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 (اتصاالت /الهندسة الكهربائية)  في
 (مسار رسالة ) 

 

                         

 :أحكام وشروط عامة:  أوالا 
 .الدراسات العليا النافذة  برامج تتفق هذه الخطة مع تعليمات   .1

 :التخصصات اليت ميكن قبوهلا يف هذا الربنامج   .2

 بكالوريوس هندسة كهربائية بكافة ختصصاهتا               . 
 

 (. ووددال)  :شروط خاصة:   ثانياا 
 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 
 :ساعة معتمدة كما يلي( 11: )ةمواد إجباري .1
 

المتطلب 
 السابق

 نظري عملي
الساعات 
 المعتمدة

 رقم المادة سم المادةإ

  3 3 0309001 و مرشحاتشارية رقمية إ إدراءات 
  9 9  0309020 التقديريةالعمليات و شوائية العاملتغريات 
  3 3  0309021 (1)االوصاالت الرقمية 

3733901  3 3 0309022 نظرية املعلومات والرتميز 
3733903  3 3  0309029 شبكات االوصاالتحتليل 

  3 3 0309090  وأنظمة اإلشعاع اجملاالت الكهرومغناطيسية 
 

 :معتمدة يتم اختيارها مما يليساعات ( 6: )مواد اختيارية .2

 

المتطلب 
 السابق

 نظري عملي
الساعات 
 المعتمدة

 رقم المادة سم المادةإ

  3 3 3733930 الوصاالتل بالتصميم احملوس 
  3 3  3733904 االوصاالت أنظمةوصميم حتليل و 
  9 9 0309029 أنظمة االوصاالت الالسلكية 

3733903  3 3 3733900 اإلحصائيةت نظرية االوصاال 
3733901  3 3  3733909 (0)االوصاالت الرقمية 

  9 9  0309022 املعلوماتأنظمة اوصاالت 
  9 9  0309023  *يف االوصاالت خمتارةموضوعات 

3733993  9 9 0309091 انتشار املودات الكهرومغناطيسية 
3733993  9 9 0309092 نظرية ووصميم اهلوائيات 
3733993  9 9  0309099 بصريةاالوصاالت الأنظمة 

 وؤخذ ملرة واحدة مهما وغري املوضوع* 
 (.7973099)ساعات معتمدة ورقمها ( 9)رسالة جامعية  .3

 وصف المواد

 رقم اخلطّة   0339 ر
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 (ساعات معتمدة 3) إجراءات إشارية رقمية ومرشحات 7973071
وصميم . ات فورير السريعة واملتقطعةحتوير . Zحتويرات . مرادعة االنظمة واالشارات املتقطعة زمنيا  

مقدمة لتصميم انظمة ادراءات اشارية . دراءات اشارية رقمية متعددة املتغرياتإ. IIRو  FIRمرشحات 
 .دراءات اشارية رقميةوطبيقات إل. رقمية
 

 (ساعات معتمدة 3)                              التصاالتل بالتصميم المحوس 7973072
حماكاة ورميز ووشكيل اإلشارات .  حملاكاة أنظمة االوصاالت  SimulinkوMATLABمج استخدام برا

التمثيل الرياضي .  إستخدام التصميم احملوسب يف حتسني أداء املستقبالت.  وقصور قنوات اإلوصاالت
يِّزة مسائل األعداد املم. الطرق العددية حلل املعادالت اخلطية والالخطية.  ألنظمة اإلوصاالت وحّلها

 . مقدمة لربامج وصميم الدوائر االلكرتونية.  واملتجهات املمِّيزة
 

 (ساعات معتمدة 3) المتغيرات العشوائية والعمليات التقديرية 7973027
املتغريات . العمليات على املتغريات العشوائية. دوال التوزيع وكثافة التوزيع. املتغريات العشوائيةو  االحتمالية

. التقديريةخصائص الطيف للعمليات . العمليات التقديرية، سالسل ماركوف. ردة واملتعددةالعشوائية املف
 .وقدير الطيف

 
 (ساعات معتمدة 3)  ( 1)االتصاالت الرقمية  7973021

. QAM, DPSK, PSK, FSK, ASKكودات املصدر و  طرق التعديل الرقمية . وصاالتالمقدمة يف ا
وصميم اإلشارات للنقل . وطرقهواملزامنة التزامن .  الرتددي ، معدل اخلطأالقدرة، النطاق  :داءمعايري األ

 Fading) للخفوتوصميم اإلشارات للنقل على القنوات املعرضة .  على القنوات حمدودة النطاق

Links)مشروع حبث ، . 
 

 (ساعات معتمدة 3)  نظرية المعلومات والترميز 7973022
  7973021 :المتطلب السابق

َعدَّل والَتَشوُّه. ورميز املصدر. َعة الَقناةيس املعلومات وس  مقاي
ُ
الرتميز . الُكتلي الرتميز اخلطي. نظرية امل

َفكُّ الرتميز اللَّفيفي باستخدام   .الرتميز املصحح لألخطاء الوابلة. الرتميز اللَّفيفي.  BCHورميز. الَدْوريّ 
التعديل الرّتميزي . ضجيج داوس األبيض لي والرتميز اللَّفيفي يفأداء الرتميز الُكت. اإلْحت مال يَّة الُعْظَمى

ّ والرتميز املْخت رَب . الَعريشي يَّة  الرتميز التوربيِن   .للنَّدِّ

 
 

 (ساعات معتمدة 3) تحليل شبكات االتصاالت 7973023



 4 

  7973027 :المتطلب السابق
مناذ ج  .وزانوقوانني اإل ستقرارحالة اإلماركوف، سالسل . وهندسة حركة املعلومات نظريَّة الطَّابورمقدمة ل

 
ُ
نظمة وطبيقات على أ. معادالت إيرالنغ. الطوابري االساسية أنظمة. تَقَقطِّعاحلضور ذات الزمن املتصل وامل

مرور ُمَعدَّل ، زمقن التأخقريحجب اخلدمة،  احتمالية) األداء تُمعام ال نقل املعلومات،شبكات و اهلاوف 
 ، أنظمةولويَّةاملعتمدة على األ ، األنظمةطالتالعُ املعتمدة على  األنظمة(. اجلاهزيةردة د، املعلومقات

 .مشروع. احلجزو  ستفساراإل
 

 (ساعات معتمدة 3) تحليل وتصميم انظمة االتصاالت 7973020
 مايكروية، فضائية،) حتليل ووصميم قنوات االوصال .  الضجيج والتشويهمرادعة االوصاالت الشبيهة، 

 .مشروع. املرئية واملسموعة اإلذاعية أنظمة اإلوصاالت.  داء أنظمة اإلوصاالتأ. ...(
 

 (ساعات معتمدة 3) أنظمة االتصاالت الالسلكية 7973020
ب تَقْقسيم الرُّموز،  مرادعة لطرق املشاركة املشاركة ب تَقْقسيم الزََّمن، املشاركة ب تَقْقسيم الرتددات، املشاركة

َدةتَققْ املشاركة ب   َتعام 
ُ
التعديل، اإلْنت شار، وقدير   :وصميم أنظمة االوصاالت الالسلكية. سيم الرتددات امل

ميز واَزنَة والرتَّ
ُ
أنظمة املشاركة ب تَقْقسيم (. اجليل الثاين والثالث والرابع)أنظمة االوصاالت اخللوية . القناة، امل

نة َتزام نة والالُمَتزام 
ُ
م. الرُّموز امل أنظمة االقمار . طرق َحْذف التَّداُخلو أداء أنظمة املشاركة .  يزوزاُمن الرتَّ
ل يَّةاالوصاالت الدَّ  أنظمة. الصناعية  .الالسلكية االوصالبروووكوالت الشبكات الالسلكية و . اخ 

 

 (ساعات معتمدة 3) نظرية االتصاالت االحصائية 7973026
  7973027 :المتطلب السابق

، وقدير -Mفرضيات . مسائل الكشف الثنائي البسيط واملركب :دير التقليديمقدمة لنظرية الكشف والتق
كشف االشارات يف . متثيل العمليات العشوائية. العوامل العشوائية وغري العشوائية والتقدير متعدد العوامل

 .مرشحات كاملن .ضجيج داوس االبيض والتقدير اخلطي والالخطي
 

 (ساعات معتمدة 3) (2)اإلتصاالت الرقمية  7973020
  7973021 :المتطلب السابق

املشاركة ب تَقْقسيم : طرق املشاركة. الرتميز بناء  على اإلْست جابَة اجلزئية. مرادعة لطرق التعديل الرَّقمي
َدة الزََّمن، املشاركة ب تَقْقسيم الرتددات، املشاركة ب تَقْقسيم الرُّموز، املشاركة َتعام 

ُ
جلمع ا. ب تَقْقسيم الرتددات امل

ميز   (MIMO) األنظمة ذات املداخل واملخارج املتعددة.  التعديل الرّتميزي الَعريشي: بني التعديل و الرتَّ
 .مشروع  .األداء معايري. والتقَّْرشيح املكاين
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 (ساعات معتمدة 3) المعلوماتاتصاالت أنظمة  7973021
تزا. بديلتَّ مقدمة لشبكات اإلوصاالت وشبكات ال

ُ
            م ن والالُمتزام ن، أنظمةاإلرسال امل

SDH/SONET، ربط . الواسع أنظمة نقل املعلومات ذات النطاق. صميم وختطيط أنظمة اهلاوفو
نقل . ضمان ُمستوى األداء.  ، عمليات حتديد املسار يف اإلنرتنت(IP)  الشبكات وبروووكول اإلنرتنت

الدمج مع الشبكات . نقل املعلومات بكاتختطيط ش. ودفق الصوت والصورة. الصوت عرب اإلنرتنت
 .مشروع. محاية البيانات. اخللوية والالسلكية

 
 (ساعات معتمدة 3) موضوعات مختارة في االتصاالت  7973029

 .حيدد موضوع املادة عند طرحها 

 
 (ساعات معتمدة 3) المجاالت الكهرومغناطيسية وأنظمة االشعاع 7973007

معادلة املودة واملودة املستوية العامة يف اوساط .  مبا يف ذلك شروط احلدودمرادعة معادالت ماكسويل 
انعكاس . غانسياب الطاقة ومتجه بوينتن.  الوعاين من الفقد واخرى وعاين من الفقد واخرى موصلة

 وصنيف احلاالت واملبدأ العام خلطوط النقل مبا يف ذلك نظام.  وانكسار ووبعثر املودات الكهرومغناطيسية
اشعاع املودات . الفجوات الرنانة .(دليل املودات)ونظام املوصل الواحد ( الكابل احملوري)املوصلني 

 . الكهرومغناطيسية واهلوائيات
 

 (ساعات معتمدة 3) انتشار الموجات الكهرومغناطيسية 7973001
  (7973007) :المتطلب السابق

وصرف . زقمبدا هاجين .انتقال املودةاحنياز و وانكسار و  انعكاس.  معادلة املودة .اعناصر املودة واستقطاهب
انتشار املودة . طبيعة الغالف اجلوي. املودات غري احملصورة يف بيئة الغالف اجلوي ووأثري سطح االرض 

انتشار املودات يف .  طبيعة الغالف االيوين. املودات السطحية.  املودات الفراغية.  يف الغالف اجلوي
موضوعات خاصة يف انتشار . املودات السماوية. اثر اجملال املغناطيسي االرضي. الغالف االيوين

 .املودات
 
 
 
 

 (ساعات معتمدة 3) نظرية وتصميم الهوائيات 7973002
  (7973007) :المتطلب السابق



 6 

.  يسيةدهود املتجهات الكهربائية واملغناط.  مبدأ االشعاع وانواع اهلوائيات والعوامل املختلفة للهوائيات
.  حتليل ووركيب اهلوائيات. اهلوائيات احللقية. اهلوائيات السلكية فوق االسطح املوصلة. اهلوائيات السلكية

.  هوائيات الفتحة مبا يف ذلك الثقوب واألبواق.  يف اهلوائيات االقرتان التباديل. الطرق العددية يف اهلوائيات
 . مواضيع خاصة يف اهلوائيات. اهلوائيات العاكسة

 
 (ساعات معتمدة 3) أنظمة االتصاالت البصرية 7973003

  7973007 :المتطلب السابق
.  والتشتت لاالضمحال. ألياف املودة الواحدة ومتعددة األمواج. البصريةاأللياف . نظرة شاملة للمادة

. لضوء ووطبيقاهتامضخمات ا. وصلةاملووليد أشعة الليزر، الليزر يف املواد شبه  .االنتشار املوده لألمواج
أنظمة    .احلساسية والفعالية الكمية.  البصرية اجملسات واملستقبالت. طرق التجميع.  طرق وعديل الضوء

الالخطية  البصرية ةألنظما. الرقمية البصريةاملودم الضوئي، شبكات االوصاالت : البصريةوصاالت الا
 . مشروع حبث. البصريةطرق التحليل والنمذدة العددية يف االنظمة . والسيلتون

 
 (ساعات معتمدة 9) رسالة جامعية 7973099
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 الجامعة األردنية
 

 

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

  

 
 
 
 

 ةـة الدراسيـالخط
 
 

 الماجستيرة ـــــــــدرج
 

 في
 
 

 (شامل)إتصاالت  /ةــة الكهربائيــالهندس
 
 
 

 5002 -عام الخطة 
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 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (اتصاالت /الهندسة الكهربائية)  في

 (مسار شامل ) 
 

                      
 :أحكام وشروط عامة:  أوالا 

 .الدراسات العليا النافذة برامجتتفق هذه الخطة مع تعليمات .  1
 :التخصصات اليت ميكن قبوهلا يف هذا الربنامج.  2

 بكالوريوس هندسة كهربائية بكافة ختصصاهتا.                

 

 (.ال وودد)  :شروط خاصة:   ثانياا 
 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 
 :ساعة معتمدة كما يلي( 20: )ةمواد إجباري .1

 

 نظري عملي المتطلب السابق
الساعات 
 المعتمدة

 رقم المادة سم المادةإ

  3 3 0309001 و مرشحاتشارية رقمية إ إدراءات 
  9 9  0309020 التقديريةالعمليات و العشوائية املتغريات 
  3 3  0309021 (1)االوصاالت الرقمية 

3733901  3 3 0309022 نظرية املعلومات والرتميز 
3733903  9 9  0309029 شبكات االوصاالتحتليل 

  9 9  0309024 االوصاالت أنظمةوصميم حتليل و 
  3 3 0309090  وأنظمة اإلشعاع اجملاالت الكهرومغناطيسية 

3733993  9 9   0309099 بصريةاالوصاالت الأنظمة 
 

 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 9: )مواد اختيارية .2

 نظري عملي المتطلب السابق
الساعات 
 المعتمدة

 م المادةرق سم المادةإ

  9 9 0309002 الوصاالتل بالتصميم احملوس 
  9 9 0309029 أنظمة االوصاالت الالسلكية 

3733903  9 9  0309020 حصائيةإلانظرية االوصاالت 
0309021  9 9  0309020 (2)االوصاالت الرقمية 

  9 9  0309022 املعلوماتأنظمة اوصاالت 
  9 9  0309023  *االوصاالت يف خمتارةموضوعات 

3733993  9 9 0309091 انتشار املودات الكهرومغناطيسية 
3733993  9 9 0309092 نظرية ووصميم اهلوائيات 

 وؤخذ ملرة واحدة مهما وغري املوضوع* 
 (.7973091)امتحان شامل .  3

 

 رقم اخلطّة   0339 ش
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 وصف المواد
 (ساعات معتمدة 3) إجراءات إشارية رقمية ومرشحات 7973071

وصميم . حتويرات فورير السريعة واملتقطعة. Zحتويرات . عة االنظمة واالشارات املتقطعة زمنيا  مراد
دراءات اشارية إمقدمة لتصميم انظمة . دراءات اشارية رقمية متعددة املتغرياتإ. IIRو  FIRمرشحات 

 .دراءات اشارية رقميةإلوطبيقات . رقمية
 

 (ساعات معتمدة 3)                              التصاالتل بالتصميم المحوس 7973072
حماكاة ورميز ووشكيل اإلشارات .  حملاكاة أنظمة االوصاالت  SimulinkوMATLABاستخدام برامج 

التمثيل الرياضي .  إستخدام التصميم احملوسب يف حتسني أداء املستقبالت.  وقصور قنوات اإلوصاالت
مسائل األعداد املميِّزة . دية حلل املعادالت اخلطية والالخطيةالطرق العد.  ألنظمة اإلوصاالت وحّلها

 . مقدمة لربامج وصميم الدوائر االلكرتونية.  واملتجهات املمِّيزة
 

 (ساعات معتمدة 3) المتغيرات العشوائية والعمليات التقديرية 7973027
املتغريات . ليات على املتغريات العشوائيةالعم. دوال التوزيع وكثافة التوزيع. املتغريات العشوائيةو  االحتمالية

. التقديريةخصائص الطيف للعمليات . العمليات التقديرية، سالسل ماركوف. العشوائية املفردة واملتعددة
 .وقدير الطيف

 
 (ساعات معتمدة 3)  ( 1)االتصاالت الرقمية  7973021
. QAM, DPSK, PSK, FSK, ASKكودات املصدر و  طرق التعديل الرقمية . وصاالتمقدمة يف اال

وصميم اإلشارات للنقل . وطرقهواملزامنة التزامن .  القدرة، النطاق الرتددي ، معدل اخلطأ :داءمعايري األ
 Fading) للخفوتوصميم اإلشارات للنقل على القنوات املعرضة .  على القنوات حمدودة النطاق

Links)مشروع حبث ، . 
 

 (ساعات معتمدة 3)  رميزنظرية المعلومات والت 7973022
  7973021 :المتطلب السابق

َعدَّل و الَتَشوُّه. ورميز املصدر. َعة الَقناةمقاييس املعلومات وس  
ُ
الرتميز . الُكتلي الرتميز اخلطي. نظرية امل

باستخدام  َفكُّ الرتميز اللَّفيفي  .الرتميز املصحح لألخطاء الوابلة. الرتميز اللَّفيفي.  BCHورميز. الَدْوريّ 
التعديل الرّتميزي . ضجيج داوس األبيض أداء الرتميز الُكتلي والرتميز اللَّفيفي يف. اإلْحت مال يَّة الُعْظَمى

ّ والرتميز املْخت رَب . الَعريشي يَّة  الرتميز التوربيِن   .للنَّدِّ
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 (ساعات معتمدة 3) تحليل شبكات االتصاالت 7973023
  7973027 :المتطلب السابق

مناذ ج  .وزانوقوانني اإل ستقرارحالة اإلسالسل ماركوف، . وهندسة حركة املعلومات نظريَّة الطَّابورمقدمة ل
 
ُ
نظمة وطبيقات على أ. معادالت إيرالنغ. الطوابري االساسية أنظمة. تَقَقطِّعاحلضور ذات الزمن املتصل وامل

مرور ُمَعدَّل ، زمقن التأخقريحجب اخلدمة،  احتمالية) األداء تُمعام ال نقل املعلومات،شبكات و اهلاوف 
 ، أنظمةولويَّةاملعتمدة على األ ، األنظمةطالتالعُ املعتمدة على  األنظمة(. اجلاهزيةدردة ، املعلومقات

 .مشروع. احلجزو  ستفساراإل
 

 (ساعات معتمدة 3) تحليل وتصميم انظمة االتصاالت 7973020
مايكروية، فضائية، ) حتليل ووصميم قنوات االوصال .  لتشويهالضجيج وامرادعة االوصاالت الشبيهة، 

 .مشروع. املرئية واملسموعة اإلذاعية أنظمة اإلوصاالت.  داء أنظمة اإلوصاالتأ. ...(
 

 (ساعات معتمدة 3) أنظمة االتصاالت الالسلكية 7973020
ب تَقْقسيم الرُّموز،  يم الرتددات، املشاركةاملشاركة ب تَقْقسيم الزََّمن، املشاركة ب تَقْقس ،مرادعة لطرق املشاركة

َدةاملشاركة ب   َتعام 
ُ
التعديل، اإلْنت شار، وقدير   :وصميم أنظمة االوصاالت الالسلكية. تَقْقسيم الرتددات امل

ميز واَزنَة والرتَّ
ُ
يم أنظمة املشاركة ب تَقْقس(. اجليل الثاين والثالث والرابع)أنظمة االوصاالت اخللوية . القناة، امل

َتزام نة والالُمَتزام نة
ُ
ميز. الرُّموز امل أنظمة االقمار . طرق َحْذف التَّداُخلو أداء أنظمة املشاركة .  وزاُمن الرتَّ
ل يَّةاالوصاالت الدَّ  أنظمة. الصناعية  .الالسلكية االوصالبروووكوالت الشبكات الالسلكية و . اخ 

 

 (مدةساعات معت 3) نظرية االتصاالت االحصائية 7973026
  7973027 :المتطلب السابق

، وقدير -Mفرضيات . مسائل الكشف الثنائي البسيط واملركب :مقدمة لنظرية الكشف والتقدير التقليدي
كشف االشارات يف . متثيل العمليات العشوائية. العوامل العشوائية وغري العشوائية والتقدير متعدد العوامل

 .مرشحات كاملن .لالخطيضجيج داوس االبيض والتقدير اخلطي وا
 

 (ساعات معتمدة 3) (2)اإلتصاالت الرقمية  7973020
  7973021 :المتطلب السابق

املشاركة ب تَقْقسيم : طرق املشاركة. الرتميز بناء  على اإلْست جابَة اجلزئية. مرادعة لطرق التعديل الرَّقمي
َدة م الرُّموز، املشاركةالزََّمن، املشاركة ب تَقْقسيم الرتددات، املشاركة ب تَقْقسي َتعام 

ُ
اجلمع . ب تَقْقسيم الرتددات امل

ميز   (MIMO) األنظمة ذات املداخل و املخارج املتعددة.  التعديل الرّتميزي الَعريشي: بني التعديل والرتَّ
 .مشروع  .األداء معايري. و التقَّْرشيح املكاين
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 (ساعات معتمدة 3) المعلوماتاتصاالت أنظمة  7973021
تزام ن والالُمتزام ن، أنظمة. بديلتَّ مقدمة لشبكات اإلوصاالت وشبكات ال

ُ
         SDH/SONET  اإلرسال امل

ربط الشبكات وبروووكول . الواسع أنظمة نقل املعلومات ذات النطاق. صميم و ختطيط أنظمة اهلاوفو
. نقل الصوت عرب اإلنرتنت. ءضمان ُمستوى األدا.  ، عمليات حتديد املسار يف اإلنرتنت(IP) اإلنرتنت

محاية . الدمج مع الشبكات اخللوية و الالسلكية. نقل املعلومات ختطيط شبكات. ودفق الصوت و الصورة
 .مشروع. البيانات

 
 (ساعات معتمدة 3) موضوعات مختارة في االتصاالت  7973029

 .حيدد موضوع املادة عند طرحها 

 
 (ساعات معتمدة 3) وأنظمة االشعاعالمجاالت الكهرومغناطيسية  7973007

معادلة املودة واملودة املستوية العامة يف اوساط .  مرادعة معادالت ماكسويل مبا يف ذلك شروط احلدود
انعكاس . غانسياب الطاقة ومتجه بوينتن.  الوعاين من الفقد واخرى وعاين من الفقد واخرى موصلة

وصنيف احلاالت واملبدأ العام خلطوط النقل مبا يف ذلك نظام  . وانكسار ووبعثر املودات الكهرومغناطيسية
اشعاع املودات . الفجوات الرنانة .(دليل املودات)ونظام املوصل الواحد ( الكابل احملوري)املوصلني 

 . الكهرومغناطيسية واهلوائيات
 

 (ساعات معتمدة 3) انتشار الموجات الكهرومغناطيسية 7973001
  (7973007) :المتطلب السابق

وصرف . زقمبدا هاجين .انتقال املودةاحنياز و انعكاس وانكسار و .  معادلة املودة .اعناصر املودة واستقطاهب
انتشار املودة . طبيعة الغالف اجلوي. املودات غري احملصورة يف بيئة الغالف اجلوي ووأثري سطح االرض 

انتشار املودات يف .  طبيعة الغالف االيوين. املودات السطحية.  املودات الفراغية.  يف الغالف اجلوي
 موضوعات خاصة يف انتشار املودات. املودات السماوية. اثر اجملال املغناطيسي االرضي. الغالف االيوين

 
 
 
 

 (ساعات معتمدة 3) نظرية وتصميم الهوائيات 7973002
  (7973007) :المتطلب السابق
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.  دهود املتجهات الكهربائية واملغناطيسية.  ل املختلفة للهوائياتمبدأ االشعاع وانواع اهلوائيات والعوام
.  حتليل ووركيب اهلوائيات. اهلوائيات احللقية. اهلوائيات السلكية فوق االسطح املوصلة. اهلوائيات السلكية

.  ب واألبواقهوائيات الفتحة مبا يف ذلك الثقو .  يف اهلوائيات االقرتان التباديل. الطرق العددية يف اهلوائيات
 . مواضيع خاصة يف اهلوائيات. اهلوائيات العاكسة

 
 (ساعات معتمدة 3) أنظمة االتصاالت البصرية 7973003

  7973007 :المتطلب السابق
.  والتشتت لاالضمحال. ألياف املودة الواحدة و متعددة األمواج. البصريةاأللياف  . نظرة شاملة للمادة

. مضخمات الضوء ووطبيقاهتا. وصلةاملووليد أشعة الليزر، الليزر يف املواد شبه  .االنتشار املوده لألمواج
أنظمة    .احلساسية والفعالية الكمية.  البصرية اجملسات واملستقبالت. طرق التجميع.  طرق وعديل الضوء

الخطية ال البصرية ةألنظما. الرقمية البصريةاملودم الضوئي، شبكات االوصاالت : البصريةوصاالت الا
 . مشروع حبث. البصريةطرق التحليل والنمذدة العددية يف االنظمة . والسيلتون

 
  امتحان شامل 7973090

   
 
 

          


