
  1الصفحة   
  

 وصف البرنامج األكادیمي 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 ةالجامع الصفوةكلیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم ھندسة تقنیات الحاسبات / المركز علمي القسم ال .2
 

 Mobile Communications/CTE 2 4 0 3 اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعیا / نظري و عملي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعھ 120 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 6/12/2020 إعداد ھذا الوصف تاریخ  .7

 أھداف المقرر .8

تھدف المادة الى دراسة الطالب االتصاالت الخلویة المتنقلة بجمیع أنظمة االجیال ودراسة الھیكلیة  .1
 الداخلیة للخالیا والتغطیة لعملیة االتصال.

2.  
 
 
 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10
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  ھداف المعرفیة األ -أ
 فھم انواع انظمة االتصاالت المتنقلة و اجیالھا -1أ
فھم الیة االتصال بین اجھزة الخلویة و عملیة نشر مواقع االبراج حسب المخطط و حسب الكثافة  -2أ

 السكانیة
 فھم الیة نقل المعلومات واالشارة بین االجھزة مع المحطة االرضیة و الى المركو الرئیسي للشركة. -3أ
ار االشارة المایكروویف و الیة اختیار الترددات الخاصة و حجم المعلومات المنقولة فھم الیة انتش -4أ

 من خاللھا.
  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

ان یكون قادر على معرفة طرق نقل االشارة و المعلومات من خالل االجھزة الخلیویة و   – 1ب
 المحطات االرضیة

 یم محطات مایكرو ویف لنقل االشارة ان یكون قادر على تصم – 2ب
 ان یكون قادر على تصمیم خریطة لتوزیع ابراج المحطات االرضیة  – 3ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 المحاضرات. -1
 .data showاستخدام ال  -2
 استخدام الكومبیوتر. -3
 

 طرائق التقییم      
1- Quiz. 
 االمتحانات الفصلیھ والسنویھ. -2
 السمنارات. -3
 االختیار من متعدد.فقرات  -4
 الواجبات المنزلیة والواجبات الصفیة. -5

 
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

 یعمل بروح الفریق الواحد. -1ج
 یلتزم بأخالقیات المؤسسھ الجامعیة. -2ج
 یستقبل ویتقبل المعرفة.-3ج
سیة معینة ویقدم للوصول الى االھداف الوجدانیة والقیمیة یتم تكلیف الدارس بتناول مشكلة ھند -4ج

خالل فترة دراستھ الحلول المناسبة لتحلیل اصل المشكلة واتباع النظریات والقواعد المتبعة لحلھا 
 وعرض نتائج التحلیل والحلول وتاثیرھا اقتصادیا واجتماعیا.

 
 

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرات النظریھ والعلمیة. -1
 التعلیمیة. تدریب الطلبھ في الورش والمختبرات -2
 
 

 طرائق التقییم    
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 االمتحانات الفصلیھ والنھائیة. -1
 .)quizاالمتحانات الیومیة ( -2

 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة العامة و المھارات -د 
 القدرة على تحدید وصیاغة وحل المشاكل الھندسیة. -1د
 على تصمیم التجارب واجراءھا وتحلیل النتائج وتفسیرھا.القدرة  -2د
 القدرة على استخدام التقنیات والمھارات الھندسیة الحدیثة واألدوات الالزمة لممارسة مھنة الھندسة. -3د
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 بنیة المقرر   .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

طریقة  طریقة التعلیم
 یمالتقی

نظري +   2 االول
 عملي 2

 Introduction to الطالب یفھم الموضوع
Wireless 

Communicatio
n System: 

Evolution of 
Mobile 

communication 
,Types of 
Wireless 

Communicatio
n System   

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثاني
 عملي 2

 Introduction to الطالب یفھم الموضوع
Wireless 

Communicatio
n System: 

Comparison of 
Common 
wireless 

system, Trend 
in Cellular 
radio and 
personal 

communication  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالث
 عملي 2

 Introduction to الطالب یفھم الموضوع
Wireless 

Communicatio
n System: 

Second 
Generation(2G

) Systems, 
,  Evolved 

second 
Generation(2G

) Systems 
  Third 

Generation(3G
) Systems,  ,  

Fourth 
Generation(4G

 Quiz نظري + عملي
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) Systems 
,  Fifth 

Generation(5G
) Systems 

نظري +   2 الرابع
 عملي 2

 The Cellular الطالب یفھم الموضوع
Concept 

System Design 
Fundamentals: 

Cellular 
systems, 

Hexagonal 
geometry cell 

and concept of 
frequency 

reuse  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الخامس
 عملي 2

 The Cellular الطالب یفھم الموضوع
Concept 

System Design 
Fundamentals: 

Handoff  
strategies 

,Umbrella Cell 
Concept  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 السادس
 عملي 2

 The Cellular الطالب یفھم الموضوع
Concept 

System Design 
Fundamentals: 

Channel and 
co-channel 

interference 
reduction 

factor, 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 السابع
 عملي 2

 The Cellular الطالب یفھم الموضوع
Concept 

System Design 
Fundamentals: 

 Channel 
assignment 
strategies 

distance to 
frequency 
reuse ratio 

 

 Quiz نظري + عملي
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نظري +   2 الثامن
 عملي 2

 Traffic الطالب یفھم الموضوع
Engineering: 
Trunking and 

Grade of 
service,  

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 التاسع
 عملي 2

 Traffic الطالب یفھم الموضوع
Engineering: 

Cell 
sectorization 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 العاشر
 عملي 2

 Traffic الطالب یفھم الموضوع
Engineering: 

Improving 
Coverage and 

capacity in 
cellular system 

 Quiz نظري + عملي

الحادي 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Traffic الطالب یفھم الموضوع
Engineering: 

Improving 
Coverage and 

capacity in 
cellular system 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثاني عشر
 عملي 2

 Large scale الطالب یفھم الموضوع
path loss: Free 

space 
propagation 
loss equation 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالث عشر
 عملي 2

 Large scale الطالب یفھم الموضوع
path loss: path 

loss of NLOS 
and LOS 
systems 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الرابع عشر
 عملي 2

 Large scale الطالب یفھم الموضوع
path loss: 
reflection, 
Diffraction 

 Quiz نظري + عملي

الخامس 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Large scale الطالب یفھم الموضوع
path loss: Link 
budget design 

 Quiz نظري + عملي

السادس 
 عشر

نظري +   2
 عملي 2

 Small scale الطالب یفھم الموضوع
multipath 

propagation: 
Impulse modal 
for multipath 

 Quiz نظري + عملي
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channel 
نظري +   2 السابع عشر

 عملي 2
 Small scale الطالب یفھم الموضوع

multipath 
propagation: 
Upper bound 
small scale  

 Quiz ملينظري + ع

نظري +   2 الثامن عشر
 عملي 2

 Small scale الطالب یفھم الموضوع
multipath 

propagation: 
delay spread, 
types of small 
fade systems 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 التاسع عشر
 عملي 2

 Modulation الطالب یفھم الموضوع
Techniques for 
Mobile radio: 

review for 
basic 

modulation  
Techniques, 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 العشرون
 عملي 2

 Modulation الطالب یفھم الموضوع
Techniques for 
Mobile radio: 

QPSK,MSK, 
GMSK 

 Quiz نظري + عملي

الحادي 
 والعشرون 

نظري +   2
 عملي 2

 Multiple access الطالب یفھم الموضوع
Techniques: 

Frequency 
Division 

Multiple access 
(FDMA), Time 

Division 
Multiple access 

(TDMA)   

 Quiz نظري + عملي

الثاني 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Multiple access الطالب یفھم الموضوع
Techniques: 

Spread 
Spectrum 

Space Division 
Multiple access 

(SDMA)   

 Quiz نظري + عملي

الثالث 
 ونوالعشر

نظري +   2
 عملي 2

 Wireless الطالب یفھم الموضوع
systems: GSM 

system 

 Quiz نظري + عملي
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 نیة التحتیة الب .12

architecture, 
Handover, 

Power control 
in CDMA 

الرابع 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Wireless الطالب یفھم الموضوع
systems: GSM 

system 
architecture, 

Handover, 
Power control 

in CDMA 

 Quiz نظري + عملي

الخامس 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Wireless الطالب یفھم الموضوع
systems: 

Air interface, 
CDMA forward 

 channels 

 Quiz نظري + عملي

السادس 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Wireless الطالب یفھم الموضوع
systems: CDMA 

reverse 
channels 

 Quiz نظري + عملي

السابع 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Wireless الطالب یفھم الموضوع
systems: 
Cellular 

Technology 

 Quiz نظري + عملي

الثامن 
 والعشرون

نظري +   2
 عملي 2

 Wireless الطالب یفھم الموضوع
systems: GPRS 

System 
architucture 

 Quiz نظري + عملي

التاسع 
 والعسرون

نظري +   2
 عملي 2

 :Recent Trends الطالب یفھم الموضوع
WI-Fi, Wi-MAX, 

Zigbee 
Networks, 

UWB radio 

 Quiz نظري + عملي

نظري +   2 الثالثون
 عملي 2

 :Recent Trends الطالب یفھم الموضوع
Software 

Defined 
Radio,Security 

issue and 
challenges in 

Wireless 
network 

 Quiz نظري + عملي
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Wireless communications principles -1 (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
and practise 

 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                
 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 

1- WIRELESS COMMUNICATIONS AND 
NETWORKING 

2- Wireless and Cellular 
Telecommunications 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .13
 زیارة المختبرات التعلیمیة. -1
 االجھزه االلكترونیھ.ة الخاصھ زیارة الورش التعلیمی -2

   
 
 
 
 

 

 


