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قسم العلوم التطبيقية والحاسوب
تخصص تكنولوجيا الهواتف النقالة
Mobile Phone Technology
الخطة الدراسية 2021
برنامج الدراسة :دبلوم متوسط (سنتان)
عدد الساعات 72 :ساعة معتمدة
شروط القبول لبرنامج تكنولوجيا الهواتف النقالة:
علمي
صناعي
√

ادبي

فندقي

استدراكي

استدراكي

الريادة
واالعمال
استدراكي

شرعي
استدراكي

اقتصاد
منزلي
استدراكي

زراعي

تكنولوجيا

استدراكي

معلومات

استدراكي

√

فيزياء

رياضيات

الهدف العام للبرنامج :تخريج الفنيين المؤهلين االكفاء في صيانة وبرمجة الهواتف النقالة على اختالف انواعها
االهداف الخاصة للبرنامج:


يهدف البرنامج إلى المساهمة في سد حاجة (فلسطين – الضفة الغربية) والسوق المجاور من الفنيين المؤهلين في صيانة
الهواتف النقالة .



تعميق فهم الطالب في العمل مع تطبيقات أجهزة الهواتف النقالة وتكنولوجيا االتصاالت الالسلكية.



تزويد الطالب بمهارة فك وتركيب وصيانة وبرمجة االجهزة النقالة.



تخريج فنيي قادرين علي العمل في سوق العمل واالعتماد على الذات قادرين علي القيام بإنشاء مشروع خاص بهم .



تطوير مهارة الطالب على العمل من خالل شركات االتصاالت السلكية والالسلكية المختلفة.



تطوير مهارات التعلم المستمر الشخصي والمهني من خالل مواكبة التطور السريع للعلم والمعرفة.



القدرة على برمجة و صيانة أجهزة االتصاالت المختلفة من أجهزة لوحية وملحقاته وأجهزة االتصاالت.



فتح مجال جديد للعمل في عصر تكنولوجيا الهواتف النقالة المنفتح و المتطور والذي أصبح ال غنى لنا عنه.
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المخرجات التعليمية للبرنامج:


اإللمام بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الرقمية والقدرة على مواكبة التطور في مجال تكنولوجيا األجهزة النقالة.



المقدرة على صناعة البرامج الخدماتية والتطبيقية المختلفة عبر أهم لغات البرمجة وأكثرها تطو ار للوصول لبيئة البرامج
الجاهزة والخاصة بتكنولوجيا الهواتف الذكية.



القدرة على صيانة أجهزة االتصال السلكي والالسلكي من خالل اكتشاف وتشخيص األعطال المادية وفك وتركيب القطع

االلكترونية.


التفاعل مع نظم التشغيل المختلفة الخاصة بالهواتف المحمولة واإلدارة البرمجية الخاصة بها.



القدرة على استرجاع المعلومات في أجهزة الهواتف المحمولة واللوحات الذكية والتعامل مع التكنولوجيا الرقمية حسب
االحتياجات عبر مختلف األشكال ( نصوص – صوت – صورة  -فيديو  -تأثيرات بكافة أشكال الوسائط المتعددة ).



القدرة على برمجة وصيانة األجهزة االلكترونية الذكية األخرى مختلفة الدوائر والتركيب كأجهزة التتبع واألجهزة اللوحية.



القدرة على حماية البيانات المستخدمة والهامة منها وادراك الخصوصية الهامة بذالك.



التفاعل في سوق العمل بشكل مباشر حيث سيكسبه البرنامج خبرة علمية وفنية وادارية وتدريبا مراقبا قبل االنخراط في
سوق العمل.

فرص عمل الخريجين:


مكاتب الدعم الفني في مؤسسات القطاع العام الخاصة باالتصاالت.



معارض بيع الهواتف التقليدية والذكية و تكنولوجيا االتصاالت .



مراكز صيانة الهواتف المحمولة و الوحدات الفنية عبر شركات االتصاالت.



شركات بيع وصيانة األجهزة اللوحية والذكية وملحقاته.



شركات بيع وصيانة ودعم األجهزة اإللكترونية.



إدارة عمل مشروع تجاري خاص به.



األعمال البرمجية واألسواق البرمجية المختلفة بأجهزة الهواتف المحمولة الذكية.



العمل الحر من خالل االنترنت . Free Lancing
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الخطة الدراسية للبرنامج:
اوال :متطلبات الكلية ( 15ساعة معتمدة) موزعة كما يلي:
 .1متطلبات الكلية االجبارية ( 12ساعة معتمدة):
Course Name

رقم المساق

اسم المساق

س .م

س .ن

س.ع

م.س

D0110

اللغة العربية

3

3

-

-

D0111

مقدمة في استخدام الحاسوب

3

3

-

-

D0112

النشاط الرياضي

1

1

-

-

Physical Activity

D0120

اللغة اإلنجليزية

3

3

-

-

English Language

D0121

ريادة األعمال

2

2

-

-

Entrepreneurship

Arabic Language
Introduction to Computer
Science

 .2متطلبات الكلية االختيارية ( 3ساعة معتمدة):
رقم المساق

اسم المساق

س .م

س .ن

س.ع

م.س

D0230

دراسات في الفكر اإلسالمي

3

3

-

-

D0250

مكافحة الفساد "تحديات وحلول"

3

2

1

-

Course Name
Studies in Islamic thought
& Anti-Corruption "Challenges
"Solutions

ثانيا  :متطلبات القسم االجبارية ( 5ساعة معتمدة):
رقم المساق اسم المساق

Course Name

س .م

س .ن

س.ع

م.س

D0115

مهارات االتصال والتواصل

2

2

-

-

Communication Skills

D0117

تطبيقات تكنولوجية

3

3

-

-

Technological Applications
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Program Requirements (52 C.H)
Course Name

) ساعة معتمدة52 (  متطلبات التخصص االجبارية:ثالثا

س.م

ع.س

 ن.س

م. س

--

1

2

3

تكنولوجيا االتصاالت المتنقلة

D3123

Mobile Programming 1

D0111

2

1

3

1برمجيات المحمول

D3124

Practical Applications 1

--

3

0

3

1 تطبيقات عملية

D3125

Introduction to Databases

--

2

2

مقدمة في قواعد البيانات

D3171

علم الرقميات

D3231

Mobile Telecommunication
Technology

Digital Science

اسم المساق

رقم المساق

D3125

1

2

3

D3125

3

0

3

D3123

1

2

3

هوائيات وانتشار الموجات

D3233

Mobile Programming 2

D3124

2

1

3

2برمجيات المحمول

D3234

Practical Applications 2

D3125

3

0

3

2 تطبيقات عملية

D3235

Multimedia in Mobile

D0111

2

0

2

الوسائط المتعددة في المحمول

D3241

Electrical And Logic Circuits

D3231

1

2

3

الدوائر الكهربائية والمنطقية

D3243

Practical Applications 3

D3235

3

0

3

3 تطبيقات عملية

D3244

--

2

0

2

مواضيع مختارة

D3245

Field Training

D3244

2

0

2

تدريب ميداني

D3246

graduation project

D3244

1

1

2

مشروع التخرج

D3248

Practical Applications 4

D3244

3

0

3

4 تطبيقات عملية

D3250

Mobile Programming 3

D3234

2

1

3

3 برمجيات المحمول

D3260

--

0

3

3

مبادئ الدوائر الكهربائية

D5101

D5101

1

2

3

الكترونيات

D5105

33

19

52

المجموع

Technical Drawing and PCB
Circuits

Antennas and Wave
Propagation

Selected Topics

Principles of Electrical
Circuits
Electronics

الرسم التقني والدوائر

المطبوعة

D3232
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الخطة االسترشادية للبرنامج:
الفصل األول
الفصل

رقم المساق

اسم المساق

س  .م س.ن س.ع متطلب سابق  /متزامن

1

D0110

اللغة العربية

3

3

0

--

1

D0111

مقدمة في استخدام الحاسوب

3

2

3

--

1

D0112

النشاط الرياضي

1

0

3

--

1

D3125

تطبيقات عملية 1

3

0

9

--

1

D5101

مبادئ الدوائر الكهربائية

3

2

3

--

1

D3123

تكنولوجيا االتصاالت المتنقلة

3

2

3

--

1

D3171

مقدمة في قواعد البيانات

2

2

0

--

18

11

21

الفصل

رقم المساق

المجموع

الفصل الثاني
اسم المساق

س  .م س.ن س.ع متطلب سابق  /متزامن

2

D0120

اللغة اإلنجليزية

3

3

--

2

D0121

ريادة األعمال

2

1

3

--

2

D5105

الكترونيات

3

2

3

D5101

2

D0117

تطبيقات تكنولوجية

3

3

--

2

D3124

برمجيات المحمول1

3

1

6

D0111

2

D3235

تطبيقات عملية 2

3

0

9

D3125

2

D3241

الوسائط المتعددة في المحمول

2

0

19

10

المجموع

D0111
21
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الفصل الثالث
الفصل

رقم المساق

3

---

اسم المساق

س  .م س.ن س.ع متطلب سابق  /متزامن

متطلب كلية اختياري

3

--

--

--

3

D3231

علم الرقميات

3

2

3

D3122

3

D3232

الرسم التقني والدوائر المطبوعة

3

0

9

D3122

3

D3233

هوائيات وانتشار الموجات

3

2

3

D3123

3

D3234

برمجيات المحمول2

3

1

6

D3124

3

D3244

تطبيقات عملية 3

3

0

9

D3235

18

5

30

الفصل

رقم المساق

المجموع

الفصل الرابع
اسم المساق

س  .م س.ن س.ع متطلب سابق  /متزامن

4

D0115

مهارات االتصال والتواصل

2

2

--

4

D3260

برمجيات المحمول 3

3

1

2

D3234

4

D3243

الدوائر الكهربائية والمنطقية

3

2

3

D3231

4

D3250

تطبيقات عملية 4

3

0

9

D3244

4

D3245

مواضيع مختارة

2

0

6

--

4

D3246

تدريب ميداني

2

0

6

--

4

D3248

مشروع التخرج

2

1

3

17

6

29

المجموع
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وصف المساقات:
 أوالً :مساقات متطلبات الكلية اإلجبارية ( )12ساعة معتمدة
رقم المساق

D0110

المساق باللغة العربية

اللغة العربية

المساق باللغة االنجليزية

Arabic Language

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
يتناول هذا المساق تعريف الطالب بطرق تنمية األلفاظ والمعاجم واألخطاء الشائعة واإلمالء والترقيم ووحدة

وصف المساق

التذوق الجمالي ،وفن القصة وفن السيرة ووحدة االستطالع الثقافي وتشمل :موسيقى الشعر الحر واللغة
العربية والحضارة الحديثة والقضية العربية ومشكلة الخط العربي ووحدة األداء الوظيفي وتشمل :القراءات

بأنواعها والتعبير كتابة التقارير الفنية باللغة العربية.

رقم المساق

D0120

المساق باللغة العربية

اللغة اال نجليزية

المساق باللغة االنجليزية

English Language

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
يهدف هذا المساق الى تطوير المهارات االساسية األربعة لدى الطالب وهي :الكتابة والقراءة واالستيعاب

وصف المساق

واللفظ الصحيح والمحادثة ،وكذلك تطوير قواعد اللغة االنجليزية األساسية والتي تشمل األفعال والكالم
المباشر وحروف الجر والجملة الشرطية كما يهدف الى إمداد الطالب بالكلمات والمصطلحات االنجليزية

التي تتعلق بحياة الطالب اليومية والعملية ،وكتابة التقارير باللغة االنجليزية.
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رقم المساق

D0111

المساق باللغة العربية

مقدمة في استخدام الحاسوب

المساق باللغة االنجليزية

Introduction to Computer

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
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يتعرف الطالب على المكونات المادية للحاسوب وبرمجياته واستخدامها في معالجة النصوص وبناء
البيانات المجدولة وتصميم قواعد البيانات والعروض التقدمية .يبدأ المساق بالتعريف بالحاسوب وأهميته

ويتناول أهم المعدات المستخدمة لإلدخال واإلخراج والمعالجة والتخزين كما يتناول العالقة بين تكنولوجيا
وصف المساق

المعلومات والمجتمع والمشكالت المقترنة باستعمال الحاسوب والتدابير الوقائية عند استخدامه وتوخي سرية
المعلومات وأمنها كما سيتم التعرف على مسائل الخصوصية المقترنة باستعمال الحاسوب والتعرف الى
فيروسات الحاسوب وكيفية الوقاية منها وتأمين البرامج والبيانات وعرض مفاهيم قضايا وأخالقيات

الحاسوب.

رقم المساق

D0112

المساق باللغة العربية

النشاط الرياضي

المساق باللغة االنجليزية

Sport Activity

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

1
يتناول هذا المساق دراسة مفهوم التربية الرياضية وأهدافها ،ويركز على أهم المهارات والمبادئ األساسية

وصف المساق

لبعض األلعاب الجماعية والفردية مع قوانين هذه األلعاب ،واجراء مباريات ونشاطات داخلية وخارجية،

والتدريب على تحكيم المباريات والنشاطات والتعرف على بعض إصابات المالعب التي تصيب الالعب

داخل وخارج الملعب ،ومعرفة أسبابها وأعراضها وطرق إسعافها.
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رقم المساق

D0121

المساق باللغة العربية

ريادة األعمال

المساق باللغة االنجليزية

Entrepreneurship

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

2

وصف المساق
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ٍ
بشكل
يادية والى تهيئة الشباب على المستوى العلمي ليعملوا
يتضمن هذا المساق تطوير المهارات الر ّ
مؤسساتية في فلسطين وتطوير
منت ٍج في مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم .ويهدف إلى استحداث ثقافة ّ

المهارات والميزات الريادية لدى الشابات والشباب واعدادهم للعمل بشكل منتج والى نشر التوعية بشأن

اإليجابية حيال مؤسسات األعمال والعمل
مؤسسات األعمال والعمل للحساب الخاص ،وتطوير المواقف
ّ
تمرس في الصفات المطلوبة والتحديات التي قد تتم مواجهتها لدى
للحساب الخاص وتوفير المعرفة وال ّ

مؤسسة ناجحة وتشغيلها.
إنشاء ّ

 ثانيا :مساقات متطلبات الكلية االختيارية ( )3ساعة معتمدة :
رقم المساق

D0230

المساق باللغة العربية

دراسات في الفكر اإلسالمي

المساق باللغة االنجليزية

Studies in Islamic thoughts

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
يقدم هذا المساق تعريفا بالفكر اإلسالمي وأسسه وخصائصه وحملة الفكر االسالمي ،ومصادره ،والعقيدة

وصف المساق

والعبادات ،واألخالق والنظم اإلسالمية ،والحضارة العربية واإلسالمية ومنجزاتها وجوانب حضارتها إضافة
الى مناقشة بعض القضايا المعاصرة في ضوء الفكر اإلسالمي.
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رقم المساق

D0250

المساق باللغة العربية

مكافحة الفساد "تحديات وحلول"

المساق باللغة االنجليزية

"Anti-Corruption "Challenges & Solutions

متطلب سابق

-

ساعات معتمدة

3
يقدم هذا المساق معرفة معمقة حول مفهوم الفساد محليا وعالميا ،واالشكال المعقدة التي يتجلى بها في كل
من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية  ،كما يناقش المساق اهم العوامل التي تزيم من احتمالية ظهور
الفساد وانتشاره ،سواء تلك المرتبطة بالتنظيم الهيكلي لمؤسسات الدولة ،او التعقيدات السياسية واالجتماعية،

وصف المساق

التي تؤثر على عمل المؤسسات وتضعفها ،كما يتطرق المساق على اهم الخطط والنهج في مكافحة الفساد،

اضافة الى الخطط لتمكين الحكم الرشيد في فلسطين كمتطلب اساسي للوقاية من الفساد ،كذلك االساليب
لبناء قنوات التواصل بين العاملين في المؤسسات التى تعنى في مكافحة الفساد في فلسطين ،ويشمل المساق
على زيارات ميدانية لالطالع على واقع المؤسسات العاملة في مكافحة الفساد في فلسطين.

 ثالثا :مساقات متطلبات القسم االجبارية ( )5ساعات معتمدة
رقم المساق

D0117

اسم المساق باللغة العربية

تطبيقات تكنولوجية

متطلب سابق

--

ساعات معتمده

3

وصف المساق

تعتمد حياة البشر في الحياة المعاصرة على التقدم التكنولوجي الهائل والذي تم في العقود

نظري3 :

عملي 0 :

االخيرة ,ومن خالل هذا المساق سيتم التعرض الى العديد من الجوانب االيجابية للتقدم
التكنولوجي الحالي ومدى تأثيره على حياة البشر وجعلها اكثر سهولة ورفاهية ,منها تطوير
وسائل االتصال والمواصالت ,األشعة الكهرومغناطيسية ،وتوظيف االجهزة الذكية في

التعليم والتعلم ,والتعرف على بعض المواد ذات المواصفات المميزة ،وتحسين جودة الحياة
وصحة البشر من خالل التكنولوجيا الحيوية ,كما يتم التطرق الى بعض الجوانب السلبية
المصاحبة لهذه التكنولوجيا.
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رقم المساق

D0115

اسم المساق باللغة العربية

مهارات االتصال والتواصل

متطلب سابق

--

ساعات معتمده

2

وصف المساق

تعنى المادة بإلمام الطالب بالمفاهيم والنظريات في مجال االتصال اإلنساني واكسابه

نظري2 :

عملي0 :

المهارات األساسية في مجال التواصل مع الذات واآلخرين وتعزيز ممارستها في حياته
اليومية والعملية باستخدام أساليب جدية تعتمد على التدريب والتقويم المتنوع والفعال.

وترمي هذه المادة إلى تطوير مهارات الطالب على االتصال الكتابي والشفهي لرفع قدرته
على االتصال مع اآلخرين بصفة عامة وقدراته على االستقبال واإلرسال في بيئتي الدراسة

والعمل بشكل خاص .وسيكون تركيز منهج هذه المادة على تطوير المهارات االتصالية في
مجال األعمال مثل حرفية عرض المشروعات  ،مهارة االستماع  ،والمناقشات الجماعية .
سيتعلم الطالب قيمة االستماع في صياغة وتحليل المناقشات الشفوية ،و أهمية االتصاالت
اللفظية و غير اللفظية ،و آثار اختالف الثقافات على االتصال .وبما أن االتصاالت
تتطور مع مرور الوقت ،فسيكون هناك تركيز على التمارين الشفوية و المكتوبة مع

التعريف بنمط التقارير الشفوية و المكتوبة.

 رابعا :متطلبات التخصص االجبارية وعددها ( )52ساعة توصيفها كالتالي:
رقم المساق

D5101

اسم المساق باللغة العربية

مبادئ الدوائر الكهربائية

متطلب سابق

--

ساعات معتمده

3

وصف المساق

يناقش هذا المساق مواضيع متعددة في الشحنة الكهربائية والتيار والجهد والمقاومة ،وقانون

نظري3 :

عملي 0 :

اوم وكيفية تطبيقه في الدوائر الكهربائية – القدرة والطاقة الكهربائية – المقاومات على
التوالي ،قانون كيرشوف للجهد والقدرة في دوائر التوالي – المقاومات على التوازي  ،قانون

كيرشوف للتيار والقدرة في دوائر التوازي – تحليل الدوائر في حالة اكثر من مصدر جهد
– أنواع المكثفات  ،وتوصيلها  ،الشحن و التفريغ – أنواع الملفات و طرق توصيلها –
التيار المستمر  DCو المتردد  ACوالموجة الجيبية للجهد التيار – دوائر المقاومة و

المكثف و الملف – قراءة و فحص العناصر االلكترونية سطحية التركيب .SMD
رقم المساق

D5105
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اسم المساق باللغة العربية

الكترونيات

متطلب سابق

D5101

ساعات معتمده

3

وصف المساق

يناقش هذا المساق المواضيع التالية :أشباه الموصالت – ثنائي الوصلة – خصائص

نظري32 :

عملي0 :

الجهد والتيار للدايود -تطبيقات على الديود :توحيد نصف الموجة ،توحيد الموجة الكاملة
 -الديود الثنائي ذو الوظائف الخاصة :دايود زينر ،طرق توصيل الزينر ،الدايود الضوئي،

الدايود السعوي – الترانزستور :تركيب الترانزستور ثنائي القطبية ،شروط عمل الترانزستور،
تيارات الترانزستور ،انحياز الترانزيستور ،دوائر انحياز الترانزستور ثنائي القطبية– دوائر
مكبرات الترانزستور  -مكبر العمليات – تطبيقات على مكبر العمليات  -المرشحات –
مرشح التردد المنخفض الفعال – مرشح التردد العالي الفعال – المذبذبات – مذبذب قنطرة
واين – مذبذب كولبتس – المذبذب الكريستالي – مذبذبات توليد الموجة المربعة – توليد
الموجة المثلثة.

رقم المساق

D3171

اسم المساق باللغة العربية

مقدمة في قواعد البيانات

متطلب سابق

--

ساعات معتمده

2

وصف المساق

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطالب بالمعرفة األساسية ألنظمة قواعد البيانات ،وأنواعها،

نظري2 :

عملي0 :

وكيفية إنشائها والتعامل معها ،واالسس النظرية والعملية ،بما فيها المفاهيم االساسية لبنية
قواعد البيانات ومستخدمي قواعد البيانات ،ونهج قواعد البيانات وهيكليتها ومكوناتها,

وقواعد البيانات العالئقية  ,ونموذج الكينونات والعالقاتER Model

وأسس تصميم

قواعد البيانات ،وأنواع قواعد البيانات المختلفة ،وقواعد البيانات العالئقية ،المفاتيح
وأنواعها ،العالقات وأنواعها ،نموذج الكينونة والعالقة ،االعتمادية الوظيفية ،وتطبيع
العالقات ،.وقواعد التطبيع . normalization
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رقم المساق

D3115

اسم المساق باللغة العربية

تكنولوجيا االتصاالت المتنقلة

متطلب سابق

---

ساعات معتمده

3

وصف المساق

يناقش هذا المساق المواضيع التالية :مقدمة في أساسيات االتصاالت  -نظم تكنولوجيا

نظري2 :

عملي 3 :

المعلومات واالتصاالت -الطيف الكهرومغناطيسي – نطاق الترددات المدنية – عرض
النطاق وسعة نقل المعلومات – أنماط اإلرسال – تحليل اإلشارات – تحليل الضوضاء –

أنواع التعديل التماثلية :تعديل السعة ،تعديل التردد ،تعديل الطور  -الطيف الترددي –
معامل التعديل – توزيع القدرة لموجة تعديل السعة  -دوائر تعديل السعة  -أنواع التعديل

الرقمي :أنواع التعديل الرقمي األساسي ،أنواع التعديل الراديوي ،أنواع تعديل النبضات –
– التعدد بتقسيم التردد – تعديل القنوات الهاتفية  -تكنولوجيا االتصاالت المتنقلة -
النظام الشامل لالتصاالت المتنقلة  – GSMعمارة وهيكلة شبكة نظام  – GSMكيفية
عمل  – GSMالتركيب الجغرافي لشبكة  – GSMالمجاالت الترددية المستخدمة في نظام

- GSMمعطيات االتصاالت الالسلكية – أساسيات االتصاالت الالسلكية – خطوات

اإلرسال في نظام  – GSMحلول مشاكل اإلرسال  -معطيات القناة – أنواع قنوات نظام
 – GSMالقنوات المنطقية تخطيط القنوات المنطقية علي القنوات الفيزيائية – تطور نظام
 – GSMنظام  – GPRSهيكلة شبكة نظام  - UMTSالجيل الثالث  -CDMAالجيل
الرابع  - OFDMنظام LTE
رقم المساق

D3124

اسم المساق باللغة العربية

برمجيات المحمول1

متطلب سابق

D0111

ساعات معتمده

3

وصف المساق

يدرس الطالب في هذا المساق مقدمة عن الهواتف الذكية – تطبيقاتها – تثبيت و تحديث

نظري1 :

عملي 6 :

نظم تشغيل الهواتف الذكية – معايرة الهواتف الذكية – برامج التشغيل الالزمة ألجهزة
الهواتف النقالة "الذكية"– معايرة و إعادة ضبط المعطيات و القيم التي تقوم بتشغيل جهاز
الجوال – مقدمة عن أنظمة التشغيل للهواتف الذكية –أنظمة التشغيل – نظام التشغيل
لينكس و عالقته بالهواتف المحمولة – متطلبات تثبيت نظام التشغيل لينكس و تطويره بما

يتناسب مع الهواتف الذكية – تثبيت نظام التشغيل لينكس – التعريف بأنظمة الملفات و
إدارتها – البيئة الرسومية  – KDEاألوامر األساسية لنظام لينكس و تطبيقاتها بخصائص
الهواتف المحمولة و األجهزة اللوحية  -نظام تشغيل الهواتف الذكية "االندرويد" –
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الخصائص – الواجهات – الشاشة الرئيسية – الشركات المصنعة – سوق أند رويد -عمل
تطبيقات في نظام اند رويد -كيفية التحميل و التنصيب -تطبيقات عملية علي االندرويد.
( يتم تحديث المساق نظ ار للتطور وحاجة السوق)

رقم المساق

D3232

اسم المساق باللغة العربية

الرسم التقني والدوائر المطبوعة

متطلب سابق

D3122

ساعات معتمده

3

وصف المساق

معرفة الطالب برموز العناصر االلكترونية والكهربائية ورسمها من حيث خصوصيتها

نظري0 :

عملي 9:

بالهواتف النقالة وعلم االتصاالت كما التعامل مع العناصر الخاصة بالهواتف المحمولة،

كيفية قراءة وتحليل المخططات الكهربائية وااللكترونية ،عمل الرسومات الكهربائية
وااللكترونية بواسطة الحاسوب وعمل محاكاة لها باستخدام بعض البرامج مثل
(، )، PROTOUES، EWB،CIRCUIT MAKER،ORCADوكيفية استنتاج وعمل
اللوحة المطبوعة ( )PCBبوساطة الحاسوب .عمل و تصميم دائرة األجهزة الالسلكية -

تصميم دوائر اإلرسال و تصميم نقاط و وحدات إرسال عملية – دائرة إرسال ضوئية تعديل

التردد  – FMدائرة الميكرفون السلكي على موجة  – FMتصميم جهاز التحكم عن بعد
باستخدام خطوط شبكة التغذية الرئيسية.
رقم المساق

D3233

اسم المساق باللغة العربية

هوائيات وانتشار الموجات

متطلب سابق

D3123

ساعات معتمده

3

وصف المساق

يناقش هذا المساق الشبكات الالسلكية واألجهزة المستخدمة فيها وعمليات إدارتها  -الموجات

نظري2 :

عملي 1 :

الكهرومغناطيسية –خصائص الموجات الكهرومغناطيسية – سرعة الموجة – التردد والطول
الموجي – األشعة وجبهة الموجة  -االستقطاب – انتشار الموجات المستوية المنتظمة  -معادلة
الموجة – معوقات الموجة – االنتشار في األوساط عديمة الفقد – األوساط جيدة التوصيل و
األوساط جيدة العزل – حساب الطاقة للموجات الكهرومغناطيسية – أساسيات الهوائيات – بناء

الهوائي – الخصائص الفنية – الهوائيات األساسية وطرق التغذية  -الهوائيات األساسية  -طرق
التغذية – نظم الهوائيات العملية هوائيات الجوال – هوائي السيارات.
رقم المساق

D3125
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اسم المساق باللغة العربية

تطبيقات عملية1
+D3126

متطلب سابق
نظري0 :

عملي 9:

ساعات معتمده

3

وصف المساق

يدددرس الطالددب فددي هددذا المسدداق المكددون المددادي و أنواعهددا وأشددكالها و كيفيددة التعامددل معهددا
أي التعريد ددف بجهد دداز الج د دوال (المكوند ددات الماديد ددة الصد ددلبة) – مبد دددأ عمد ددل جهد دداز الهد دداتف
المحمول – مكوندات وحددات نظدام الهداتف المحمدول – و بالشدكل العملدي التطبيقدي يددرس

متطلب ددات العمد ددل ف ددي و ورشد ددة صد دديانة أجهد دزة الج د دوال  -متطلب ددات األمد ددن و السد ددالمة –

متطلب ددات الع دددد و األدوات المطلوب ددة و أجهد دزة الفح ددص و القي دداس و الف ددك و التركي ددب –
متطلبات األجهزة – فك و تركيب أجهزة الجوال بشكل دقيق – فك أجهزة الهواتف الذكيدة و
الكمبيددوتر اللددوحي – طددرق و أسدداليب تحديددد ( األعطددال)  -أسددباب األعطددال فددي الدددوائر
االلكترونية – أساسيات تحديد األعطدال – طدرق اكتشداف األعطدال – اإلجدراءات المنطقيدة

لتحديددد العطددل -الوحدددات و الدددوائر المكونددة و أعطددال كددل دائ درة و كيفيددة التعامددل معهددا–

كتابة التقارير الفنية  -أهمية التقارير الفنية في عمليات الصيانة – تقرير استالم جدوال او
هاتف ذكي – الفك و التركيب لمكونات األجهزة الداخلية( .يركدز هدذا المسداق علدى القيداس
و تشخيص األعطال و تحديدها).
رقم المساق

D3235

اسم المساق باللغة العربية

تطبيقات عملية2

متطلب سابق

D3125

ساعات معتمده

3

وصف المساق

يركز هذا المساق علدى (المكوندات الماديدة) قدراءة وتحليدل المخططدات  -رمدوز العناصدر

نظري0 :

عملي 9:

االلكترونيد د ددة و اختصد د دداراتها علد د ددي المخطد د ددط – اسد د ددتخدام الحاسد د ددب فد د ددي ق د د دراءة و تحليد د ددل
المخططات – تفصديل الددارات المكوندة للمحمدول– متابعدة فحدص عناصدر الجدوال التقليددي

و ال ددذكي – جه دداز فح ددص العناص ددر الس ددطحية التركي ددب – متابع ددة كش ددف األعط ددال و(
إصددالحها او اسددتبدالها) الخاصددة بوحدددة الطاقددة و التغذيددة و بوحدددة العددرض و اله دوائي و
بيددت الكددارد و البلوتددوث و السددماعة الداخليددة و الخارجيددة و الميكروفددون و الكددامي ار و بيددت
ال د ددذاكرة و الهد د دزاز و البطاري د ددة الداخلي د ددة و لوح د ددة المف د دداتيح – أعط د ددال اللوح د ددة الرئيس د ددية و

إصدالحها – اسددتراتيجيات و مهدارات التعامددل مددع وحددات اإلشددارة والبياندات االلكترونيددة مددن
خددالل م ارحددل ( مرحلددة الطاقددة – مرحلددة الشددحن – مرحلددة الشددبكة -دائ درة اإلرسددال – دائ درة
االستقبال-دائرة التخدزين)( – .يركدز هدذا المسداق علدى الفدك و التركيدب و اسدتبدال األجهدزة
و القطع االلكترونية المعطوبة).

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية

College of Professions & Applied Sciences
)Tel. 97022220995 (225
Fax 97022229303

تلفون )225( 97022220995
فاكس 97022229303

رقم المساق

D3244

اسم المساق باللغة العربية

تطبيقات عملية3

متطلب سابق

D3235

ساعات معتمده

3

وصف المساق

يدرس الطالب في هذا المساق التقارير الفنية  -كيفية كتابة التقارير الفنية – أسلوب و

نظري0 :

عملي 9:

أنواع التقارير الفنية – المخططات الفنية و كيفية قراءة المخططات الفنية و تتبع
المخططات  -كيفية االحتفاظ بنسخة احتياطية من كل معلومات الجوال علي الحاسوب

واعادة تنزيلها علي الجوال بعد عملية الصيانة ( -)Backup \ Restoreمسح برامج
الجوال و إعادة تثبيتها و تحديثها (– )Flashing \ Updatingمعايرة واعادة ضبط

المعطيات و القيم التي تقوم بتشغيل الجهاز – تعريف بخصائص و إمكانيات البرنامج –
عملية معايرة شبكة الجوال – معايرة و ضبط معطيات اإلرسال في الجوال ( TX

 –)CALIBRATIONعملية إزالة التشويش في عملية اإلرسال في الجوال( TX IQ
 – )TUNINGعملية معايرة االستقبال في الجوال( – )RX CALIBRATIONضبط
الموجة الحاملة المخمدة المستقبلة ( – )RX AM suppressionعملية ضبط تصفية
قنوات إشارة االستقبال ( )RF CHANNEL SELECT FILTER CALIBRATION
عملية اختبار إشارة االستقبال \ اإلرسال ال RF SIGNALعملية ضبط معطيات الطاقة

للجوال  – EMCإعادة تخزين الرقم التسلسلي للجوال – IMEIكيفية فك رمز حماية الجوال
(. )Unlockingالتحكم بدائرة إرسال– التحكم بدائرة التحكم عن بعد– نقل الصوت بالليزر
– دائرة تقوية اإلشارة – تصميم وحدات استقبال اإلشارة و إرسالها يدويا (.يركز هذا
المساق على المتقدم بالصيانة بضبط أداء الوحدات األساسية المكونة للهواتف النقالة يدويا

وبرمجيا و ماديا).

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية
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رقم المساق

D3250

اسم المساق باللغة العربية

تطبيقات عملية 4

متطلب سابق

D3244

ساعات معتمده

3

وصف المساق

يقوم الطالب بعمل صيانة عملية لألجهزة الخلوية بمختلف انواعها(هارد وير وسوفت وير).

نظري0 :

عملي 9:

يقوم الطالب بدراسة اوجه الشبه والفروقات بين انظمة االجهزة الخلوية .

يتم التعرف على المعالجات المستخدمة في االجهزة الخلوية وألدية عملها ومواصفاتها .
يقوم الطالب بتحليل ودراسة االعطال الفنية والعمل على اصالحها .

رقم المساق

D3234

اسم المساق باللغة العربية

برمجيات المحمول2

متطلب سابق

D3124

ساعات معتمده

3

وصف المساق

يدرس الطالب في هذا المساق الجزء المتبقي من نظام أند رويد و نظم تشغيل windows

نظري1 :

عملي 6 :

 – phoneخطوات استخدام برامج التثبيت و تحديثات النظام – واجهة ويندوز المتجر –
مميزات نظام التشغيل ويندوز موبيل – عمل تطبيقات عملية علي أجهزة ويندوز موبايل –
مقدمة عن نظام تشغيل  – IOSمميزات نظام التشغيل  – IOSاإلصدارات المختلفة –
البرمجية ب XCODEتطبيقات عملية علي أجهزة  – IOSالشفرة البرمجية– تعريف و
نبذة مختصرة عن نظام تشغيل البالك بيري مميزات و عيوب نظام البالك بيري -
تطبيقات عملية علي اجهزة بالك بيري – تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام الشبكة
العنكبوتية – تطبيقات الحاسب اآللي في الجوال ،باإلضافة الى البرمجيات والقطع والكوابل
الخاصة بربط االجهزة الخلوية بالكومبيوتر  ( .Mobile Jafيتم تحديث المساق نظ ار

للتطور وحاجة السوق).

بسم هللا الرحمن الرحيم
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رقم المساق

D3241

اسم المساق باللغة العربية

الوسائط المتعددة في المحمول

متطلب سابق

D0111

ساعات معتمده

2

وصف المساق

يناقش هذا المساق مقدمة على تعريف الوسائط المتعددة ودراسة تأثير الوسائط المتعددة

نظري0 :

عملي 6 :

في حياتنا اليومية وكيفية إنشاء مشروع وسائط متعددة من حيث التعرف علي مكونات

الوسائط المتعددة خصائصها والتعرف على هذه الوسائط بشكل عملي كما و يتعرف
الطالب على أنواع الوسائط المتعددة و خطوات إنشاءها و ما هي النظم التي تقوم عليها ،
كما يدرس تفصيال مها هي أنواعها العملية و أقسامها وهي :الوسط األول :النص

( )TEXTالبرنامج التطبيقي ،Word padالوسط الثاني :الصوت ( )Soundالبرنامج
التطبيقي ،Sound Forgeالوسط الثالث :الفيديو ( )Videoالبرنامج التطبيقي – Movie
،Maker - Video Makerالوسط الرابع :الحركة ( )Movieالبرنامج التطبيقي Adobe
 Flashو يتناول هذا المساق انواع الصور ودرجات الوضوح وعملية ضبط الصور وعمل
مونتاج لها .كما و تعرف الطالب على البرامج الالزمة للربط بين جهاز المحمول و

الحاسوب – ادارة عملية التوصيل بين المحمول و الحاسوب – اختيار طريقة التوصيل
بين المحمول و الحاسب – التوصيل باستخدام كابل البيانات – نقل و تثبيت تطبيقات
بواسطة الحاسوب إلى جهاز المحمول – خصائص و إمكانيات المحمول و طرق
االستفادة منها – البرامج التطبيقية العاملة على إدارة نقل البيانات – ضبط إعدادات
المحمول للدخول على التطبيقات .ربط المحمول و الوسائط المتعددة.

رقم المساق

D3243

اسم المساق باللغة العربية

الدوائر الكهربائية والمنطقية

متطلب سابق

D3231

ساعات معتمده

3

وصف المساق

يناقش هذا المساق دوائر المزمنات – دائرة المزمن  - 555األجهزة القابلة للبرمجة-.

نظري2 :

عملي1 :

الذاكرة – الكتابة على الذاكرة والقراءة منها – توسعة الذاكرة – الحاسب الدقيق – نواقل
ربط المعالج بالذاكرة – برمجة المعالج الدقيق .مقدمة للحاسب الدقيق  -تحليل وتصميم
الدوائر المشتركة ،أساسيات دوائر التخزين ،وقت التسجيل ،و تسلسالت العدادات وتوقيتها
وعمليات تخزين مستوى النقل .مضاعفات اإلرسال ،أجهزه فك الرموز ،اثر وتقدم تكنولوجيا

الدوائر المتكاملة  -استخدام المكونات االلكترونية المختلفة على اختالف أنواعها- .
تصنيع الدوائر المجمعة  -تقنية  - C.V.Dتقنية زراعة االيونات  -بناء المكونات

بسم هللا الرحمن الرحيم

كلية المهن والعلوم التطبيقية
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االلكترونية على اختالف أنواعها على الدائرة المتكاملة  -تصميم المساقط األفقية -
قوانين التصميم – أساسيات المخططات في تصميم الدوائر المجمعة – استخدام تكنولوجيا
ترانزستورات تأثير المجال في المجاالت المختلفة.

رقم المساق

D3245

اسم المساق باللغة العربية

مواضيع مختارة

متطلب سابق

--

ساعات معتمده

2

وصف المساق

يدرس هذه المساق بشكل متغير ومتجدد لمواكبة التطورات التي تط أر على هذا التخصص

نظري0 :

عملي 6 :

كي نضمن أن يكون الطالب علي اطالع مستمر لما يستجد من برامج من شأنها أن ترفع
من أداء وجودة الطالب في حياتهم العملية ،من خالل هذه المادة يمكن للطالب أن يطلع

علي :التطورات في تكنولوجيا الهواتف النقالة و االتصاالت الالسلكية كما يمكن أن يتغير

محتوى هذه المادة حسب ما يخدم مستقبل خريجي هذا التخصص في ميادين العمل
باإلضافة إلى ذلك فإن لهذه المادة أثر علي إعادة النظر في محتويات مواد أخرى في
التخصص .يتم تحديد محتوى المساق عبر رئاسة البرنامج وأعضاء الهيئة التدريسية بداية

كل فصل دراسي بما ال يتشابه محتوى مساق سابق.
رقم المساق

D3248

اسم المساق باللغة العربية

مشروع التخرج

متطلب سابق

--

ساعات معتمده

2

وصف المساق

يهدف المساق إلى :تنمية القدرة على البحث العلمي وذلك عن طريق التنفيذ العملي

نظري1 :

عملي1 :

والنظري للمشروع ،وتنمية قدرة الطالب على االستنتاج واالبتكار واالنتاج فيما يخدم

تخصصه ،وتدريب الطالب على كتابة تقارير مشاريع التخرج واألبحاث العلمية بكتابة
التقرير الخاص بالمشروع ،باالضافة إلى وقد يتطلب ذلك إجراء تجارب عمليه ودراسة
ميدانية في السوق.

بسم هللا الرحمن الرحيم
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رقم المساق

D3246

اسم المساق باللغة العربية

تدريب ميداني

متطلب سابق

--

ساعات معتمده

2

وصف المساق

على الطالب قضاء ما يعادل اربعة اسابيع من التدريب العملي في احد المؤسسات في

نظري0 :

عملي2 :

مجال متعلق بتكنولوجيا الهواتف النقالة وذلك بالتنسيق مع القسم .حيث يتم ذلك من خالل
إشراف مباشر من قبل القسم األكاديمي و يتم إعداد نموذج متابعة و تقييم للطالب

الستخدامه من قبل المشرفين على التدريب الميداني في المؤسسات ذات العالقة باإلضافة
إلى إعداد برنامج للطالب يتضمن المهارات األساسية و الكفاءات المطلوبة في التخصص
ليكون دليل يسترشد به الطالب و الكلية و المؤسسة ذات العالقة.

