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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : ENG 101 101جنل  الرقم والرمز: 

مج اللغة اإلجنليزية املكثفةملقرر: اسم ا  Course :  Intensive English Program-1  1- بر

 Credits : 6(0,0,12)    )0،0،12( 6الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 1  األول املستوى : 

لطالب العلوم    مقررينمن    ولهو املقرر األ  ENG-101  مقرر
و  اإلجنليزية  اللغة  مهارات  تطوير  ويستهدف  مقدمة واهلندسة. 

العلوم.    يف لتمصطلحات  للطالب  الفرصة  حة  طوير  وإ
املهارات اللغوية األربع (ا�ستماع والتحدث والقراءة والكتابة) 

قبل   من  عليه  حصلوا  الذي  املستوى  أساس  والذي    - على 
املستوى   أنه  اإلطار    CEFRمن    A1يفرتض  (مرجع 

اية ا حتقيق   طالبيتوقع من الو ،    ملقرراألورويب املشرتك). يف 
  .CEFRمن  A2مستوى  

The  ENG‐101  course  is  the  first  of  two 
courses  for  the  science  and  Engineering 
professions  students.  It  targets  both  the 
development  of  the  learners'  English 
Language  skills  and  an  introduction  of  the 
science  terminology.  Learners  will  have  the 
opportunity  to  develop  the  four  language 
skills (listening, speaking, reading and writing) 
based  on  the  level  they  have  previously 
acquired‐supposedly  level  A1  of  the  CEFR 
(Common  European  Framework  Reference). 
By  the  end  of  the  course,  learners  are 
expected to achieve A2 level of the CEFR. 

  Text Books   الكتب املقررة:

1. New Headway Plus, Special Edition, Beginner Student’s Book (Oxford University Press) (Units 8‐14) 
2. New Headway Plus, Special Edition, Beginner Workbook (Oxford University Press) (Units 8‐14) 
3. New Headway Plus, Special Edition, Elementary Student’s Book (Oxford University Press) 
4. New Headway Plus, Special Edition, Elementary Workbook (Oxford University Press) 

 References  :  املراجع

 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس  م الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةوافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : IC 101 101سلم الرقم والرمز: 

 Course :  Islamic Culture-1  1- الثقافة اإلسالميةاسم املقرر: 

 Credits : 2(2,0,0)    )2،0،0( 2الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 1  األول املستوى : 

ومصادرهامفهوم الثقافة اإل يقدم هذا املقرر   ، سالمية وأمهيتها 
مواجهتها وسبل  اإلسالمية  الثقافة  تواجه  اليت  ت  ،  التحد

موقف املثقف املسلم من الثقافات ،  اخلصائص العامة لإلسالم
احلضارات بني  واحلوار  اإلميان،  األخرى،  نواقض أركان   ، 

تعزيزه  ،  اإلميان ووسائل  وضوابطه  أمهيته  الفكري  األمن 
  . عة يف تعزيز األمن الفكريدور الشري، ومعوقاته

This course is Taught in Arabic. 
(Check the Arabic description) 

  Text Books   الكتب املقررة:

 .املدخل إىل الثقافة اإلسالمية، إعداد جمموعة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود- 
يف للعلوم األمنية جملموعة من املؤلفنيتؤخذ موضوعات األمن الفكري من كتاب األمن الفكري إعد-  . اد جامعة 
 ث بعنوان الشريعة اإلسالمية ودورها يف تعزيز األمن الفكري لألستاذ الدكتور عبد الرمحن بن عبد العزيز حب-

 .السديس
 References  :  املراجع

 . ار النفائس ، األردنه ، د  1413حنو ثقافة إسالمية أصيلة : د. عمر األشقر ، الطبعة الثانية عشرة ، - 
 . ه 1407املدخل إىل الثقافة اإلسالمية : د . حممد رشاد سامل ، دار القلم ، الكويت ، الطبعة التاسعة ، - 
 .شكلة الثقافة : مالك بن نيبم- 
 .معامل الثقافة اإلسالمية : عبد الكرمي عثمان- 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : CSM 101 101عال الرقم والرمز: 

 Course :  Computer Skills  مهارات احلاسب: اسم املقرر

 Credits : 2 (1,0,2)    )1،0،2( 2الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 1  األول املستوى : 

املقرر الثقافة الضرورية لتعريف وتدريب الطالب    يقدم هذا
حلاسب من حيث  ملفاهيم واملهارات ا�ساسية املتعلقة 

وأنظمة التشغيل، والربجميات، شبكات احلاسبات،  العتاد،
التعلم والتواصل اإللكرتوين، التجارة اإللكرتونية، فريوسات 

  . والتطبيقات املكتبية احلاسب

This course is Taught in Arabic. 
(Check the Arabic description) 

  Text Books   الكتب املقررة:

  وحدة مهارات احلاسب اآليل بكلية احلاسبات وتقنية املعلومات جامعة امللك عبد العزيز، مهارات احلاسب
  ، الطبعة السابعة.  2013اآليل، خوارزم العلمية، 

 References  :  املراجع

 

القس جملس  جبلستهموافقة   للعام الدراسي            رقم   م 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  صلد. خالد بن على أبوحا ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : PHYS 101 101  فيزالرقم والرمز: 

ء عامةاسم املقرر  Course :  General Physics  : فيز

 Credits : 4 (3,0,2)    )3،0،2( 4الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 1  األول املستوى : 

مفهوما للمبادئ والعمليات األساسية يف العامل  املقرريقدم هذا  
ئيال . وتشمل املوضوعات املفاهيم األساسية للوحدات  فيز

القياسية ، واملتجهات ، واحلركة ، والقوى ، والطاقة ، واملرونة 
ء ، والب ت. ، وميكانيكا السوائل ، واحلرارة ، والكهر صر

أن يكون الطالب قادرين على   عند اجتياز هذا املقرر جيب
  تعملوصف أمثلة وتطبيقات املبادئ اليت متت دراستها. 

التجارب املعملية والتدريبات املعتمدة على الكمبيوتر على  
ئية األساسية.   تعزيز فهم املبادئ والتطبيقات الفيز

This  course  provides  a  conceptually  based 

exposure  to  the  fundamental  principles  and 
processes  of  the  physical  world.  Topics 
include  basic  concepts  of  standard  units, 
vectors,  motion,  forces,  energy,  elasticity, 
fluid mechanics, heat, electricity, and optics. 
Upon completion, students should be able to 
describe  examples  and  applications  of  the 
principles  studied.  Laboratory  experiments 
and  computer‐based  exercises  enhance  and 
consolidate  the  understanding  of  basic 
physical principles and applications. 

  Text Books   الكتب املقررة:

Physics for Scientists and Engineers, 9th Edition, by Raymond A. Serway, John W. Jewett, 
BROOKS/COLE CENGAGE Learning, Boston USA, 2014 . 

 References  :  املراجع
Fundamentals of Physics Extended, 10th Edition, David Halliday, Robert Resnick, Jearl 
Walker, Wiley, 2013. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
   محاد زكى الشريف عبدهللاد.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : ARAB 101 101 عربالرقم والرمز: 

 Course :  Language Skills  املهارات اللغوية : اسم املقرر

 Credits : 2 (2,0,0)    )2،0،0( 2الوحدات الدراسية:  

  -طلب سابق  : مت
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 1  األول املستوى : 

 ، العربية  اللغة  قواعد يف األساسية املهارات املقرر  هذا  يتناول 
ا إىل  والسعي  وإجادة ، اإلعراب مستوى وحتسني ، إتقا

دة ، الفصحى لعربية  التحدث  ى لد اللغوية الثروة وز
 . الشائعة واألسلوبية اللغوية األخطاء عن والبعد  ، الطالب

دة للطالب، التعبريية القدرات رفع  اللغوية، ثروته  وز

 د�يل سلوب املناسبة العبارة استخدام على  ومساعدته

 املنطقي والتنظيم التحدث، على الطالب تدريب - .واضح 

 .لفصيحةا  العربية  للغة التمسك على احلرص مع لألفكار،

  

This course is Taught in Arabic. 
(Check the Arabic description) 

  Text Books   الكتب املقررة:

ا العربية اللغة  بقسم العلمية اللجنة إعداد ،  اللغوية املهارات    ، الرابعة الطبعة  ، الرشد  مكتبة سعود، امللك جامعة - وآدا

 References  :  املراجع
  الراجحي عبده .د الصريف، والتطبيق وي، النح التطبيق. 

 األفغاين لسعيد العربية  اللغة قواعد  ملخص.  
جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 

  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439
جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 

  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439
  عميد الكلية   رئيس القسم 

  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:
  

  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : ENG 102 102جنل  الرقم والرمز: 

مج اللغة اإلجنليزية املكثفةاسم املقرر:   Course :  Intensive English Program-2  2- بر

 Credits : 6(0,0,12)    )0،0،12( 6الوحدات الدراسية:  

  101جنل متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : ENG 101 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 2  الثاين املستوى : 

املهن   مقررينمن    مقررأول    وه  ENG 102مقرر   لطالب 
مها  تطوير  من  كل  ويستهدف  اإلجنليزية  العلمية.  اللغة  رات 

لتطوير   طالبمصطلحات العلوم. ستتاح الفرصة لل وطالب لل
املهارات اللغوية األربع (ا�ستماع والتحدث والقراءة والكتابة) 

قبل   من  عليه  حصلوا  الذي  املستوى  أساس  املستوى    - على 
األورويب    CEFRمن    A2املفرتض   اإلطار  (مرجع 

اية   حتقيق مستوى    طالبتوقع من ال، ياملقرراملشرتك). حبلول 
B1    منCEFR لل تتاح  سوف   ، كذلك  فرصة    طالب. 

الصيغتعلم   الشائعة    بناء  املصطلحات  استخدام  وكذلك 
  املتعلقة بتخصصهم. 

The ENG 102 course is the first of two courses for 
the  science professions  students.  It  targets both 
the  development  of  the  learners'  English 
Language skills and an introduction of the science 
terminology.  Learners will  have  the  opportunity 
to  develop  the  four  language  skills  (listening, 
speaking, reading and writing) based on the level 
they  have  previously  acquired‐supposedly  level 
A2  of  the  CEFR  (Common  European  Framework 
Reference). By the end of the course, learners are 
expected to achieve B1 level of the CEFR. As well, 
learners  will  have  the  opportunity  to  learn  the 
formation  as  well  as  the  use  of  the  common 
terminology related to their specialization. 

  Text Books   الكتب املقررة:

1. New Headway Plus, Special Edition, Pre Intermediate Student’s Book (Oxford University Press) 
2. New Headway Plus, Special Edition, Pre Intermediate Workbook (Oxford University Press) 
3. New Headway Plus, Special Edition, Intermediate Student’s Book (Oxford University Press) (Units 
1‐7) 

4. New Headway Plus, Special Edition, Intermediate Workbook (Oxford University Press) (Units 1‐7) 
5. Supplementary Materials. 

 References :املراجع

 

جملس جبلسته  موافقة   للعام الدراسي            رقم   القسم 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  أبوحاصلد. خالد بن على  ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 رر دراسي 

 Code & No.   : CL 101 101ج  الرقم والرمز: 

 Course :  Communications Skills  مهارات ا�تصال اسم املقرر: 

 Credits : 2(2,0,0)    )2،0،0( 2الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 2  الثاين املستوى : 

اجليد   للتواصل  هيلهم  و الطلبة  لدى  التواصل  مهارات  تنمية 
اآلخرين، ومع  الذات  مع  لالندماج   والناجح  وإعدادهم 

مع   وسالم  حرتام  العالقات  وبناء  والتواصل  والتفهم  والتناغم 
مفاهيم وثقافات خمتلفة، إىل جانب    حميطهم وما قد يشمله من

الك م  ا�تصال اكتسا عن  املناسب  وملعلومايت  املعريف    م 
م   وموضوعاته املتعددة واملختلفة، والذي يساهم يف إجناح حيا

  اخلاصة والعملية على حد سواء. 

This course is Taught in Arabic. 
(Check the Arabic description) 

  Text Books   الكتب املقررة:

 "كتاب: "مهارات ا�تصال- 

 References  :  املراجع
ته املعاصرة، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة ، -    1998حسن عماد مكاوى، ليلي حسني السيد، ا�تصال ونظر
 سامية حممد جابر، ا�تصال اجلماهريى واجملتمع احلديث: النظرية والتطبيق، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية - 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
  



  

  

 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم 
  جامعة بيشة
 كلية الهندسة 

 
  منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج

Kingdom of Saudi Arabia   
Ministry of Education   
University of Bisha    
College of engineering 

ئيةاهلندسة القسم                 اهلندسةكلية  مج البكالوريوس يف التوصيف املختصر ملقررات                 كهر ئية بر اهلندسة الكهر  

  
 وذج وصف مقرر دراسي من       

 Code & No.   : PSY 101 101نفس الرقم والرمز: 

 Course :  Learning and Thinking Skills  مهارات التعلُّم والتفكرياسم املقرر: 

 Credits : 2(2,0,0)    )2،0،0( 2الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 2  الثاين املستوى : 

مع   التكيف  مهارات  والتفكري  التعلم  مهارات  مقرر  يتناول 
اجلامعية الفعال،  احلياة  ا�ستذكار  معاجلة،  مهارات   مهارات 

  – تدوين املالحظات  –مهارات التلخيص ( ملعلوماتا
الذهنية اخلرائط  استخدام  اإلبداع  )،  مهارات  مهارات 

واملشا العلميةوا�بتكارات  العلمي،  ريع  البحث  ،  مهارات 
وتنظيمه الوقت  إدارة  اإلبداعي ،  مهارات  التفكري  مهارات 

  . مهارات إدارة ا�ختبارات، والتفكري الناقد

This course is Taught in Arabic. 
(Check the Arabic description) 

  Text Books   الكتب املقررة:

  .احلياتية. األردن : دار املسرية املهارات )2015(سليمان عبد الواحد - 
  اجلامعية. . التفكري الناقد: دراسة يف علم النفس املعريف. القاهرة: دار املعرفة)1995(عزيزة السيد - 

 References  :  املراجع

 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  ليةالكموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : CHM 101 101 كيمالرقم والرمز:  

 Course :  General Chemistry  كيمياء عامة  اسم املقرر: 

 Credits : 4(3,0,2)     )3،0،2(4الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 2  الثاين املستوى : 

امل هذا  املفاهيم   قرريهدف  يف  خبلفية  الطالب  تزويد  إىل 
الذري  الرتكيب  عن  مفاهيم  يقدم  للكيمياء.  اهلامة  واملبادئ 

احللول. وتركيز  والقياسات  للمادة  العناصر    واإللكرتوين 
اجلدول   يناقش  الصلبة.  واملواد  السوائل  خصائص  املتفاعلة. 

املعلومات ، وشرح الرتابط الكيميائي ، واحلالة د�لة  الدوري و 
  الغازية وتصنيف املركبات العضوية.

This  course  is  intended  to  provide  students 
with a background in important concepts and 
principles  of  chemistry.  Introduces  concepts 
on  the  atomic  and  electronic  structure  of 
matter,  measurements,  concentration  of 
solutions. Stoichiometry. Properties of liquids 
and  solids. Discusses  the  periodic  table  and 
the  significance  of  the  information,  explain 
chemical  bonding,  gaseous  state  and 
nomenclature of organic compounds. 

 

  Text Books   الكتب املقررة:

-Prof. Abdullah, prof. Shaeel Al- Thabaiti ,Dr. Mohamed mukhatar , Chemistry for 
preparatory year students, © Dar khawarizm for Academic publishing and distribution ,2012 

 References :املراجع
-Lawrence B. and Thomson H. , Chemistry for engineering students 3th edit. , USA, 2015. 
-General Chemistry: Principles and Structure; by: James E. Brady; 5th edition, Wiley (2000). 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   لستهجب  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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  منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج
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University of Bisha    
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ئيةاهلندسة القسم                 اهلندسةكلية  مج البكالوريوس يف التوصيف املختصر ملقررات                 كهر ئية بر اهلندسة الكهر  

  
 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : MATH 101 101 ريضالرقم والرمز: 

ضياتاملقرر:  اسم   Course :  Mathematics – 1   1 -  ر

 Credits : 3(2,2,0)     )2،2،0(3الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 2  الثاين املستوى : 

 و. وهفاضلالعناصر واملفاهيم األساسية للت  قرريغطي هذا امل
و   ريي لطالب مسار العلوم واهلندسة.حتض مقررك  مممص

  يغطى املوضوعات األساسية األتية:
ت  –الدوال تطبيقات   –التفاضل   –اتصال الدوال  - النها

  على التفاضل  

This course covers the basic elements and 
concepts of differentiation. It is designed as a 
preparatory course for the students of the 
track of sciences and engineering. The topics 
included are those that are most commonly 
used or referred to in the literature. such as 
Functions ‐ Limits and Continuity – 
Derivatives ‐ Application of Differentiation 

 
  Text Books   الكتب املقررة:

Howard Anton, Ir Bivens and Stephen Davis, " calculus Early Transcendentals“ 10th Ed. 
John Wiley & Sons, Inc, USA, (2012). 

 References :املراجع
 
 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جم الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةلس  موافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : IC 102 102سلم الرقم والرمز: 

 Course :  Islamic Culture-2  2- الثقافة اإلسالميةاسم املقرر: 

 Credits : 2(2,0,0)    )2،0،0( 2الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 3  الثالث املستوى : 

وا�قتصادي يف سي ياالس  النظام بدراسة املقرر اهذيعىن 
 وكذلك ، ماإلسالم والتعرف على حقوق و�ة األمور وواجبا

 نه النظام ا�قتصادي يف اإلسالم وما يضماعلى مز  التعرف
  واستقالل اقتصادي.  وتنميةلألمة من تقدم 

This course is taught in Arabic. 
Check the Arabic description. 

  Text Books   الكتب املقررة:

  .بن سعد وآخرون يسرييف اإلسالم ت ياسي النظام الس- 
 . املرزوقي وآخرون يحانالنظام ا�قتصادي يف اإلسالم : عمر ف- 

 References  :  املراجع
  .يةهجملة البحوث الفق- 
 .يةهاجملامع الفق  قرارات- 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  اريخ    هـ واليت عقدت بت 1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : ARAB 201 201عرب الرقم والرمز: 

 Course :  Arabic Writing  التحرير الكتايب اسم املقرر: 

 Credits : 2(2,0,0)    )2،0،0( 2الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 3  الثالث املستوى : 

الكتايب ، إلكساب الطالب    تحريرال اراتهم  املقرر ذاه  يتناول
الفنون   مقومات الفين ومعرفة التعبري اراتهوالطالبات م

  .يةواألسلوب  رييةواألدوات التعب يةالكتاب
  

This course is taught in Arabic. 
Check the Arabic description. 

  Text Books   الكتب املقررة:

  يببن ط يدد. سع ييب، هالل  مسعد بن دهف. د راين،هالز  يةطالكتايب للدكتور محدان بن ع   يركتاب التحر 
 جدة. يع،دار حافظ للنشر والتوز  املطريف،
 References  :  املراجع

  السنة  عمادة إصدارات  من فجال، حممود رفعت عثمان، د. عبد هللا يمهد. إبرا الكتابية راتهاامل- 
  .  ه 1433/32 جامعة امللك سعود التحضريية

  .ساألندل دار  ط الشنطي، صاحل حممد. د ومناذجه، هلعريب ضوابطا يرفن التحر - 
  يكان.علي حممد، مكتبة العب ني) د. حس يقيةومناذج تطب يةالعريب ( دراسات نظر  يرالتحر -
  النشر العلمي واملطابع جامعة سعود.  يح،العريب، د. أمحد رضوان، د. عثمان الفر  يرالتحر -
  األخطاء الشائعة حملمد النجار. -
جبلستهم جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   وافقة 

  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439
جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 

  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439
  عميد الكلية   رئيس القسم 

  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:
  

  التوقيع: 

  لد بن على أبوحاصلد. خا ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : MATH 211 211 ريضالرقم والرمز: 

 Course :  Algebra and Analytical Geometry  يليةالتحل  ندسةاجلرب واهلاسم املقرر: 

 Credits : 3(2,2,0)     )2،2،0(3الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -مرافق : متطلب 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 3  الثالث املستوى : 

 - عمليات على املصفوفات   - صفوفات: مقدمة وخصائص امل
 أنظمة املعاد�ت اخلطية: التخلص من   - معكوس املصفوفة  

جوردان  –جاوس   األ   جاوس  املتجانسة  ،  ت  احملددا  –نظمة 
ا    أنظمة اإلحداثيات  -   طريقة كرامر  –   -يف املستوى وحتو�

املخروطية   ا   - املقاطع  وحتو� الفضاء  يف  اإلحداثيات  أنظمة 
األسطح  -  الفضاء    معاد�ت  يف  األسطح    - واخلطوط 

  الرتبيعية.

  

Matrices: introduction and properties - 
operations on matrices - inverse of a matrix - 
Systems of linear equations: Gauss and 
Gauss-Jordan eliminations, homogeneous 
systems - Determinants and Cramer's rule - 
Coordinates systems in plane and their 
transformations - Conic sections - Coordinates 
systems in space and their transformations - 
Equations of planes and lines in space - 
Quadratic surfaces. 
 

  Text Books   الكتب املقررة:

-David C. Lay, "Linear Algebra and its Applications", 3rd ed., Addison-Wesley, 2005. 
-Arthus Schultze; Frank Louis Sevenoak, "Plane and Solid Geometry", Adamant Media 
Corporation, 2004. 

 References :املراجع
 
 

القس جملس  جبلستهموافقة   للعام الدراسي            رقم   م 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  صلد. خالد بن على أبوحا ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : MATH 212 212 ريضالرقم والرمز: 

 Course :  Differentiation and Integration-1 -1وتكامل تفاضلاسم املقرر: 

 Credits : 3(2,2,0)     )2،2،0(3الوحدات الدراسية:  

  101 ريضمتطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : MATH 101 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 3  الثالث املستوى : 

لالشتقاقاملف املضاد  املشتق    هوم  حلساب  األساسية  النظرية   ،
لتجزئ ، إجياد    –مفهوم التكامل    -   املضاد مفهوم التكامل 

ستخدام    - ل املثلثية  الدوا  شكل التخفيض لتكامل التكامل 
، االدوال  تعويض   لكسور اجلزئية  املثلثية  املساحة    - لتكامل 

  أنواع  - احملصورة مبجموعة من املنحنيات وكيف حتسب ذلك 
ا.  - املناطق   كيفية حسا

  

Anti  derivative  concept,  the  basic  theory  to 
calculate  the anti derivative  ‐  the concept of 
integration  ‐  The  concept  integration  by 
parts,  find  reduction  form  for  integrals  of 
trigonometric  functions  ‐  Integration  using 
trigonometric  compensation,  integration  by 
partial  fractions    ‐ Area bounded by a  set of 
curves and how calculate it ‐ types of 
Areas ‐ how to calculate them. 
 

  Text Books   الكتب املقررة:

- Howard Anton, Irl C. Bivens, Stephen Davis, Calculus Late Transcendental, 10th Edition 
International Student Version, John Wiley Sons, INC, 2012. 

 References :املراجع
- E. W. Swokowski, M. Olinick, D. Pence & J. A. Cole, Calculus,6th Edition, PWS 
Publishing Company, Boston. 1994. 
- R. A. Hunt, Calculus with Analytic Geometry. Harper and Row Publisher, 1988. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي          رقم   جبلسته  الكليةموافقة     للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : PHYS 211  211  فيزالرقم والرمز: 

ء اسم املقرر  Course :  Advanced Physics  متقدمة : فيز

 Credits : 3(2,0,2)    )2،0،2( 3الوحدات الدراسية:  

 101فيز متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : PHYS 101 
Co-requisite  : - 

 Level : 3  الثالث املستوى : 

ء مفاهيم امل قرريقدم هذا امل بادئ والعمليات األساسية للكهر
ئية  واملغناطيسية. تت  ضمن املوضوعات مفاهيم القوى الكهر

ئية والسعة، التيار ئية ، الطاقة الكهر  واجملا�ت الكهر
ئي ئي واملقاومة ، دوائر التيار الكهر ،   الثابت الكهر

  املرتدد  تيار، دوائر ال املتولدة و احملاثةاملغناطيسية ، اجلهود 
  واملوجات الكهرومغناطيسية. 

This course provides a conceptually based 
exposure to the fundamental principles and 
processes of the electricity and magnetism. 
Topics include concepts of electric forces and 
electric fields, electrical energy and 
capacitance, current and resistance, direct-
current circuits, magnetism, induced voltages 
and inductance, alternating current circuits 
and electromagnetic waves. 

  Text Books   الكتب املقررة:

Physics for Scientists and Engineers, 9th Edition, by Raymond A. Serway, John W. Jewett, 
BROOKS/COLE CENGAGE Learning, Boston USA, 2014 . 

 References  :  املراجع
-Fundamentals of Physics Extended, 10th Edition, David Halliday, Robert Resnick, Jearl 
Walker, Wiley, 2013. 

ء للعلميني وامل - رميوند سريواي ، روبرت بكرت،  -  ليف : جون جيويت هربية، الك هندسنيالفيز  واملغناطيسية ، 
  . ترمجة : أ.د. حممد عبد الفتاح مربوك ، دار املريخ. 2008 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
  



  

  

 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم 
  جامعة بيشة
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  منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج

Kingdom of Saudi Arabia   
Ministry of Education   
University of Bisha    
College of engineering 

ئيةاهلندسة القسم                 اهلندسةكلية  مج البكالوريوس يف التوصيف املختصر ملقررات                 كهر ئية بر اهلندسة الكهر  

  
 سي منوذج وصف مقرر درا      

 Code & No.   : GE 211  211 هعم الرقم والرمز: 

 Course :  Engineering Drawing  هندسي رسم: اسم املقرر

 Credits : 2(1,0,2)     )1،0،2(2الوحدات الدراسية:  

 - متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
Co-requisite  : - 

 Level : 3  الثالث املستوى : 

ستخدام الرسم   ا املقررهذ يطغي أساسيات الرسم اهلندسي 
احلر ، والرسم امليكانيكي. املبادئ األساسية لإلسقاط 

، وجهات  املنظر القطاعي وكذلك مواضيع األبعاد ، عمودي ال
  النظر متساوي القياس واملنظور منظور. 

This course teaches the basics of engineering 
drawing utilizing free hand sketching, and 
mechanical drawing. The fundamental 
principles of orthographic projection as well 
as the topics of dimensioning, sectional views, 
isometric and perspective pictorials views. 

  Text Books   الكتب املقررة:

Simmons, C. and Maguire, D. "Manual of Engineering Drawing", 2nd ed., British and 
International Standards, 2004. 

 References  :  املراجع
- Giesecke, F. E.; " Technical Drawing ", 2005. 
- Griffiths, B. " Engineering Drawing for Manufacture (Manufacturing Engineering Modular 
Series)", 2002. 
- The Fundamentals of Engineering Drawing: With an Introduction to Interactive Computer 
Graphics for Design and Production (11th Edition) Warren J. Luzadder, Jon M. Duff. 
- Fundamentals of engineering drawing by Cecil Howard, Jay D. Helsel. 

جملس ال جبلستهموافقة   للعام الدراسي            رقم   قسم 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  حاصلد. خالد بن على أبو  ا�سم:
  

  التوقيع: 
  



  

  

 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم 
  جامعة بيشة
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  منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج

Kingdom of Saudi Arabia   
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University of Bisha    
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ئيةاهلندسة القسم                 اهلندسةكلية  مج البكالوريوس يف التوصيف املختصر ملقررات                 كهر ئية بر اهلندسة الكهر  

  
 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : GE 212  212 هعم الرقم والرمز: 

 Course :  Introduction to Engineering  الهندسة في مقدمة: اسم املقرر

 Credits : 2(2,0,0)     )2،0،0(2الوحدات الدراسية:  

 - متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
Co-requisite  : - 

 Level : 3  الثالث املستوى : 

مقدمة يف التخصصات اهلندسية هذا املقرر يشمل على 
دور املهندس يف اجملتمع. املكافآت والفرص من مهنة  ية,واملهن

اهلندسة. اهلندسة كمهنة. التوجه إىل نظام التعليم اهلندسي. 
ت النجاح  مهنة اهلندسة التعليمية والتخطيط الوظيفي. مهارا 

األكادميية مثل إدارة الوقت ، وتقنيات الدراسة ، والعمل يف 
فرق ، وجمموعات الدراسة. النهج اهلندسي حلل املشكالت. 
عملية التصميم اهلندسي. اهلندسة املتزامنة واجلوانب متعددة  

  التخصصات من املشاريع اهلندسية .

Introduction to engineering disciplines and 
careers. Role of the engineer in society. 
Rewards and opportunities of an engineering 
career. Engineering as a Profession. 
Orientation to the engineering education 
system. Engineering profession educational 
and career planning. Academic success skills 
such as time management, study techniques, 
working in teams, and study groups. 
Engineering approach to problem-solving. 
Engineering design process. Concurrent 
engineering and the interdisciplinary aspects 
of engineering projects. 

  Text Books   الكتب املقررة:

Raymond b. Landis, “Studying Engineering: A Roadmap to a Rewarding Career”, Discovery 
Press, Burbank, CA, Third Edition. 

 References  :  املراجع

 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  يخ    هـ واليت عقدت بتار  1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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University of Bisha    
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ئيةاهلندسة القسم                 اهلندسةكلية  مج البكالوريوس يف التوصيف املختصر ملقررات                 كهر ئية بر اهلندسة الكهر  

  
 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : IC 103 103سلم الرقم والرمز: 

 Course :  Islamic Culture -3  3- الثقافة اإلسالميةاسم املقرر: 

 Credits : 2(2,0,0)    )2،0،0( 2الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 4  الرابع املستوى : 

التعر  املقرر  هذا  اإلسالمي يتناول  اجملتمع  خبصائص  يف 
وأهم  ا�جتماعي  الرتابط  ووسائل  عليها  يقوم  اليت  واألسس 

املوجودة يف اجملتمع واإلملام بتعاليم اإلسالم يف جمال    املشكالت
وتشكيل   األسرة  بناء  يف  املرأة  دور  وإظهار  األسرة  تكوين 

طرق   اجملتمع على  التعرف  و  وتقويته  اجملتمع  ترابط  لتايل  و
قضا  معاجل من  األسرة  نطاق  يف  حيدث  ملا  اإلسالم  ة 

  . ومشكالت

This Course is taught in Arabic  
(Check the Arabic description) 

  Text Books   الكتب املقررة:

 األسرة وبناء اجملتمع د. حسن عبد الغين أبو غدة وآخرون.  - 

 References  :  املراجع
  .يةهجملة البحوث الفق- 
 .يةهجملامع الفقا  قرارات- 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  وقيع: الت

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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Kingdom of Saudi Arabia   
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University of Bisha    
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ئيةاهلندسة القسم                 اهلندسةكلية  مج البكالوريوس يف التوصيف املختصر ملقررات                 كهر ئية بر اهلندسة الكهر  

  
 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : MDS 201 201 طبع الرقم والرمز: 

 Course :  Health and Fitness  الصحة واللياقة اسم املقرر: 

 Credits : 2(2,0,0)    )2،0،0( 2الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -:  متطلب مرافق

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 4  الرابع املستوى : 

والفهم  ملعرفة  الطالب/الطالبات  بتزويد  املقرر  هذا  يقوم 
لياقتهم وتنمية  صحتهم  لتعزيز  الالزمة  والسلوكيات   واملهارات 

إلضافة إىل إعدادهم للمشاركة الفاعلة يف بناء جمتمع   البدنية 
وذل ومنتج  على صحي  سلبا  مؤثرة  عادات  ظهور  ظل  يف    ك 

وتتم   وعملي  نظري  جزئني  من  املقرر  هذا  يتألف  الصحة. 
 . دراسته بعدد ساعتني معتمدتني يف مجيع كليات جامعة بيشة

  

This Course is taught in Arabic  
(Check the Arabic description) 

  Text Books   الكتب املقررة:

ليف د. علي حممد عايش أبو صاحل، د. غازي بن قاسم محادة جامعة امللك فهدكتاب الصحة واللياقة ال -    - بدنية 
 م  2014ه    1425للبرتول واملعادن عمادة البحث العلمي العبيكان للنشر الطبعة الثانية 

 References  :  املراجع

  

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  عقدت بتاريخ     هـ واليت 1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
  



  

  

 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم 
  جامعة بيشة
 كلية الهندسة 

 
  منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج

Kingdom of Saudi Arabia   
Ministry of Education   
University of Bisha    
College of engineering 

ئيةاهلندسة القسم                 اهلندسةكلية  مج البكالوريوس يف التوصيف املختصر ملقررات                 كهر ئية بر اهلندسة الكهر  

  
 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : HIS 201  201 - ترخ   الرقم والرمز:

 مقرر اختياري اسم املقرر: 
  ريخ املمكلة العربية السعودية   

Course :  University Elective course 
History of the Kingdom 

 Credits : 2(2,0,0)    )2،0،0( 2الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 4  الرابع املستوى : 

   
  Text Books   الكتب املقررة:

هم احملطات    املقرر متطلب جامعة ويعىن بتعريف الطالب 
ريخ اململكة مع تعزيز روح ا�نتماء والو�ء  التارخيية يف 

الدولة  –البعد احلضاري لتاريخ اجلزيرة العربية  للوطن.
امللك عبدالعزيز وجهوده   –) 1308 – 1157السعودية (

جوانب  –قيام اململكة العربية السعودية   –يف توحيد اململكة 
اململكة العربية السعودية وخدمة  –من النهضة يف اململكة 

لدول   –احلرمني الشرفيني   مكانة اململكة يف العامل وعالقتها 
لكة جهود املم  –اجلهود يف خدمة القضا العربية  –ا�خري 

  ىف خدمة القضاية ا�سالمية

This course is taught in Arabic 

 References  :  املراجع

  

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  يخ    هـ واليت عقدت بتار  1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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  منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج
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ئيةاهلندسة القسم                 اهلندسةكلية  مج البكالوريوس يف التوصيف املختصر ملقررات                 كهر ئية بر اهلندسة الكهر  

  
 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EDU 210  210ترب الرقم والرمز: 

  مقرر اختياري اسم املقرر: 
  الشباب وقيم املواطنة

Course :  University Elective course  
 

Youth and the Value of Citizenship 

 Credits : 2(2,0,0)    )2،0،0( 2الوحدات الدراسية:  

  -متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 4  الرابع املستوى : 
 

ائصها يتناول هذا املقرر دراسة مفهوم املواطنة وتطورها وخص

املواطنة   ابعاد  يتناول  كما  تعليمها  واهداف  ومربرات 

ا�سالم   ىف  ا  وواجبا وتصنيفها    ووحققوقها  القيم  مفهوم 

ودور اجلامعات يف إكساب وتعزيز قيم املواطنة لدى الشباب  

السياق   يف  تواجهها  الىت  ت  والتحد اجلامعية  املرحلة  ىف 

  العاملى املعاصر 

This course is taught in Arabic  
(check the Arabic description) 

  Text Books   الكتب املقررة:
 

 References  :  املراجع

  

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  قدت بتاريخ    هـ واليت ع 1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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  منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : MATH 221 221 ريضالرقم والرمز: 

 Course :  Differentiation and Integration-2 -2وتكامل تفاضلاسم املقرر: 

 Credits : 3(2,2,0)     )2،2،0(3الوحدات الدراسية:  

  212 ريضمتطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : MATH 212 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 4  الرابع املستوى : 

، متغريين وثالثة متغريات الدوال ذات  قررامل  اغطي هذي
ت، وا�تصال سلسلة،  ال  قاعدة، و اجلزئي ا�شتقاق. والنها

. التكامل والتطبيقات القيم القصوى للدوال في متغيرين 
  املتتاليات والثالثية ، األسطح ، األحجام. ثنائية ال

، اجلذر.  تالواملتسلس ، النسبة  . اختبارات التقارب: املقارنة 
يلور    متسلسالت، و   القوى  تسلسال بواسطة مت  دوالمتثيل ال
  ورين. لوماك

This course covers functions of two and three 
variables, limits, continuity. Partial 
derivatives, chain rule, extremum of functions 
of two variables. Double and triple integral 
and applications, surfaces, volumes. 
Sequences and series. Convergence tests: 
comparison, ratio, root. Representation of 
functions as a power series, Taylor's series 
and Mc Laurin. 

  Text Books   الكتب املقررة:

E. Swokowski, Calculus, the classical edition books, cole Publisher, 1994. 

 References :املراجع
- Swokourki. Calculus, the classic edition books, cole publisher. 
- The Calculus of Functions of Several Variables by Dan Sloughter. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : GE 221 221 هعم الرقم والرمز: 

 Course :  Engineering Mechanics  الهندسية الميكانيكااسم املقرر: 

 Credits : 3(2,2,0)     )2،2،0(3الوحدات الدراسية:  

  - متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : - 

Co-requisite  : - 

 Level : 4  الرابع املستوى : 

هذا   األساسية   املقرريعطي  املتطلبات  اهلندسة  طالب 
طالب   جلميع  تدريسها  جيب  اليت  اهلندسية  للميكانيكا 

جزأين:    ويتكوناهلندسة.   السكون) ا�ستاتيكامن   (علم 
و الو  اي ديناميكيا.   كية ا�ستاتينظمة  األعلى  ملقرر  قتصر 
  ستوية.املة  كيديناميالو 
 

: األنظمة  األجسام اجلاسئة    -   استاتيكا اجلسيمات  –مقدمة  
للقوى   اجلاذبية    السنرتويد- املكافئة  اهلياكل    - ومراكز  حتليل 

وحركات   الداخلية  املوزعة    - ا�حتكاك  القوى    - القوى 
الذايت   اجلسيمات    - ا�فرتاضي    الشغل  - القصور    - حركية 

و  اإلنعاش  اجلسيمات    - الزخم  أساليب    كينامتيكا نظم 
  األجسام الصلبة.

This course gives the Engineering students the 
basic requirements of Engineering Mechanics 
that must be taught to all Engineering 
students. The course consists mainly of the 
two parts of Engineering Mechanics: statics 
and dynamics. The course is limited to planar 
static and dynamic systems. 
 
Introduction - Statics of Particles -  Rigid 
Bodies: Equivalent Systems of Forces - 
Centroids and Centers of Gravity - Analysis 
of Structures Internal Forces and Moments 
Friction - Distributed Forces - Moments of 
Inertia - Method of Virtual Work - Kinematics 
of Particles -Energy and Momentum methods 
- Systems of Particles Kinematics of Rigid 
Bodies. 

  Text Books   الكتب املقررة:

F. Beer, E.R. Johnston, D. Mazurek, P. Cornwell, B. Self, Vector Mechanics for Engineers: 
Statics and Dynamics, McGraw Hill, latest edition. 

 References :املراجع

R.C. Hibbler, Engineering Mechanics: Statics and Dynamics, Pearson, latest edition. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : ME 221  221 مهك الرقم والرمز: 

 Course :  Production technology and  تكنولوجيا اإلنتاج والورش اسم املقرر:
Workshops 

 Credits : 2(1,0,2)     )1،0،2(2الوحدات الدراسية:  

 211هعم  : متطلب سابق  
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : GE 211 
Co-requisite  : - 

 Level : 4  الرابع املستوى : 

املقرر هذا  الصناعية.    يتناول  ورشة   عملالسالمة  وختطيط 
وتطبيق املواد  خصائص  املقاييس.  العمل.  عمل  ورشة  ا.  ا

وا  عملياتال واألدوات  اآل�ت  عمليات  ملعدات األساسية. 
 ، الطحن  األساسية:  الورش  عمليات  يف  املستخدمة  واآل�ت 
وصقل    ، وتزوير   ، ، والتشكيل  ، واحلفر  ، والطحن  والطحن 
اللحام   ، لغاز  اللحام  اللحام:  عمليات  املعدنية.  الصفائح 
صب  الصب:  عمليات  واللحام.  لنحاس  اللحام   ، لقوس 

  الرمل ، ميوت الصب.

Introduction. Industrial safety. Function and 
planning of workshop. Properties of materials 
and their applications. Workshop metrology. 
Basic bench work operations. Machining 
operations, tools, equipment and machinery 
used in basic workshop processes: Turning, 
Milling, Grinding, Drilling, Shaping, Forging, 
and Sheet metal-work. Welding Processes: 
Gas welding, Arc welding, Brazing and 
Soldering. Casting processes: Sand casting, 
Die-casting. 

  Text Books   الكتب املقررة:

-R. Thomas Wright, "Processes of Manufacturing", 2004. 
-John A. Schey, "Introduction to Manufacturing Processes", (McGraw-Hill Series in 
Mechanical Engineering & Materials Science), 2000. 

 References :املراجع
W. Scott Gauthier, "Automotive Encyclopedia", The Goodheart – Willcox Company , Inc. 
2006. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   القسم رئيس 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : EE 221  221كهر الرقم والرمز   :  

ئية اسم املقرر     :   Course     : Electric Circuits - 1  1  - دوائر كهر

 Credits            : 3(2,1,1)    ) 1،1،2(3وحدات الدراسية:  ال

  211فيز  متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : PHYS 211 
Co-requisite    : 

 Level               :  4  4:   املستوى     

ا�تية : املفاهيم ا�ساسية و عناصر    عناوينهذا املقرر يغطى ال
ا ئية  الدوائر  أوم    –لكهر كريشوف    –قانون  للتيار قوانني 

ئي  الكهر والتوازي  املقاومات    –  واجلهد  التوايل  تقسيم   –يف 
ت    –التحليل احللقي    –التحليل العقدي    –اجلد والتيار   نظر

 - حتويل املصدر    –انتقال القدرة القصوى    –نن و نورتن  يثيف
وامللفات    –الرتاكب   املر   –املكثفات  املصادر    –كبة  األرقام 

واألطوار   املستقرة    –اجليبية  املرتدد  التيار  دوائر  حتليل   –حتيل 
الدوائر    –القدرة يف دوائر التيار املرتدد وحتسني معامل القدرة  

  ثالثية األطوار. 

This course cover the following topics: Basic 
concepts and circuit elements -Ohm’s law -
Kirchhoff’s laws (KCL & KVL) -Resistors in 
series and parallel, voltage and current 
divisions -Node voltage analysis -Mesh 
current analysis- Thevenin and Norton 
equivalent -Maximum power transfer – source 
transformation – superposition -Capacitors 
and inductors- Complex numbers -Sinusoids 
and phasors -Steady state AC circuit analysis -
AC power analysis and PF correction -Three-
phase circuits -Transformers 

  Text Books   الكتب املقررة:

C. Alexander and M. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw-Hill, 2009. 

 
 References  :  املراجع

1. J. Nilsson and S. Riedel, Electric Circuits, Prentice Hall, 2010. 
2. W. Hayt, J. Kemmerly, and S. Durbin, Engineering Circuit Analysis, McGraw-Hill,   
    2007. 
 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي  ل          رقم   جبلسته  الكليةموافقة   لعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : IC 104  104سلم الرقم والرمز   :  

 Course     : Islamic Culture - 4  4 - قافة اإلسالمية الثاسم املقرر     : 

 Credits            : 2(2,0,0)  ) 2،0،0(  2الوحدات الدراسية:  

  - متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : - 
Co-requisite    : 

 Level               :  5  5املستوى       : 

رها) ، العوملة (تعريفها، وسائ - 1:  التحدي   - 2لها، وآ
املعريف والتقين ( األمية ، ضعف املؤسسات العلمية ، التخلف  

(الفقر ، البطالة ،  ا�قتصاديالتحدي   - 3الصناعي) ، 
التحدي السياسي ( ضعف احلضور   - 4الديون اخلارجية) ، 

الدويل، متزق العامل اإلسالمي سياسياَ ، ضعف املؤسسات 
آفاق املستقبل ( وحدة العامل  - 5الدولية اإلسالمية) ، 

، احلوار بني   ا�قتصاديةاإلسالمي ، التقدم املعريف ، التنمية 
احلضارات والعالقة بني احلضارة اإلسالمية واحلضارات 

  األخرى). 

This course is taught in Arabic
(check the Arabic description)

  Text Books   الكتب املقررة:

زنقد القومية ا  .لعربية الشيخ عبد العزيز بن 
  .عمر فروخل  ا�ستعمارو  التبشري
 .هللا الرتكيد.عبد  العوملة

 عبد الرمحن امليداين  .الصهيونية احلمراء د
 References  :  املراجع
 .الفقهية البحوث جملة

  .الفقهية اجملامع قرارات
جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 

  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439
جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 

  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439
  عميد الكلية   رئيس القسم 

  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:
  

  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 سي منوذج وصف مقرر درا      

 Code & No.    : BUA 301    301ر داالرقم والرمز   : 

دة األعمال اسم املقرر     :   Course     : Leading Businesses  ر

 Credits            : 2(2,0,0)    ) 2،0،0(2الوحدات الدراسية:  

  -  متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : - 
Co-requisite    : 

 Level               :  5  5وى       : املست

يتضمن املقرر أساسيات حتويل ا�فكار واملبتكرين ايل `
التجارية  مشاريع تطبيقية وفق وقواعد إنشاء املشاريع

السليمة , واستكشاف اجلوانب املتعددة لعملية إنشاء ورعاية  
تكوين منشآت األعمال اجلديدة   املشروعات اجلديدة , وكيفية

. وهذا املقرر يغطي  ستوي كل من األفراد والشركاتعلي م
دة األعمال العناوين األتية: صفات ومهارات    -  أساسيات ر
دة األعمال -  رائد األعمال حتويل   -  اإلبداع وا�بتكار ور

دة   -   حتويل ا�فكار ايل مشاريع -  ا�فكار ايل مشاريع ر
 -  الصغريةجناح وفشل املنشآت  -  األعمال واملنشآت الصغرية

متويل   -  فريق اإلدارة واحملاسبة والتسويق -  خطة العمل
 .  التعامل مع بيئة العمل احلر -  اخلطة التشغيلية  -  عو املشر 

This course is taught in Arabic
(check the Arabic description) 

  Text Books   الكتب املقررة:

دة األعما  .م 2014ل , الطبعة الثالثة ,مكتبة العبيكان , أمحد الشميمري ,وفاء املبرييك , ر

 References  :  املراجع

New Ventur, Creation, 8th ed, McGraw Hill , Timmons J.A and Spineiii,S. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            م  رق جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : MATH 311  311ريض الرقم والرمز   : 

 Course     : Differential Equations  عاد�ت تفاضليةاملقرر     : اسم امل

 Credits            : 3(2,2,0)    )2،2،0( 3 الوحدات الدراسية:  

  221ريض  متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : MATH 221 
Co-requisite    : 

 Level               :  5  5املستوى       : 

  فصلاملعاد�ت التفاضلية من الدرجة األوىل ( طريقة 
،   املعاد�ت التفاضلية املتجانسة ، احلل الدقيق  -  )املتغريات

املعاد�ت التفاضلية من الدرجة الثانية  (برنويل وريشايت)
معاد�ت تفاضلية   - للدوال  ا�ستقالل وا�عتماد اخلطي

بتة  ذات رتب فاضلية غري  معاد�ت ت - أعلى مع معامالت 
 - احلد من الطلب ، طريقة معامل غري حمدد  - متجانسة 

تطبيقات املعاد�ت  - التفاضلى وخصائصه العامل  طريقة 
 حل سلسلة القدرة حول النقاط العادية واملفردة  - التفاضلية 

  

First order differential equations (Separable 
Variables  ‐ Homogeneous,  Exact,  Integrating 
factor, Linear, (Bernoulli and Recatti) 
Second  order  differential  equations 
(Independence and linear dependence 
of  functions)  ‐  Higher  order  differential 
equations with  constant  coefficients  –  Non‐
homogeneous  differential  equations  ‐  
Reduction of order, Undetermined coefficient 
method ‐Differential operator method and its 
properties  ‐  Applications  of  differential 
equations  ‐  Power  series  solution  about 
ordinary and  singular points 

  Text Books   الكتب املقررة:

  
 

 

 References  :  املراجع

 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
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  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : GE 311  311 هعمالرقم والرمز   : 

ستخدام احلاسب  اسم املقرر     :   Course     : Computer Programming  الربجمة 

 Credits            : 2(21,0,2)    ) 1،0،2(2راسية:  الوحدات الد 

  211ريض  متطلب سابق  : 
  221ريض                   
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : MATH 211 
                          MATH 221 
Co-requisite    : 

 Level               :  5  5املستوى       : 

ستخدام   قرريقدم هذا امل الطالب للمفاهيم األساسية للربجمة 
أدوات   تناوهلا  يتم  اليت  املوضوعات  وتشمل  منظمة.  برجمة  لغة 
واملشغلني   ت  البيا وأنواع  واملتغريات  األساسية  الربجمة 
واملعاجلات ، واهلياكل الشرطية والتكرارية. كما يتم تقدمي تركيبة 

وامل الوظيفية  والتعريفات  للوظائف  مج  متر  الرب اليت  علمات 
لوظائف. وأخريًا ، يتم أيًضا تغطية العمليات األساسية على 
ستستخدم   التالعب.  ر  وأو  ، األبعاد  ثنائي   / واحد  صفيف 

التدريبية   إىل    MATLABالدورة  إلضافة  )C    إذا  ++
  كان هناك وقت).

This course introduces the student to 
fundamental concepts of programming using 
structured programming language. Topics 
covered include basic programming tools, 
variables, data types, operators and operands, 
conditional and iterations structures. Program 
composition of functions, function definitions 
and parameter passing to functions are also 
introduced. Finally, basic operations on 
one/two dimensional arrays, strings and file 
manipulations are also covered. The Course 
will use MATLAB - as well as C++ if there is 
time. 

  Text Books   الكتب املقررة:

 W.J. Palm III, Introduction to MATLAB for Engineers, McGraw Hill, last edition. 
 Amos Gilat, MATLAB: An Introduction with Applications, John Wiley & Sons, last  

edition. 

 Paul Deite and Harvey Deitel , C++ How to Program (Early Objects Version), 9th 
Edition, Prentice Hall, 2013, ISBN: 978-0133378719. 

 References  :  املراجع

 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
   عقدت بتاريخ    هـ واليت 1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 كلية الهندسة 
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Kingdom of Saudi Arabia   
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University of Bisha    
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ئيةاهلندسة القسم                 اهلندسةكلية  مج البكالوريوس يف التوصيف املختصر ملقررات                 كهر ئية بر اهلندسة الكهر  

 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : IE 311  311هصن الرقم والرمز   : 

 Course     : Engineering Statistics  اإلحصاء اهلندسياسم املقرر     : 

 Credits            : 3(2,0,2)    ) 2،0،2(3الوحدات الدراسية:  

  221ريض  متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : MATH 221 
Co-requisite    : 

 Level               :  5  5املستوى       : 

يف   ا�حصاء  املتغريات    - ت  حتما�ا�  –اهلندسة  دور 
ا�حتمالال وتوزيعات  املنفصلة  العشوائية  ت  عشوائية  املتغريات 

ا�حتمالية  التوزيعات  و  العشوائية   –  املستمرة  العينات    اخذ 
ت و و  البيا وفرضيات    –  صف  واحدةاختبارات    -   لعينة 

واحدة لعينة  الفرضيات  البسيط    -   اختبارات  اخلطي  ا�حندار 
  وا�رتباط 

The Role of Statistics in Engineering - 
Probability  - Discrete Random Variables and 
Probability Distributions -  Continuous 
Random Variables and Probability - 
Distributions - Random Sampling and Data 
Description -  Statistical Intervals for a Single 
Sample - Tests of Hypotheses for a Single 
Sample - Simple Linear Regression and 
Correlation. 

  Text Books   الكتب املقررة:

Applied Statistics and Probability for Engineers by D. C. Montgomery and G. C. 
Runger, 4th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2007, ISBN: 978-0-471-74589-1 

 References  :  املراجع

 

جبلسته جملس القسم   راسي  للعام الد          رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 ف مقرر دراسي منوذج وص      

 Code & No.    : EE 311  311كهر الرقم والرمز   :  

 Course     :  Fundamentals of Electronic  نبائط اإللكرتونية أساسيات الاسم املقرر     : 
Devices 

 Credits            : 3(2,1,1)    ) 1،1،2(3الوحدات الدراسية:  

  211فيز  متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : PHYS 211 
Co-requisite    : 

 Level               :  5  5املستوى       : 

اجلوهرية   املوصلية  شبه  ديناميك    -    P نوع  –  nنوع    - املواد 
املوصالت   أشباه  يف  وا�نتشار    - الشحن  ا�جنراف   - تيار 

الكهريب   للجهد  احلالية  واخلاصية  املثالية  ة اخلاصي  - الثنائيات 
  -ة الصمام الثنائي حتليل  تقنيات دار   - الطرفية لثنائيات الوصالت  

تطبيق الثنائيات    - زينر    ثنائي  -   يف الدايودصغرية  الشارة  ا�منوذج  
ال  -  لاهليكل  التمثيل   -   PNPو    NPNلرتانزستورات  بنائي 

ىف دوائر التيار الثابت   BJTحتليل    -   BJTاجلرافيكي خلصائص  
احنياز،   حتليل   - .  BJT  دوائر   ، للصوت  كمكرب  الرتانزستور 

الصغرية   اإلشارة  تعادل  دوائر  مناذج   ، تكوينات    - رسومي  حتليل 
  - األساسي. مكربات الصوت األساسية.    BJTمضخم الصوت  

، مناطق التشغيل   FETخصائص اجلهد احلايل ألنواع خمتلفة من  
كمكرب    FET   ،FET، احنياز   DCيف  FETحتليل دوائر  - 

  للصوت

Semi conductor materials intrinsic – n-type – 
p-type - Charge dynamics in semiconductors – 
drift and diffusion current - Ideal diodes and 
its current-voltage characteristic - Terminal 
characteristic of junction diodes - Techniques 
of the diode circuit analysis - The small signal 
model of the diodes - Zener diodes-
Application of diodes - Physical structure, 
NPN and PNP transistors -Graphical 
representation of BJT characteristics - 
Analysis of BJT circuits at DC:, biasing the 
BJT. - Transistor as an amplifier, graphical 
analysis, small signal equivalent circuit 
models - Analysis of basic BJT amplifier 
configurations. Basic amplifiers. - Current-
Voltage characteristics of different types of 
FETs, regions  of operation - Analysis of FET 
circuits at DC, biasing the FET, FET as an 
amplifier 

  Text Books   الكتب املقررة:

A. Sedra and K. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2009. 

 References  :  املراجع

T. Floyd, Electronic Devices, Prentice Hall, 2011. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  عقدت بتاريخ    هـ واليت  1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : MATH 321  321 :ريضالرقم والرمز   

 Course     : Numerical Analysis  التحليل العددي اسم املقرر     : 

 Credits            : 3(2,2,0)    ) 0، 2،2(3الوحدات الدراسية:  

  311ريض  متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : MATH 311 
Co-requisite    : 

 Level               :  6  6:    املستوى    

ضيات   الر لغة  لرتمجة  للمهندس  وسيلة  العددية  الطرق  توفر 
القرارات   اختاذ  يف  استخدامها  ميكن  معلومات  إىل  ء  والفيز
من   العددية  الطرق  أساسيات  الدورة  هذه  تغطي  اهلندسية. 
التالية:   املواضيع  املادة  هذه  وتغطي  تطبيقية.  نظر  وجهة 

ال وحتليل  النمذجة  الكمبيوتر  املشكالت  حل  واهلندسة  ضية  ر
نظام املعاد�ت اجلربية اخلطية   - جذور املعاد�ت    - األخطاء  

الالخطية    -  اجلربية  املعاد�ت  ،   - نظام  التقريب  وظائف 
احلدود   متعدد  الداخلي  العددي.    - ا�ستكمال    - التفاضل 

  التفاضلية العادية املعاد�ت.  - التكامل العددي  

Numerical methods provide a way for the 
engineer to translate the language of 
mathematics and physics into information that 
may be used to make engineering decisions. 
This course covers the fundamentals of 
numerical methods from an applied point of 
view. And this course cover the following 
topics: Mathematical Modeling and 
Engineering Problem Solving Computers and 
Error Analysis - Roots of Equations - System 
of Linear Algebraic Equations - System of 
Nonlinear Algebraic Equations - 
Approximating functions, polynomial 
interpolation - Numerical Differentiation.- 
Numerical integration - Ordinary Differential 
Equations. 

  Text Books   الكتب املقررة:

1. R W Hamming, "Numerical Methods for Scientists and Engineers", Courier Dover 
Publications, Last  Edition. 

2. Rao V. Dukkipati, Numerical Methods, New Age International (P) Ltd., Publishers, 2010 
 References  :  املراجع

1. Erwin Kreyszig "Advanced Engineering Mathematics", / Paperback / Wiley, John & 
Sons, Last Edition. 

2. Gerald,C.F., and Wheatley, P.O., ‘Applied Numerical Analysis’, M/s. Addison 
Wesley, 1994 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  الشريف عبدهللا محاد زكى د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : EE 321  321كهر الرقم والرمز   :  

ئية  الدوائر الاسم املقرر     :   Course     : Electric Circuits - 2  2 - كهر

 Credits            : 3(2,1,1)    ) 1،1،2(3الوحدات الدراسية:  

  221كهر   متطلب سابق  : 
  211ريض                    

  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 221 
                          MATH 211 
Co-requisite    : 

 Level               :  6  6املستوى       : 

دوائر    - تغطي هذه املادة املواضيع التالية: دوائر ثالثية الطور  
مغناطيسياً   الكمبيوتر    - مقرتنة  مبساعدة  دارات    - حتليل 

نة:    sحتليل دارايت يف جمال    - توازي  و    الرنني توايلدارات ر
�بالس)   حتويل  ستخدام  ا   - (أي  وتطبيقا فورير  سلسلة 

ئية    على الكهر الدوائر    - الدوائر  على  وتطبيقه  فورير  حتويل 
ئية    .نافذشبكات ثنائية امل - الكهر

This course cover the following topics: Three 
phase circuits - Magnetically-coupled circuits 
- Computer-aided circuit analysis - Resonant 
circuits: series and parallel resonance - Circuit 
analysis in the s-domain (i.e., using Laplace 
transform) - Fourier series and its application 
to electric circuits - Fourier transform and its 
application to electric circuits - Two-port 
networks 

  Text Books   الكتب املقررة:

C. Alexander and M. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw-Hill, 2009 

 References  :  املراجع
1. J. Nilsson and S. Riedel, Electric Circuits, Prentice Hall, 2010. 
2. W. Hayt, J. Kemmerly, and S. Durbin, Engineering Circuit Analysis, McGraw-Hill,   
    2007. 
 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  الد بن على أبوحاصلد. خ ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : EE 322  322كهر الرقم والرمز   :  

  Course     : Logic Circuits Design  تصميم الدوائر املنطقيةاسم املقرر     : 

 Credits            : 3(2,1,1)    ) 1،1،2(3الوحدات الدراسية:  

  311هعم  بق  : متطلب سا
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : GE 311 
                           
Co-requisite    : 

 Level               :  6  6املستوى       : 

ت املنطقية ، جداول    - أنظمة األرقام    أنظمة األرقام ، البوا
ا  ، البولياحلقائق  واجلرب  املنطقية  النما  -   ىنلوظائف  ذج ، 

احلد األدىن من   -   NAND / NORالكنسّية ، ، دوائر  
SOP    وPOS،    -    املنطقية الدوائر  حتليل  و  تصميم 

التشفري   أجهزة   ، الرتميز  إزالة  أجهزة   ، املضاعفات  التجميعية 
التشفري   للربجمة   - ومفككات  القابلة  املنطقية  األجهزة 

)PLAs   ،ROMs   ،PALs  ( -    الدوائر إىل  مقدمة 
حتليل الدوائر    - ملتزامنة ، املزاجل ، النطاط ، والتوقيت  املتزامنة ا

  ، والتصميم  سجالت  ، وامل  رسومات احلالةاملنطقية املتسلسلة 
والعدادات   من    - ،  الرقمية  الدوائر  وتوليف  حماكاة   ، منذجة 

  .HDLمناذج 

Number systems - Number systems, Logic 
gates, truth tables, Boolean functions and 
Boolean algebra -, Canonical forms, SOP and 
POS forms, NAND/NOR circuits - Minimal 
SOP and POS, K-maps -  Design and analysis 
of combinational logic circuits - Multiplexers, 
demultiplexers, encoders and decoders - 
Programmable logic devices (PLAs, ROMs, 
PALs) - Introduction to synchronous 
sequential circuits, latches, flip-flops, and 
timing - Sequential logic circuit analysis and 
design, state diagrams, registers, and counters 
- Modeling, simulation and synthesis of 
digital circuits from HDL models. 

  Text Books   الكتب املقررة:

Jr. Roth and L. Kinney, Fundamentals of Logic Design, CL Engineering, 2009.  

 
 References  :  املراجع

M. Mano and M. Ciletti, Digital Logic Design, Addison Wesley Longman, 2006 

جبلستهمواف جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   قة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  بن على أبوحاصلد. خالد  ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : EE 323  323كهر الرقم والرمز   :  

  Course     : Electromagnetic Fields - 1  1 - جما�ت كهرومغناطيسية اسم املقرر     : 

 Credits            : 3(2,2,0)    ) 0،2،2(3الوحدات الدراسية:  

  211فيز  ق  : متطلب ساب
  221ريض   
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : PHYS 211 
                         MATH 221 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  6  6املستوى       : 

،    حتليل اإلحداثياتاملتجهات  ،   أنظمة  التباعد   ، التدرج   ،
و    ، يف  Laplacianالضفرية  املتجهات  أنظمة  حلقول   

و  كولوم  قانون  اإللكرتوستاتية:  اجملا�ت  خمتلفة.  إحداثيات 
  ، ئي  الكهر اجملال  قانون شدة   ، ئي  الكهر التدفق  كثافة 

اوس و التباعد ، الطاقة و اجلهد ، املوصالت ، العوازل و  ج
املغناطيسية   اجملا�ت  و �بالس.  بواسون  معاد�ت   ، السعة 

املغنطيسية اجملا�ت  سفار  :الثابتة:  يوت  وقانون   قانون   ،
، وكثافة التدفق املغناطيسي ، والقوى    نظرية ستوك، و    أمبري

واحملاثة    ، واملواد   ، الوقت    -املغنطيسية  حقول    –اختالف 
  . معادلة املوجة.ماكسويل معاد�ت

Vector analysis, Coordinate Systems- 
gradient, divergence, curl, and Laplacian of 
vector fields in different coordinate systems. 
Electrostatic fields: Coulomb’s law and 
electric field intensity, electric flux density, 
Gauss’s law and divergence, energy and 
potential, conductors, dielectrics and 
capacitance, Poisson and Laplace equations. 
Steady magnetic fields: Magnetostatic 
fields: Biot-Savart’s law, Ampere’s law, curl 
and Stokes’s theorem, magnetic flux density, 
magnetic forces, materials and inductance – 
time varying fields – Maxwell equations. 
Wave Equation. 
 

  Text Books   الكتب املقررة:

Matthew Sadiku, Elements of  Electromagnetics, 6th edition  Oxford 2014  

 
 References  :  املراجع

W. Hayt and J. Buck, Engineering Electromagnetics, McGraw-Hill, 2011 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : EE 324  324رقم والرمز   : كهر ال

  Course     : Signal Analysis and Systems  حتليل اإلشارات والنظماسم املقرر     : 

 Credits            : 3(2,2,0)    ) 2،2،0(3الوحدات الدراسية:  

    221كهر  متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 221 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  6  6املستوى       : 

اخلطية والغري  خصائص أنظمة    - تصنيف اإلشارات واألنظمة 
طيف  - استعراض حتليل فوريري املستمر   - متيغرة مع الزمن  

التحويل من النظام  أخذ العينات ،  - تكامل احلول  - اإلشارة 
  - وقت الغري متصل الخصائص  -  التماثلى للثنائى والعكس

حتويل  - معاد�ت الفرق   -  األنظمة اخلطية غري املتغرية زمنياً 
z  - ) ستخدام الكمبيوتر  Matlabحتويل اإلشارات 

حتليل ا�شارات الرقمية مقدمة يف  - والربامج األخرى) 
  . وتطبيقات الكمبيوتر

Classification of signals and systems - 
Properties of continuous-time LTI systems - 
Review of continuous-time Fourier analysis - 
Signal Spectrum  - Convolution integral -  
Sampling, A/D, and D/A conversion - 
Properties of discrete-time - LTI systems - 
Difference equations - z-transform - Signal 
Processing using computer (Matlab and other 
software) - Introduction to DSP and computer 
applications 

  Text Books   الكتب املقررة:

B. Lathi, Linear Systems and Signals, Oxford University Press, 2009. 

 
 References  :  املراجع

1. C. Phillips, J. Parr and E. Riskin, Signals, Systems, and Transforms, Prentice Hall, 2008. 
2. S. Haykin and B. Veen, Signals and Systems, Wiley, 2002. 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : GE 321  321هعم الرقم والرمز   : 

  Course     : Technical Report Writing  كتابة التقارير الفنيةاسم املقرر     :  

 Credits            : 2(0,0,2)    ) 0،0،2(1الوحدات الدراسية:  

  102جنل  متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : ENG 102 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  6  6املستوى       : 

على أساس افرتاض أن مهندًسا حديثًا ليس مهندًسا بدون  
قدرته على أداء مهام مكتوبة معينة يف مقره املهين ، فإن هذه 

لشاملة كلًيا تساعد يف املقام األول مهندًسا مهًدا  الدورة ا
لكتابة بعض التقارير / العناصر الفنية يف واضحة ونقية بطريقة  
نيا ، هذه الدورة تعلم املتعلمني للحفاظ على حساب   لغوية. 

القراء / العمالء احملرتفني خالل فرتة  املستوى اللغوي من
وأخريًا ، تتيح   .عملهم للحصول على اتصال أفضل لألعمال

بت ألي  هذه الدورة للمتعلمني إدراك أمهية وجود تنسيق 
مستند كتايب فين مثل تقارير املخترب أو مقرتحات املشروعات  

  إخل.

Based on the assumption that a modern 
engineer is a no-engineer without his ability to 
perform certain written tasks on his 
professional premises, this all-inclusive 
course, firstly, helps a budding engineer to 
write certain technical reports/items in a crisp 
and clear linguistic manner. Secondly, this 
course teaches the learners to keep in 
reckoning the linguistic level of their 
professional readers/clients during their job 
tenure for a better business communication. 
Lastly, this course allows the learners to 
realize the importance of a fixed format of any 
technical written document such as lab reports 
or project proposals etc. 

  Text Books   الكتب املقررة:

A Gateway to Technical Reports. ( a mid-size pamphlet prepared by the course-teacher) 

 References  :  املراجع

Journals, Reports, etc 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : EE 411    411الرقم والرمز   : كهر

ئيةاسم املقرر     :    Course     : Electrical Power Systems - 1  1-  نظم القوى الكهر

 Credits            : 3(2,1,1)    ) 2،1،1(3الوحدات الدراسية:  

  321كهر   متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 321 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  7  7:  املستوى      

 معاوقة  - : املفاهيم األساسية  هذا املقرر يغطي العناوين ا�تية
النقل   النقل    - خطوط  خطوط  األطوار    –حماثة  ثالثي  احلث 
  - احلث ثالثي األطوار خلطوط النقل املتوازية  –.  خلطوط النقل

األطوار  السعة   النقل  ثالثية  ثالث  - خلطوط  األطوارالسعة   ية 
النقل  خل نقل  -   2و    1طوط  خط  خط  - منذجة    وط منذجة 
خطوط    -   ةاملتوسط  لنقلا معاد�ت     - طويلة النقل  المنذجة 

زائدي  على  طويل  النقل  الخط   من   - شكل  القدرة  تدفق 
ا خط  احملو�ت    - لنقل.  خالل  لكل  نظام  متثيل    - منذجة 

الطاقة    - وحدة   نظام  القصرظروف    - متثيل  (متماثل    دائرة 
مراحل   ت–)  S / Cثالث  العرضي    اقتصاد املقطع  منطقة 

  .التعريفة اجلمركية. محاية نظام الطاقة  -  للموصل

This couse cover the following topics: Basic 
concepts -Impedance of transmission lines - 
Inductance of transmission lines - Three phase 
inductance of transmission lines.-Three phase 
inductance of parallel transmission lines - 
Capacitance of transmission lines - Three 
phase capacitance of transmission lines I & 2 - 
Transmission line modeling. Medium 
transmission line modeling - Long 
transmission line modeling. Long 
transmission line Hyperbolic form of the 
equations.  Power flow through a transmission 
line.- Transformer modeling  - Per-Unit 
Representation - Power System 
Representation  - Short circuit conditions 
(symmetrical three phase S/C) - Most 
economical cross sectional area of a 
conductor. Tariff. Power system protection 

  Text Books   الكتب املقررة:

H. Saadat, Power System Analysis, McGraw-Hill, 2010 

 References  :  املراجع

. Grainger and W. Stevenson, Power System Analysis, McGraw-Hill, 1994 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : EE 412    412الرقم والرمز   : كهر

  Course     : Electrical Machines - 1  1-  ئية اآل�ت الكهراسم املقرر     : 

 Credits            : 3(2,1,1)    ) 2،1،1(3الوحدات الدراسية:  

  321كهر   متطلب سابق  : 
  323كهر                      
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 321 
                          EE323 
  
Co-requisite    : 

 Level               :  7  7املستوى       : 

نظرية   –: الدوائر املغناطيسية  هذا املقرر يغطي العناوين ا�تية
الكهريب   وثالثية  أحادي  تحملو�ا  - احملول  والدائرة  الطور    ة 

وخمطط   اجلهد  وتنظيم  والكفاءة  ختبارات  وا  الطور املكافئة 
األ  -   احملول واحملو�ت  اللفات  متعددة  حمول  و   توو حمو�ت 

  الدوارة وتوزيع   تاملفهوم األساسي لآل�  -   تيارحمول الاجلهد و 
املغناطيسية الدافعة  ا�ستقرار  –  القوة  التيار    حالة  آل�ت 

يف آ�ت    ديناميكية والتحكم ال  تالتيار الثابآ�ت    -   الثابت
  التيار املستمر 

This course cover the following topics: 
Magnetic circuits transformers - Principle 
operation of single and three phase 
transformers, equivalent circuit, efficiency, 
voltage regulation, phasor diagram and 
experimental tests - Multi windings 
transformer, auto-transformer, voltage and 
current transformer - Basic concept of rotating 
machine and the MMF distribution - Steady 
state analysis  for DC machine - DC machines 
Dynamic and control 

  Text Books   الكتب املقررة:

 
A. Fitzgerald, C. Kingsley and S. Umans, Electric Machinery, McGraw-Hill, 2002 

 References  :  املراجع
1. S. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill, 2012. 
2. C. Gross, Electric Machines, CRC Press, 2006. 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : EE 413    413الرقم والرمز   : كهر

          Course     : Analog and Digital Electronic  لكرتونية التماثلية والرقمية الدوائر اإلاسم املقرر     : 
Circuits  

 Credits            : 3(2,1,1)    ) 2،1،1(3الوحدات الدراسية:  

  311كهر   ب سابق  : متطل
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 311 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  7  7املستوى       : 

القطبيةمأساسيات    مراجعة   ثنائى  الرتانستور   - كربات 
مكرب    –ملراحل  كربات متعددة ا امل  -   التغذية العكسيةمكربات  

التن  - العمليات   البناء  ستخدام  وحدات  مكرب اظرية 
لتلبية    - العلميات املطلوب  الفلرت  وترتيب  نوع  حتديد 

تشغيل    -   اخلارجية  مكربات العمليات  خصائص  –املواصفات  
ا التناظرية  الدوائر  ستخداموتصميم  العمليات   خلطية    - مكرب 

اخلطية   غري  واحملاكاة   - الدوائر  التناظرية  إىل  الرقمية  احملو�ت 
الرقمية  الدوائر    - الرقمية   الرقمية    - املتكاملة   - الدوائر 

  موضوعات خمتارة يف أجهزة ا�ستشعار وأجهزة القياس.

Review of basic BJT amplifiers  - Feedback 
Amplifiers  - Multistage amplifiers - 
Operational Amplifiers (Op-Amps)  - Analog 
building blocks using Op-Amps - 
Determination of type and order of the filter 
needed to meet the specifications - External 
characteristics of Op-Amps - Operation and 
design of linear analog circuits using Op-
Amps  - Nonlinear OP-AMP circuits - Digital-
to-analog and analog-to-digital converters - 
Digital ICs - Digital Circuits - Selected topics 
in sensors and Instrumentation. 

  Text Books   الكتب املقررة:

A. Sedra and K. Smith, Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2009. 

 References  :  املراجع

M. Rashid, Microelectronic Circuits: Analysis and Design, CL-Engineering, 1998 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : EE 414    414كهرالرقم والرمز   :  

           Course     : Power Electronics  الكرتونيات القوى اسم املقرر     : 

 Credits            : 3(2,1,1)    ) 1،1، 2(3الوحدات الدراسية:  

  311كهر   متطلب سابق  : 
  321كهر                     
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 311 
                         EE 321 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  7  7املستوى       : 

ا�تية العناوين  يغطي  املقرر  ذو   تمقوما –: مقدمة هذا  التيار 
الثنائي     -ةكما احل  التيار   مقومات  –الثايرستور    - الصمام 

جهد   يف  التحكم  املرتددوحدات    تيارالحمو�ت    -   التيار 
املستمر  / املستمر ت  حمو�اإلنفرتر    –  )الدوائر  قطعم(التيار 
  . فاتيح الكهربيةدوائر امل -    )ددرت تيار م/مستمر(تيار 

This course cover the following topics: 

Introduction, diode rectifiers – Thyristors – 

Controlled  rectifiers -  AC voltage controllers 

– DC-DC converters (Choppers) – Inverters 

(DC-AC converters) –– Gate circuits.  

                                                                             

  Text Books   الكتب املقررة:

M. Rashid, Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications, Prentice-Hall, 2004. 

 References  :  املراجع
1. C. Lander, Power electronics, McGraw-Hill, 1993. 
2. N. Mohan, T. M. Undeland and W.P. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications 
and Design, Wiley, 2003. 
3. B. Williams, Power Electronics, Devices, Drivers, Applications and Passive Components, 
McGraw-Hill, 1991 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : EE 415    415كهرالرقم والرمز   :  

           Course     : Communication Systems  أنظمة ا�تصا�ت اسم املقرر     : 

 Credits            : 3(2,1,1)  ) 1،1، 2(3الوحدات الدراسية:  

  324كهر   متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 324 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  7  7املستوى       : 

ا�تصا�ت   ألنظمة  أساسية  وعناصر  عامة  تعديل   - نظرة 
 - (AM) ، تعديل السعة (DSB) النطاق اجلانيب املزدوج

الفردي اجلانيب  النطاق  النطاق   (SSB) تشكيل  تعديل   ،
للوجه استقبال   - (VSB) اجلانيب  جهاز   ، الرتدد  ترمجة 

 - (FM) تعديل زاوية ، تردد التشكيل   - خافض الصوت  

الرتدد بتقسيم  اإلرسال  استقبال  (FDM) تعدد   وجهاز 

FM   ئية  املتغريات العشوا   - الرتابط والكثافة الطيفية    - اسرتيو
للقدرة    -  الطيفية  والكثافة  العشوائية  العمليات    - العمليات 

 - الضوضاء يف األنظمة التناظرية    - العشوائية واألنظمة اخلطية  
النبض تعديل  ؛  العينات  ،  PAM  ،PWM) أخذ 

PPM) - TDMالنبض شفرة  تعديل   ؛ (PCM) ؛ 
DPCM  و DM –   تصال  ا�ا مزا  التجددية  ملكررات 

مقدمة للتحوير الرقمي    - (إشارات ثنائية)  الرقمي تشفري اخلط  
)ASK ،FSK ،PSK.(  

Overview and Basic elements of communication 
systems - Double Sideband Modulation (DSB), 
Amplitude modulation (AM) - Single Sideband 
Modulation (SSB), Vestigial Sideband Modulation 
(VSB) - Frequency Translation, Superhetrodin 
Receiver - Angle Modulation, Frequency 
Modulation (FM) - Frequency-division 
multiplexing (FDM) and Stereo FM Receiver - 
Correlation and Spectral Density - Random 
Variables - Random Process and Power Spectral 
Density - Random Processes and Linear Systems - 
Noise in Analog Systems - Sampling; Pulse 
Modulation (PAM, PWM, PPM) - TDM; Pulse 
Code Modulation (PCM); DPCM and DM; - 
Regenerative Repeaters; Advantages of Digital 
Communication; Line Coding (Binary Signaling) - 
Introduction to Digital Modulation (ASK, FSK, 
PSK).                                                                          

  Text Books   ة:الكتب املقرر 

S. Haykin, Communication Systems, Wiley, 2009.  
 References  :  املراجع

1. A. Carlson and P. Crilly, Communication Systems, McGraw-Hill, 2009. 
2. T. Pratt, C. Bostaian, and J. Allnutt, Sattelite Communications, Wiley, 2002. 
3. T. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, Prentice Hall, 2002. 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : IE 413    413هصن الرقم والرمز   : 

           Course     : Engineering Economics  ا�قتصاد اهلندسياسم املقرر     : 

 Credits            : 2(2,0,0)    ) 0،0، 2(2الوحدات الدراسية:  

  -  متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : - 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  7  7املستوى       : 

مقدمة يف ا�قتصاد : هذا املقرر يغطي العناوين ا�تية
ادلة. قواعد للمقارنة بني البدائل. اهلندسي. صيغ الفائدة واملع

صنع القرار بني البدائل. تقييم بدائل ا�ستبدال. حتليل التعادل  
والتكلفة الدنيا. حساب التكلفة. ا�ستهالك. التحليل  

  ا�قتصادي للعمليات. التحليل ا�قتصادي للمشاريع العامة

This course cover the following topics:  
Introduction to engineering economy.  Interest 
formulas and equivalence.  Bases for 
comparison of alternatives.  Decision making 
among alternatives.  Evaluating replacement 
alternatives.  Break-even and minimum cost 
analysis.  Cost accounting.  Depreciation.  
Economic analysis of operations.  Economic 
analysis of public projects 

  Text Books   الكتب املقررة:

Engineering Economy (16th Edition) by W. G. Sullivan, E. M. Wicks, and C. P. Koelling, Pearson, 
2014, New York, ISBN-13: 978-0-13-343927-4 

 References  :  املراجع

 

جبلستهم جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   وافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  لد بن على أبوحاصلد. خا ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : EE 421    421الرقم والرمز   : كهر

ئية وإلكرتونية قياسات  اسم املقرر     :   Course     : Electrical and Electronic  كهر
Measurements           

 Credits            : 3(2,1,1)  ) 1،1، 2(3الوحدات الدراسية:  

  321كهر   متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 321 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  8  8املستوى       : 

أساسيات القياس   - مقدمة  هذا املقرر يغطي العناوين ا�تية: 
وحدات القياس  - أخطاء القياس والتحليل اإلحصائي  - 
أجهزة قياس التيار   - أجهزة قياس التيار املستمر  - املعايري و 

جهاز راسم املوجات  –قياس املقاومات  –املرتدد 
احملو�ت ،  - . املخففات -  كرباتامل - ا�وسلوسكوب

القياسات الرقمية  - حملل الطيف.  -  وأجهزة ا�ستشعار
)  LCDشاشات الكريستال السائل ( - (الفولتميرت الرقمي). 

  والضوضاء. زلالع - 

This course cover the following topics: 
Introduction - Measurement  Fundamentals - 
Measurement Errors and Statistical analysis 
Measurement units and standards - DC 
indicating Meters - AC indicating Meters – 
Ohmmeter Oscilloscope - Amplifiers and 
differences - Attenuators. - Transducers, 
Sensors. - Spectrum analyzer. - Digital 
measurements (Digital voltmeter). - Liquid 
Crystal Displays (LCD) - Grounding shielding 
and noise. 

  Text Books   الكتب املقررة:

Jones and Chin, “Electronic Instrumentation and measurements.” Logic Design, 2000 

 References  :  املراجع

David A. Bell, ‘Electronic Instrumentation and measurements” 2nd edition, Prentice Hall. 1994 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس الدراسي            رقم   جبلسته  الكلية  موافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 



  

  

 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم 
  جامعة بيشة
 كلية الهندسة 

 
  منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج

Kingdom of Saudi Arabia   
Ministry of Education   
University of Bisha    
College of engineering 

ئيةاهلندسة القسم                 اهلندسةكلية  مج البكالوريوس يف التوصيف املختصر ملقررات                 كهر ئية بر اهلندسة الكهر  

 

  منوذج وصف مقرر دراسي       
 Code & No.    : EE 422    422كهرالرقم والرمز   :  

           Course     : Electromagnetic Fields - 2  2 - جما�ت كهرومغناطيسية اسم املقرر     : 

 Credits            : 3(2,1,1)  ) 1،1، 2(3الوحدات الدراسية: 

  323كهر   متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 323 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  8  8: املستوى       

اوساط  – اجملا�ت املتغرية زمنياً  –مراجعة معاد�ت ماكسويل 
 - يف مناطق متعددة (حدوث طبيعي) املوجات  –ا�نتشار 

ئي ونظرية التأشري وتدفق القدرة   اجملالاستقطاب   - الكهر
قوانني  - يف مناطق متعددة (حا�ت مائلة)   ستويةموجات امل 
دليل موجات اللوحة املتوازية   - عكاس وا�نكسار سنيل ا�ن
موجه موجي مستطيل (أوضاع  - ) TE & TM(وسائط 

TE & TM ( -  وظائف) دفق موجه أسطواين دائري
TE & TM ( -   ت جتويف أسطوانية مستطيلة ودائرية ر

)TE  & وسائطTM TM  -  :نظرية خط النقل
سارة ، التوهني  خطوط الفقد واخل  - املعاد�ت الفولطية والتيار 

خمطط مسيث  - مدخالت الدخل واملميزة للخط  - والتكاثر 
  تقنيات القياس  - وتقنيات املطابقة  

Review of Maxwell’s equations – time 
varying fields  -  Propagation medium -  Plane 
waves in multi regions (normal incidence) - 
Electric field polarization and pointing 
theorem and power flow  - Plane waves in 
multi regions (oblique incidence)  - Snell’s 
laws of reflection and refraction  - Parallel 
plate waveguide (TE & TM modes)  - 
Rectangular waveguide (TE & TM modes) - 
Circular cylindrical waveguide (TE & TM 
modes) functions - Rectangular and circular 
cylindrical cavity resonators (TE & TM 
modes) - Transmission line theory: voltage 
and current equations  - Lossy and lossless 
lines, attenuation and propagation  - Input and 
characteristic impedances of the line  - Smith 
chart and matching techniques  - 
Measurements techniques 

  Text Books   الكتب املقررة:

S. Wentworth, Fundamentals of Electromagnetics with Engineering Applications, Wiley, 
2006 

 References  :  املراجع

C. Someda, Electromagnetic Waves, CRC Press, 2006 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل :ا�سم
  

  التوقيع: 
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  منوذج وصف مقرر دراسي       
 Code & No.    : EE 423  423الرقم والرمز   : كهر

           Course     : Automatic Control Systems  التحكم اآليل نظماسم املقرر     : 

 Credits            : 3(2,1,1)  ) 1،1، 2(3الوحدات الدراسية:  

    311ريض طلب سابق  : مت
  321كهر                    
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : MATH 311 
                          EE 323 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  8  8املستوى       : 

ضية : هذا املقرر يغطي العناوين ا�تية النمذجة   - اخللفية الر
ضية ل  ئية الر  - لألنظمة اخلطية  دالة التحويل  –لنظم الفيز

أنظمة  -  احلالة مناذج متغريات - ج املخطط الكتلي مناذ 
إستقرار أنظمة التغذية  -  ذو التغذية العكسيةالتحكم 

ا�ستقرار يف   - تقنيات حتديد موقع اجلذر  - اخلطية   عكسيةال
  .ذو تغذية عكسية التحكمتصميم نظم  -  نطاق الرتدد

This course cover the following topics: 
Mathematical Background  - Mathematical 
Modeling of Physical Systems - Transfer 
Functions of Linear systems - Block Diagram 
Models  - State Variables Models  - 
Performance of Feedback Control Systems  - 
Stability of Linear Feedback Systems  - Root 
Locus Techniques - Stability in the Frequency 
Domain  - Design of Feedback Control 
Systems. 

  Text Books   الكتب املقررة:

1. B. Kuo and F. Golnaraghi, Automatic Control Systems, Prentice-Hall, 2002.  
2. K. Ogata, Modern Control Engineering, Prentice Hall, 2009. 

 References  :  املراجع

C. Someda, Electromagnetic Waves, CRC Press, 2006 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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  منوذج وصف مقرر دراسي       
 Code & No.    : EE 424  424كهرالرقم والرمز   :  

           Course     : Communication Networks  تشبكات ا�تصا�اسم املقرر     : 

 Credits            : 3(2,1,1)  ) 1،1، 2(3الوحدات الدراسية: 

  415كهر    متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 415 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  8  8املستوى       : 

تغطي هذه الدورة املواضيع  : يةهذا املقرر يغطي العناوين ا�ت 
وسائط    - تعدد اإلرسال   - مناذج الشبكة  - التالية: مقدمة 

شبكات  - كشف األخطاء وتصحيحها   - التبديل   - النقل 
التشغيل عرب  - الشبكات واسعة النطاق  - املنطقة احمللية 

أمن   - طبقة التطبيقات  - عملية تسليم العملية   - اإلنرتنت 
  برجمة الشبكات .  - بكة مراقبة الش - الشبكات 

This course cover the following topics: 
Introduction - Network models – Multiplexing 
- Transmission media – Switching - Error 
detection and correction - Local area networks 
- Wide area networks – Internetworking – 
Internetworking - Process to process delivery  
- Application layer - Network security - 
Network monitoring - Network Programming. 

  Text Books   الكتب املقررة:

B. Forouzan, Data Communications and Networking, McGraw-Hill, 2007. 

 References  :  املراجع
1. L. Peterson and B. Davie, Computer Networks: A Systems Approach, Elsevier, 2011. 
2. D. Comer, Computer Networks and Internets with Internet Applications, Prentice 
Hall, 2003. 
3. A. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall, 2002. 

جبلسته جملس القسم   لدراسي  للعام ا          رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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  مقرر دراسي  منوذج وصف      

 Code & No.    : IE 425  425هصن الرقم والرمز   :

     Course     : Engineering Project Management  إدارة املشاريع اهلندسيةاسم املقرر     : 

 Credits            : 2(2,0,0)  ) 2،0،0(2الوحدات الدراسية: 

  413: هصن متطلب سابق  
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : IE 413 
 
Co-requisite    : 

 Level               :  8  8املستوى       : 

ألدوات   كيفية إدارة وإجراء املشاريع اهلندسية واملعرفة والوعي 
املطلوبة للقيام بذلك. يوفر للطالب مع املعرفة من خمتلف 

  ،جوانب إدارة املشاريع اهلندسية مبا يف ذلك إدارة املوارد 
ت والتخطيط واإلدارة البيئية   السيطرة على امليزانية واملشرت
وأنظمة إدارة السالمة واحلصول على املوافقات ومواصفات  
�بتكار وبيئة   العقد وما إىل ذلك. كما سيتم توفري الوعي 

  األعمال اليت يتم من خالهلا تنفيذ املشاريع اهلندسية.

understanding of how to manage and conduct 
Engineering Projects and knowledge and 
awareness of the tools required to do so. 
Provides students with acknowledge of the 
various engineering project management 
facets including managing the resources, 
controlling the budget, procurement and 
planning, environmental management, safety 
management systems, obtaining approvals, 
contract specification etc. Also provided will 
be an awareness of innovation and the 
business environment within which the 
Engineering Projects are conducted. 

  Text Books   الكتب املقررة:

Nigel J. Smith, Engineering Project Management, Blackwell Science, Oxford, 3rd Edition, 
2007 

 References  :  املراجع

 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.    : BUA 212    212ر داالرقم والرمز   : 

 Course     : Volunteer Work  العمل التطوعي :    اسم املقرر  

 Credits            : 1(1,0,0)  ) 1،0،0(1الوحدات الدراسية:  

  -  متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : - 
Co-requisite    : 

 Level               :  8  8املستوى       : 

وأهدافه التطبيق  جهة  على  التعرف  واخلدمات  يتم  واألنشطة  ا 
  اليت تقدمها , وحتديد اجملا�ت واألساليب

املمكنة للمسامهة التطوعية يف األنشطة واخلدمات املختلفة يف  
  اجملتمع , وا�ندماج والتكيف بشكل إجيايب

و فاعل مع فرق العمل يف جهة التطبيق , واملسامهة يف تنمية  
  و تطوير وحتسني وتوسيع ا�نشطة 

 قدمة لتحقيق رضا املستفيدين . واخلدمات امل

This Course is taught in Arabic  
(check the Arabic Description) 

  Text Books   الكتب املقررة:

 

 References  :  املراجع

 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   لستهجب  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

  Code & No.    : EE 511     511كهر الرقم والرمز   :  

 Course     : Communication Electronics  تصا�تالكرتونيات اإلاسم املقرر     : 

 Credits            : 3(2,1,1)    )2،1،1( 3الوحدات الدراسية:  

  415كهر   –  413كهر   متطلب سابق  : 
  متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 413 – EE 415 
Co-requisite    : 

 Level               :  9  9:   املستوى     

ا�تص وتصميم  أنظمة   ، التناظرية  ،    ازجات املدوائر  ا�ت 
يف نطاق تردد الراديو و يف نطاق الرتدد    كرباتاملواحملو�ت ، و 

السعةوأجهزة     البيىن تعديل  ذات  املوجات  ،   AM استقبال 
،   الصورة مكربات   -   FM متييز املوجات ذات تعديل الرتدد و 

والعمودية.واملزا األفقية  ت  واملذبذ  ، الفواصل  التحكم   منة. 
اوتوماتيكيا الرتدد  امللون.  م ة  وظيفي  - ىف  التلفزيون  ستقبالت 

ألنظمة   الوظيفية  الكتل  ومعاجلتها.  اللون  إشارة  متثيل 
الرقمية  .PCM و PAM ،PWM   ،PPM :ا�تصا�ت 

الدوائر واحملو�ت S / H تصميم   ، A / D  و D / A   ،
ستخداموالدوا الدوائر  تصميم  الساعة).  (مولد  توقيت   ئر 

PLL   ،VCO  ومضاعفات. تصميم أجهزة إرسال PAM   ،
PPM   ،PWM و PCM   ملفتاح خاصة  دوائر  وكاشفات. 

  ر تبديل الطو 

analog  communication  systems,  design  of 
mixers,  converters, RF and  IF amplifiers, AM 
detectors,  and  FM  discriminators.  video 
amplifiers,  sync.  separators,  horizontal  and 
vertical oscillators and AFC.  
Functional blocks of color TV receivers. Color 
signal  representation  and  processing. 
Functional  blocks  of  digital  communication 
systems: PAM,  PWM, PPM and PCM. Design 
of S/H circuits, A/D and D/A converters, and 
timing  (clock  generator)  circuits.  Circuit 
design using PLL, VCO and multipliers. Design 
of  PAM,  PPM,  PWM  and  PCM  transmitters 
and detectors. Special circuits for phase shift 
keying. 

  Text Books   الكتب املقررة:

William Stanely and John Jeffords, "Electronic Communications; Principles and Systems", 
Thomsom Learning, Last Edition. 

 References  :  املراجع

 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   لستهجب  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 



  

  

 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم 
  جامعة بيشة
 كلية الهندسة 

 
  منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج

Kingdom of Saudi Arabia   
Ministry of Education   
University of Bisha    
College of engineering 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EE 512 512 كهر الرقم والرمز:  

 Course :  Renewable and Conventional  تقليدية واملتجددة حتويل الطاقة الملقرر: اسم ا
Energy Conversion 

 Credits : 3(2,2,0)    )2،2،0( 3الوحدات الدراسية:  

 412، كهر  411كهر متطلب سابق  :  
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : EE 411 , EE 412 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 9  التاسع  املستوى :

وموارد الطاقة  أنظمة  يف  مقدمة  الطاقة    -   ها:  حمطات 
الطاقة   ملصادر  الكبري  للتكامل  الدولية  املتطلبات  التقليدية. 

الكهروضوئ   - املتجددة   الشمسية  الطاقة  منذجة    - ية  نظم 
التوليد  وحتكم الر نظم  توربينات  مواصفات  تصميم   - ح. 

امل التكاملاكينات  منخفضة  ح  تزامنة  الر حتويل  ألنظمة  لفة 
ح  ت  -   نفصلةامل الر طاقة  و اخل  - كامل  يف   التحكمصائص 

احلثآ� املتجددة  الكهريب  ت  للطاقة  الطاقة  حمو�ت   . -  
الر  لتوربينات  الرئيسية  يف  -   حالتكنولوجيا    أنظمة   التحّكم 

املتجددة  املرتددم  –  الطاقة  التيار    املرتدد /املستمر/قومات 
 -وزع. منذجة نظام الطاقة املتجددة اهلجني  توليد امل الألنظمة  

Microgrids  التشغيل وطرق   ، اهليكل   ، املفهوم   : - 
  شبكات ال أنظمة توزيع التيار املستمر و 

Introduction to energy systems and resources 
Conventional Power Systems plants. 
International requirements for large 
integration of renewable energy sources - 
Solar Photovoltaic Systems – Modeling and 
Control. Wind Turbine Specification, large and 
small scale Design and Economic Evaluation - 
Design of a Low Cost Permanent Synchronous 
Machine for Isolated Wind Conversion Systems 
- Solutions and active measures for wind power 
integration - Properties and Control of a Doubly 

Fed Induction Machine. Power  Converters  for  
Renewable  Energy  -  High  Power Electronics:  
Key Technology for Wind Turbines - 
Controllability Analysis of Renewable Energy 
Systems – AC/DC/AC Converters for Distributed 

Power Generation Systems. Modeling of Hybrid 
Renewable Energy System - Microgrids: Concept, 
Structure, and Operation Modes - DC distribution 
systems and microgrids. 

  Text Books   الكتب املقررة:

Large Scale Grid Integration of Renewable Energy Sources, by Antonio Moreno-Munoz, © 
The Institution of Engineering and Technology IET, 2017. 

 References  :  املراجع
M. Abdel-Salam, H. Anis, A. El-Morshedy and R. Radwan, High Voltage Engineering: Theory and 
Practice, Marcel Dekker, 2000. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  شريف عبدهللا محاد زكى الد.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EE 513 513 كهر الرقم والرمز:  

 Course :  Introduction to Microprocessors  مقدمة يف املعاجلات الدقيقةاسم املقرر: 

 Credits : 3(2,0,2)    )2،0،2( 3الوحدات الدراسية:  

  322كهر متطلب سابق  :  
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : EE 322 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 9  التاسع املستوى : 

واحل الدقيقة  املعاجلات  إىل  الدقيقةمقدمة  البنية   -   اكمات 
الدقيق   للمعاجل  للمعاجل   -   8086الداخلية  التجميع  لغة 

امل  -   8086الدقيق   من  األجهزة  الدقيقة  معمارية  عاجلات 
للذاكرة والواجهات و    -   8086  -   I / Oاملفاهيم الرئيسية 

،    يكلةالدقيقة: اهل  اكماتأساسيات احل  - املعاجلات األخرى  
مع   والتعامل   ، الذاكرة  تنظيم   ، اإلخراج   / اإلدخال  منافذ 

  وسائط وجمموعات التعليمات ، برامج بسيطة. 

Introduction to microprocessors and 
microcontrollers - Internal architecture of  
8086 microprocessor - Assembly language 
of 8086 microprocessor - Hardware 
architecture of 8086 microprocessor - Main 
concepts of memory, interfacing, and I/O - 
Other microprocessors - Fundamentals of 
microcontrollers:  architecture, I/O Ports, 
memory organization, addressing modes 
and instruction sets, simple programs. 

  Text Books   الكتب املقررة:

W. Triebel and A. Singh, The 8088 and 8086 Microprocessors, Prentice Hall, 2002. 

 References  :  املراجع
1. B. Brey, The Intel Microprocessors, Prentice Hall, 2008. 
2. J. Morton, PIC Microcontroller: Your Personal Introductory Course, Newnes, 2005. 
3. T. Wilmshurst, Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and 
Applications, Newnes, 2009. 

جملس جبلسته  موافقة   للعام الدراسي            رقم   القسم 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  أبوحاصلد. خالد بن على  ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EE 514 514 كهر الرقم والرمز:  

ئيةاآل�اسم املقرر:   Course : Electrical Machines – 2 2- ت الكهر

 Credits : 3(2,1,1)    )2،1،1( 3الوحدات الدراسية:  

  412كهر متطلب سابق  :  
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : EE 412 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 9  التاسع املستوى : 

  ، املكافئة  الدائرة  الداخلي،  اجلهد  (الرتكيب،  املتزامنة  اآل�ت 
مولدات   تشغيل  التوربينية،  املولدات  أداء  اإلجتاهي،  الشكل 

التزامنية احملركات  التوازي،  على  املتغري  احلث ).  التيار  آ�ت 
الطور  تامل(  ثالثية  ،    كو املكافئة  الدائرة   ، التشغيل   ،

ت األداء ، بدء   محركات احلثية ، التحكم يف  احلركة للحسا
أحادية   حثيةالصغرية (حمركات    التيار املرتدد السرعة) ، حمركات  

  ، احملركاتالطور  ومتغنط  حمركات  مقاومة  حمركات    العام  ،   ،
 ).اخلطوة، حمركات  السريفو

Synchronous machines (components, 
internal voltage, equivalent circuit, phasor 
diagram, performance of turbo-alternator, 
generator operating alone, parallel operation 
of AC generators), synchronous machine 
dynamics: the swing equation, steady state 
and transient stability. Three-phase 
induction machines (construction, 
operation, equivalent circuit, performance 
calculations, starting of induction motors, 
speed control), small AC motors (single-
phase induction motors, reluctance and 
hysteresis motors, universal motors, servo 
motors, stepper motors). 

  Text Books   الكتب املقررة:

W. Triebel and A. Singh, The 8088 and 8086 Microprocessors, Prentice Hall, 2002. 

 References  :  املراجع
1. B. Brey, The Intel Microprocessors, Prentice Hall, 2008. 
2. J. Morton, PIC Microcontroller: Your Personal Introductory Course, Newnes, 2005. 
3. T. Wilmshurst, Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and 
Applications, Newnes, 2009. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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  منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EE 515 515 كهر الرقم والرمز:  

 Course : Graduation Project- 1 1- مشروع التخرجاسم املقرر: 

 Credits : 1(0,0,2)    )0،0،2( 1الوحدات الدراسية:  

   ساعة 130متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : 130 CrH  
 
Co-requisite  : - 

 Level : 9  التاسع املستوى : 

  تكوين الفريق ع والعاشر يتم  مشروع التخرج يف املستوى التاس 
الطالب من  جمموعة  يبدأ   املشروعفكرة  اختيار  و   من  مث 

ت    ىف  الطالب البيا ومجع  األدبيات  ومراجعة  املشكلة  حتديد 
تشغيلية    -  قيود  ب.   ، املعرفة  تكامل  أ.  املشكلة:  صياغة 
خيارات    - ، ج. أهداف التصميم ، د. معايري التقييم    موثوقةو 

والتخطيط   العمل  التصميم  خطة  امليزانيةاألويل.   -   وتقدير 
 للمشروع تقرير مرحلي وعرض تقدميي شفهي ، ومرحلة التنفيذ

  حتسني التصميم ، وكتابة التقرير النهائي والعرض الشفوي  - 

This course cover the following topics: 
Project selection and team formation – 
Problem definition, literature review, and 
data collection - Problem formulation: a. 
knowledge integration ,b. operational and 
realistic constraints ,c. design objectives ,d. 
evaluation criteria - Design options and 
initial layout. Work plan and budgeting - 
Progress report and oral presentation, and 
implementation phase - Design refinement, 
and final report writing and oral 
presentation. 

  Text Books   الكتب املقررة:

B. Karagözoğlu, A Guide to Engineering Design Methodologies and Technical Presentation, 
KAU Press, 2008. 

 References  :  املراجع

Scientific researches/papers and books related to the project topic. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   القسم  رئيس
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EE 521 521 كهر الرقم والرمز:  

 Course : Digital Signal Processing  معاجلة اإلشارات الرقميةاسم املقرر: 

 Credits : 3(2,2,0)     )2،2،0(3حدات الدراسية:  الو 

  324 كهر متطلب سابق  :  
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : EE 324 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 10  العاشر املستوى : 

امليغ هذ  التالية:    قرر طي  املتقطعةاملواضيع  والنظم  ، اإلشارات 
م  بر ستخدام  املتقطعة  اإلشارات  املاتالبمعاجلة  ،  ج 

واإلشارات   النظم  متثيل  املعامالت،  خطية  الفرق  معاد�ت 
حتويل   املتقطع؛  فوريري  حتويل  الرتددي،  النطاق  ىف  املتقطعة 

الطور، تركيب  zفوريري السريع؛ حتويل   التحويل خطية  ، دوال 
نوع   من  الرقمية  املرشحات  الرقمية؛   & FIRاملرشحات 

IIR  ا لإلشارات  الرقمية  املعاجلة  املعاجلة ،  مبادئ  ملتصلة، 
  الرقمية متعددة املعدل، تطبيقات.

This course cover the following topics: 
Discrete time signals and systems - DSP 
using MATLAB - z-transform and its 
application to LTI systems - Discrete-time 
Fourier transform, discrete Fourier 
transform, and - Fast Fourier transform - 
Structures for FIR and IIR systems - Fixed-
point and floating-point representations - 
Introduction to design of digital filters - 
Applications of DSP in radar, speech, and 
image processing. 

  Text Books   الكتب املقررة:

S. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, Mc-Graw Hill, 2011. 

 References  :  املراجع
1. J. Proakis and D. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and 

Applications, Prentice Hall, 2007. 
  2.  A. Oppenheim and R. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, 2010. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   قسم رئيس ال
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EE 522 522 كهر الرقم والرمز:  

 Course :High Voltage Engineering  هندسة اجلهد العايلاسم املقرر: 

 Credits : 2(2,0,0)     )2،0،0(2ة:  الوحدات الدراسي 

  411 كهر متطلب سابق  :  
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : EE 411 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 10  العاشر املستوى : 

العايل اجلهد  يار    -   هنقلو   توليد  ا ت  ئيالعوازل  نظر   ةالكهر
الصلبة)   واملواد   ، السوائل   ، اجله  - (الغازات  العايل اختبار  د 

 - مواصفات خمتربات اجلهد العايل)    &  هد النابض(توليد اجل
خلطوط  املعوازل  ال العايل  ختلفة    احملو�ت   وحمطاتالضغط 

وثالثية  - الفرعية   أحادية  ت  حسا  –.  الطور  كابالت 
  التأريض الكهريب 

High  voltage  generation  and  transmission  ‐ 
Electrical  breakdown  theories  in  different 
insulators  (gases,  liquids,  &  solids)  ‐  High 
voltage testing (impulse generation & 
specifications  of  high  voltage  laboratories)  ‐ 
Different  insulators  for  overhead 
transmission  lines  and  substations  ‐  Single 
and 3‐core cables. Electrical stresses cables. ‐ 
Calculation  of  different  grounding  and 
earthing schemes. 
 

  Text Books   الكتب املقررة:

M. Naidu, High Voltage Engineering, McGraw-Hill, 1999. 

 References  :  املراجع
M. Abdel-Salam, H. Anis, A. El-Morshedy and R. Radwan, High Voltage Engineering: Theory and 

e, Marcel Dekker, 2000. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  بدهللا محاد زكى الشريف عد.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EE 523 523 كهر الرقم والرمز:  

  Course : Graduation Project – 2  2 - مشروع التخرج اسم املقرر: 

 Credits : 3(0,0,6)     )0،0،6(3الوحدات الدراسية:  

  ساعة 130متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : 130 CrH 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 10  العاشر املستوى : 

(مشروع    515يعترب هذا املقرر هو امتداد للمقرر السابق كهر  
  �ستكمال مرحلة التنفيذ للمشروع  1- التخرج 

This course is an extension of the previous 
course EE 515 (Graduation Project – 1 ) to 
accomplish the implementation phase of the 
project 

  Text Books   الكتب املقررة:

B. Karagözoğlu, A Guide to Engineering Design Methodologies and Technical Presentation, 
KAU Press, 2008 

 References  :  املراجع
Scientific researches/papers and books related to the project topic. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439
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  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EE 516 516 كهر الرقم والرمز:  

  Course  Electrical Power Systems – 2  2 -  ئيةأنظمة القوى الكهراسم املقرر: 

 Credits : 3(2,1,1)     )2،1،1(3الوحدات الدراسية:  

  411كهر متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : EE 411 
 
Co-requisite  : - 

 Level : (9/ 10)  التاسع/العاشر املستوى :

الطاقة:    األخطاء أنظمة  شبكات  اخلارجية  اء  األخطيف 
ت     - والداخلية   املرحلة:   -   املتناظرةاملكو تتابع  معاوقة 

واحملو�ت   واخلطوط  للمولدات  املتعاقبة  ت  املكو  - شبكات 
، خط إىل خط  خط واحد مع األرضيغري املتوازنة:    خطاءاأل
أرضي    -  إىل  مزدوج  خطاء  األيف    ياألرض   قاومةم   - خط 
للمعاد�ت    ةالتكراريو ددية  عاحللول ال   –القوى  توازنة ألنظمة  امل

مصطلح تدفق احلمل الكهريب    –املتزامنة اخلطية وغري اخلطية  
الكهريب    – احلمل  تدفق  حلل  العددية  مشكلة   - الطرق 

القدرة  الكهريب  ا�ستقرار توازن  معاد�ت   ، عامة  نظرة   : -  
املؤقت،   ا�ستقرار  من    - التحسني،  واخلطوة  التأرجح  طريقة 

و   ، احلالاحلل  اخلطبعد  ا�ستقرار  للفصل.  رجة  زاوية  أ  إزالة 
  ا�ستقرار املؤقت  الة، حتسني حوإعادة التوصيل

Cases of faults  in power system networks: external, 
internal  ‐  Symmetrical  components:  fortes  cues 
theorem  ‐  Phase  sequence  impedances:  sequence 
component  networks  for  generators,  lines  and 
transformers ‐ Unbalanced faults: single, line‐to‐line 
‐  Double  line‐  to  ground,  three‐phase‐isolated.  ‐ 
Grounding and fault  impedances:  in balanced faults 
for  interconnected  power  systems  ‐  ‐Numerical 
technique  for  iterative  solution  of  linear  and  non‐
linear  simultaneous  equations  –  Fast  decoupled 
technique  for  load  flow  ‐  Stability  problem:  an 
overview, power balance equations – improvement, 
transient stability, ‐ Swing and step‐by‐step method 
of solution, critical clearing angle and time. 
Stability  on  fault  clearance  and  reclosure, 
Improvement of transient stability limit 

  Text Books   الكتب املقررة:

H. Saadat, Power System Analysis, McGraw-Hill, 2010. 

 References  :  املراجع

J. Grainger and W. Stevenson, Power System Analysis, McGraw-Hill, 1994. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل سم:ا�
  

  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EE 517 517 كهر الرقم والرمز:  

 Course : Antenna and Wave Propagation  اسم املقرر: اهلوائيات وانتشار املوجات 

 Credits : 3(2,1,1)    )2،1،1( 3الوحدات الدراسية:  

  422ر كهمتطلب سابق  :  
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : EE 422 
Co-requisite  : - 

 Level : 9/ 10  العاشر التاسع / املستوى :

ا  اهلوائيات  أساسيات ،    هوائيات األسالك اخلطية  -   ومعامال
ثنائي األقطاب طول املوجة ، طريقة الصورة ، العنصر اخلطي 

القطب ثنائي   ، األرض  سطح  على  أو  من  ،    لقرب  الثنائي 
موجة السفر اهلوائيات.    ،   اهلوائيات   –اهلوائي طويل املوجة 

وضع    احللقية    ، حلزوين  العادي  الوضع  احللزونية:  اهلوائيات 
مصفوفة ،    مصفوفة من عنصرين :  مصفوفة العناصر –حموري  

عدد   العناصر      Nمن  مصفوفةمن   ،    ، عريضة  جانبية 
نوع  مصفوفة ،    طرفية   صفيفات   –.  أودا    جى  ثنائي 

ال مبدأ اتكافؤ اجمل  - الفتحةهوائيات    -   مصفوفات العواكس  
اهلوائيات    - ، املعادلة اإلشعاعية ، اهلوائيات. هوجين    مبدأ    - 

  ، التغذية  طرق   ، األساسية  اخلصائص  الدقيق:  الشريط  ذات 
  انتشار موجات الراديو  –طرق التحليل ، البقعة املستطيلة.  

Fundamental and Parameters of antennas - 
Linear wire antennas- Image method, Linear 
element near or on Infinite ground plane, 
Folded Dipole, Long wave antenna, Traveling 
wave antennas. - Loop Antennas: Helical 
Antennas: Normal Mode Helical, Axial mode 
Arrays of Elements: Two element array, N-
Element arrays, Broad side array, End fire 
arrays, Yagi-Uda type dipole array. - 
Reflector Antennas: Plane Reflector, Corner 
Reflector, Parabolic Reflector. - Aperture 
Antennas. Field equivalence principle: 
Huygens principle, Radiation Equation,, Slot 
Antennas, Horn Antennas. - Micro-strip 
Antennas: Basic characteristic, Feeding 
methods, Methods of analysis, Rectangular 
Patch. - Radio Wave Propagation 

  Text Books   الكتب املقررة:

W. Stutzman and G. Thiele, Antenna Theory and Design, Wiley, 2013. 

 References  :  املراجع

C. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley, 2005. 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي            رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  يخ    هـ واليت عقدت بتار  1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  ا  عبدهللا محاد زكى الشريفد.   ا�سم:
  لتوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  التوقيع: 
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 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EE 524 524 كهر الرقم والرمز:  

ئىي اسم املقرر:   Course : Electric Drive Systems  نظم التحريك الكهر

 Credits : 3(2,1,1)     )2،1،1(3الوحدات الدراسية:  
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   412كهر   – 414كهر متطلب سابق  :  
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite :  EE 414- EE 412 
Co-requisite  : - 

 Level : 9 / 10  العاشرالتاسع /  املستوى : 

أقدمة  م اليف  ئية    تحريكنظمة  وغلقأجهزة    - الكهر   فتح 
الذايت   القصور  وحلظة  لعزم    - القدرة  الثابتة  خصائص السرعة 

ئية   الكهر احملركات  يف  املؤقتةامليكانيكياملرحلة    –الدوران  :  ة 
احلركة.   حمرك  - تطبيقات  معادلة  تشغيل  املستمر   بدء  التيار 

درجة  -   املتوازى احملرك    ارتفاع  وقوة  على    - احلرارة  التطبيق 
،    DC  التيار املستمر  حمركات  –حمركات الرفع واجلر والدرفلة  

وم الدوران   ، املقومات  الفرملة  التيار  م  -   ستمرالتيار  قومات 
و  احمل  - احلاكمة    الطور   ثالثيةأحادية  ،  احلثيةركات  حتريك 

احل احملرك  سرعة  يف  املتزامن  - ثى  التحكم  احملركات  ،  ة حتريك 
  حتريك احملركات ذات املمانعة املتغرية

Introduction to electric drive systems ‐ Power 
switching devices and moment of inertia ‐  
Steady State Speed‐Torque Characteristics of 
Electric  Motors    ‐  Mechanical  Transients: 
Equation of Motion. Applications ‐ Starting of 
a Shunt Motor ‐ Temperature Rise and Motor 
Power  ‐  Application  to  Hoist,  Traction  and 
Rolling  Mill  Drives  ‐  DC  Motors,  Braking, 
Rotating and Static Current Converter ‐ Single 
Phase and Three Phase Controlled Converters 
and  DC  Choppers  ‐  Induction Motor  Drives, 
Speed  Control  of  the  Induction  Motor  ‐ 
Synchronous  Motor  Drives,  Reluctance 
Motors 

  Text Books   الكتب املقررة:

Gonzalo Abad, “Power Electronics and Electric Drives for Traction Applications”, John Wiley & 
Sons, 2017 
Austin Hughes and William Drury, "Electric Motors and Drives. Fundamentals, Types and 
Applications", Elsevier Ltd, 4th Edition, 2013 

 References  :  املراجع

R Krishnan, "Electric Motor Drives - Modeling, Analysis and Control", Prentice Hall, Last 

جبلسته جملس القسم   للعام الدراسي             رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
 
 
 

 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EE 525 525   كهر الرقم والرمز:  

ئية اسم املقرر:    Course : Electric Power System Protection  وقاية نظم القوى الكهر

 Credits : 3(2,1,1)     )2،1،1(3الوحدات الدراسية:  



  

  

 المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم 
  جامعة بيشة
 كلية الهندسة 

 
  منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج

Kingdom of Saudi Arabia   
Ministry of Education   
University of Bisha    
College of engineering 

ئيةاهلندسة القسم                 اهلندسةكلية  مج البكالوريوس يف التوصيف املختصر ملقررات                 كهر ئية بر اهلندسة الكهر  

  411كهر متطلب سابق  : 
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : EE 411 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 9 / 10  العاشرالتاسع / املستوى : 

ووظيفة   العامة  الكهربيةاخللفية  والقواطع  التحكم  . لوحات 
الكهربيةا التيارالكهربية  املفاتيح     - ملنصهرات  قواطع   ، - 

التيار   حمو�تحمو�ت  و   و  الكهريب    حمطات خمططات  اجلهد 
ئية  ها مع قو املرحالت وتوصيل  –  احملو�ت   - اطع الدائرة الكهر

وأنواعه    مرحلبناء   الزائد  الزائد    - التيار  التيار  مرحل  تقدير 
ال واحللقية  اإل  شبكاتعلى  التفاضليةا  –شعاعية  ؛  ملرحالت 

ا   وتطبيقا وأنواعها ياملسافاملرحالت    –أمهيتها  أمهيتها  ة؛ 
املدى   حتت   / فوق  ت  احلسا وترحيل  املرحلية  ا   –وإعدادا

واملسافية التفاضلية  املرحالت  محاية   اتخمطط  -   خمطط 
الكهربيةاحملو� الكهربية  املولد  /ت  احلماية و ات  خمططات 

  األخرى. 

function and usage of switchgear; fuses, 
switches, Circuit breakers - Current, voltage 
transformers and substation layout - Typical 
relay and circuit breaker connection - 
Construction of over-current relay and their 
types - Grading of over-current relay on 
radial and ring systems - Differential relays; 
their significance and applications and the 
use of merz price system - Distance relays; 
their significance, types, relay settings and 
relay over/under reach calculations - 
Differential and distance relay schemes - 
Carrier current scheme – Transformer / 
generator protection scheme and other 
protective relays. 

  Text Books   الكتب املقررة:

S. Rao, Switchgear Protection and Power Systems: Theory, Practice & Solved Problems, Khann 
Publishers, 2008. 

 References  :  املراجع

B. Ram and D. Vishwakarma, Power System Protection and Switchgear, McGraw-Hill, 2011. 

جبلسته جملس القسم     للعام الدراسي          رقم   موافقة 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

جملس   الدراسي            رقم   جبلسته  الكليةموافقة   للعام 
  هـ واليت عقدت بتاريخ     1438/1439

  عميد الكلية   رئيس القسم 
  عبدهللا محاد زكى الشريف د.   ا�سم:

  
  التوقيع: 

  د. خالد بن على أبوحاصل ا�سم:
  

  التوقيع: 
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 راسي منوذج وصف مقرر د      

 Code & No.   : EE 526 526 كهر الرقم والرمز:  

 Course : Wireless Communications  ا�تصا�ت الال سلكيةاسم املقرر: 

 Credits : 3(2,2,0)    )2،0، 2(3الوحدات الدراسية:  

  424كهر متطلب سابق  :  
  -متطلب مرافق : 

Pre-requisite : EE 424 
Co-requisite  : - 

 Level : 9/10  العاشر التاسع/ : املستوى

ا�تصا�ت أساسيات    - تطوير أنظمة ا�تصا�ت الالسلكية  
ا�تصا�تا  –اخللوية   نظم  تصميم  إعادة    -   ساسيات 

التداخل    - استخدام الرتددات ، ا�نتشار الداخلي / اخلارجي  
القناة   نفس  (  - يف  اخلدمة  احلظر  GOSدرجة  احتمال   :(

ا�نتش  - والتأخري   النطاق  منوذج  الواسع  ا�نتشار    - ار  منوذج 
ا�نعكاس من  - من ا�سح العازلة انعكاسات  - احلر للفضاء 

املثالية   التشتت    - املوصالت   ، العملي    - ا�نعراج  الربط 
املسار   خسارة  مناذج  ستخدام  املوازنة  مناذج   - تصميم 

الطلق   اهلواء  يف  و    - ا�نتشار  الصغري  النطاق  تعدد    تالشي 
قنوات  - املسارات   مقاييس   ، املسارات    املقاييس  متعددة 

 Spreadو    GMSKو    MSKتقنيات    - املتنقلة  

Spectrum   -   :الالسلكية اخللوية  ا�تصا�ت  أنظمة 
GSM  وAMPS  

Wireless Communication Systems 
Development ‐ The Cellular Concept ‐
System Design Fundamentals ‐ frequency 
reuse ‐ hand‐off‐ cell splitting,  
indoor/outdoor propagation ‐ co‐channel 
interference Grade of Service (GOS): 
Probability of Blocking and delay ‐ Large 
Scale Propagation Model ‐ Free‐Space 
Propagation  Model ‐ Reflection form 
dielectrics ‐Reflection from perfect 
conductors ‐ Diffraction, Scattering ‐ 
Practical Link Budget Design Using Path 
Loss Models – Outdoor Propagation 
Models‐ Small Scale Fading and Multipath ‐
Measurements, Parameters of Mobile 
Multipath Channels ‐ MSK, GMSK and 
Spread Spectrum Techniques ‐ Wireless 
cellular communication systems: GSM and 
AMPS. 

  Text Books   الكتب املقررة:

T. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, Prentice Hall, 2001. 

 References  :  املراجع

Goldsmith, Wireless Communications, Cambridge University, 2006. 
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  منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج
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ئيةاهلندسة القسم                 اهلندسةكلية  مج البكالوريوس يف التوصيف املختصر ملقررات                 كهر ئية بر اهلندسة الكهر  

 منوذج وصف مقرر دراسي       

 Code & No.   : EE 527 527 كهر الرقم والرمز:  

 Course : Optical Fiber Communications  بصرية اتصا�ت ا�لياف الاسم املقرر: 

 Credits : 3(2,2,0)     )2،2،0(3الوحدات الدراسية:  

  415و كهر  323كهر  متطلب سابق  :
  -مرافق :  متطلب

Pre-requisite : EE 323, EE 415 
 
Co-requisite  : - 

 Level : 9/10  العاشر التاسع/ املستوى :

ا�تصال   يف  البصريةقدمة  البصرية    -   �لياف  األلياف  مزا 
ت    يف والبصر الضوء    –ا�تصا�ت  ساسيات  مراجعة 

العدديواملوجات   والفتحة  القبول    ة،  امل  - وزاوية  وجي  الدليل 
ا�لياف –  البصرية   لأللياف  الدليل املوجى الضوئي املستوي ،  

ا�لياف ذات املؤشر املتدرج     -   مؤشر اخلطوة    البصرية ذات
أحادية-  بصرية  األمناط   ألياف  ومتعددة  عرض    -   النمط 
،    -   الرتددي   نطاقال الفقد  البصرية:  األلياف  يف  اختالل 

  - الضوئية    كابالت ووصالت األلياف  - التشتت والالخطية  
البصرية   األلياف  تصنيع  صمامات   - طرق  البصرية:  املصادر 

الليزري   الثنائي  الصمام  و  البصرية  - ثنائية  الكشف   :أجهزة 

ثنائية   موجب/عازل/سالب   وصلة  مكربات   -   pinوصلة 
البصرية   البصرية    - األلياف  ا�تصا�ت  يف    - أنظمة  مقدمة 
ت املتكاملة   .البصر

Introduction to optical communication ‐ 
Advantages of optical fibers in 
communication and optics ‐ review of Light 
wave fundamentals, and Numerical 
aperture and acceptance angle ‐ Planar 
optical waveguide, and Optical fiber 
waveguide ‐ Step‐index and graded index 
optical fibers ‐ Single and multimode 
optical fibers ‐ Bandwidth of optical fibers ‐ 
Optical fiber impairments: loss, dispersion 
and nonlinearity ‐ Optical fiber cables and 
connections ‐ Methods of manufacture of 
optical fibers ‐ Optical sources: light 
emitting diodes and laser diode ‐ Optical 
detectors: p‐n and p‐i‐n photodiodes ‐ 
Optical fiber amplifiers ‐ Optical 
communication systems ‐ Introduction to 
integrated optics. 

  Text Books   الكتب املقررة:

J. Palais, Fiber Optic Communications, Prentice Hall, 2005. 

   :  راجعامل
1. J. Senior, Optical Fiber Communication, Prentice Hall, 2009. 
2. G. Agrawal, Fiber Optic Communication Systems, Wiley, 2010. 
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