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 مجتمعبكلية ال الدبلومالخطة الدراسية لمرحلة 

  األساسية والدراسات العلوم قسم

  تصاالتاإل فنيبرنامج 

 نبذة عن الكلية
َىسح ثُذ عجذ انشؽًٍ ثبنشَبع  ثُبء عهً لشاس يغهظ انىصساء  األيُشحثغبيعخ أَشئذ كهُخ انًغزًع 

, وهٍ يإعغخ أكبدًَُخ يهُُخ راد ؽجُعخ هـ2441/2/12/و ة( وربسَخ 446ثبنًىافمخ انغبيُخ سلى )

رزالءو يع يزُىعخ انشَبدح انىؽُُخ وانزًُض فٍ رأهُم انًشأح فٍ رخظظبد رطىَشَخ يغزًشح رهذف ئنً رؾمُك 

رًُؼ يٍ خالنهب شهبداد دثهىو  رؼى كهُخ انًغزًع أسثعخ ألغبو أكبدًَُخغىق انعًم.  غُشح ناالؽزُبعبد انًز

(Diploma)  .فٍ يخزهف انزخظظبد 

فٍ ػىء انؾبعخ انًبعخ نفزؼ يغبالد عذَذح نعًم انًشأح, رغعً انكهُخ ثشكم يغزًش العزؾذاس ورطىَش 

َشبء ششاكبد يهُُخ . كًب رغعً انكهُخ إل1242رزىافك يع انزؾىل انىؽٍُ ورىاكت سؤَخ  أكبدًَُخثشايظ 

ويىاكجخ يٍ انكىادس انجششَخ خطؾ انزًُُخ ؽبعبد رًبشُب يع  انمطبعٍُ انعبو وانخبصنهزعبوٌ يع  آفبقوفزؼ 

 . 1242نشؤَخ 

 رؤية الكلية  

 .يع اؽزُبعبد عىق انعًمانشَبدح وانزًُض فٍ رمذَى ثشايظ عهًُخ ويهُُخ يزىافمخ 

 رسالة الكلية
وانًغزًعُخ إلعذاد خشَغبد يإهالد  خرمذَى أفؼم انجشايظ انزعهًُُخ وانًهُُخ ورعضَض انششاكبد االعزشارُغُ

 َغبهًٍ فٍ ثُبء االلزظبد انًعشفٍ. 
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 أهداف الكلية 

.رمذَى ثشايظ رعهًُُخ 1

 يزُىعخ يزىافمخ يع اؽزُبعبد عىق انعًم ورىاكت خطؾ انزًُُخ انًغزذايخ. 

 .رىفُش ثُئخ رعهًُُخ يُبفغخ ويىاكجخ نًزطهجبد انعظش.1

. رهُئخ انطبنجبد نهؾظىل عهً انشهبداد انًهُُخ وانزٍ رؾمك نهٍ انًُبفغخ فٍ عىق انعًم يٍ خالل 4

 انزذسَجُخ.انخطؾ انذساعُخ أو انفشص 

 .ئعذاد خشَغبد يإهالد عهًُبً ويهُُبً فٍ انًغبالد انزٍ رؾزبعهب انمطبعبد انًخزهفخ.4

 ..عمذ ششاكبد اعزشارُغُخ ويغزًعُخ رخذو انعًهُخ انزعهًُُخ وانزذسَجُخ5

 األقسبو انؼهًيت ببنكهيت

 رؼى كهُخ انًغزًع االلغبو انزبنُخ:

  لغى انعهىو اإلداسَخ 
  لغى انعهىو وانذساعبد األعبعُخ 
 لغى انؼُبفخ وانفُذلخ 
 لغى عهىو انؾبعت و رمُُخ انًعهىيبد 

 انذرجبث انؼهًيت انتي تًنحهب انكهيت

 ( فٍ انزخظظبد انزبنُخ:Diploma Degreeرًُؼ انكهُخ دسعخ انذثهىو )

 ادساح انًكبرت, انًؾبعجخ, انزغىَك 
 رمُُخ انًعهىيبد ىعبئؾ انًزعذدحانجشيغخ, رظًُى ان , 
  ,ٍئداسح انغفش واعُبؽخداسح انؼُبفخ ئفٍ انطه , 
 ٍُرظبالدئ فٍُ, ُبدئنكزشوَ ف 

 انمشاٌَ انكشَى 

 

 رؤيت انقسى

 .وانعهًُخ اإلَغبَُخ انًغبالد فٍ َغبئُخ كىادس رأهُم فٍ انزًُض و انشَبدح
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 رسبنت انقسى 

  َغبئُخ كفبءاد ئعذاد فٍ رغبهى انًغزًع, وخذيخ انعًم نغىق يىائًخ عبنُخ عىدح راد رعهًُُخ  ثشايظ رمذَى

 .انعهًُخ و االَغبَُخ انًغبالد فٍ ويهُُّب عهًًُّب رأهُال يإههخ

 برنبيج انرسبنت 

انزٍ رًكُهٍ يٍ رشكُت ئعذاد فُُبد فٍ يغبل انشجكبد وأَظًخ االرظبالد, ًَزهكٍ انًعبسف وانًهبساد 

ؽزُبعبد عىق انعًم فٍ هزا ئرظبالد انًخزهفخ, واإلعهبو فٍ خذيخ انًغزًع وعذ ورشغُم وطُبَخ أعهضح اإل

 انزخظض.

 برنبيج انأهذاف 

 فٍ:  رظبالدفٍُ اإلرزهخض أهذاف ثشَبيظ دثهىو 

 يغبل فٍ انًهٍُ رًُضهٍ رعضص انزٍ وانمُى وانخجشاد وانًهبساد ثبنًعبسف انخشَغبد رضوَذ .1

 .رظبالداإل وأَظًخ انشجكبد

 .انًغإونُخ ورؾًم انفشَك ثشوػ وانعًم وانزىاطم االرظبل يهبساد انخشَغبد ئكغبة .1
 .انًغزًع نخذيخ انًكزغجخ انًهبساد رطجُك عهً لبدساد خشَغبد ئعذاد .4

 يًنحهب انبرنبيج انذرجبث انؼهًيت انتي 

  رظبالداإل فٍذثهىو ان 
 Diploma in Communications  

 نظبو انذراست 

 عبعخ يعزًذح يىصعخ عهً أسثعخ فظىل دساعُخ. 62رظبالد  ئكًبل ئَزطهت ثشَبيظ دثهىو فٍُ فظهً 

 

 



 

  15من  5الصفحة 

 F028-0130رمز النموذج:            تصاالتإ فني برنامج -األساسية والدراسات العلوم قسم –الدبلوم لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

 جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

 الجامعة للشؤون التعليميةوكالة 

 وحدة الخطط والمناهج

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 

 انفرص انىظيفيت 

  ٍُرشكُت ورشغُم انهىائُبد انًخزهفخ وأثشاط انجش انًجبششف  
 ألعهضح انالعهكُخ وانهىارف وأعهضح انشادَىفٍُ طُبَخ  ا 
  رظبالداإلفٍُ رشكُت وطُبَخ شجكبد 
  رظبالد انزًبصهُخ و انشلًُخاإلفٍُ رشكُت أعهضح 

 

 نغت انذراست 

 . اإلَغهُضَخعزذسط انطبنجخ عًُع انًمشساد ثبنهغخ 

 

 انًقرراثترييز 

 َزكىٌ سيض انًمشس يٍ رظُُف ؽشفٍ و رظُُف عذدٌ.

 :جشَبيظنهَشيض انزظُُف انؾشفٍ 

 

 انحرفي ببنهغت االنجهيزيتانريز انحرفي ببنهغت انؼربيت انريز
 COD رظذ

  

   َشيض سلى انًئبد ئنً انغُخ انذساعُخ 

 انجشَبيظ يغبل فٍ انزخظظٍ انؾمم انً انعششاد سلى َشيض 
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 عبو 2

 َزشبس انًىعبدئانكهشويغُبؽُغُخ و 2

 انزظًُى انًُطمٍ وانًُكشوثشعغش 1

  اإلشبساد ويعبنغخ  اإلرظبالدَظى            4

  اإلرظبالدشجكبد  4

 انًُذاًَ انزذسَت  9

 9 انً 2 يٍ نهؾمم انىاؽذح انًغًىعخ ػًٍ انًمشس رغهغم انً االؽبد سلى َشيض. 
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 نًرحهت انذبهىو انخطت انذراسيت

وؽذح   (62يٍ )انعهىو و انذساعبد األعبعُخ ثمغى  فٍُ ارظبالدرزكىٌ انخطخ انذساعُخ نًشؽهخ دثهىو 

 دساعُخ يىصعخ  عهً انُؾى اِرٍ:

 اننسبت انًئىيت ػذد انىحذاث انذراسيت انًتطهببث

 %41 6 انجبيؼتيتطهببث 

 %91 41  برنبيجنيتطهببث ا

 %411 61 انًجًىع
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 يتطهببث انجبيؼت

( وؽذاد 6( ثىالع )1انغبيعخ فٍ عًُع انكهُبد وعذدهب )وهٍ انًمشساد انذساعُخ انزٍ رذسعهب ؽبنجبد 

 يىصعخ كبنزبنٍ:دساعُخ 

م
س

سه
ي

 

 Code/No انريز / انرقى اسى انًقرر

 ػذد سبػبث االتصبل
ػذد 

انىحذاث 

 انًؼتًذة

CR 

 انًتطهب انسببق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تًبرين

 ػًهي

LB 

 تذريب

TR 

2 
 (2انهغخ اإلَغهُضَخ ) 

English Language (1) 
 - ENG 101-1 25 - 4 2-222ئَظ 

1 
 (2انهغخ اإلَغهُضَخ ) 

English Language (2) 
 ENG 102-2 25 - 4 1-221ئَظ 

 2-222ئَظ 

ENG 101-1 

 وحذاث دراسيت  6 انًجًىع 
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 برنبيجيتطهببث ان
 

 دساعُخ وؽذح(  54) ثىالع يمشساً (  29) وعذدهب
 

م
س

سه
ت

 

 اسى انًقرر
Course Title 

 Code/No انريز/ انرقى

ػذد  ػذد سبػبث االتصبل

انىحذاث 

 انًؼتًذة
CR 

 انًتطهب انسببق
Prerequisite نظري 

LT 

 تًبرين
 ػًهي

LB 

 تذريب

TR 

2 
  اعبعُبد انشَبػُبد نهًهٍُُُ

Basics of Mathematics 
for  Technicians 

 - Math111 1 1 - 4 222سَغ

1 
 (2)نههُذعخ فُضَـبء عبيخ 

General Physics for 
Engineering (1) 

 - PHYS 102 4 1 - 4 221فُض 

4 
  نههُذعخ  األكبدًَُخانكزبثخ 

Academic Writing for 
Engineering 

 ENG 104 4 2 - 4 224ئَظ 
 1-221ئَظ 

ENG 102-2 

4 

 يفبهُى ثشيغخ انؾبعت
Computer 

Programming 
Concepts 

 - PROG 120 1 1 - 4 212ثشط 

5 

ذوائش انكهشثبئُخ انيعًم 

 وانمُبعبد

Electrical Circuits and  
Measurments  Lab 

 ELD 110 - 4 - 1 222كزذ 

 222سَغ

Math111 
 221فُض 

PHYS 102 

6 

انذوائش انكهشثبئُخ رطجُمبد 

 وأعهضح انمُبط

Electrical Circuits 
Applications and 

Measurement Devices 

 ELD 211 2 4 - 4 122 كزذ
 222كزذ 

ELD 110 



 

  15من  11الصفحة 

 F028-0130رمز النموذج:            تصاالتإ فني برنامج -األساسية والدراسات العلوم قسم –الدبلوم لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

 جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

 الجامعة للشؤون التعليميةوكالة 

 وحدة الخطط والمناهج

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

  

م
س

سه
ت

 

 اسى انًقرر
Course Title 

 Code/No انريز/ انرقى
ػذد انىحذاث  ػذد سبػبث االتصبل

 انًؼتًذة
CR 

 انًتطهب انسببق
Prerequisite 

 

 نظري
LT 

 تًبرين
 ػًهي

LB 

 تذريب

TR 

(2نكزشوَُبد )يعًم ئ  7  

Electronics Lab (1)  242كزذ ELD 130 - 4 - 1 
 ٍرضاي 222ذ زك

ELD 110 
Sync. 

8 

 رطجُمبد دوائش انًُطك انشلًٍ

Digital Logic Circuit 
Applications 

 - ELD 150 2 4 - 4 252كزذ 

9 
 انشَبػُبد انزمُُخ

Technical Mathematics 
 221سَغ

 
Math112 1 1 - 4 222سَغ 

Math111 

22 
 يجبدئ انغاليخ وانظؾخ انًهُُخ 

Safety Principles and 
Occupational Health 

 - COD 100 1 - - 1 222ظذ ر

22 
 أعبعُبد اإلرظبالد

Basics of 
Communication 

 - COD 130 1 1 - 4 242رظذ 

21 
 اإلرظبالد انزًبصهُخ وسشخ

Analog Communication 
Workshop 

 COD 131 - 4 - 1 242رظذ 
 221سَغ رضايٍ

Math112 

24 
 انشلًُخاإلرظبالد  وسشخ

Workshop for Digital 
Communication   

 COD 232 - 4 - 1 141رظذ 
 242رظذ 

COD 131 
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م
س

سه
ي

 

 اسى انًقرر

Course Title 
انريز / 

 Code/No انرقى

 ػذد سبػبث االتصبل
ػذد 

انىحذاث 

 انًؼتًذة

CR 

 انًتطهب انسببق

Prerequisite 

 نظري

LT 

 تًبرين

 ػًهي

LB 

 تذريب

TR 

24 
 انًزُمههرظبالد رمُُبد اإل

Mobile Communication 
Techniques   

 COD 233 2 4 - 4 144  رظذ

 242رظذ 

COD 242 

 

25 
 رطجُمبد انًمبعى انشلًُخ

 Digital Switching 
Application 

 - COD 234 2 1 - 1 144رظذ 

26 
ىائُبد واَزشبس انهيعًم 

 انًىعبد

 Antenna and Wave 
Propagation Lab 

 COD 211 - 4 - 1 122رظذ 
 221فُض 

PHYS 102 

27 
رظبالدطُبَخ شجكبد اإل  

Communication 
Networks Maintenance  

 - COD 240 - 4 - 1 142رظذ 

 انًهُخأخاللُبد  28
Professional Ethics  222َظذ ISD 100 1 - - 1 - 

29 

 يُذاًَ رذسَت 

 Field Training 

Internship 

 

 COD 290 - - 42 8 192 رظذ

وؽذح دساعُخ يٍ  54اعزُبص 

يزطهجبد انجشَبيظ انً َهبَخ 

 انًغزىي انضبنش 

Passing 54 credits of 
program requirements 
to the end of the third 

level 
 دراسيت ةوحذ 41 انًجًىع
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 بكلية المجتمع دبلوملمرحلة ال الخطة الدراسية

  و الدراسات االساسية العلومقسم 
 تصاالت إبرنامج فني 

 

 انًغزىي األول

 و
 اسى انًقرر

Course Title 
 .Code/No انريز/ انرقى

 ػذد سبػبث االتصبل
ػذد 

انىحذاث 

 انًؼتًذة

CR 

 انًتطهب انسببق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تًبرين

 ػًهي

LB 

 تذريب

TR 

2 
 (2انهغخ اإلَغهُضَخ )

English Language(1)  2-222ئَظ ENG 101-1 25 - 4 - 

1 
   اساسيات الرياضيات للمهنيين

Basics of Mathematics for  
Technicians 

 111ريض

 Math111 2 2 - 3 - 

4 
 (1)للهندسة فيزيـاء عامة 

General Physics for 
Engineering (1) 

 - PHYS 102 4 1 - 4 221فُض 

4 
 مفاهيم برمجة الحاسب

Computer Programming 
Concepts 

 - PROG 120 2 2 - 3 121برج 

5 

 يجبدئ انغاليخ وانظؾخ انًهُُخ 

Safety Principles and 
Occupational Health 

 - COD 100 1 - - 1 222رظذ 

6 

 أخاللُبد انًهُخ

Professional Ethics 
 - ISD 100 2 - - 2 111نصد 

 وحذة دراسيت   47 انًجًىع

 

 

 

 



 

  15من  13الصفحة 

 F028-0130رمز النموذج:            تصاالتإ فني برنامج -األساسية والدراسات العلوم قسم –الدبلوم لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

 جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

 الجامعة للشؤون التعليميةوكالة 

 وحدة الخطط والمناهج

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 

 

 انًغزىي انضبٍَ

 و
 اسى انًقرر

Course Title 
 .Code/No انريز/ انرقى

 ػذد سبػبث االتصبل
ػذد 

انىحذاث 

 انًؼتًذة

CR 

 انًتطهب انسببق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تًبرين

 ػًهي

LB 

 تذريب

TR 

(1انهغخ اإلَغهُضَخ ) 2  

English Language(1) 
 ENG 102-2 15 4 1-221اَظ 

 2-222ئَظ 

ENG 101-1 
 

1 

دوائر الكهربائية المعمل 
 والقياسات

Electrical Circuits and  
Measurments  Lab 

 ELD 110 - 4 - 2 111كتد 
 111ريض

Math111 
 112يز ف

PHYS 102 

(1لكترونيات )معمل إ  4  

Electronics Lab (1)  131كتد ELD 130 - 4 - 2 
 نتزام 111د تك

ELD 110 Sync. 

 الرياضيات التقنية 4

Technical Mathematics 
 112ريض

 
Math112 2 2 - 3    111ريض 

Math111 

5 

 دوائر المنطق الرقمي تطبيقات

Digital Logic Circuit 
Applications 

 - ELD 150 1 4 - 3 151 كتد

 أساسيات اإلتصاالت 6

Basics of Communication 
 - COD 130 2 2 - 3 131تصد 

7 
 التماثلية تصاالتاإل ورشة

Analog Communication 
Workshop 

 COD 131 - 4 - 2 131تصد 
 112ريض تزامن

Math112 

 وحذة دراسيت 48 انًجًىع

 

 



 

  15من  14الصفحة 

 F028-0130رمز النموذج:            تصاالتإ فني برنامج -األساسية والدراسات العلوم قسم –الدبلوم لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

 جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

 الجامعة للشؤون التعليميةوكالة 

 وحدة الخطط والمناهج

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 

 

 انغُخ انضبَُخ

 انًغزىي انضبنش

 و
 اسى انًقرر

Course Title 

انريز/ 

 .Code/No انرقى

 ػذد سبػبث االتصبل
ػذد 

انىحذاث 

 انًؼتًذة

CR 

 انًتطهب انسببق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تًبرين

 ػًهي

LB 

 تذريب

TR 

2 
  للهندسة  األكاديميةالكتابة 

Academic Writing for 
Engineering 

 ENG 104 3 1 - 3 114إنج 
 2-112إنج 

ENG 102-2 

1 

الدوائر الكهربائية وأجهزة تطبيقات 
 القياس

Electrical Circuits 
Applications and 

Measurement Devices 

 ELD 211 1 4 - 3 211 كتد
 111كتد 

ELD 110 

4 

 الرقميةاإلتصاالت ورشة 

Workshop for Digital 
Communication   

 COD 232 - 4 - 2 232تصد 
 131تصد

COD 131 

4 
 المتنقلهتصاالت تقنيات اإل

Mobile Communication 
Techniques  

 COD 233 1 4 - 3 233تصد 
 131تصد 

COD 130 

5 

 الرقميةتطبيقات المقاسم 

 Digital Switching 
Application 

 - COD 234 1 2 - 2   234تصد 

6 

تصاالتشبكات اإلصيانة   

Communication Networks 
Maintenance  

 - COD 240 - 4 - 2 241تصد 

7 

 نتشار الموجاتإوائيات والهمعمل 

 Antenna and Wave 
Propagation Lab 

 COD 211 - 4  2 211تصد 
 112فيز 

PHYS 102 

 وحذة دراسيت 47 انًجًىع

 



 

  15من  15الصفحة 

 F028-0130رمز النموذج:            تصاالتإ فني برنامج -األساسية والدراسات العلوم قسم –الدبلوم لمرحلة الدراسية الخطة نموذج               

 جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

 الجامعة للشؤون التعليميةوكالة 

 وحدة الخطط والمناهج

 

 اإلصدار األول

 األولى جمادى

 هـ1437

 

 

 

 

 

 انًغزىي انشاثع

 
 

 و
 اسى انًقرر

Course Title 
 .Code/No انريز/ انرقى

 ػذد سبػبث االتصبل
ػذد 

انىحذاث 

 انًؼتًذة

CR 

 انًتطهب انسببق

Prerequisite 
 نظري

LT 

 تًبرين

 ػًهي

LB 

 تذريب

TR 

2 

 ميدانى تدريب 

 Field Training 

Internship 

 

 COD 290 - - 41 8 291 تصد

وحدة دراسية من  54اجتياز 

متطلبات البرنامج الى نهاية 

 المستوى الثالث 

Passing 54 credits of 
program requirements 
to the end of the third 

level 
 دراسيت اثوحذ 8   انًجًىع


