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  أخي الطالب/ أختي الطالبة

 تحية طيبة وبعد،، 

 حتمم و   .مح يمما واي ي يمما و ال يمما ؛نحممج ةامعممة مت يممدي أااوع يمما و   يمماضمم س يممعي ةامعممة محتممة لتحهيمم     ت مما        
 هندسةةة   نمممامك لممممالج  ج لممم  تهيمممي  ألهممماال ابيمممتبانة   ت مممد  تمممت مس ممممس تطمممج   أل امي ممما ا ااوع يمممة،

. و   نما ال ك مي مج  الط بمة ال  تحهميس فيم نت وزممةامعة محتة، الاي تشمل أفي  اتصاالت/كهربائي 
التكمم ب لهمم الي التع ي مما   ن ةممج، لمماا  ك ل ب نممامك مممس خممالب ابةالممة  ممس ابيممتبانةمع فممة  أعممق وتهممد 

يممتبانة لمممل ويممة و ناعممة ومممس عمم  اكةالممة  ن مما لمممل صممد  الخاصممة لابيممتيالة   مم   ممل ةممدل مممس اب
 البحث الع  ي فهط .   غ اضيتستخدب ذ   ،وأمانة

ابةبا  مة  ما اليدل الثاني فيتكجن مس مسايا  التخصصيانا  الشخصية، أو تكجن اليدل ابوب مس الب
 ة ال تع همة ل حتمج  يئل مي ج ة مس ال سايا   دوا مس ا ل  ةانب  وابختيا  ة ل ب نامك، ويتيد  

يمئ ة   م  ال هيما  ال تمد ل لكمل يمحاب لشممل من صمل ممس هاال ال سايا ، ال ةال اكةالة  س هاال ا 
 خالب وضع اشا ي )        ( في الع جو الاي ع ثل تهد  ك . 

 
 شاا  س لك  حسس تعاونك                                                        

                          
 الهس  ا وب : مع جما  شخصية 

 ال  بع الاي ع ثل مع جماتق الشخصية  في× ( ضع  شا ي ) 
 

 الينس :
 

  أنث                ذ               

 ال عدب الت اا ي :
 

 فا      80   80 79_ 70         فأقل  60      

 ال عدب في الثانج ة 
 

 فا     70       60-69        59 -55       
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 ال سايا  والخب ا  الهس  الثاني :       
  

 :لالنسبة ل  سايا  التي و يت ا .   ضع  شا ي )          ( في ال  بع الاي  الئ   أعق 1  
مد  ال حتج  الاي عغطي   محتجاال النظ ي والع  ي أه يت  ل ع ل في ال ستهبل ال سا 

 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م  
 ابه ية

ي يل 
 ابه ية

نظ ي 
غي  
ياألل 
 ل تطبي 

نظ ي 
لكن  
ياألل 
 ل تطبي 

نظ ي 
مع 

نشاطا  
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حيث 
الع   
 وابتسا 

متجيط  صعب
 الصعجبة

 ي ل

             تحلیالت ھندسیة

             اشارات وانظمة

             ١دوائر كھربائیھ 

             ٢دوائر كھربائیھ 

كھربائیة مختبر دوائر  
 ومرشحات

            

             كھرومغناطیسیھ

ونیات               ١الكبر

ونیات               ٢الكبر

ونیات              مختبر الكبر

  
             التدریب المیدان 

             تحكم أل  

             قیاسات وأجھزه

             مختبر قیاسات وأجھزه

وع              تخرج مشر

وع تخرج              مشر

             دینامیكا

             استاتیكا

             تصمیم انظمة رقمیة

             حاسبات دقیقھ

نظريةاالحتماالت والطرق 
 العشوائية

            

             تركيب شبكات ومرشحات

             مجاالت وموجات

             كهربائيةاالت  

             ١اتصاالت 

             ٢اتصاالت 

             مختبر اتصاالت تماثلية

             هندسة موجات دقيقة

             أتصاالت رقميه

             أنظمة أتصاالت 

             مختبر اتصاالت رقمية وانظمة

             معالجة اشارات رقميه

             نقل معلومات

             أتصاالت ضوئيه

             هندسة التلفونات
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مد  ال حتج  الاي عغطي   محتجاال النظ ي والع  ي أه يت  ل ع ل في ال ستهبل ال سا 
 ال سا 

 و ةة الصعجبة

متجيط  م  
 ابه ية

ي يل 
 ابه ية

نظ ي 
غي  
ياألل 
 ل تطبي 

نظ ي 
لكن  
ياألل 
 ل تطبي 

نظ ي 
مع 

نشاطا  
 تطبيهية

ي يل  وايع
 و  ي 

متجازن 
مس حيث 
الع   
 وابتسا 

متجيط  صعب
 الصعجبة

 ي ل

             هوائيات وأنتشار الموجات

             تكنولوجيا البث الرقم  

مختبر الهوائيات والموجات 
 الدقيقة

            

             مختبر حاسبات دقيقه

             مختبر تصميم رقم  

             طرق عددية وتحليل البيانات

ونيات رقمية              الكبر

             انظمة قوى

ونيات الموجات الدقيقه              الكبر

ونيه              دوائر االتصاالت االلكبر

             هندسة رادار

             تركيب شبكات موزعة

             هندسة الصوتيات

ونيات ضوئيه              الكبر

  هندسة 
مواضيع مختارة ف 

 االتصاالت 

            

تكنولوجيا االتصاالت 
 والمعلومات

            

   
 
 
 : لالنسبة ل  سايا  التي و يت ا.  ل  أي مد  ت  ايتخداب  ل مس أياليب التد  س التالية 2

 األدا ناو ا احيانا غالبا وائ ا أي جب التد  س

      ال حاض ي  فهط

      ال حاض ي مع ال نايشة 

      منايشة ص ية

      منايشة ض س مي ج ا  

        ض ويائل ي عية وبص  ة وأفالب

      ط  هة أو أي جب ال ش و 

        ض أو الهياب ألد و  ن جذةية .
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      ايتخداب ال ختب ا  

 
 . التهيي   3
 

 غير مستخدمة قليلة االستخدام شائعة االستخدام شائعة جدا في االستخدام التقييم المستخدمةإجراءات 

     االختبارات الموضوعية

     اختبارات األسئلة المقالية المكتوبة

     االختبارات الشفوية

     المشروع

     البحث في موضوع معين مع عرضه

     البحث في موضوع معين بدون عرضه

 

 . العاليا  مع أ ضال ال يئة التد  سية4
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة الفقرة

يتقبل أعضاء هيئة التدريس الطلبة 
 ويحترمونهم 

    

يتواجد أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم 
 بشكل كاف ويمكن الوصول إليهم 

    

يهتم أعضاء الهيئة التدريسية بالصعوبات 
 التي يواجهها الطلبة 

    

 


