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وثيقة تعريف مقرر " نظم االتصاالت النقالة "
 -1معمومات أساسية:
اسم المقرر

نظم االتصاالت النقالة

رمز المقرر

CSS403

ساعات الجمسات المسجمة

30

ساعات الجمسات المتزامنة

18

ساعات المذاكرة

ال يوجد

ساعات االمتحان

1.5

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة

30

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

18

عدد الساعات المعتمدة

5

 -2المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
المقرر

الرمز

اتصاالت رقمية

CEE308

اتصاالت السمكية ونقالة

CSS402

 -3الهدف من المقرر:
يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالقاعدة النظرية والتطبيقية بأهم المبادئ التي تقوم عميها نظم االتصاالت الخموية ،فالمقرر يتطرق
لتقانات النفاذ المتعدد وأنماط اإلزدواجية ومفاهيم جودة الخدمة وكثافة المعمومات الهاتفية .ومن خالل هذا المقرر يتعرف الطالب عمى
الشبكة الخموية من حيث مكوناتها الفيزيائية وبنيتها الجغرافية وقنواتها ويمم بالمراحل التي تمر بها المكالمة منذ بدء تأسيسها وحتى

انتهائها وكذلك مراحل معالجة الكالم التي تجري في الوحدة المتحركة ويفهم مبادئ التخطيط الترددي والتقنيات المطبقة في النظام
الخموي لحل مشكالت القناة الالسمكية .كما يقدم هذا المقرر لمحة عن مراحل تطور النظم الخموية المتعاقبة بدءاً من نظام الجيل الثاني

وتطبيقاته ووصوالً إلى نظام الجيل الرابع مرو ار بنظام الجيل الثالث وتطبيقاته.
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 -4المحصالت التعميمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
الرمز

المحصّالتّالتعليميّة المرجوة

ILO

Intended Learning Objectives/Outcomes

ILO1

وصف تقنيات النفاذ المتعدد وأنماط االزدواجية والحزم الترددية

ILO2
ILO3
ILO4
ILO5
ILO6
ILO7

تعرف جودة الخدمة وكثافة المعمومات الهاتفية ورفض الخدمة
ّ
فهم بنية شبكة الجيل الثاني وظيفياً وجغرافياً

تعرف أنواع القنوات والرشقات في نظام الجيل الثاني والتقسيمات الزمنية لألطر
ّ
تعرف معالجة الكالم ومراحل اإلرسال واإلستقبال
ّ
تعرف مشكالت االتصال الالسمكي وحمولها في النظام الخموي
ّ
فهم التخطيط الترددي

ILO8

وصف إجرائيات تأسيس المكالمة وتحديث الموقع والتسميم

ILO9

فهم بنية وخصائص النظام 2.5G

تعرف بنية وخصائص نظام الجيل الثالث ونظام الجيل الرابع
ILO10
ّ
 -5محتوى المقرر:




يفضل أن تكون عدد الساعات المتزامنة من مضاعفات  1.5ساعة ومجموعها من مرتبة  18ساعة عمى األكثر
الساعات المسجمة والمتزامنة لتغطية المواضيع نظرياً وعممياً

القسم العممي متعمق بمحتوى القسم النظري
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القسم

المحصالت
التعميمية

القسم النظري مع مالحظات وتوضيحات إن وجدت

ساعات
مسجمة

ساعات
متزامنة

أنماط المهام

العممي مع
مالحظات

وتوضيحات
إن وجدت

 تمارين
)(TD
 وظائف

انفصم األول :يذخم إنى َظى االتصبالد انُقبنخ

ILO1
ILO2

ILO3

ILO1

 -1تًهٍذ
َ -2ظى انجٍم األول 1G
َ -3ظبو انجٍم انثبًَ 2G
 -4يقبرَخ ػبيخ ثٍٍ َظى اإلتصبل انخهىي
 -5تقٍُبد انُفبر انًتؼذد فً َظبو انجٍم انثبًَ
 -1.5انُفبر انًتؼذد ثبنتقطٍى انترددي
 -5.5انُفبر انًتؼذد ثبنتقطٍى انسيًُ
 -5.5انُفبر انًتؼذد ثبنتقطٍى انترددي انسيًُ
 -6أًَبط االزدواجٍخ فً َظبو انجٍم انثبًَ
 -7انحسو انترددٌخ فً َظبو انجٍم انثبًَ
 -8ترقٍى انحىايم انترددٌخ فً َظبو انجٍم انثبًَ
 -9يفبهٍى أضبضٍخ فً جىدح انخذيخ انخهىٌخ
 -11يجبدئ هُذضخ كثبفخ انًؼهىيبد انهبتفٍخ
انفصم انثبًَ :ثٍُخ انشجكخ انخهىٌخ
 -1انجٍُخ انفٍسٌبئٍخ نُظبو انجٍم انثبًَ
 -1.1شجكخ انُفبر انرادٌىي RAN
 -1.1.1انىحذح انًتحركخ MS
 -5.1.1انًحطخ انثبثتخ BTS
 -5.1.1وحذح انتحكى ثبنًحطبد انثبثتخ BSC
 -5.1انشجكخ انًركسٌخ CN
 -1.5.1يركس انتجذٌم MSC
 -5.5.1ضجم يقر اإلشتراك HLR
 -5.5.1ضجم انًقر انحبنً VLR
 -1.5.1يركس انتحقق AUC
 -5.5.1ضجم أجهسح انًشتركٍٍ EIR
 -5انجٍُخ انجغرافٍخ نُظبو انجٍم انثبًَ
 -1.5انخهٍخ Cell
 -1.1.5تؼرٌف انخهٍخ
 -5.1.5انحبجخ إنى انخالٌب
 -5.1.5أَىاع انخالٌب
 -1.1.5يؼرف انخهٍخ BSIC
 -5.5انًُطقخ انًحهٍخ Location Area
 -5.5يُطقخ خذيخ يركس انتجذٌم MSC Service Area
 -1.5يُطقخ خذيخ انشجكخ انخٍىٌخ
 -5.5يُطقخ خذيخ َظبو انجٍم انثبًَ
انفصم انثبنث :انقُىاد فً َظبو انجٍم انثبًَ
 -1يقذيخ
 -5انتقطًٍبد انسيٍُخ فً َظبو انجٍم انثبًَ

 حمقات
5

5

بحث
 مشاريع

حم تًبرٌٍ

 تجارب
 أخرى

 تمارين
)(TD
 وظائف
 حمقات
بحث
 مشاريع
6

1.5

5

5

 تجارب
 أخرى



تمارين
)(TD

حم تًبرٌٍ

حم تًبرٌٍ
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 وظائف

 -5أَىاع انقُىاد اإلػتجبرٌخ Logical Channels
 -1.5قُىاد انًؼهىيبد TCH
 -5.5قُىاد انجث BCH
 -1.5.5قُبح انجث انتحكًٍخ BCCH
 -5.5.5قُبح انتسايٍ SCH
 -5.5.5قُبح ضجط انتردد FCCH
 -5.5قُىاد انتحكى انًشتركخ CCCH
 -1.5.5قُبح انُذاء PCH
 -5.5.5قُبح يُح انُفبر AGCH
 -5.5.5قُبح طهت انُفبر RACH
 -1.5قُىاد انتحكى انًخصصخ DCCH
 -1.1.5قُبح انتحكى انًخصصخ انًطتقهخ SDCCH
 -5.1.5انقُبح انًرافقخ انجطٍئخ SACCH
 -5.1.5انقُبح انًرافقخ انطرٌؼخ FACCH
 -1أَىاع انرشقبد
 -1.1انرشقخ انطجٍؼٍخ NB
 -5.1رشقخ ضجط انتردد FB
 -5.1رشقخ انتسايٍ SB
 -1.1رشقخ انُفبر AB
 -5.1انرشقخ انىهًٍخ DB

 حمقات
بحث
 مشاريع
 تجارب
 أخرى

 تمارين
)(TD
 وظائف

انفصم انراثغ :يؼبنجخ انكالو

ILO5

 -1يقذيخ
 -5انتحىٌم انتًبثهً انرقًً A/D Conversion
 -5تريٍس انكالو Speech Coding
 -1تريٍس انقُبح Channel Coding
 -5انتفرٌق Interleaving
 -6انتشفٍر Ciphering
 -7تشكٍم انرشقخ Burst Formatting
 -8انتؼذٌم Modulation


3

1.5

حمقات
بحث

حم تًبرٌٍ

 مشاريع
 تجارب
 أخرى
 تمارين
)(TD
 وظائف

انفصم انخبيص :يشكالد وتقٍُبد االتصبل انالضهكً

ILO6
ILO7

 -1يقذيخ
 -5يشكالد االتصبل انالضهكً
 -1.5خفىد فقذ انًطبر Path Loss
 -5.5خفىد انظم Shadowing
 -5.5خفىد تؼذد انًطبراد Multipath fading
 -1.5انتذاخم ثٍٍ انريىز ISI
 -5.5تأخٍر اإلَتشبر
 -6.5انتذاخم ثٍٍ انخالٌب
 -5حهىل يشكالد االتصبل انالضهكً
 -1.5تريٍس انقُبح
 -5.3يؼذل انُقم انًتكٍف AMR
 -5.5انتفرٌق
 -1.5تؼذد انهىائٍبد
 -5.5انتطىٌخ انًتكٍفخ



حمقات

بحث
5

1.5

 مشاريع
 تجارب
 أخرى

حم تًبرٌٍ
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 -6.5انتطجٍق انسيًُ
 -7.5انقفس انترددي
 -8.5انتحكى ثبإلضتطبػخ
 -9.5اإلرضبل انًتقطغ
 -11.5إػبدح اضتخذاو انتردد

 تمارين
)(TD
 وظائف

انفصم انطبدش :إجرائٍبد انشجكخ انخهىٌخ

ILO8

 -1يقذيخ
 -5إجرائٍخ إختٍبر انخهٍخ
 -5إجرائٍخ إػبدح إختٍبر انخهٍخ
 -1إجرائٍخ تأضٍص انًكبنًخ
 -1.1يرحهخ االضتجىاة وانُذاء
 -5.1طهت انقُبح
 -5.1طهت انخذيخ
 -1.1انتحقق
 -5.1ضجط انتشفٍر
 -6.1تغٍٍر هىٌخ انًشترك انًؤقتخ
 -7.1فحص هىٌخ انجهبز انُقبل
 -8.1تهٍئخ انًكبنًخ
 -9.1إضُبد قُبح انًؼهىيبد
 -11.1انتُجٍه وقجىل انًكبنًخ
 -11.1إَهبء انًكبنًخ
 -5إجرائٍخ تحذٌث انًىقغ
 -6إجرائٍخ انتطهٍى
 -1.7أَىاع انتطهٍى حطت يكبٌ حذوثه
 -5.7تصٍُف انتطهٍى حطت انذافغ
 -5.7انتطهٍى ضًٍ وحذح انتحكى
 -1.7انتطهٍى ثٍٍ وحذاد انتحكى
 -5.7انتطهٍى ثٍٍ يراكس انتجذٌم



بحث

 مشاريع
 تجارب
6

1.5

ILO9
ILO11

 أخرى

حم تًبرٌٍ

 تمارين
)(TD
 وظائف

انفصم انطبثغَ :ظى االتصبالد انُقبنخ انًتقذيخ
 -1تقبَبد انتجذٌم
 -5يراحم تطىر َظبو انجٍم انثبًَ إنى َظبو انجٍم انثبنث
 -1.5تطجٍق إرضبل انجٍبَبد ثتقبَخ تجذٌم انذاراد ػبنٍخ انطرػخ HSCSD
 -5.5تطجٍق اإلرضبل انرادٌىي انرزيً GPRS
 -5.5تطجٍق َقم انجٍبَبد ثتجذٌم انذاراد انًحطٍ ECSD
 -1.5تطجٍق يؼذالد انُقم انًحطُخ نُظبو انجٍم انثبًَ EDGE
َ -5.5ظبو انجٍم انثبنث 3G
 -1.5.5انخصبئص انًفتبحٍخ نُظبو انجٍم انثبنث
 -5.5.5انُفبر انًتؼذد ثتقطٍى انًريس CDMA
 -5.5.5ثٍُخ َظبو انجٍم انثبنث
 -5يراحم تطىر َظبو انجٍم انثبنث إنى َظبو انجٍم انراثغ
 -1.5تطجٍق انُفبر انرزيً ػبنً انطرػخ HSPA
 -5.5تطجٍق انُفبر انرزيً ػبنً انطرػخ انًطىر HSPA+
َ -5.3ظبو انجٍم انراثغ LTE
 -1.5.5انخصبئص انًفتبحٍخ نُظبو انجٍم انراثغ
 -5.5.5ثٍُخ َظبو انجٍم انراثغ

حمقات



حمقات

بحث
6
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 مشاريع
 تجارب
أخرى

حم تًبرٌٍ
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 -6معايير التقويم:

ILO
Code

المحصالت التعميمية

النتائج

التعميمية

نمط التقويم
تفاعل في
الجمسات

عممي

امتحانات

المتزامنة

عروض

تقارير

ومقابالت

ووظائف

ILO1

تقنيات النفاذ المتعدد وأنماط االزدواجية والحزم الترددية







ILO2

جودة الخدمة وكثافة المعمومات الهاتفية ورفض الخدمة







ILO3

بنية شبكة الجيل الثاني وظيفياً وجغرافياً







ILO4

والتقسيمات الزمنية لألطر







ILO5

معالجة الكالم ومراحل اإلرسال واإلستقبال







ILO6

مشكالت االتصال الالسمكي وحمولها في النظام الخموي







ILO7

التخطيط الترددي







ILO8

إجرائيات تأسيس المكالمة وتحديث الموقع والتسميم







ILO9

بنية وخصائص النظام 2.5G







ILO10

بنية وخصائص نظام الجيل الثالث ونظام الجيل الرابع







أنواع القنوات والرشقات في نظام الجيل الثاني

 -7أدوات ومختبرات القسم العممي:
إسم األداة
-

توصيفها
-

 -8المراجع األساسية:
)GSM Advanced System Technique (Ericsson
)GSM and Personal Communications Handbook (Artech House
)GSM Mobile Communication Technology (DTU Fotonik
نظن االتصاالت الخلوية ،أسس وهبادئ (الذكتور هشام عرودكي)
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: المراجع اإلضافية-9

Understanding Cellular Radio (William Webb, Artech House)
GPRS for Mobile Internet (Artech House)
EDGE for Mobile Internet (Artech House)
UMTS-WCDMA System Engineering, RF Planning & Network Optimization (Telefocal)
An Introduction To LTE (Wiley, Christopher Cox)
Essentials of LTE and LTE-A (Cambridge)

