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 والعملية عدد من المساقات النظريةني في االلكترونيات واالتصاالت تضم الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم المه

تخصص. ولتعزيز فهم المشارك للجانب النظري الفي  والمهارات الفنية التي تغطي معظم المجاالت المعرفية

 بمجموعهوإكسابه المهارات الفنية والخبرات الالزمة وإيماناً منا بأهمية التطبيق العملي فقد تم تدعيم البرنامج 

هذا يُقدَّم موزعة على المجاالت المعرفية المشمولة في هذا في البرنامج.  )مختبرات( من المساقات العملية مميزة

 -كالتالي: على فصلين دراسيين )فصل أول وفصل ثاني(ساعة تدريبية مقسمة  420من خالل البرنامج 

 -:الفصل األول

 المســـــــــــــــــاق التسلسل
ات التدريبيةعدد الساع  

عمليال نظريال  
 02 02 وااللكترونية مبادئ الدوائر الكهربائية 1

 12 02 مبادئ هندسة االتصاالت 0

 32 12 أجهزة القياس االلكترونيةعناصر و  3

4 
بمساعدة  االلكترونية الدوائر رسم ومحاكاة

 وبالحاس
12 32 

 42 12 الدوائر المطبوعة مشغل 5

ــــــــــــــاعاتمجموع الـســـــــ  
02 132 

022 
 

 -الفصل الثاني:

 المســـــــــــــــــاق التسلسل
 عدد الساعات التدريبية

عمليال نظريال  
 02 12 المتكاملة االلكترونية الدوائرمبادئ  1

 02 12 إلكترونيات االتصاالت 0

 02 12 الدوائر المنطقية 3

4 
مة والسال ورشة في الصيانة الكترونية

 المهنية
12 42 

 42 - تجارب عملية في االلكترونيات 5

 42 - المشروع 6

 مجموع الـســـــــــــــــــــــاعات
42 182 

002 
 

 

 



 وصف مساقات الدبلوم المهني في اإللكترونيات واالتصاالت

 -: الفصل األول

 مبادئ الدوائر الكهربائية وااللكترونية  -

أساسيات . البسيطة الكهربائيةدوائر الدوائر, تقنيات تحليل استعراض عناصر و متغيرات ال

. يتضمن هذا المساق تطبيقات عملية على بعض للضوء والترانزستوراتالديود والديود المشع 

 .الدوائر الكهربائية و االلكترونية

 مبادئ هندسة االتصاالت  -

، ل على اإلشارات الكهربائية، أنماط التعديوأنواعها ماهيتها التعرف على اإلشارات الكهربائية

إرسال، استقبالها وتحويلها من الشكل المتناظر إلى الشكل الرقمي. يترافق مع هذا المساق 

 اإلشارات الكهربائية.تطبيقات عملية على 

 أجهزة القياس االلكترونيةعناصر و   -

لالجهزه  نةو  المكااللكترونية  الكهربائية و يتعرف الطالب من خالل هذا المساق على العناصر

في قياس وفحص هذه  المستخدمة واألدوات األجهزةالترانسيستور بشكل عملي و و مثل الدايود

 في استخدامها. العامة السالمةالعناصر وكيفية االستخدام الصحيح لهذه االجهزه ومراعاة 

 وببمساعدة الحاس االلكترونية الدوائر رسم ومحاكاة  -

التخطيط ، المكونات اإللكترونية، الدوائر المطبوعة ساسياتأ .مقدمة في التصميم اإللكتروني

تقنيات  ،اعتبارات التصميم للدوائر خاصةلشكل الدوائر على اللوحات االلكترونية،  والتصميم

متعدد والحفر على اللوحة، تقنيات التصميم ال عمليات الطالء صور الدوائر على اللوحة،نقل 

االهتمامات البيئية في صناعة  و جودة واالعتماديةاليع القطع على اللوحة، جمتلحام، و، الطبقات

 اللوحات االلكترونية.

 الدوائر المطبوعة مشغل -

ها, القطع تخطيط واعتباراتو ال)أساليب الرسم  يدوي تصميم  :PCB  تصميمالمرحلة 

 تصوير الضوئي(ونظام ال CAD)تلقائي تصميم ،  تثقيب المخطط(فني، الالرسم  االلكترونية,

تجريد، ال، النقش، التحميض،  االشعه فوق البنفسجية (: العمليات اليدوية PCB المرحلة التصنيع

مرنة، تقنيات اللحام وحات الالل متعددة الطبقات وحاتلال. . االختبار النهائيالحفر، التجمع، لحام(

 .PCB  وإعادة العمل. االهتمامات البيئية في الصناعة



 -ي :الثانالفصل 

 المتكاملة االلكترونية الدوائرمبادئ  -

: مضخمات الجهد، ةخطيال التشغيلية اتمكبرالدوائر ،  التشغيلية اتمكبرالالتفاضلية ،  اتمكبرلاتصميم 

وتطبيقاتها العملية من  ائر الالخطيةوتطبيقات الد الجهد للتيار و التيار للجهد: مكبرات األجهزة، محوالت

 ائر الكترونية في المختبر.خالل تنفيذ الطالب لدو

 إلكترونيات االتصاالت -

أجهزة , AM أجهزة إرسال, التشويه( ،  جهري السعة والمستخلصات )خالطات مقدمة للضوضاء،

. ويقوم الطالب بعمل دوائر الكترونية FMاستقبال  و  و المميزات محدداتالاستقبال المتغاير الفوقي، 

 لمحاكاة المادة النظرية.

 منطقيةالدوائر ال -

يتعرف الطالب على أساسيات االلكترونيات و الدوائر الرقمية. البوابات المنطقية وإجراءات تصميمها 

ويطبق الطالب عملياً الموضوعات التي تم التطرق لها نظرياً والتي تشمل على تصميم وتطبيق الدوائر 

 وبوابات المنطق الرقمية.

 ورشة في الصيانة االلكترونية -

، أنواع الصيانة، كتيبات التشغيل والصيانة. اختبار المعدات والمعايرة. المعرفة لعامةا مةمقدمة والسالال

، األخطاء فحص. استراتيجيات الصيانة الوقائية والتصحيحية. لخصائص القطعةقياسات الالعملية و

تخدام يتم في هذا المساق التطرق السو  في الدائرة. منفردة و القطعة. اختبار اإلصالحالتشخيص، 

آلية إزالة هذه القطع في  القطع الكترونية على اللوحة المطبوعة وأيضاً  ووصل اللحام في لحم

عمل  بادئمالصحيحة والتعرف على آلية و سواستبدال القطع المعطلة حسب األسحالة اإلصالح 

 الكترونية. بعض األجهزة

 تجارب عملية في الكترونيات  -

وائر عملية تستخدم بمجاالت واسعة في الحياة العملية من بعمل د يقوم الطالب في هذا المساق

مكبرات للصوت ودوائر قدرة ودوائر إرسال واستقبال الصوت ودوائر التحكم والتعرف على 

 .تتعرض لها ابرز األعطال التي يمكن أن

 المشروع -

 يقوم الطالب فيها المختصينالتحقيق النظري والتنفيذ العملي لمشاريع خاصة تحت إشراف 

 .تنفيذ مشروع نظرياً وعملياً تصميم وب

 

 


