Basics and Organization, 
Bus, Clocks, Input/Output Subsystem, Memory Organization and 
Addressing, Interrupts. 
Marie Machine: The Architecture, Registers and Buses, Instruction Set 
Architecture, Register Transfer Notation, Instruction Processing, The 
Fetch-Decode-Execute Cycle, A Simple Program, What Do Assemblers 
Do, Extending Our Instruction Set, 
A Discussion on Decoding—Hardwired vs. Microprogrammed Control. 
A Closer Look at Instruction Set Architectures:  Instruction Formats, 
Design Decisions for Instruction Sets, Little versus Big Endian, Internal 
Storage in the CPU - Stacks versus Registers, Number of Operands and 
Instruction Length, Instruction-Level Pipelining. 
Types of Memory:  
Memory Hierarchy, Locality of Reference,  Cache Memory, Virtual 
Memory 
Input/output and Storage Systems: Introduction, Amdahl's Law,  I/O 
Architectures, I/O Control Methods, I/O Bus Operation, Magnetic Disk 
Technology, Rigid Disk Drives, Optical Disks 

Lecture 3 hours /week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

ENG 307   Engineering Management (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
Content 

management – planning – individual and group decision making – 
organizational culture, structure and design of management – motivating 
employees – leadership – interpersonal and organizational communication 
– control techniques for enhancing organizational effectiveness – the 
human relationships and the organizational behavior. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

ENG 401 Environmental Management (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
Content 

The importance of studying environmental science – modern technology 
and its effect on the environment – quality of the environment and 
development elements – sources of environmental pollution and method 
of control (air pollution – water pollution – solid wastes pollution – noise) 
– economics of environmental pollution control – legislations for the 
environment protection. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial - 
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ENG 408 Project Management and Control (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
Content 

Development, negotiation and specification of project contract. Project 
planning and control using activity network models; network logic; 
scheduling; resource allocation; time-cost trade off methods; multi-project 
resource allocation and leveling using available industrial software. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 201 Electronics 1 (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
Content 

Bipolar joint applications –Transistor principles and the dynamic and 
static characteristics – Thirystor - single pole elements - the basic 
characteristics - principles of the light sender elements - the laser from the 
semiconductors - the revealer of the light - the luminous cells - the laser 
characteristics and its applications - a technology of the integral circles - 
the crystal growth - the oxidation - the precipitation of the film - the 
spread - the printing of the circuits and the digging. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE202 Electronics and Electrical Measurements (4 Credit) 

Prerequisite - 
  
Content 

Definitions - functions and properties of the measurement equipment - 
Standard measurements - the statistical analysis for the error in the 
measurement – wave's indicator – signals generator - digital measuring 
equipment -  recording measuring equipment – energy converters – Data 
transfer systems from digital to numerical – testing systems with 
computer control. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 203 Electronics Tests 1 (2 Credit) 
Prerequisite CEE 201 Electronics 1 

  
Content 

Conducting experiments which covers the basics of electronics and the 
logical circuits using testing and electronic measurement equipment – 
Methods of measurements - elements and methods of testing and 
programming of the computer. 

Lecture 1 hours / week Laboratory 3 hours / week. Tutorial - 
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CEE 204 Electronics 2 (4 Credit) 
Prerequisite CEE 201 Electronics 1 

  
  
  
Content 

The characteristics and processing of (JFET) and (MOSFET) - the effect 
of the surfaces - effect of the narrow canal - different types for MOS - 
feeding circuits of FET - Digital and analog applications of FET - single 
circuits industry - elements of the mobile charge - the integrated circuits 
with high numbers - the testing of a correlation and assembling of the 
integrated circuits - the basic regular circuits (the transistors) – design of 
power circuits - nourishing an organizer - the resort the volt - PNPN valve 
- THYRISTOR applications – two directions equipment - the cell of the 
semi-conductive and its related equipment. 

Lecture 4 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 301 Fundamentals of Electromagnetism (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
  
Content 

Direction analysis - the basic relations for static electric field – Gauss law 
- the volt function - the theory of separation – Laplace equation – Poison's 
equation - electrostatic power - magnetic field theories - the magnetic 
inductance and Faraday law - magnetic direction volt - similarity between 
the magnetic field and the electric field - the continuity equation in time - 
the conditions at the ambient surface - the temporal variable fields and 
Maxwell's equations. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 302   Logical and digital circuits   (3 Credit) 
Prerequisite CEE 204 Electronics 2 

  
Content 

Boolean algebra – Logic gates – Logic Minimization - Logic and digital 
units concepts–number systems and data representation–k-maps Boolean 
algebra–decision elements – combinational and sequential circuits – flip - 
flops – minimization techniques , design and construction of logic 
subsystems – such as decoders , multiplexers  , adders , and multipliers – 
Combinational logic circuits – sequential logic circuits –Introduction to 
AID and DIA converters – Introduction to digital Integrated circuits. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
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CEE 305 Electronic Circuits 1 (3 Credit) 
Prerequisite CEE 201 Electronics 1 

  
  
Content 

Introduction to analysis and design of modern analog electronic circuits, 
diode circuits, bipolar and field effect transistor circuits, transistor 
amplifier circuits and operational amplifier circuits 
The opposition and mixed constants for high frequency amplifiers – 
intermediate and harmonic amplifiers – Bode plot and the frequency 
response – the harmonic vibrators – circuits of mixing and modification – 
power amplifiers. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 306 Electronic Tests 2 (3 Credit) 
Prerequisite CEE 203 Electronics Tests 1 

  
Content 

way of use the wave plotter  - the resonance circuits – trouble fixation of 
Zenner regulator – the use of the diode as a source – the luminous 
electronic equipment – the counters – the amplifiers and organizers of the 
integrated circuits  – transistor (JFET type) – applications of the computer 
programming and computer organization. 

Lecture 1 hours / week Laboratory 3 hours / week. Tutorial - 
 

CEE 401 Signals analysis (3 Credit) 
Prerequisite - 

  
Content  

 

Representation of signals in the time and alternative range - the 
intermittent and continuous signals - the periodic signals - intermittent 
and continuous Fourieh transfer - the spectral presentation – non periodic 
functions- samples and the spectral analysis – spectral power and energy. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 402 Electronic Circuits 2 (3 Credit) 
Prerequisite CEE 305 Electronic Circuits 1 

  
Content  

 

The circuits of process amplifier –differential amplifiers – signals 
generators – volts organizers – the effective filters -the closing circuits – 
using the programming packages in the design and analysis of the 
electronic circuits. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
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CEE 403    Integrated Circuits (3 Credit) 
Prerequisite CEE 305 Electronic Circuits 1 
Content Technology of the integrated circuits:  implementation of the integrated 

circuits – the horizontal implementation and its economics - principles of 
design – Batt circuits metal/oxide/semiconductor/ the negative and the 
metal/semiconductor oxide/ synchronous.  Gallium-Arsend digital circuits 
- applications of the digital and analog integrated circuits:  transistor logic 
– transistor – connected transmitter logic – the digital circuits for 
metal/oxide/semiconductor - the widespread amplifiers and the transient 
conducting amplifiers - the radio frequency amplifiers and the medium 
frequency - the harmonic and non-harmonic pulses – the pulse which is 
controlled by volt – the closed stage ring – applications of the sending and 
he receiving circuits. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 404 Electronic Tests 3 (3 Credit) 
Prerequisite CEE 306 Electronic Tests 2 

  
  
Content 

Experimental tests in the field of electronic circuits includes: applications 
on the binaries circuits – Performance of transistors – The various 
transistor amplifiers with single stage and multi-stages – feedback 
amplifiers – frequency response for amplifiers and presenting the 
frequency range – processes amplifiers.  Thyristor specifications and its 
applications – TRIAC and DIAC properties – operations of amplifier 
circuits – experiments on gates and logic circuits. 

Lecture 1 hours / week Laboratory 3 hours / week. Tutorial - 
 

CEE 405    Optical semiconductors (3 Credit) 
Prerequisite CEE 202 Electronics and Electrical Measurements 

  
Content 

Fundamentals of light wave communication in optical fiber waveguides, 
physical description of fiber optic systems. Properties of optical fiber and 
fiber components. Electro-optic devices: light sources and modulators, 
detectors and amplifiers; optical transmitter and receiver systems. Fiber 
optic link design and specification; fiber optic networks. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
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CEE 406    Microprocessor Systems (3 Credit) 
Prerequisite CEE 202 Electronics and Electrical Measurements 

  
  
Content 

Theory and design of microprocessors – semiconductors technology – 
microprocessor architecture- microprocessor programming and 
interfacing- types of microprocessor- assembly language – software 
development – input/ output design – applications- interfacing- 
connection- memory components- support circuits – machine language 
and assembly language. 

Lecture 3 hours / week Laboratory 2 hours / week. Tutorial - 
 

CEE 407 Electromagnetic Waves (3 Credit) 
Prerequisite CEE 301 Fundamentals of Electromagnetism 

  
  
Content 

Maxwell Equations – Lorentez power low polarity –Pointing theory –Non 
electro-magnetic waves – Maxwell equation static solutions –dipoles 
medium types – Polarized medium – homogeneous medium –plazma –
boundary conditions – wave propagation in the different mediums  - wave 
propagation in ideal and actual (with loss) materials – reflection and 
movement of waves on the flat surfaces – non vertical projection for plane 
waves in lossless medium.  

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 408 Electronic tests 4 (3 Credit) 
Prerequisite CEE 402 Electronic Circuits 2 

  
  
Content 

Laboratory experiments in the field of electronic circuits include: optics 
analyzers, digital measuring devices – digital harmonic plotters – logical 

analyzers –The vibrators – the governed vibrators by the volt – the 
suddenly closing circuits– the harmonious amplifiers – the rates of the 

expansion and the retrievers.  Laboratory experiments in the electronic 
circuits engineering, communications and fine and optical waves.  

Lecture 1 hours / week Laboratory 3 hours / week. Tutorial - 
 

CEE 411 Microwave electronics (3 Credit) 
Prerequisite CEE 402 Electronic Circuits 2 

  
Content 

Guidance for the rectangular and cylindrical waves – idle main 
components – the shell  lines  -  microwaves transistors and amplifiers – 
low noise amplifiers – microwaves oscillators -  idle surface components - 
the converters and the phase displacements. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
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CEE 412 Advanced electronic measurements (3 Credit) 
Prerequisite CEE 202 Electronics and Electrical Measurements 

  
Content 

Integrated measurements amplifiers – comparisons and taking of the 
samples and the stopping - the converters(digital/analogs and 
analog/digital)  - the electric variables - signals preparation and its 
filtration – idle elements – systems and components of signals 
attainments. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 413 Electronic design with aids of computer (3 Credit) 
Prerequisite CEE 204 Electronics 2 

  
  
Content 

The electronic systems and the circulating standard components in 
electronic and communications - the design of the schemata and the 
printed circuits – the computer software packages in the electronic design 
– examples for the electronic design using these computer software 
packages. 

Lecture 2 hours /week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 414 Fundamentals of Biomedical Engineering (3 Credit) 
Prerequisite CEE 305 Electronic Circuits 1- CEE 401 Signals analysis 

  
Content 

The safety and the insulations in the medical equipment - the manners of 
the noise deletion - the hearted helpful equipment – physiological 
measurements and the vital sensitivity - a processing of the vital signals 
and different photographic methods. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 415 Information systems (3 Credit) 
Prerequisite ENG 201 Computer Programming 

  
  
  
Content  

  
 

Concepts of the information systems - components of the information 
systems - the functions of the information systems – organizing the 
function of information systems - the separate systems – manipulation of 
the commercial systems – systems of information management – decision 
support systems – expert systems – operating systems – office automation 
– implementation  support systems –  Data processing systems – files 
processing – data relationships – types of  databases - relational databases 
- common databases – management systems - systems  analysis - systems 
design – system manipulation – system maintenance. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
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CEE 416 Telecommunications (3 Credit) 
Prerequisite CEE 401 Signals analysis 

  
Content  

 

Wireless telephony – Client circuits – Communication cables – Used 
tones – Telephony circuits - Communication methods - Electronic 
communication- Communication between cities. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 417 Computer circuits design (3 Credit) 
Prerequisite CEE 402 Electronic Circuits 2 

  
  
Content 

Introduction to digital electronic - IC's fabrication technology- Binary 
circuit characteristics using transistors-logic gates families- types and 
characteristics, metal transistor gates- oxide -semiconductor and gates 
characteristics NMOS, CMOS, PMOS - regeneration digital logic circuits 
- flip-flops - schmit impulse -multi vibrator circuits - temporary ICS - 
semiconductor memory - ROM types ,static and dynamic writing - power 
sources and regulators - Energy loss Data Bus. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 418 Artificial intelligence (3 Credit) 
Prerequisite ENG 305 Automatic Control 

Content Fundamental of artificial intelligent – random search – knowledge coding 
– Mathematical logic for knowledge - engineering and expert systems – 
Natural language processing – Knowledge representation – production 
system – Robots – Condensed introduction to programming using Lisip 
language and overall review for programming by Prolog language – 
programming applications in AI field focusing on: structure of customer 
accounting system  including research operations, logical presentation, 
and decision making process in the uncertainty case  - computer vision 
and neural networks. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
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CEE 501 Signal processing (3 Credit) 
Prerequisite CEE 401 Signals analysis 

  
  
Content 

Discrete time-signals and systems – Linear time-invariant systems and 
their properties – Sampling of continuous-time signals and convolution. 
IIR and FIR filter designs- Effects of finite word length- The discrete 
Fourier transform- Fast Fourier transform algorithms- Relations between 
Fourier Transform (FT)- Discrete-frequency FT (DFFT) or Fourier series, 
Discrete-time FT (DTFT), and Discrete FT (DFT: Discrete both time and 
frequency). 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 502 Communication systems (3 Credit) 
Prerequisite CEE 402 Electronic Circuits2 

  
  
  
Content  

  
 

Analog to digital converter - introduction to communication system - 
Analysis of analog and digital communication systems – types of analog 
and digital modulation – adaptive filters – receiver design – rate of binary 
error in channels – binary rate – symbol rate – sources types - Amplitude 
modulation - Amplitude demodulation - naviow band frequency 
modulation - phase modulation - phase and frequency demodulation - 
Amplitude and frequency modulated receivers - impulse modulation 
PAM, PWM, PPM - nesises in modulation systems – the encrypted 
modulation – the differential encrypted modulation - the frequency and 
temporal division – the wide and frequent encryption 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 503 Communication networks (3 Credit) 
Prerequisite CEE 402 Electronic Circuits2 

  
Content 

Concepts of communication Networks –basics of communications 
network design – network hierarchical – special structures in the global 
and wide and local networks - high-speed access control protocols -  
routing protocols, traffic management  and network topologies – 
performance, modeling and simulation techniques. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
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CEE 504 Digital Communications (3 Credit) 
Prerequisite CEE 402 Electronic Circuits2 

  
  
Content  

 

Analog pulse modulation: sampling theorem, PAM, PWM, PCM, delta 
modulation – Baseband transmission – TDM – Digital carrier modulation: 
ASK, PSK, FSK, - Error rate performance of digital modulation 
techniques: coherent receivers – non coherent receivers – channel coding 
– speed spectrum techniques. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 505 Luminous Communications (3 Credit) 
Prerequisite CEE 402 Electronic Circuits2 

  
Content 

The physical principles and work of the light and laser emission joints – 
the luminous – The guidance and the fiber optics – ways and methods of 
the luminous communications – performance of the luminous connection 
ring. 

Lecture 3 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 506 Electronic tests 5 (3 Credit) 
Prerequisite CEE 403 Integrated Circuits 

  
Content 

Laboratory experiments in the fields of: digital communication system – 
properties of closed phase ring – optical communication systems – 
television circuits properties – antennas, fine waves and micrometry 
circuits – integrated circuits. 

Lecture 1 hours / week Laboratory 3 hours / week. Tutorial - 
 

CEE 509 Project 1* (3 Credit) 
Prerequisite Completion of 144 CR 

  
Content  

 

Students will be assigned projects in which they will be expected to apply 
Principles of Communications and Electronics Engineering, analysis and 
design to solve a given real world problem. Reports and presentations will 
be emphasized in addition to the technical content. 

Lecture 2 hours / week Laboratory 2hours / week. Tutorial - 
 

 

 



 

  
  

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

   بدمياط الجديدة
 

Page 35 of 57 

 

CEE 510 Project 2* (3 Credit) 
Prerequisite CEE 509 Project 1* 

  
Content 

Continuation and conclusion of the investigations on the communication 
or electronic problems of Project I; written reports and team presentations 
are required. 

Lecture 2 hours / week Laboratory 4 hours / week. Tutorial - 
 

CEE 511 Robotics Engineering (3 Credit) 
Prerequisite MTH 202   Mathematics 4 
Content Introduction in the theory and applications  of robot - the space 

description of the robot - Robot mechanics and dynamics  - The dynamic 
of robot motivators – the inverse motivators - the work of the motion path 
– kinematics and dynamics control  of the robot (motion – force) – control 
of the motivators forces computer vision – robot programming languages 
– the fixed robot in the industrial sites – industrial applications.  

 
Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 

 

CEE 512 Computer Engineering (3 Credit) 
Prerequisite ENG 104 Introductions to Computer Systems 

  
  
  
Content 

The basics of the computer organization – computer instructions – 
processing unit – design of arithmetic logic units – Control unit – control 
by micro programs – memory organization –operating systems – time 
management – assumptions and the measurement of the goals – politics – 
space management – the levels of storage – address translation – the 
pages – the files – structures of the files – user interface – the orders 
translator – the helpful and reactive programs – the synchronization – 
basics of networks. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
  

CEE 513 Radar systems (3 Credit) 
Prerequisite CEE 416 Telecommunications 

  
  
Content 

The basics and Types of the radar (pulse radar – Doppler – frequency 
formation) –the equipment of the sending and the reception – the antennas 
– hammer Land surveyor the radar – measurements of the range, angle 
and speed – analysis of the research signals and continuation methods – 
properties of the reflected signals from the goals –applications in the 
military and civil fields and the remote sensations. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 



 

  
  

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

   بدمياط الجديدة
 

Page 36 of 57 

 

CEE 514 Neural networks (3 Credit) 
Prerequisite ENG 305 Automatic Control 

  
  
  
Content 

Introduction to natural Neural structure – introduction to Artificial Neural 
Networks and parallel processing – Artificial Neural Networks main 
components – Neural Networks classification – supervised Neural 
Networks learning – self organizing learning – Neural Networks design – 
preprocessing data – network structure – learning Algorithms – artificial 
Neural Networks multilayer models – Hopfield model – Boltezman model 
-Neural Networks and expert systems – multilayer neural network 
applications. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 515 Printed Circuit Design and Fabrication (3 Credit) 
Prerequisite CEE 406 Microprocessor Systems 

  
  
  
Content 

Printed Circuit Board (PCB) scales (size and types)- Surface treatments – 
Capacitors and coils for PCB connection – Spaces connection – Actual 
resources and earth’s connectors- Components for positioning – Cooling 
requirements and Group density- Tests for surface- Design rules for 
different PCB and their applications: Digital, Analog, High frequency, 
and auto-technical. Programs for PCB design – PCB safety – Light 
printing – Silc-screen printing – Electronic board's fabrication – Auto-
mechanical operations in PCB technology- Multi-layered boards – 
Technical methods for welding and assembly components.  

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 516 Industrial Electronics (3 Credit) 
Prerequisite CEE 204 Electronics 2 

  
  
Content 

The usage of electronics in measurement equipment: Length and 
temperature – self waves and its usage in intelligence systems – circuit 
bracers and its usage in industry and traffic control – noise measurement 
system – different heating system using high frequency for conductive 
materials – sensitivity systems – loading systems – temperature recording 
and magnetic amplifiers – exhaust system analysis – control system for 
power system . 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 517 Introductions to VLSI Design (3 Credit) 
Prerequisite CEE 402 Electronic Circuits 2 
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CEE 517    Introduction to VLSI Design (3 Credit) 
  

Content  
 

Design of VLSI circuits- Stick diagramming- NMOS transistors- Switch 
and gate Logic- PLAs- Finite-state machines- Design rules- CAD system- 
Speed and power considerations- Floor planning- Layout techniques- 
Fabrication of VLSI – Two basic MOS technologies and other available 
technologies- Oxidation- Photoengraving- Chemical etching diffusion. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 518    Satellite systems (3 Credit) 
Prerequisite CEE 416 Telecommunications 

  
Content 

Introduction – considerations of the orbits – the joint of the radio 
frequency – the techniques of the modification – the elements of the 
satellite – elements of the land stations – technology of the numerous 
attainment – systems of Intel sat and DBS – the personal communications 
and the communications of the moving across the satellites. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 519 Mobile communications systems (3 Credit) 
Prerequisite CEE 416 Telecommunications 
Content Multiple access methods – Physical and Logical channels – Digital 

mobile communication systems: TDMA, GSM, CDMA, WCDMA - multi 
– carrier and OFDM systems. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 520    Antennas and wave propagation (3 Credit) 
Prerequisite CEE 301 Fundamentals of Electromagnetism-CEE 407 Electromagnetic 

Waves 
  
  
  
Content 

Basic definitions and theorems- Formulation of the radiation problems- 
Isotropic point source- Power and field patterns- Directivity and gain- 
Radiation impedance- Wave polarization- Radiation from current 
elements- Analysis and design of linear wire antenna- Linear array 
antenna- Uda-Yagi antenna- Log-periodic antenna- Aperture antenna- 
Antenna measurement techniques - Basic principles and analytical 
techniques of electromagnetic wave propagation- Transmission lines- 
Waveguides and resonators - Basic microwave networks- Scattering. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 



 

  
  

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

   بدمياط الجديدة
 

Page 38 of 57 

 

CEE 521 Advanced electronic systems (3 Credit) 
Prerequisite CEE 402 Electronic Circuits2 

  
Content 

Methods and ways of design and analysis of the digital and analogue 
electronic circuits – video and audio systems using the microwaves, 
satellites, the mobile technology and personal computer. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 522 Wireless networks and mobile systems (3 Credit) 
Prerequisite CEE 416 Telecommunications 

  
Content 

Multidisciplinary, project-oriented design course that considers aspects of 
wireless and mobile systems including wireless networks and link 
protocols, mobile networking including support for the Internet Protocol 
suite, mobile middleware, and mobile applications. Students complete 
multiple experiments and design projects. 

Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 
 

CEE 523 Special Topics in Communication 
Engineering 

(3 Credit) 

Prerequisite DEPT 
Content A topic to be selected by the department to address new subjects in 

Communications Engineering. 
Lecture 2 hours / week Laboratory - Tutorial 2 hours / week. 

 

  



 

  
  

  وزارة التعليم العالي
  المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

   بدمياط الجديدة
 

Page 39 of 57 

 

تصاالت وااللكترونياتاالقسم هندسة  مقررات .  13 

 MTH101 ١رياضيات وحدة دراسية) ٣(
 المتطلب السابق -

 -االستنتاج الرياضي -المتجهات  –نظرية المعادالت  -الكسور الجزئية -: جبر المتجهاتجبر
 –طرق الحلول العددية ( الطريقة التكرارية البسيطة   -نظرية ذات الحدين بأي أس وتطبيقاتها

نظم  –المصفوفات  –طريقة الموضع الزائف  –طريقة القاطع  - طريقة نيوتن ونيوتن المعدلة)
  طريقة جاوس جورادن للحذف. –ت الخطية المعادال
الدوال األسية  –الدوال األساسية المثلثية وعكسها  –نظريات )  –: الدالة (تعريف تفاضل

النهايات   –نظريات )  –االتصال (تعريف  –الدوال الزائدية وعكسها  –واللوغاريتمية 
 -رسم  المنحنيات –أنواع الرتب العليا )  -نظريات –المشتقة (تعريف  –نظريات)  - (تعريف

 –مفكوك تيلور  –الصيغ غير المعينة  –تطبيقات رياضية وهندسية على المشتقات التفاضلية 
 مقدمة في التفاضل الجزئي . –التقريب  –مفكوك مكلورين 

  
  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع 2
 

  MTH102  ٢رياضيات   دراسية)وحدة  ٣(
MTH 101  المتطلب السابق  ١رياضيات 

نقل  –: معادالت الدرجة الثانية والمعادلة المزدوجة للخطين المستقيمين هندسة تحليلية
القطاعات المخروطية (خصائص  - مجموعات الدوائر المتحدة المحور –ودوران المحاور

الهندسة التحليلية في  –القطع الزائد) –القطع الناقص –القطع المكافئ  –القطاعات المخروطية
معدالت  –المستوى فى الفراغ  –الكروية  –األسطوانية  –اإلحداثيات الكرتيزية  –الفراغ

  دوران ونقل المحاور في الفراغ. –السطوح من الدرجة الثانية 
غير  –(مباشرةطرق التكامل  –نظريات )  –: التكامل غير المحدود (دوال أساسية التكامل

تطبيقات التكامل المحدد (مساحات  -خواص نظريات ) -تكامل محدد (تعريف –مباشرة)
  تكامل عددي. –ةسطوح دورا ني -مساحات  –حجوم دورانية طول فنى مستوى)  –مستوية

  
  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع 2
 

وحدة  ٣(
  دراسية)

      MTH 201  ٣رياضيات 

MTH 102  المتطلب السابق  ٢رياضيات 
فى أكثر من متغير، التحليل للدوال القيم العظمي والصغري  - تطبيقات التفاضل الجزئى

اإلتجاهي، المؤثرات التفاضلية األتجاهية، التكامالت المتعددة و تطبيقاتها (اآلحداثيات المنحنية 
المفاهيم  - النهائية ومفكوك الدواللالمتسلسالت ا - ) والمتعامدة، نظرية جاوس وستوكس

  األساسية للتقارب والتباعد.
المعادالت القابلة للفصل والمتجانسة والتامة  -ن الرتبة األولى م المعادالت التفاضلية العادية

ة المعادالت التفاضلية العادية من الرتبة الثانية والرتب األعلى (ذات المعامالت الثابت - والخطية
نظم من المعادالت التفاضلية  -الدالة المتممة والحل الخاص ودالالتها  –والمتغيرة) 

  العادية،تحويل البالس و تطبيقاته فى حل المعادالت التفاضلية.

  
  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع 2
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      MTH 202  ٤رياضيات    وحدة دراسية) ٣(
MTH 102  المتطلب السابق  ٢رياضيات 

الدوال الخاصة، متسلسالت فورير، الدال الدورية وقوانين أويلر، تكامالت فورير، حل 
المعادالت التفاضلية بإستخدام المتسلسالت، حل المعادالت التفاضلية الجزئية بفصل 

دة القيم ، المتغيرات.الدوال ذات المتغيرات المركبة ، جبر الكميات المركبة ، الدوال متعد
نظرية جرين ونظرية كوشى وتطبيقاتها  –، التكامالت الخطية الدوال التحليلية ونظرية كوشى

الحل  –طريقة المربعات الصغرى وايجاد المنحنيات المناسبة  –مبادىء التحليل العددى  –
المتسلسالت المركبة، متسلسالت تيلور ولورانت، األصفار  -العددى للمعادالت الجبرية 

  والنقاط الوحيدة والباقي، المتسلسالت الالنهائية.
  

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع 2
 

  MTH 301  احصاء واحتماالت هندسية  وحدة دراسية) ٣(
MTH 102  المتطلب السابق  ٢رياضيات 

توزيllع  –االحصllاء فllى الهندسllة  –التوزيعllات غيllر المتصllلة والمتصllلة -نظريllات االحتمllاالت 
التوزيع  - العزوم –دالة الكثافة االحتمالية  -المتغيرات العشوائية  -العينات االحصائية الوصفية 

 - التقlدير واألسlتنتاج - دراسlة العينlات مlن التوزيlع الطبيعlى --التوزيع البواسlوني  -الجاوسي 
  . اإلرتباط وتحليل المتسلسالت الزمنية -لفروض والثقة إختبارات ا

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع 2
 

      MTH 302  طرق عددية فى الهندسة  وحدة دراسية) ٣(
٢٠١ ENG برمجة الحاسب- MTH 102  المتطلب السابق  ٢رياضيات 

توفيق المنحنيات       –التفاضل والتكامل العددى  –الخطية والغير خطية للمعادالت عددى الحل ال
بعض الطرق  -مسائل القيم الحدية واالولية -لمعادالت ذات القيم اإلبتدائيةالحل العددى ل -

  .العددية لحل المعادالت التفاضلية الجزئية

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع 2
 

  PHY 101  ١فيزيــــــــاء   وحدة دراسية) 4(
 المتطلب السابق  -

الخواص -الحركة التذبذبية- الوحدات القياسية واألبعاد-: الكميات الفيزيائيةخواص المادة
الموجات في -الموجات الصوتية-التوتر السطحي-اللزوجة-عائخواص المو-الميكانيكية للمواد
 األوساط المرنة 

القانون األول في -النظرية الحركية للغازات-نتقال الحراريإل: اوالديناميكية الحراريةالحرارة 
قياس الحرارة - األنتروبيا والقانون الثاني للديناميكا الحرارية-الديناميكا الحرارية

  والترمومترات.

  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل /اسبوعةساع 2 تمرين /اسبوعةساع 2
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   PHY 102  ٢فيزيــــــــاء   وحدة دراسية) 4(
PHY 101  المتطلب السابق  ١فيزيــــــــاء 

قانون - الفيض الكهربي-قانون كولوم-المجال الكهربي-الشحنة والمادةالكهربية والمغناطيسية : 
قانون -الكهربيةالتيار والمقاومة والقوة الدافعة - المكثفات والمواد العازلة- الجهد الكهربي- جاوس

الفيض المغناطيسي وقانون -قانون بابوت وسافارت- المجال المغناطيسي-أوم والدوائر البسيطة
  الحث المغناطيسي .-قانون فاراداي- جاوس

الطبيعة -العدسات والمرايا-الخواص الضوئية للسطوح الكرية-الضوء الهندسيالضوء : 
  طاب الضوء.إستق-التداخل والحيود-الموجية للضوء ومبدأ هيجن

الظاهرة - الليزر-مبادئ نظرية الكم-نظرية بوهر-التركيب الذريالفيزياء الذرية : 
  الكهروضوئية .

  
  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل /اسبوعةساع 2 تمرين /اسبوعةساع 2
 

   LNG 101  ١لغة انجليزية فنية   وحدة دراسية) 2(
 المتطلب السابق  -

بعض قواعد  –مراجعة قواعد اللغة وميكانيكا األسلوب  –خصائص اللغة اإلنجليزية الفنية 
التعرف على بعض األخطاء الشائعة فى كتابة الجملة  –األسلوب والجمل الفعالة وخصائصها 

  اإلنجليزية الفنية 
تابة الفنية في قراءة وتحليل مقتطفات من الك –أنواع الفقرات  –بناء الفقرات: الفكرة الرئيسية 

  الفروع الهندسية لتنمية مهارات االتصال

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل /اسبوعساعة 2 تمرين -
 

   LNG 201  2لغة انجليزية فنية   وحدة دراسية) 2(
LNG 101  المتطلب السابق  ١لغة انجليزية فنية 

حدّدا ِمن ِقبل ممقدمة إلى البحِث والكتابة األكاديميِة خالل التحقيِق المرّكِز لقضيِة أَو موضوعِ 
مقرر تَطوير وتَنظيم َ مشروعُ بحث كبير بموضوعِ المنه المدرِب. الطالب َسيَكُوَن مطلوب 

ُ إليجاد،  وبةَ ولعَْرض مهاراِت معرفة القراءة والكتابِة الَمطل لمواِد األساسيِة لمالئم خدام ُم، إستيّ قيت
  .مشروِعهمبوالثانويِة ذات العالقِة 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل /اسبوعةساع 2 تمرين -
 

      ENG 101  ١ميـكانــيكا   وحدة دراسية) ٣(
 المتطلب السابق  -

 تاالزدواجيlا –العlزوم  –محصلة مجموعة من القوى  –تطبيقات على المتجهات الفراغية 
أنlllواع الlllدعامات  –معlllدالت االتlllزان للجسlllم الجاسlllئ  –المجموعlllات المكافئlllة  -المكافئlllة

مركlز الثقlل (مجموعlة  –الفراغيlة  تاالتزان تحlت تlأثير القlوى واالزدواجيlا  –والركائز 
 –عlllزم القصlllور الlllذاتي ( المحlllاور الرئيسlllية  –األسlllطح المسlllتوية )  –مlllن الجسlllيمات 

  األسطح المستوية ) .

  
 ىالمحتو

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع 2
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      ENG 102  ٢ميـكانــيكا    وحدة دراسية) ٣(
 المتطلب السابق  -

وصف الحركة  –مسار الحركة المستوية للجسيم  –موضع وإزاحة وسرعة وعجلة الجسيم 
الحركة المقيدة للجسيم على مسار مستقيم  –المقذوفات  –المستوية باستخدام المحاور الكرتيزية 

الحركة النسبية بين الجسيمات  –الحركة فى المحاور القطبية  –الحركة فى المحاور الذاتية  –
 –القوى المحافظة  –وطاقة الحركة  لمبدأ الشغ –لجسيم على مسار دائري  ةالحركة المقيد –

  .مبدأ الدفع وكمية الحركة للجسم الجاسئ –مبدأ حفظ الطاقة الميكانيكية 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين ساعات/اسبوع 2
 

  ENG 103  رسم هندسى وإسقاط  وحدة دراسية) ٣(
 المتطلب السابق  -

 -اإلسlقاط المسlاعد -اإلسlقاط العمlودى -العمليlات الهندسlية -تقنيات ومهارات الرسم الهندسlى
مسlاقط   -األفlراد  –تقlاطع السlطوح)  -التقاطع (القاطعlات المسlتوية للمجسlمات -المجسمات 

رسllم   -اسllتنتاج المسllاقط الناقصllة -رسllم المنظllور -قواعllد كتابllة االبعllاد –االجسllام البسllيطة 
رسllم تركيبllات قطاعllات   المصطلحات والرموز الكهربائية والميكانيكية. –لهندسية القطاعات ا

  الرسومات التجميعية لبعض المكونات الميكانيكية-وسائل الربط والتثبيت-الهياكل الصلبة
 –CAD: اساسيات الرسم بالحاسب بمساعدة  برامج ACADالرسم باستخدام الحاسب 

 - اساسيات الرسم كاالسقاط العمودى ورسم المنظور  -  CADاالمكانيات االساسية لبرنامج 
  وضع االبعاد فى الرسومات ثنائية االبعاد.

  
  
  

 المحتوى

 4 تمرين -
 ساعات/اسبوع

 النظرى /اسبوعساعة 1 معمل

 

      ENG 104  مقدمة فى نظم الحاسب  وحدة دراسية) 2(
 المتطلب السابق  -

نظlم قواعlد  -شبكة اإلنترنت -شبكات الحاسبات -نظم الملفات -نظم الحاسبات -بنية الحاسبات
طllرق حllل  –نظllم الوسllائط المتعllددة  -رسllومات الحاسllب  -البيانllات وتكنولوجيllا المعلومllات 

تطبيقات فlي البرمجlة باسlتخدام لغlة مlن  -تالتصميم المنطقي للبرامج والخوارزميا -المسائل
  تخدامها في حل المسائل الهندسية.الهيكلية أو المرئية واسلغات البرمجة 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعساعة 2 معمل /اسبوعساعة 2 تمرين -
 

 

      ENG 105  هندسة االنتاج  وحدة دراسية) 4(
 المتطلب السابق  -

 -السبائك -منحنيات االتزان الحراري -منحنيات التسخين والتبريد -المواد الهندسية وخصائصها
عمليlllات التشlllكيل (التشlllكيل علlllى البlllارد  –عمليlllة السlllباكة (السlllباكة بالرمlllل وإعlllداد القالlllب) 

 -السlحب العميlق -قطع األقراص والتخlريم -القص -سحب األسالك -الدرفلة -والساخن: الحدادة
عمليlات القطlع  –اللصlق )  -اللحlام بانواعlة -عمليات وصل المعادن (البرشمة –الرحو)  -البثق

 -الثقlب -الكشط -عمليات التشغيل األلية: الخراطة -التشغيل اليدوي –العمليات  -(عناصر القطع
مواصlفات ماكينlة التشlغيل) أدوات  -تثبيlت أدوات القطlع -تثبيlت المشlغوالت -التجلlيخ -التفزير

  
  
  

 المحتوى
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 –المواصllفات الهندسllية  –المكيرومتllرات وأنواعهllا)  –القيllاس والشllنكرة (القدمllة ذات الورنيllة 
  دريبات عملية فى الورش المختلفة.ت –االمن الصناعى  -جودة االنتاج  –دورة اإلنتاج 

 النظرى ساعات/اسبوع 3 معمل /اسبوعةساع 2 تمرين -
 

  ENG 106  الهندسة والبيئةالمدخل الى   وحدة دراسية) 2(
 المتطلب السابق  -

العالقllة بllين تطllور   –التوصllيف الllدولى لمهllن المهندسllين  –مllدخل الهندسllة: ماهيllة الهندسllة 
  –أمثلllllة عlllن تطlllور أوجllllة النشlllاط الهندسllllي  –الهندسlllةوتنمية البيئlllة اجتماعيllllا واقتصlllاديا 

  اخالقيات مهنة الهندسة.  –التخصصات الهندسية 
التكنولوجيlllا  –تكامlllل مكونlllات البيئlllة  –مقدمlllة فlllى علlllوم البيئlllة: اهميlllة دراسlllة علlllوم البيئlllة 

مصlllادر التلlllوث البيئlllى   –جlllودة عناصlllر البيئlllة والتنميlllة –المعاصlllرة وتأثيرهlllا علlllى البيئlllة 
 -الضوضllاء) –النفايlات الصllلبة  –تلlوث الميllاه  –وتأثيرهlا وطllرق الlتحكم فيهllا (تلlوث الهllواء 

  .التشريعات الخاصة بحماية البيئة -لتحكم فى التلوث البيئى اقتصاديات ا

  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين -
 

وحدة  ٣(
  دراسية)

     ENG 201  برمجة الحاسب

ENG 104 المتطلب السابق  مقدمة فى نظم الحاسب 
البرمجllة  -البllرامج تقllديم المفllاهيم األساسllية للبرمجllة: تحليllل المشllكالت وتطllوير مخططllات 

 -المصlllفوفات  -التكlllرار  -الشlllكل االطlllاري للبرنlllامج  -الهيكليlllة بلغlllة مlllن لغlllات البرمجlllة 
  الرجوع. -التكرار الذاتي  -القوائم المتصلة  -المؤشرات  -المسجالت  -اإلجراءات والدوال 

أساسllيات لغllة برمجllة شllيئية  –تبllادل الرسllائل  –الوراثllة  –مفllاهيم البرمجllة الشllيئية : الفصllائل 
مالمllح  –التlدريب علllى البرمجllة بلغllة الجافllا  –مكتبllات الفصllائل األساسllية فllى الجافllا  -كالجافlا

  .مشاريع تطبيقية –الشبكات فى الجافا 

  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل /اسبوعةساع 2 تمرين -
 

وحدة  ٣(
  دراسية)

   ENG 202  ديناميكا حرارية هندسية

ENG 102   المتطلب السابق  ٢ميـكانــيكا 
الشllغل  –انظمllة الllديناميكا الحراريllة –معادلllة الحالllة  –خllواص المllواد النقيllة  –مفlاهيم اساسllية 

  -تطبيقllات ععلllى االنظمllة والحجllوم المحllددة  –القllانون األول للllديناميكا الحراريllة  -والطاقllة 
المبllردات  –االالت الحراريllة  –رة كllارنوت مبllادئ دو –القllانون الثllاني للllديناميكا الحراريllة 

 –تطبيقlات علlى االنظمlة والحجlوم المحlددة  –مبادئ زيlادة االنتروبيlا  –والمضخات الحرارية 
  .دورات القوى والتبريد –القابلية واالنعكاسية 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع 2
 

  ENG 204  الكهربية أساسيات الهندسة وحدة دراسية) 4(
PHY 101  المتطلب السابق  ١فيزيــــــــاء 

دوائlر   -توصيلة النجمة والمثلlث والتحويlل بينهمlا  –نظريات الدوائر الكهربية  –التيار الثابت    
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القlدرة الكهربيlة ومعامlل القlدرة  –التمثيل بالمتجهات الزمنية  –التيار المتردد الجيبية المستمرة 
 –االت التيllار المسllتمر  –االالت الكهربيllة  –التيllار ثالثllى االوجllه  –فllى دوائllر التيllار المتغيllر 

  .المحركات ذات القدرة الصغيرة –االالت المتزامنة  –االالت الحثية  –المحوالت الكهربية 

  
 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع ٣ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  ENG 206 مقدمة فى تكنولوجيا المعلومات وحدة دراسية) 3(
 المتطلب السابق 

جهllزة البllرامج وأال -مقدمllة إلllى التصllميِم وإسllتعماِل أنظمllِة المعلومllاِت المعتمllدة علllى الحاسllِب 
 -شlllبكات ال - التِ تصlllاالأنظمlllة إ -معلومlllاِت المتطلبlllات  -فlllي أنظمlllِة المعلومlllاِت خدمة سlllتلمإ

 التِ أساسllيات شllبكاِت إتصllا -مصllادر وإسllتعماالت اإلنترنllِتَ◌ الوبنيllة االساسllية اإلنترنllت؛ ال
ومبllادِئ ، تصllاالِت بنllاء وبروتوكllوالت االمقدمllة إلllى عناصllِر شllبكاِت الحاسllب؛  -الحاسllِب 
 .حالةدراسات  - HTMLلغة  وتطبيقاتِ 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع 2
 

  ENG 207 كتابة تقارير فنية وحدة دراسية) 2(
ENG 104 المتطلب السابق مقدمة فى نظم الحاسب 

تنسlيق  -أنlواع التقlارير -كتابة التقارير العلمية باللغة اإلنجليزية وتتناول: مفاهيم إعlداد التقlارير
المسlح  –الرسlوم البيانيlة  –كيفيlة اسlتيراد النصlوص  –مهlارات الرسlوم واألشlكال  –التقارير 

كيفية إعداد الهوامش والمالحظات فlي التقlارير. كمlا يlدخل فlي  –الضوئي للصور والمستندات 
هlذا المقlرر أيضlاً حفlظ وفهرسllة التقlارير والبحlث عlن النصllوص ونسlخ وأمlن المعلومlات فllي 

 استخدام حزم برامج الحاسب المختلفة لكتابة وعرض التقارير. -التقارير

  
 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 2 معمل /اسبوعةساع 2 تمرين -
 

  ENG 301 ميكانيـــكا الموائــع وحدة دراسية) 3(
 ENG 102برمجة الحاسب - 2ميـكانــيكا ENG 201 المتطلب السابق 

   –خصlائص الموائlع  -اهlم التعريفlات والوحlدات المسlتخدمة  -مقدمة فى علlم ميكانيكlا الموائlع 
ديناميكllا الموائllع محتويllا علllى معllادالت الطاقllة وكميllة  –كيبماتيكllا الموائllع   -اسllتاتيكا الموائllع 

السlllريان االضlllطرابى   -سlllريان الموائlllع االنسlllيابى  -التشlllابه والتحليlllل البعlllدي  -الحركlllة 
ائlع مقدمlة فlى المو –سريان الموائع فى االنابيlب   -القوى على االجسام  المغمورة  -وتطبيقاته 

اسllتخدام تطبيقllات الحاسllب فllى مجllال  –تطبيقllات علllى الفلتllرة والميوعllة  –القابلllة لالنضllغاط 
  ميكانيكا الموائع.

مركlز الضlغط اجهlزة  –مفاقيد االحتكlاك فlى االنابيlب  –تجارب معملية على الفنتشيورى ميتر 
 -قياسllات الموائllع واجهllزة اقيllاس المسllتخدمة فllى مجllال ميكانيكllا الموائllع  –قيllاس السllريان 

 .اختبارات المضخات المتعددة (خواض المضخات) والمفاقيد فى انظمة المواسير

  
  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل /اسبوعةساع ١ تمرين /اسبوعساعة 1
 

    ENG 303 إقتصاد هندسى وحدة دراسية) 3(
 السابق المتطلب -
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lاد الهندسllيةَ لإلقتصlاهيَم األساسlل، ىِ المفllي كlمالي فllتثمار الرأسlدائِل اإلسlيِم بllاعين  تقيllن القطlم
الُمنتَجاِت، أنظمlة، قيمة  لتَقييمالالزمة المفاهيِم والتقنياِت  - نقودالحالية للقيمِة ال - عاموالالخاّص 

ى، اإلقتصlادلتسlاوى احسlاب  : واالقتصاد ةِ كلفتمفاهيم الالتكلفة.   تراكيب، ويُصلُّح فيما يتعلق ب
فllي التصllميِم والعمليllاِت. تقllدير  يةقتصllاِد البllديَل َ. تحقيllق األمثليllة اإلقتصllادالإالبllدائل ومقارنllة 

 .تكاليف الُمنتَجاِت واألنظمةِ 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

   ENG ٣٠٤ برمجة حاسب متقدمة  وحدة دراسية) 3(
 المتطلب السابق برمجة الحاسب

 ،المتغيرات إلى الوصول  مقدمة فى البرمجة الشيئية: الدوال، الفئات، واالشياء،
 .المصفوفات الحزمة، وصولال ، برنامجلل االستخدام إعادة ،الكونستركتور

 األشكال تعدد الميراث، التغليف،: الشيئية البرمجة مفاهيم
 لوحة، متعددة، االختيار قوائم قائمة، النص، حقل الحدث، معالج: الرسومية المستخدم واجهة
 .المنبثقة إطارات، والقوائم، والتخطيط، االختيار، مربعات الراديو، أزرار

 البيانات قاعدة أساسيات

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل /اسبوعةساع ٢ تمرين -
 

  ENG 305 تحكم ألى وحدة دراسية) 3(
MTH 201  المتطلب السابق ٣رياضيات 

الرسم الصندوقى ودالة  –النظم المفتوحة والمغلقة  –نمذجة بعض النظم الطبيعية  -تعاريف 
التغذية  –تحليل االستجابة الترددية  –النمذجة بمتغيرات الحالة  –رسم تدفق االشارة  –النقل 

طرق تصميم نظم  –تحليل نيكوست  –تحليل مسار الجذور  –االستقرار ودراسته  –الخلفية 
 .الزاوية المتخلفه) –تحكم التغذية الخلفية (الزاوية المتقدمة 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

     ENG 306 تنظيم الحاسبات وحدة دراسية) 3(
ENG 104 المتطلب السابق مقدمة فى نظم الحاسب 

تصllميم  -المقاطعllة  -المllدخالت والمخرجllات   -التشllغيل  -التوقيllت  -أوامllر الحاسllب  -مقدمllة 
تنظllيم  -مllاكروز  -خصllائص المجمllع  -أساسllيات لغllة التجميllع وخصائصllها  -حاسllب بسllيط 

 -أشllكال األوامllر  -السllتاك  -وحllدة العمليllات الحسllابية والمنطقيllة  -المشllغل المركllزي : الناقllل 
 -ذاكرة التحكم  -تنظيم التحكم في البرامج المصغرة  -يقة تنظيم المشغالت الدق -أنواع العناوين 

تصlميم معlالج حسlابي  -أشكال األوامر المصlغرة  -متتالي البرامج المصغرة  -متتالي العناوين 
 -الlذاكرة الهرميlة  -تنظيم المlدخالت والمخرجlات  -طرق التعامل مع األرقام ذات اإلشارات  -

 دوائر إدارة الذاكرة . -الذاكرة السائلة  -فتراضية الذاكرة اال -الذاكرة الترابطية 

  
  

 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع ٣ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

   ٣٠٧ENG  ادارة هندسيه  وحدة دراسية) 3(
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 المتطلب السابق  -
 - اإلدارة وتصميم وهيكل التنظيمية، الثقافة - القرار صنع والجماعي الفردي - التخطيط - إدارة
 الشخصية االتصاالت - -  التنظيمية الفعالية لتعزيز التحكم تقنيات - القيادة -  الموظفين تحفيز

  .التنظيمي والسلوك اإلنسانية والعالقات والتنظيمية

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع ٢ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  ENG 401 إدارة البيئة وحدة دراسية) 3(
 المتطلب السابق -

نوعيllة عناصllِر التطllويَر  -حديثllة وتأثيرهllا علllى البيئllِة التكنولوجيllا ال –أهميllة ِدراَسllة ِعْلllِم بيئllة 
تلوث نفاياِت صلِب  -تلوث ماِء  -مصادر التلوِث البيئيِ وطريقِة السيطرةِ (تلوث هواء  -والبيئةَ 

 .ايِة البيئةَ تشريعات حم -التلوِث البيئيِ على سيطرةِ يات التحكم والإقتصاد –ضوضاء)  -

  
 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع ٣ معمل - تمرين -
 

  CEE 201 ١الكترونيات  وحدة دراسية) 3(
 المتطلب السابق -

 -والخlllواص االسlllتاتيكية والديناميكيlllة  رعمlllل الترانزيسlllتو -تطبيقlllات الوصlllلة ثنائيlllة القطlllب
 -مبlادئ العناصlر الباعثlة للضlوء  -الخlواص األساسlية  -العناصر أحاديlة القطlب  -الثيرستور 

 -خlواص الليlزر وتطبيقاتlه  -الخاليlا الضlوئية  -كاشlف الضlوء  -الليزر من أشباه الموصlالت 
طباعة الدوائر  -االنتشار  -رسيب الفيلم األكسدة ت -النمو البلوري  -تكنولوجيا الدوائر المتكاملة 

 والحفر.

  
 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع ٣ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

وحدة  ٤(
 دراسية)

   CEE 202 قياسات الكترونية وكهربية

PHY 102  المتطلب السابق ٢فيزيــــــــاء 
التحليlل اإلحصlائي للخطlأ  -القياسlات القياسlية  -وظائف وخصlائص أجهlزة القيlاس  -تعريفات 

أجهزة القياس التسجيلية  -أجهزة القياس الرقمية  -مولد اإلشارات  -مبين الموجات  -في القياس 
نظم االختبارات بتحكم الحاسlب  -نظم تحويل البيانات من رقمي إلى عددي  -محوالت الطاقة  -
. 

  
 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع ٣ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

وحدة  ٢(
 دراسية)

     CEE 203 ١إختبارات الكترونية 

CEE 201  المتطلب السابق ١الكترونيات 
إجراء تجارب  معملية تغطى اساسيات الهندسة االلكترونية والlدوائر المنطقيlة باسlتخدام اجهlزة 

رق االختبlllار وبرمجlllة عناصlllر وطlll –طlllرق القيlllاس  –االختبlllارات والقياسlllات االلكترونيlllة 
 المحتوى
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 الحاسب.
 3 تمرين -

 ساعات/اسبوع
 النظرى /اسبوعةساع ١ معمل
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وحدة  ٤(
 دراسية)

  CEE 204 ٢الكترونيات 

CEE 201  المتطلب السابق ١الكترونيات 
 -تlllأثير القنlllاة الضlllيقة  -تlllأثير السlllطوح  -) MOSFET) و (JFETخllواص وطريقlllة عمlllل (

التطبيقllات التناظريllة والرقميllة لllل  -   FETدوائllر التغذيllة لllل -  MOSاألنllواع المختلفllة لllل 
FET -  ةllدوائر األحاديllنيع الllة  -تصllحنة المنتقلllر الشllداد  -عناصllة ذات األعllدوائر المتكاملllال

الlllllدوائر األساسlllllية المنتظمllllllة  -اختبlllllار تllllllرابط وتركيlllllب الlllllدوائر المتكاملllllllة  -الكبيlllllرة 
صllمام ال  -لمرجllع الفولllت ا -المغllذي الغيllر مllنظم  -تصllميم دوائllر القllوى  -(الترانزسllتورات) 

)PNPN (- ) ات الllllllتطبيقTHYRISTOR (-  اهينllllllزة ذات االتجllllllبه  -األجهllllllة الشllllllخلي
 موصالت واألجهزة المرتبطة بها .

  
  

 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 4 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 301 أساسيات الكهرومغناطيسية وحدة دراسية) 3(
PHY 102  ٢فيزيــــــــاء -MTH 102  المتطلب السابق ٢رياضيات 

 -دالlة الجهlد  -قlانون جlاوس  -العالقات األساسlية لمجlال الكهربيlة االسlتاتيكية  -تحليل االتجاه 
نظريlات المجlال  -الطاقlة االلكتروسlتاتيكية  -معادلة بواسlون  -معادلة البالس  -نظرية التباعد 
بllين التنllاظر  -جهllد االتجllاه المغناطيسllي  -الحllث المغناطيسllي وقllانون فllاراداي  -المغناطيسllي 

الشروط عند السlطح  -معادالت االستمرارية في الوقت  -المجال المغناطيسي والمجال الكهربي 
 المجاالت المتغيرة زمنيا ومعادالت ماكسويل.   -المحيط 

  
 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع ٣ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 302 دوائر رقمية ومنطقية وحدة دراسية) 3(
PHY 102  ٢فيزيــــــــاء -MTH 102  المتطلب السابق ٢رياضيات 

رنوف ، خريطة ك يبولينالجبر الالمنطقية ، نظم األعداد ، وطبيعة عمل الوحدات الرقمية 
ائر فلوب ، تصميم الدو –، عناصر اتخاذ القرار ، عناصر الذاكرة ، المزالج ، فيلب 

عدادات  زاحية ،إلوالمنطقية ،المسجالت االمتتابعة المتزامنة ، عناصر الدوائر المتكاملة 
تصميم الدوائر.-الدوائر المتتابعة ، دوائر الجمع ، الطرح ، الذاكرة  

 
 

  
  

 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع ٣ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 305 ١دوائر الكترونية  وحدة دراسية) 3(
CEE 201  المتطلب السابق ١الكترونيات 
، دوائllَر الllدايود ِة الحديثllِة ، دوائllريllناظرتالتحليllِل وتصllميِم الllدوائر الكهربائيllِة ال المقدمllة إلllى

  التشغيلِ ، دوائر مضّخِم ترنزستوِر ودوائِر مضّخِم ذو قطبين  وتأثير المجالِ  ترنزستور
 –المكبllرات المتناغمllة والوسllيطة  –الثوابllت المختلطllة والممانعllة لمكبllرات التllردادت العاليllة 

مكبllرات  –دوائllر المllزح والتعllديل  –المذبllذبات التوافقيllة  –واالسllتجابة التردديllة  مخطllط بllود
 القدرة .

 المحتوى
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 النظرى ساعات/اسبوع ٣ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
  CEE 306 ٢إختبارات الكترونية  وحدة دراسية) 3(

CEE 201  ١الكترونيات-CEE 203 المتطلب السابق ١إختبارات الكترونية 
اسlتعمال  -   Zennerإصlالح أعطlال مlنظم  -دوائlر الlرنين  -طريقة استعمال راسم الموجlات 

المكبllرات ومنظمllات  -العllدادات  -أجهllزة اإللكترونيllات الضllوئية  -الصllمام الثنllائي كمصllدر 
تطبيقlllات برمجlllة الحاسlllبات وتنظlllيم  -) JFETالترانزيسlllتور مlllن نlllوع ( -الlllدوائر المتكاملlllة 

 الحاسبات.

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع ١ معمل ساعات/اسبوع ٣ تمرين -
 

  CEE 401 تحليل االشارات وحدة دراسية) 3(
 المتطلب السابق -

اإلشllارات  -اإلشllارات المتصllلة والمتقطعllة  -تمثيllل اإلشllارات فllي النطllاق الزمنllي والتllرددي 
اخllذ  -الllدوال الغيllر دوريllة  -التمثيllل الطيفllي  -تحويllل فورييllة المتصllل والمتقطllع  -الدوريllة 

 طيف القدرة والطاقة . -العينات والتحليل الطيفي 

  
 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 3 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 402 ٢دوائر الكترونية  وحدة دراسية) 3(
CEE 305  المتطلب السابق ١دوائر الكترونية 

 –منظمlllات الجهlllد  –مولlllدات اإلشlllارات  –المكبlllرات التفاضlllلية  –دوائlllر مكبlllر العمليlllات 
اسllتخدام الحllزم البرمجيllة فllي تصllميم وتحليllل  –دوائllر اإلغllالق الطllوى  -المرشllحات الفعالllة 
 .الدوائر اإللكترونية

 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 3 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 403 الدوائر المتكاملة وحدة دراسية) 3(
CEE 305 المتطلب السابق ١دوائر الكترونية 

أسllس  –التنفيllذ الرأسllى وأقتصllادياته  –تكنولوجيllا الllدوائر المتكاملllة : تنفيllذ الllدوائر المتكاملllة 
دوائر بات المعدن / اكسيد / شlبه موصlل / السlالب والمعlدن / اكسlيد شlبه موصlل /  –التصميم 

تطبيقllات الllدوائر المتكاملllة التناظريllة والرقميllة:  –دوائllر الجllاليوم أرسllند الرقميllة  -المتllزامن 
الدوائر الرقمية للمعlدن / اكسlيد /  -منطق الباعث المرتبط   -ترانزستور  –منطق الترانزستور 

مكبlرات تlردد الراديlو  –المكبرات الشائعة ومكبرات التوصيل االنتقالى  –شبه موصل /الثنائى 
 –المتذبlذب المlتحكم فيlه بالفولlت  –ة والغيlر متناغمlة المتذبlذيات المتناغمl –والتردد المتوسlط 

 تطبيقات فى دوائر االرسال واالستقبال.  –حلقة الطور الموصدة 

  
  

 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 3 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
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  CEE 404 ٣إختبارات الكترونية  وحدة دراسية) 3(
CEE 306  السابقالمتطلب  ٢إختبارات الكترونية 

 –تجارب معملية فlى موضlوعات الlدوائر االلكترونيlة وتشlمل: تطبيقlات علlى دوائlر الثنائيlات 
المتنوعlllة ذات المرحلlllة الواحlllدة ومتعlllددة  رمكبlllرات الترانزيسlllتو –خlllواص الترانزسlllتورز 

االسlllتجابة التردديlllة للمكبlllرات وعlllرض النطlllاق   –مكبlllرات التغذيlllة المرتجعlllة  –المراحlllل 
و  DIACخllllواص  –خllllواص الثيرسllllتور واسllllتخداماته  –مكبllllرات العمليllllات  –التllllرددي 
TRIAC-  على البوابات والدوائر المنطقية.تجارب  –دوائر مكبرات العمليات 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع ١ معمل ساعات/اسبوع 3 تمرين -
 

     CEE 405 أشباه موصالت ضوئية وحدة دراسية) 3(
 المتطلب السابق -

نظِم لllوصllف طبيعllي  الحاملllة،  الضllوئيةِ  افليllالفllي ا ضllوئية ِالموجllِة ال التِ أساسllيات إتصllا
َ ليالاخصائص األلياف الضوئيِة.  : مصادر الضlوء ضوئيةكهرو وسائل . ومكوناتها الضوئيةَ ف ا

، كاشllفات ومكبllرات؛ المرسllل البصllري وأنظمllة المسllتلِم. تصllميم ومواصllفات modulatorsو
 شبكات األلياف الضوئية.خصائص وصلِة ألياف ضوئيِة؛ 

  
 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 3 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 406 أنظمة المعالج الدقيق وحدة دراسية) 3(
 CEE 202المتطلب السابق قياسات الكترونية وكهربية 

استعمال  -    Zennerإصالح أعطال منظم  -دوائر الرنين  -طريقة استعمال راسم الموجات 
المكبرات ومنظمات  -العدادات  - أجهزة اإللكترونيات الضوئية  -الصمام الثنائي كمصدر 

 -ماري التكوين المع -تكنولوجيا أشباه الموصالت  - الدوائر نظرية وتصميم المعالجات الدقيقة 
الرقائق  -تطوير البرمجيات  -لغة التجميع  –انواع المعالج الدقيق   –برمجة المعالجات الدقيقة 

 –تطبيقات على تحكم الدورات المغلقة  –اجهزة وانظمة اكتساب البيانات  –القابلة للبرمجة 
يقات تطب –بدائل المكونات الصلبة لالدخال واالخراج  -تصميم وسائل اإلدخال واإلخراج 

 لغة االلة ولغة التجميع.  –الدوائر المدعمة  –مكونات الذاكرة  –الوصالت  –صناعية 

  
  

 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 3 معمل /اسبوعةساع ٢ تمرين -
 

  CEE 407 موجات كهرومغناطيسية وحدة دراسية) 3(
CEE 301 المتطلب السابق أساسيات الكهرومغناطيسية 

قllllانون لllllورنتز للقllllوى ، القطبيllllة ، نظريllllة بllllوينتج ، الموجllllات غيllllر معllllادالت ماكسllllويل، 
دالت ماكسllويل، اإلشllعاع مllن ثنllائي االسllتقطاب اسllتاتيكية لمعllالحلllول اإل  ،الكهرومغناطيسllية

، الموجlات فlي البالزمlا، شlروط الوسlاط المتجانسlةهارتزين، أنlواع الوسlط، الوسlط القطبlي، ا
نعكlاس وانتقlال الموجlات المسlتوية السlاقطة إ -لمختلفlة انتشار الموجات فى االوسlاط االمحيط، 

 عموديا ، اإلسقاط الغير عمودي للموجات المستوية في وسط ليس به فقد .

  
 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 3 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
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  CEE 408 ٤الكترونية  اختبارات وحدة دراسية) 3(
CEE 405أشباه موصالت ضوئية -CEE 402 المتطلب السابق ٢دوائر الكترونية 

أجهlزة القيlاس  –تجارب معملية فى موضوعات الدوائر االلكترونية وتشمل: المحلالت الطيفيlة 
 –المازجlllات  –المذبlllذبات   –المحلlllالت المنطقيlllة  –راسlllمات الذبlllذبات الرقميlllة  –الرقميlllة 

معlllدالت  –المتناغمlllة  المكبlllرات –دوائlllر اإلغlllالق الطlllورى  –المذبlllذبات المحكومlllة بالجهlllد 
االتسllاع والمسlllترجعات تجlllارب معمليllة تشlllمل موضlllوعات فllى هندسlllة الlllدوائر االلكترونيlllة 

 واالتصاالت والموجات الدقيقة والبصرية

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع ١ معمل ساعات/اسبوع 3 تمرين -
 

  CEE 411 الكترونيات موجات دقيقة وحدة دراسية) 3(
CEE 402 المتطلب السابق ٢الكترونية دوائر 

 -الخطllوط الشllريحية  -المكونllات األساسllية الخاملllة  -دالئllل الموجllات المسllتطيلة واالسllطوانة 
مذبlذبات الموجlات  -المكبرات منخفضة الضوضاء  -ترانزستورات ومكبرات الموجات الدقيقة 

 المازحات والكواشف . -المبدالت ومزيحات الطور  -المكونات السطحية الخاملة  -الدقيقة 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع ٢ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 412 قياسات الكترونية متقدمة وحدة دراسية) 3(
CEE 202المتطلب السابق قياسات الكترونية وكهربية 

رقميllة المحllوالت تماثليllة /  -المقارنllات واخllذ العينlات واإليقllاف  -مكبlرات القياسllات المتكاملllة 
أنظمlة  -العناصر الخاملة  -تهيئة اإلشارات وترشيحها  -المتغيرات الكهربية  -ورقمية / تماثلية 

 ومكونات مكتسبات إشارات .

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع ٢ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 413 تصميم الكترونى بمساعدة الحاسب وحدة دراسية) 3(
CEE 204 المتطلب السابق ٢الكترونيات 

تصميم  -األنظمة اإللكترونية والمكونات القياسية المتداولة في اإللكترونيات واالتصاالت 
 –الحزم البرمجية الجاهزة فى مجال التصميم االلكترونى  -المخططات والدوائر المطبوعة 

 امثلة على التصميم االلكترونى باستخدام هذه الحزم.

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع ٢ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 414     أساسيات الهندسة الطبية وحدة دراسية) 3(
CEE 305دوائر الكترونية- CEE 401 المتطلب السابق تحليل االشارات 

 -األجهllزة المسllاعدة القلبيllة  -أسllاليب حllذف الضوضllاء  -األمllان والعllزل فllي األجهllزة الطبيllة 
معالجlllة اإلشlllارات الحيويlllة وطlllرق التصlllوير  -والحساسlllات الحيويlllة القياسlllات الفسlllيولوجية 

 المختلفة .

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع ٢ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
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  CEE 415 نظـــم المعلومـــات وحدة دراسية) 3(
 المتطلب السابق ENG201 برمجة الحاسب

معالجlة البيانlات  -وظlائف نظlم المعلومlات -مكونlات نظlم المعلومlات  -مفاهيم نظم المعلومات 
الlllنظم  -الالمركزيlllة  –المركزيlllة  –تنظlllيم وظlllائف نظlllم المعلومlllات  -فlllي نظlllم المعلومlllات 

 -نظlم الخبlرة  -نظlم دعlم القlرار  -نظlم إدارة  المعلومlات  -معالجة النظم التجاريlة  -المنفصلة 
 -معالجlة الملفlات  -نظlم معالجlة  البيانlات  -نظlم دعlم التنفيlذ  -الميكنة المكتبيlة  -غيل نظم التش

 -قواعlد البيانlات المشlتركة  -قواعد البيانات العالقية  -أنواع قواعد البيانات  -عالقات البيانات 
 صيانة النظام . -معالجة النظام  -تصميم النظم  -تحليل النظم  -نظم اإلدارة 

  
  
 وىالمحت

 النظرى /اسبوعةساع ٢ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

   CEE 416 االتصاالت عن بعد  وحدة دراسية) 3(
CEE 401 المتطلب السابق تحليل االشارات 

تصlال بالسlنترال التليفون الالسلكي ، دوائر التليفون ، دوائر المشتركين ، الكوابل المسlتعملة لإل
تصllال تصllال بllين المشllتركين ، طllرق اإلالتليفllون المسllتخدمة لإل، النغمllات المسllتخدمة ، دائllرة 

 .تصال بين المدنالمختلفة، الطريقة اإللكترونية في االتصال ، طرق اإل

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع ٢ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 417 تصميم دوائر الحاسب  وحدة دراسية) 3(
CEE 402 السابقالمتطلب  ٢دوائر الكترونية 

مقدمllة عlllن اإللكترونيllات الرقميlllة : تكنولوجيllا صlllناعة الllدوائر المتكاملlllة ، خllواص الlllدوائر 
الرقمية باسlتخدام الترنزسlتور الثنlائي األقطlاب ، نظlرة عامlة علlي عlائالت البوابlات المنطقيlة 
وأنواعهllا و خواصllها ، البوابllات المصllنعة مllن ترانزسllتور المعllدن ـ أوكسllيد ـ شllبه موصllل و 

الدوائر المنطقيlة الخاصlة بإعlادة التوليlد :  NMOS CMOS  ،PMOSبات ، خصائص البوا
دوائlllر الثباتيlllة المزدوجlllة ، األقفlllال ، النطاطlllات ، القlllدح بطريقlllة شlllميت ، دوائlllر متعlllددة 

الموصlالت ، أنlواع متعlددة للlذاكرات  هشlباأهتزازات ، الدوائر المتكاملlة المؤقتlة ، ذاكlرات إلا
المقروءة فقط ، ذاكlرة القlراءة ، الكتابlة االسlتاتيكية والديناميكيlة ، مصlادر القlدرة ومنظماتهlا ، 

بطال العارضة ، مكيفات خطlوط النقlل ، مصlدر الطاقlة الغيlر قابlل الطاقة المفقودة ، معدات اإل
 نقطاع .إلل

  
  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع ٢ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 418 الذكاء االصطناعي  وحدة دراسية) 3(
ENG 305المتطلب السابق تحكم ألى 

هندسlة  -المنطlق الحسlابي  -ترميز المعرفlة  -البحث االحتمالي  -أساسيات الذكاء االصطناعي 
اإلنسllان  -اإلنتllاج نظllم  -تمثيllل المعرفllة  -معالجllة اللغllة الطبيعيllة  -المعرفllة واألنظمllة الخبيllرة 

مقدمllة مكثفllة للبرمجllة باسllتخدام لغllة الليسllب ونظllرة شllاملة للبرمجllة بلغllة  -االَلllي (الروبllوت) 
البرولوج، تطبيقات برمجية في مجال الذكاء الصناعي  مركزا على  عمليات البحوث و التمثيlل 

 لشبكات العصبية .المنطقى وعملية اتخاذ القرار فى حاالت عدم التأكدية  والرؤية بالحاسب  وا

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع ٢ معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
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  CEE 501 معالجة إشارات  وحدة دراسية) 3(
CEE 401 المتطلب السابق تحليل االشارات 

المنظمات الخطية ذات المعامالت الثابتlة وخصائصlها   –اإلشارات واالنظمة المتقطعة زمنيا 
تحlويالت  -تlأثير طlول الكلمlة -IIR, EIRتصlميم المرشlحات  -تقطيع االشارات المستمرة  -

وتحويllل فllورير ذو السllعة    FTفllوريير الرقميllة والسllريعة والعالقllة بllين تحويllل فllورير 
 .DTFTسالسل فوريير وتحويل فورير ذو الوقت التقطع  أو  DFFTالمتقطعة  

  
 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 3 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 502 نظــــم اتصاالت  وحدة دراسية) 3(
 CEE 402 المتطلب السابق ٢دوائر الكترونية 

تحليllل نظllم االتصllاالت الرقميllة  -مقدمllة فllى انظمllة االتصllاالت   –رقمllى  /محllول تنllاظرى
تصميم المستقبالت  –المرشحات المؤائمة  –انواع التعديالت الرقمية  والتناظرية  –والتناظرية 

  -انllواع المصllادر  –معllدل الرمllز  –المعllدل الثنllائى   -معllدل االخطllاء الثنائيllة فllى القنllوات  –
مزيllل تعllديل التllردد  –تعllديل الطllور  -تعllديل التllردد   –لسllعة مزيllل تعllديل ا -تعllديل السllعة 

  - PAM, PWM, PPMتعllديل الllدفع    -المسllتقبالت المعدلllة للسllعة والتllردد  –والطllور 
التشllفير االتسllاعى  –التقسllيم الزمنllي والتllرددي  -التعllديل المشllفر التفاضllلي –التعllديل المشllفر 
 .ئوالترددي والطار

  
  

 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 3 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 503 شبكات االتصاالت  وحدة دراسية) 3(
CEE 402  المتطلب السابق ٢دوائر الكترونية 

الشllكل –تسلسllلية الشllبكة  –أساسllيات تصllميم شllبكات االتصllاالت -مفllاهيم شllبكات االتصllاالت 
بروتوكlوالت الlتحكم فlى الlدخول  –البنيانى الخاص  فى الشبكات المحليlة  والمتسlعة والعالميlة 

  -الخlواص   –اشlكال الشlبكات  –ادارة الحركة فى الشlبكات  –البروتوكوالت  –سريع السرعة 
 اساليب النمذجة والمحاكاة.

  
 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 3 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 504 االتصاالت الرقمية  وحدة دراسية) 3(
CEE 402 المتطلب السابق ٢الكترونية دوائر 

إرسlال  -دلتlا عlديل ، ت PAM, PWM, PCMعينlاِت، الأخlذ نظريlة النlبِض المنlاظِر: تعlديل 
خصllائص معllدالت  – ASK, PSK, FSKناقllِل رقمllيِ: عllديل ت – TDM -أحllادي الرسllالة 

وتكويlد تشlفير  - المتماسlك  غيlرقبل مستال –المتماسك قبل : المستىِ الرقمعديل قنياِت الت، تخطأِ ال
 .تقنيات طيِف سرعةِ  -قناةِ ال

  
 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 3 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
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  CEE 505   اتصاالت ضوئية  وحدة دراسية) 3(
CEE 402 المتطلب السابق ٢دوائر الكترونية 

الllدالئل  - الكواشllف الضllوئية -األسllس الفيزيائيllة وعمllل الوصllالت الباعثllة للضllوء والليllزر 
 أداء حلقة االتصال الضوئي. -طرق وأساليب االتصاالت الضوئية  -واأللياف البصرية 

 المحتوى

 النظرى ساعات/اسبوع 3 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 506 ٥إختبارات الكترونية   وحدة دراسية) 3(
CEE 503شبكات االتصاالت CEE 502-نظــــم اتصاالت CEE 403- المتطلب السابق الدوائر المتكاملة 

نظllم  –خllواص حلقllة الطllور المغلقllة  –تجllارب معمليllة فllى مجllاالت : نظllم االتصllال الرقميllة 
الهوائيlllات والموجlllات الدقيقlllة والlllدوائر  –خlllواص دوائlllر التليفزيlllون  –االتصlllال البصlllرية 

 الدوائر المتكاملة. –الميكرومترية 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 1 معمل ساعات/اسبوع 3 تمرين -
 

    CEE 509 *١مشروع   وحدة دراسية) 3(
 المتطلب السابق وحدة دراسية ١٤٤ إكمال

الهدف العام من المشروع هو إتاحة الفرصة للطالب لتجميlع المعلومlات التlي درسlها علlى مlدار 
فريlق  سنوات  الدراسة بالقسم، يمثل المشروع موقف هندسي حقيقي ويشlجع روح العمlل ضlمن

لحل المسائل الهندسية، يتدرب الطالب على اتباع أسلوب هندسي مبنlي علlى أسlس علميlة لتنفيlذ 
عند االنتهاء من أعمال  -تطرح عدة مشاريع للطلبة ويقوم الطالب باختيار المشروع  -المشروع 

 المشروع يقوم الطالب بتقديم تقرير مفصل عن المشروع.

  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل /اسبوعةساع ٢ تمرين -
 

  CEE 510 *2مشروع   وحدة دراسية) 3(
CEE 509 المتطلب السابق ١مشروع 
 مشlروعِ المدروسة فى  المشاكِل الصناعيةِ فى التكملة والوصول الى االستنتاجات من اإلستمرار 

 .كتابة التقرير والعرض الجناعى له؛ ا١
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل ساعات/اسبوع 4 تمرين -
 

  CEE 511 هندسة الروبوت  وحدة دراسية) 3(
PHY 102  ٢فيزيــــــــاء -MTH 202  المتطلب السابق 4رياضيات 

ميكانيكيllة وديناميكيllة  –الوصllف الفراغllي للروبllوت  -مقدمllة فllى نظريllة وتطبيقllات الروبllوت  
 -ديناميكيlllة محفlllزات الروبlllوت . المحفlllزات المعكوسlllة . عمlllل المسlllار الحركlllى  -الروبlllوت 

كيناماتيكlllا  ديناميكlllا  تحكlllم فlllى حركlllة الروبlllوت (السlllرعة والموضlllع)  . الlllتحكم فlllي قlllوى 
اعية الروبوت الثابت فى المواقع  الصlن - لغات برمجة الروبوت -الرؤية بالحاسب  -المحفزات 

 .التطبيقات الصناعية –

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
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  CEE 512 هندسة الحاسب  وحدة دراسية) 3(
ENG 104 المتطلب السابق مقدمة فى نظم الحاسب 

تصllميم وحllدات  –وحllدة التنفيllذ  –مجموعllة تعليمllات الحاسllب  –أساسllيات تنظllيم الحاسllبات 
 –تنظlيم الlذاكرة نظlم التشlغيل  -الlتحكم بlالميكرو برنlامج  –وحlدة الlتحكم  –الحساب والمنطlق 

مسlتويات التخlزين  –ادارة المكlان  –السياسlات  –االفتراضات وقياس االهlداف  –ادارة الوقت 
جم متllر –مواجهllة المسllتخدم  –هياكllل الملفllات  –الملفllات  –الصllفحات  –ترجمllة العنllاوين  –

 اساسيات الشبكات. –التزامن  –البرامج التفاعلية والمساعدة  –االوامر 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 513 أنظمة الرادار  وحدة دراسية) 3(
CEE 416 المتطلب السابق االتصاالت عن بعد 

أجهlزة االرسlال  –ذو التشlكيل التlرددى)  –دوبلlر  –اساسيات وانواع الرادار ( رادار نبضى 
قياس المlدى والزاويlة والسlرعة  -طرق التمييز فى قياسات الرادار  -الهوائيات  –واالستقبال 

تطبيقlات فlى  –خصائص االشارات المنعكسlة مlن األهlداف  -تحليل طرق البحث والمتابعة  -
 ية والمدنية واالستشعار عن بعد. المجاالت العسكر

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 514 الشبكات العصبية  وحدة دراسية) 3(
ENG 305المتطلب السابق تحكم ألى 

مقدمlllة للشlllبكات العصlllبية االصlllطناعية والمعالجlllة  -مقدمlllة للشlllبكات العصlllبية الطبيعيlllة 
تصlنيف الشlبكات العصlبية  -المكونات  الرئيسية للشبكات العصlبية االصlطناعية  -المتوازية 

التعلlllيم الموجlllة للشlllبكات العصlllبية  -االنتشlllار المتكlllرر  -االنتشlllار المرتlllد  -االصlllطناعية 
تطllوير الشllبكات العصllبية  -التعلllيم الllذاتي للشllبكات العصllبية االصllطناعية  -االصllطناعية 
النمllاذج  -خوارزميllات التعلllيم  -تركيllب الشllبكة  -تجميllع وتجهيllز البيانllات  -االصllطناعية 

الشllبكات  -نمllوذج بولتزمllان  -نمllوذج هونفيلllد  -المتعllددة للشllبكات العصllبية االصllطناعية 
 تطبيقات متعددة للشبكات العصبية االصطناعية. -العصبية والنظم الخبيرة 

  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 515 وتنفيذ الدوائر المطبوعة تصميم  وحدة دراسية) 3(
CEE 406المتطلب السابق أنظمة المعالج الدقيق 

السlllطحية ، المقاومlllات والمكثفlllات والملفlllات معالجlllة أحجlllام اللوحlllات للlllدوائر المطبوعlllة ، ال
للوحllات الllدوائر المطبوعllة الموصllلة ، المسllافات الموصllلة، المصllادر الحقيقيllة والموصllالت 

ختبlllار إلالموضlllعية والمعلقlllة ، متطلبlllات التبريlllد والكثافlllة الجماعيlllة ، ااألرضlllية، المكونlllات 
السطحي ، القوانين التصميمية لمختلف لوحات الدوائر المطبوعة وتطبيقاتها ، رقمي، تناظري، 
ترددي عالي ، فنية أوتوماتيكية وبرمجة تصميم اللوحات للدوائر المطبوعlة ، العنايlة باللوحlات 

ي، طباعة ضوئية، طباعlة بالسlلك سlكرين، تصlنيع اللوحlات اإللكترونيlة، قبل التحويل النموذج
، لوحlات متعlددة الطبقlات، ةالمطبوعl العمليات الميكانيكية اآللية فlي تكنولوجيlا لوحlات الlدوائر

 الطرق الفنية للحام، الطرق الفنية للمكونات المجمعة.

  
  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
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  CEE 516 الكترونيات صناعية  وحدة دراسية) 3(
CEE 204  المتطلب السابق ٢الكترونيات 

ألطوال و درجات الحlرارة، الموجlات الذاتيlة وطlرق اجهزة القياس: ااإللكترونيات في استخدام 
تنظlيم استعمالها في أجهlزة التخlابر ، دوائlر القواطlع اإللكترونيlة واسlتعماالتها ، اسlتعمالها فlي 

المرور ، جهاز قياس الشوشرة ، طرق التسخين المختلفة باستعمال الذبذبات عالية التردد للمواد 
الموصلة والالعازلة ، أجهزة الحساسية ، أجهزة األحمال ، أجهزة تسlجيل الحlرارة و المكبlرات 

 . أجهزة التحكم في منظومات القوي -أجهزة تحليل العادم -المغناطيسية

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 517 تصميم الدوائر االلكترونية عالية الكثافة  وحدة دراسية) 3(
CEE 402 المتطلب السابق ٢دوائر الكترونية 

البlاب منطlق   -NMOSترنزسlتوراتِ    -عاليlة الكثافlة، مخططlات التصlميم  دوائرِ التصميُم 
انظمlة التصlميم بالحاسlب   –التصlميم  قواعlد  -ماكينات الحالة المحlددة  - PLAsوالمفتاح ،  

CAD ◌َ-  ارات الllرعة اعتبllدرة   سllيط أال -والقllيالتخطllيط   –رضllات التخطllنيع  -تقنيllتص
  -التقنيlllات االخlllرى المتlllوفرة وMOSالتقنيتlllان االساسlllيتان  –ِ◌  -الlllدوائر عاليlllة الكثافlllة 

 .االنتشارى  كيميائيِ النقش ال -ري يصوتالالحفرِ◌ تقنياِت  -االكسدة 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 518 أنظمة االقمار الصناعية  وحدة دراسية) 3(
CEE 416 المتطلب السابق االتصاالت عن بعد 

عناصlllر القمlllر  –تقنيlllات التعlllديل  –وصlllلة تlllردد الراديlllو  –اعتبlllارات المlllدارات  –مقدمlllة 
نظم انتlل سlات و دى بlى  –تقنيات التوصل المتعدد  –عناصر المحطات االرضية  –الصناعى 

 المتحركات عبر االقمار الصناعية.االتصاالت الشخصية واتصاالت  –اس 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع 2
 

    CEE 519 أنظمة االتصاالت المحمولة  وحدة دراسية) 3(
CEE 416 المتطلب السابق االتصاالت عن بعد 

نظllام إتصllاالت المتحركllات  -نظريllة الحركllة للتليفونllات والبيانllات –نظllم التليفونllات التقليديllة 
طllرق  –هيكllل النظllام  -طllرق زيllادة سllعة النظllام –كفllاءة اسllتعمال الطيllف التllرددى  -التقليllدى

 –نمllوذج إنتشllار الموجllات  –التنقllل  –التllداخل فllى النظllام ذو الخاليllا  –التوصllيل المختلفllة 
التشlllفير  –وهيكلتlllه وتشlllفير القنlllاة  GSMنظlllام  –الخفlllوت والlllدوبلر فlllى النظlllام ذو الخاليlllا 

 إدارة النظام. –والتعديل 

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
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  CEE 520 وانتشار الموجاتالهوائيات   وحدة دراسية) 3(
CEE 301 أساسيات الكهرومغناطيسية CEE 407-المتطلب السابق موجات كهرومغناطيسية 

، أنمllاط Isotropicالتعllاريف والنظريllات األساسllية، صllياغة مشllاكِل اإلشllعاَع، مصllدر نقطllِة 
lllَل والقllرة ، درةَ الحقlllعة مكسب،الو المباشlllعاعِ الإالسlllتقطاب ال، إيةشlllوجالسlllْن ال، إى ِمlllعاع ِمlllش

 Udaهوائى خطّيِ، الهوائى المتجه الالخطّيِ، الهوائى تحليِل وتصميِم السلِك  - العناصِر الحاليةِ 
Yagi ، اريتمىllوائى دورى لوغllوائى  –هllات  هllِة، تقنيllقفتحllوائى ِياِسllية ات الهllادئ أساسllمب ،

ات الموجlه  والحيlز موجهرساِل، ال، خطوط إةِ الموجِة الكهرومغناطيسيالنتشار وتقنيات تحليلية 
 تَبَعثُر.ال، شبكات الموجات الدقيقة االساسية، الرنان 

  
  

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع ٢ معمل - تمرين /اسبوعةساع 2
 

  CEE 521 أنظمة إلكترونية متقدمة  وحدة دراسية) 3(
CEE 402 المتطلب السابق ٢دوائر الكترونية 

األنظمllة الصllوتية  -اإللكترونيllة التماثليllة والرقميllة أسllاليب وطllرق تصllميم وتحليllل األنظمllة 
الهlllاتف السlllيار  والمرئيlllة باسlllتخدام الموجlllات الدقيقlllة واألقمlllار الصlllناعية وكlllذلك تكنولوجيlllا

 والحاسب الشخصي .

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 522   شبكات السلكية ونظم المحمول  وحدة دراسية) 3(
CEE 416 المتطلب السابق االتصاالت عن بعد 

سllماَت الالسllلكي  ياخllذ فllى االعتبllار  الجوانllبَ مشllروَع متعllدّدَ لتصllميِم موجllِه يتضllمن المقllرر 
لِة، موصlإتفاقيlاِت بروتوكlوالت والتlي تَتضlّمُن شlبكاَت السlلكي و(المحمولة) و واألنظمِة النقَّالةِ 
، للمحمlllولوسllيط الدعِم لبروتوكllول اإلنترنllَت، االعتبlllار الllالمحمllول اخllذة فllى ربllط شllبكات 

ُ .يُكمُل الطالُب تجارَب والمحمولوتطبيقات   .صّمُم المشاريعَ ت

  
 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 

  CEE 523 مواضيع خاصة فى هندسة االتصاالت  وحدة دراسية) 3(
 المتطلب السابق موافقة القسم

مواضيع مختارة من القسم المختص تعكlس الموضlوعات الحديثlة والمسlتجدة فlى مجlال هندسlة 
 وتكنولوجيا اإلتصاالت.

 المحتوى

 النظرى /اسبوعةساع 2 معمل - تمرين /اسبوعةساع ٢
 


