
 

 

 

 دليل الطالب لدرجت البكالوريوس فى هندست االتصاالث و المعلوماث بنظام الساعاث المعتمدة

 

  

1 

 
 
 
 
 
 

تشترط جميع برامج الدراسة إتمام 
الساعات المعتمدة لممقررات فى كل 
فصل. ويعقد إمتحان فى نياية كل 

لممعامل  بة من الدرجاتفصل دراسى. وفى بعض المقررات تخصص نس
يقدميا  التى الدراسة  مقرراتىذا الفصل يقدم و والتمارين الخاصة بالمقرر.

بالمقررات التى يتم تدريسيا ومحتويات ىذه  قائمةيعرض و البرنامج. 
 . المقررات

 
المقرر  لمجالبتدائية ترجع عادة اإلروف حيحدد كل مقرر بعدد من ال

 التى تأخذ   يمثل مستوى المقرر. فالمقرراتاضافة إلى عدد من ارأرقام اإلب
تختص بمقررات السنة اإلعدادية واليجوز التسجيل فييا  099-001ارأرقام 

 199-100عادة لطالب السنة ارأولى. والمقررات التى تأخذ ارأرقام 
تختص بطالب السنة ارأولى والثانية. والمقررات ذات ارأرقام  299-200و

والجدول  بعة.اة والر ثلطالب الفرقتين الثالتعطى  499-400و  300-399
 التالى يواضح استخدام الحروف ارأولى فى المقررات:

 
 لقسم المشرفا لرمزا

MATH 

CHEM 

PHYS 

 الرياضيات والفيزياء الهندسية 

ECE هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت 

CSE  هندسة الحاسبات والنظم 

UNC متطلبات الجامعة 

ENG ةمتطلبات هندسي 

 قائمت

 المقرراث
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 ال تدل جميع ىذه ارأحرف عمى التخصصات التى تعطى فييا الدرجة
 فبعاضيا يمثل متطمبات جامعة أومتطمبات ىندسية أو مقررات تخصصية.

توصيف المقررات إلى الفصل الدراسى الذى عادة يعطى فيو ىذا  يشيرو 
ة لمتغيير كما أنو ال يتم تدريس جميع مالمقرر. ولكن ىذه المواعيد قاب

بداية كل فصل دراسى تعرض شئون الطالب بالكمية  قبلرات كل عام. و المقر 
جدوال بالمقررات التى سوف يتم تدريسيا فى ىذا الفصل ومواعيد تدريسيا 

ويجب عمى الطالب أن يخططوا لبرنامج الدراسة  والقائمون عمى التدريس.
 الخاص بيم وأن يستعينوا بالمشرفين ارأكادميين المخصصين ليم  لتصميم

ختيار برنامج الدراسة. ساعة معتمدة  001 عددما اليقل عن  ويجب إتمام  وا 
 توزع كاآلتى: المعموماتهندسة اإلتصاالت و لمحصول عمى درحة بكالوريوس 

 
 

 
 

 عدد الساعات المعتمدة رمز المقرر إسم المقرر
 ساعة معتمدة UNC 041 2 1لغة إنجليزية 
 دةساعة معتم UNC 042 2 2لغة إنجليزية 

 ساعة معتمدة UNC 142 2 نظم مالية
 ساعة معتمدة UNC 143 2 تقارير فنية باللغة اإلنجليزية

 ساعة معتمدة UNC 144 3 نظم دعم القرار
 ساعة معتمدة UNC 245 3 إدارة نظم المعلومات

 ساعة معتمدة UNC 344 2 قانون اإلدارة
 ساعة معتمدة UNC 347 2 التسويق

 ساعة معتمدة UNC 446 3 الجودة الطرق الكمية لضبط
 ساعة معتمدة UNC 447 2 سلوك وظيفي ومهارات إتصال

 ساعة معتمدة UNC 448 3 إدارة مشروعات
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 1 ساعة معتمدة( 66)   (UNC)مقررات كمتطلبات جامعة 
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 عدد الساعات المعتمدة رمز المقرر إسم المقرر
 ساعة معتمدة MATH 001 3 1تفاضل وتكامل 

 ساعة معتمدة MATH 003 3  2تفاضل وتكامل 

 ساعة معتمدة MATH 002 3 1انيكا هندسيةميك

 ساعة معتمدة MATH 005 3 2ميكانيكا هندسية

 ساعة معتمدة MATH 106 3 معادالت تفاضلية

 ساعة معتمدة MATH 107 2 تفاضل وتكامل متعدد المتغيرات

 ساعة معتمدة MATH 208 3 رياضيات غير متصلة

 ساعة معتمدة MATH 209 3 إحتمال وإحصاء

 ساعة معتمدة PHYS 011 3 1اء فيزي
 ساعة معتمدة PHYS 012L 1 1فيزياء  معمل 

 ساعة معتمدة PHYS 013 3 2فيزياء 
 ساعة معتمدة PHYS 014L 1 2فيزياء  معمل 

 ساعة معتمدة CHEM  021 3 كيمياء
  CHEM معمل كيمياء

022L 
 ساعة معتمدة 1

 ساعة معتمدة ENG 031 3 1أساسيات الهندسة
 ساعة معتمدة ENG 032 3 2يات الهندسةأساس

 ساعة معتمدة ENG 111 3 الموادومقاومة خواص 

 ساعة معتمدة ENG 233 2 إقتصاد هندسى
 ساعة معتمدة ENG 234 3 والموائع ةحرارالأساسيات 

 ساعة معتمدة ENG 345 3 بحوث عمليات

 ساعة معتمدة ENG 368 2 نظم طاقة كهربية
 ساعة معتمدة ENG 369L 1 لنظم طاقة كهربية معم

 
 
 
 
 
 
 

 2 ساعة معتمدة( 55) (ECR)مقررات كمتطلبات هندسية 
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 عدد الساعات المعتمدة رمز المقرر إسم المقرر  
 ساعة معتمدة ECE 161 3 تحليل دوائر كهربية
 ساعة معتمدة ECE 171 3 إلكترونيات الجوامد

 ساعة معتمدة ECE 172 3 1إلكترونيات 

 ساعة معتمدة ECE 173L 1 معمل 1إلكترونيات 

 ساعة معتمدة ECE 264 3 غناطيسيةمجاالت كهروم
 ساعة معتمدة ECE 274 3 2إلكترونيات 
 ساعة معتمدة ECE 274L 1 معمل 2إلكترونيات 

 ساعة معتمدة ECE 275 3 إشارات ومنظومات

 ساعة معتمدة ECE 277 3 مقدمة نظم  اإلتصاالت

 ساعة معتمدة ECE 378 2 إتصاالت رقمية وتماثلية
 ساعة معتمدة ECE 378L 1 اثلية معملإتصاالت رقمية وتم

 ساعة معتمدة ECE 379 2 معالجة إشارات رقمية
 ساعة معتمدة ECE 379L 1 معالجة إشارات رقمية  معمل

 ساعة معتمدة CSE 051 2 برمجة بالحاسب
 ساعة معتمدة CSE 052L 1 برمجة بالحاسب معمل

 معتمدة ساعة CSE 153 2 بيانات وهندسة برمجيات ةمقدمة هيكل
 ساعة معتمدة CSE 154L 1 بيانات وهندسة برمجيات معمل ةهيكل

 ساعة معتمدة CSE 155  3 ندسة الحاسبهمقدمة 
 ساعة معتمدة CSE 156 3 معمار الحاسب
 ساعة معتمدة CSE 162 3 تصميم رقمى 

 ساعة معتمدة CSE 163L 1 تصميم رقمى   معمل
 ساعة معتمدة CSE 257 2 نظم تشغيل

 ساعة معتمدة CSE 258L 1 معمل ظم تشغيلن
 ساعة معتمدة CSE 265 2 قواعد بيانات

 ساعة معتمدة CSE 265 L 1 معمل   قواعد بيانات

 ساعة معتمدة CSE 276 2 نظم تحكم

 ساعة معتمدة CSE 276 L 1 نظم تحكم معمل

 ساعة معتمدة  CSE 357 2 برمجة اإلنترنت

 ساعة معتمدة CSE 357L 1 برمجة اإلنترنت معمل  

 ساعة معتمدة CSE 358 3 الرسم بالحاسب

 ساعة معتمدة CSE 358L 1 الرسم بالحاسب   معمل

 ساعة معتمدة CSE 359 2 تصميم معالجات دقيقة
 ساعة معتمدة CSE 359L 1 تصميم تصميم معالجات دقيقة معمل

 3 ساعة معتمدة( 64) لهندسة اإلتصاالت والمعلوماتمقررات كمتطلبات أساسية 
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 كاآلتى: قائمة المقررات اإلختيارية ومقررات التصميم اإلختيارية

 : اإللكترونيات واإلتصاالتالمجموعة األولى
  عدد الساعات المعتمدة رمز المقرر إسم المقرر
 مقرر تصميم ساعة معتمدة ECE 301 3 إلكترونيات اإلتصاالت

 مقرر تصميم ساعة معتمدة ECE 302 3 منظومات اإلتصاالت المحمولة   
  ساعة معتمدة ECE 303 3 اطيسيةنموجات كهرومغ

  ساعة معتمدة ECE 304 3 اإللكترونيات البصرية
 مقرر تصميم ساعة معتمدة ECE 401 3 تصميم دوائر متكاملة

 مقرر تصميم ساعة معتمدة ECE 402 3 دوائر ونبائط الترددات العالية
  ساعة معتمدة ECE 403 3 هندسة الميكروويف

  ساعة معتمدة ECE 404 3 الهوائيات
  ساعة معتمدة ECE 405 3 شبكات اإلتصاالت 

  ساعة معتمدة ECE 406 3 منظومات اإلتصاالت عن بعد 
  ساعة معتمدة ECE 407 3 معالجة صور رقمية 

موضوعات مختارة فى هندسة 
 اإللكترونيات واإلتصاالت          

ECE 408 3 ساعة معتمدة  

 

  المعمومات: الحاسبات و المجموعة الثانية
  عدد الساعات المعتمدة مقرررمز ال إسم المقرر

 مقرر تصميم ساعة معتمدة CSE 301 3 هندسة برمجيات

 مقرر تصميم ساعة معتمدة CSE302 3 أساسيات الحاسب وأمن الشبكات

  ساعة معتمدة CSE 303 3 أساسيات نظم المعلومات

  ساعة معتمدة CSE304 3 النظم الموزعة

 مقرر تصميم ة معتمدةساع CSE 401 3 الحاسب -تفاعل المستخدم

أنظمة المعلومات المعتمدة على 
 الويب

CSE 402 3 مقرر تصميم ساعة معتمدة 

  ساعة معتمدة CSE 403 3 معالجات اللغة

  ساعة معتمدة CSE 404 3 منظومات الوسائط

  ساعة معتمدة CSE 405 3 الخوارزمات الموازية

  ساعة معتمدة CSE406 3 تحليل القرارات

  ساعة معتمدة CSE 407 3 ة  المتضمنة والحقيقيةاألنظم

موضوعات مختارة فى هندسة 
 المعلوماتالحاسبات و

CSE 408 3 ساعة معتمدة  
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 4 معتمدة(ساعة  64) مقررات إختيارية ومقررات تصميم إختيارية 


