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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 سعود الملك جامعة
 الهندسة كلية

 الكهربائية الهندسة قسم
 الدراسية الخطة

 (الكهربائية الهندسة في العلوم كالوريوسب )برنامج
 
 

 مقدمة -1
 

وأقدم األقسام في جامعاا  المملكاة ثيام تام  يعتبر قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود من أعرق

وللهندسة الكهربائياة أهمياة بال اة فاي دفاع عجلاة  هـ مع بداية إنشاء كلية الهندسة.  1382إنشاؤه في عام 

التطااور الثياارل بالمملكااة ثياام تاانعكه دسااار المهنااده الكهربااائي فااي كااع اطااط التنميااة ومشاااريعها 

لتلبية اثتياجا   الطالبإلى إعداد في الهندسة الكهربائية  هلوريوالبكابرنامج يهدف ، والهندسية الماتلفة

يتوفر للمهنده  وعليه لمساهمة في تطوير الصناعة الوطنية في المملكةواالقطاع الصناعي والقطاع العام 

 . المملكة ىالكهربائي فرص عمع عديدة في شتى مجاال  التنمية في جميع مدن وقر

مثطاا  مجااع القاوى الكهربائياة وذلاك فاي فاي ين مؤهلين للعمع مهندس دادبإعبرنامج اليقوم وعلى ذلك 

تصااميم وتطااوير ووالمثااوال ، توليااد الطاقااة الكهربائيااة والمثطااا  الفرعيااة وشاابكا  الياا ط العااالي 

ياتم كماا   التثكم فيها من االع أنظمة إلكترونياا  القاوى.ووتثليع أداء المولدا  والمثركا  الكهربائية 

وشابكا   نظامتصاميم وتطاوير وصايانة وذلاك باالتصااال  هندسة في مجاع مع علل أييا   مهندهالإعداد 

االتصاال  بما يشمع أنظمة الهوائيا  واألقمار الصناعية واالتصاال  الرقمية إيافة إلى أنظمة معالجاة 

تساتادم فاي  النظم اإللكترونية التايتصنيع تصميم وصيانة و العمع في أيياالاريج  يعدكما  اإلشارا . 

الااذكاء فااي تصااميم وإدارة نظاام  اريجيااه للعمااع البرنااامجيؤهااع عسااكرية كمااا والمدنيااة ال كافااة المجاااال 

 .العمليا  الصناعية فيالتثكم االصطناعي واألتمتة ونظم 

ويقوم قسم الهندسة الكهربائية بتثديم المقررا  الدراسية للبرنامج بما يواكب التطورا  العلمية العالمياة 

 . كافاة جواناب الهندساة الكهربائياةبهاا ه يادرالتطويرالمستمر للماتبرا  العلمياة التاي يتم مثلية، كما وال

قااة فااي مجاااال  الهندسااة وعليااه فااإن اريجااي القساام يكونااون مااؤهلين للعمااع بكافااة فاارص العمااع المرمو

 .الكهربائية
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

المركا  الاوطني -تقاويم التعلايمهيئاة "وطني مان قباع الاالمساتوى على معتمد برنامج الهندسة الكهربائية و

 ."مجله االعتماد للهندسة والتقنية"من قبع  ودوليا   "للتقويم واالعتماد األكاديمي

 العلوم في الهندسة الكهربائية بكالوريوس رنامجب -2 

مادة البرنااامج اماه ساانوا  يمان  اريجاو البرنااامج درجاة بكاالوريوه العلااوم فاي الهندسااة الكهربائياة و

يتي  البرنامج للطالاب وفصوع دراسية بمعدع فصلين دراسيين في العام الدراسي الواثد.  10مقسمة إلى 

 مواد ااتيارية بما ييمن ابرة كافية في التوسع والتعما  فاي مجااال  تاصصاية متعاددة تشامع ااتيار 

 التثكم اآللي واألنظمة الذكية، هندسة القوى الكهربائية، أنظمة االتصاال ، االلكترونيا 

 متطلبات البرنامج 2-1

مقسامة  5مان  2.75بمعادع اليقاع عان ساعة معتمادة  165إلكماع متطلبا  التارج على الطالب إكماع 

 كالتالي 

 32 (2مو عة كما يوي  جدوع ) ساعة في السنة األولى المشتركة 

  8  منها (3 )جدوعساعة لمتطلبا  الجامعة  

o  ( 2مقرر اجبارل )أ( -3)جدوع  ساعة معتمدة 

o  ب(-3) من الجدوعساعا  معتمدة(  6)مقررا   3ياتار الطالب مقررا  ااتيارية. 

 48  تنقسم إلىو( 4 )جدوعساعة متطلبا  الكلية  

o  40  أ( -4)جدوع البرامجلجميع  إجباريةمقررا  معتمدة ساعة 

o 6  يااافية لطااالب برنااامج الهندسااة الكهربائيااةاإل الكليااة مقااررا ماان  معتماادة ساااعا 

  ب(-4 )جدوع

o ج(-4)جدوع معتمدتان من المقررا  الثرة على أال تكون من مقررا  القسم ساعتان. 

 77 التي تنقسم إلىو( 5 ساعة متطلبا  القسم )جدوع  

o  42 أ( -5)جدوع  ساعة مقررا  تاصصية إجبارية 

o 4 ب( -5)جدوع  يالتصميم التارج ساعا  لمشروع 

o 30  (ج-5للمقررا  االاتيارية )جدوع معتمدة ساعة. 

o ( 5ساعة واثدة تدريب عملي بدون تقدير- )د 

 ( 30تنقسم ساعا  المقررا  االاتيارية  )كاآلتيساعة  

 3 (.هـ-5)الجدوع  معامع ااتياريةمعتمدة  ا ساع 
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 27 (.و-5)الجدوع  في الهندسة الكهربائيةمواد ااتيارية  معتمدة ساعة 

   مثتساابة فااي أساساايا  يسااتطيع الطالااب ااتيااار مقاارر ااتيااارل إيااافي باادون ساااعا

 ل(.-5البثم العلمي )جدوع 

 للتعما  مان مجااال  عديادة تعلان للطاالب مان قباع القسام فاي بداياة دراساته  مجاال الطالب ياتار

 .للمستوى السابع

 علاى ااتياار المقاررا  التاي  يقوم المشرف األكاديمي لكع من مجاال  التعم  بمسااعدة الطاالب

 الثصوع على ابرة كافية في التوسع والتعم . في تساعدهم

 يالتصميم التارج ترك  المقررا  االاتيارية على جوانب التصميم بما يؤهع الطالب لمشروع. 

  ااالع المساتوى الساامن وياتم العماع فاي  يالتصاميمالتاارج يتم تنظيم مجموعا  العمع لمشروع

 .المشروع االع المستويين التاسع والعاشر

 اطة نموذجية لتو يع المقررا  على الفصوع الدراسية العشرة.  6رقم يقدم جدوع و

 

 التخرجمتطلبات مشروع  2-2

بعاد  1 التاارجم  للطالاب بتساجيع مشاروع ( ويسج ءساعة لكع  2) ج ئينإلى  التارجينقسم مشروع 

.  المسااتويا وإكماااع جميااع مقااررا  المسااتوى السااابع ومااا دونااه ماان  معتماادةساااعة  129إكمالااه بنجااا  

ااالع الفصاع األوع أو السااني فقاط )ال يمكان التساجيع  ( 2( و)1) التاارجويمكن التساجيع فاي مشاروع 

 االع الفصع الصيفي(.

 العمليمتطلبات التدريب  2-3

. علاى الكهربائياةفي أثد تطبيقا  الهندسة  العمليمن التدريب أسابيع  10 إكماع على جميع طالب القسم

 معتماده ا سااع 110الطالب الثصوع على موافقة القسم على الجهة التي ينول التدريب فيها بعد إكماله 

 والفصع الدراسي الصيفي. العمليال يجو  الجمع بين التدريب و. من اطة القسم
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 
 في الهندسة الكهربائية سالبكالوريومتطلبات درجة  (1(جدول

 

 

 

 ساعة( 32السنة األولى المشتركة )متطلبات   (2جدول )

 المستوى األول  المستوى الثاني

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 6(6-9-0) (0-9-6)6   انجل 110 تاصصيةل ة انجلي ية    انجل 100  ة انجلي يةل 

 3(3-0-0) (0-1-3)3   نهج 101 مهارا  جامعية   ريض 101 ثساب التفايع 

 3(0-0-6) (0-0-1)1   تقن 101 مهارا  الثاسب   ريد 101 ريادة األعماع 

 3(2-2-0) (2-0-3)4   إحص 101 مقدمة في اإلثصاء   كيم 101 كيمياء عامة 

 1(1-1-0) (0-0-2)2   فجب 101 اللياقة والسقافة الصثية   عرب 100 مهارا  الكتابة 

 المجموع 16  المجموع 16

 

 التوصيف ساعة المتطلبات

 32 السنة األولى المشتركة

 (4كيمياء عامة )
 (3ثساب التفايع )

 (3مقدمة في اإلثصاء )
 (12انجلي ل )

 (2مهارا  كتابة )
 (3مهارا  جامعية )
 (3مهارا  ثاسب )
 (1ريادة أعماع )
 (1صثة ولياقة )

 8 متطلبا  الجامعة

 الدراسا  اإلسالمية 
 (2إجبارل )
 (6ااتيارل )

 48 متطلبا  الكلية

 (40) إجبارل
 (6)إيافي 

 (2مقرر ثر )

 77 متطلبا  القسم

 (42تاصص إجبارل )
 (30)تاصص ااتيارل 
 (4مشروع تارج )
 ، ند( 1) التدريب العملي
 ، ند( 0مشروع بثسي )

  

  165 المجموع
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 

 

 

 ساعات معتمدة( 8) الجامعةمتطلبات   (3جدول )

 ساعة معتمدة( 2اإلجبارية )  متطلبات الجامعة   (أ-3جدول )

 الساعات المقررة نوع المقرر

 (مح ، تم ، عم)
 رمز المقرر المقرر اسم

سلم 107 أاالقيا  المهنة (0،  0،  2) 2 اجبارل  

 المجموع 2 

 =  عملي )معمع(  م= تمارين  ،  ع م= مثايرا   ،  ت  (      مم، ع م، ت  )م 

 

 

  

 االختيارية  متطلبات الجامعة  (ب-3جدول )

 ساعات( من هذا الجدول 6مقررات ) 3يختار الطالب 

 الساعات المقررة نوع المقرر

 (مح ، تم ، عم)
 رمز المقرر المقرر اسم

سلم 100 دراسا  في السيرة النبوية (0،  0،  2) 2 ااتيارل  

سلم 101 سالميةالسقافة اإلأصوع  (0،  0،  2) 2 ااتيارل  

سلم 102 اإلسالماألسرة في  (0،  0،  2) 2 ااتيارل  

سلم 103 يالنظام االقتصادل اإلسالم (0،  0،  2) 2 ااتيارل  

سلم 104 يالنظام السياسي اإلسالم (0،  0،  2) 2 ااتيارل  

سلم 105 ثقوق اإلنسان (0،  0،  2) 2 ااتيارل  

سلم 106 الفقه الطبي (0،  0،  2) 2 ااتيارل  

سلم 108 قيايا معاصرة (0،  0،  2) 2 ااتيارل  

سلم 109 المرأة ودورها التنمول (0،  0،  2) 2 ااتيارل  

 المجموع 6 
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 (معتمدة ساعة 48)  متطلبات الكلية  (4جدول )

 

 (معتمدة ساعة 40) اإلجباريةالكلية (  مقررات أ-4جدول )
 

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

 ريض 101 (0،  2،  3) 3 ثساب التكامع ريض 106

 ريض 101 (0،  2،  3) 3 المتجها  والمصفوفا  ريض 107

 ريض 107، ريض 106 (0،  2،  3) 3 ثساب التفايع والتكامع ريض 203

 ريض 203 (0،  2،  3) 3 المعادال  التفايلية ريض 204

  (2،  0،  3) 4 (1في ياء عامة ) فيز 103

 في  103 (2،  0،  3) 4 (2في ياء عامة ) فيز 104

  (0،  1،  2) 2 الل ة والتااطب نجم 109

 نجم 109 (0،  1،  2) 2 الكتابة التقنية نجم 110

  (2،  0،  2) 3 أساسيا  الرسم الهندسي هعم 104

 هعم 104 (2،  1،  2) 3 لتصميم الهندسيا مقدمة في هعم 106

 ريض 107، ريض 106 (0،  1،  3) 3 استاتيكا هعم 201

 ريض 101كيم ،  101 (0،  0،  2) 2 الهندسة والبيئة هعم203

  (0،  1،  3) 3 الهندسية مشاريعالدارة إ هعم 402

  (0،  1،  2) 2 هندسيالقتصاد اال هعم 403

 40    المجموع

 

 =  عملي )معمع(  م= تمارين  ،  ع م= مثايرا   ،  ت  (      مم، ع م، ت  )م 

 

 

 ساعات معتمدة( 6الكلية اإلضافية لبرنامج الهندسة الكهربائية )(  مقررات ب-4جدول )

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

  C++”  3 (2  ،0  ،2)“برمجة الثاسوب بل ة  هعم 211

 ريض 107 (0،  1،  3) 3 العددية الطرائ  ريض 254

 6         المجموع

 

 

 ساعة معتمدة( 2كلية حر ) (  مقررج-4جدول )

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 
 سابق متطلب

xxx 2 مقرر ااتيارل ثر  

 2         المجموع
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 

 مقررات البرنامج اإلجبارية أ( -5جدول )

المقرر اسم المقرر رمز  
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م

 متطلب

 مرافق سابق

  ريض 106 (0،  1،  3) 3 أساسيا  الدوائر الكهربائية كهر 201

 (0،  1،  3) 3 تثليع الدوائر الكهربائية كهر 202
 كهر 201

 ريض 107
 

 (0،  1،  3) 3 (1الكهروم ناطيسية الهندسية ) كهر 203
 ريض 203

 في  104
 

  كهر 203 (0،  1،  2) 3 (2الكهروم ناطيسية الهندسية ) كهر 204

 كهر 202  (2،  0،  0) 1 معمع الدوائر الكهربائية كهر 205

   (0،  1،  3) 3 التصميم المنطقي كهر 208

 كهر 208  (2،  0،  0) 1 معمع التصميم المنطقي كهر 210

  كهر 201 (0،  1،  3) 3 تثليع اإلشارا  والنظم كهر 301

  كهر 301 (2،  0،  0) 1 معمع النمذجة والمثاكاة كهر 302

  كهر 201 (0،  1،  3) 3 نبائط ودوائر الميكروالكترونيا  كهر 310

 كهر 310  (2،  0،  0) 1 معمع أساسيا  االلكترونيا  كهر 312

  كهر 301 (0،  1،  3) 3 مبادئ االتصاال  كهر 320

 (0،  1،  3) 3 (1للطاقة ) يالكهروميكانيكالتثويع  كهر 330
 كهر 202

 كهر 203
 

  كهر 202 (0،  1،  3) 3 مبادئ أنظمة القوى كهر 340

  كهر 301 (0،  1،  3) 3 التثكم اآللي كهر 351

  كهر 208 (0،  1،  3) 3 مقدمة في المعالجا  الص رى كهر 353

 كهر 351  (2،  0،  0) 1 ا معمع التثكم والقياس كهر 356

 كهر 353  (2،  0،  0) 1 الص رى والثاكما  معمع المعالجا  كهر 357

 42 المجموع

 )م  ، تم ، عم(      م  = مثايرا   ،  تم = تمارين  ،  عم  =  عملي )معمع(   ،   ند  نجا  بدون درجة

 

  مشروع التخرج( ب-5جدول )

المقرر اسم المقرر رمز  
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

1-مشروع التارج  كهر 496  2 (2  ،0  ،0)  
 مقررا  وجميع بنجا  معتمدة ساعة 129 إتمام

 دون فما السابع المستوى

2-مشروع التارج  كهر 497  2 (2  ،0  ،0)  كهر 496 

 4    المجموع
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 

 

 

 المقررات االختيارية ( ج-5)جدول 

 

 الوحدة االختيارية
التي  الساعات المعتمدة

 يختارها الطالب

 مالحظات

 هـ5- جدول 3 المعامع االاتيارية

 و-5 جدول 27 المقررا  االاتيارية األساسية

 ي-5جدول  )ند( 0 االاتيارل اإليافي المقرر

  30 المجموع

 

 

التدريب العملي ( د-5جدول )  

المقرر اسم المقرر رمز  
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

  بنجا  معتمدة ساعة 110 إتمام )ند( 1 التدريب العملي كهر 999

 1   المجموع

 

 

 المعامل االختيارية  (هـ -5جدول )

 من هذا الجدوع سالم ساعا  معتمدةياتار الطالب 

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة

 )مح ، تم ، عم(

 متطلب

 مرافق سابق

 كهر 400  (2،  0،  0) 1 معمع الدوائر االلكترونية  كهر 402

 كهر 405  (2،  0،  0) 1 جدا العاليمعمع الدوائر المتكاملة ذا  النطاق  كهر 406

 كهر 423 كهر 320 (4،  0،  0) 2 معمع االتصاال   كهر 421

 كهر 430  (2 ، 0 ، 0) 1 معمع التثويع الكهروميكانيكي للطاقة كهر 433

 كهر 441  (4،  0،  0) 2 معمع القوى الكهربائية كهر 445

 كهر 456  (2،  0،  0) 1 معمع تطبيقا  التثكم كهر 457

 كهر 458  (2،  0،  0) 1 معمع التصميم المنطقي المتقدم كهر 459

 3   ما يختاره الطالب مجموع
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 
 
 

  االختيارية القسم مقررات(  و-5جدول )
  كهر 998 المقرر إيافة الطالب ويستطيع الجدوع هذا من  ةساع 27 الطالب ياتار

 المقرر اسم المقرر رمز
 المقررة الساعات

 (عم ، تم ،)مح 

 متطلب

 مرافق سابق

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 والتماسلية الرقمية اإللكترونيةالدوائر  كهر 400

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 نبائط أشباه الموصال  كهر 403

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 الفوتوفولطائية واألنظمةالااليا الشمسية  كهر 404

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 ا  تصميم الدوائر المتكاملة ذا  النطاق العالى جد كهر 405

  كهر 320 ، كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 لالتصاال  اإللكترونيةالدوائر  كهر 407

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 جدا العاليتقنيا  وتصنيع الدوائر المتكاملة ذا  النطاق  كهر 408

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 الكترونيا  األجه ة كهر 409

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 لكترونيا  اليوئيةنبائط وأنظمة اال كهر 410

 كهر 412
جدا  العاليتصميم الدوائر المتكاملة ذا  النطاق 

 منافية القدرة
  كهر 405 (0 ، 1 ، 3) 3

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 مبادئ النانوالكترونيا  كهر 415

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 لكترونيةمقدمة ألساليب الثرب اال كهر 419

  كهر 301 (0 ، 1 ، 3) 3 معالجة اإلشارا  الرقمية كهر 420

  كهر 320 (0 ، 1 ، 3) 3 االتصاال  الرقمية كهر 422

  كهر 204 (0 ، 1 ، 3) 3 نتشار الموجا  والهوائيا ا كهر 423

  كهر 423 (0 ، 1 ، 3) 3 اتصاال  األقمار الصناعية كهر 425

  كهر 204 (0 ، 1 ، 3) 3 هندسة الموجا  الدقيقة كهر 426

  كهر 330 (0 ، 1 ، 3)3 (2التثويع الكهروميكانيكي للطاقة ) كهر 430

  كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 إلكترونيا  القوى كهر 432

 (0 ، 1 ، 3) 3 التثريك الكهربائي كهر 435
 كهر 330
 كهر 432

 

  كهر 330 (0 ، 1 ، 3) 3 ديناميكية واستقرارية اآلال  الكهربائية كهر 436

  كهر 340 (0 ، 1 ، 3) 3 تثليع أنظمة القوى كهر 441

  كهر 441 (0 ، 1 ، 3) 3 القوىالتش يع والتثكم في أنظمة  كهر 443

  كهر 340 (0 ، 1 ، 3) 3 أنظمة القوى تاطيط كهر 444

  كهر 340 (0 ، 1 ، 3) 3 هندسة الجهد العالي كهر 446

  كهر 340 (0 ، 1 ، 3) 3 الكهربائية الطاقة تو يع أنظمة كهر 448

  كهر 441 (0 ، 1 ، 3) 3 ثماية أنظمة القوى كهر 449

  كهر 357 (0 ، 1 ، 3) 3 وتنظيمهبنية الثاسب  كهر 450

 كهر 453
تصميم نظم المعالجا  المص رة المبنية 

 دااليا
  كهر 357 (0 ، 1 ، 3) 3

  كهر 351 (0 ، 1 ، 3) 3 نظم التثكم المتقدمة كهر 454

  كهر 351 (0 ، 1 ، 3) 3 تطبيقا  التثكم اآللي كهر 456

  كهر 210 (0 ، 1 ، 3) 3 التصميم المنطقي المتقدم كهر 458
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

  كهر 422 (0 ، 1 ، 3) 3 االتصاال  الالسلكية كهر 463

 (0 ، 1 ، 3) 3 االتصاال  اليوئية كهر 464
 كهر 310 كهر، 204

 ركه 320

 

  إثص 101 (0 ، 1 ، 3) 3 الهندسية هاوتطبيقات االثتماال  نظرية كهر 465

  كهر 320 (0 ، 1 ، 3) 3 الشبكا  وأمن التشفير كهر 466

 (0 ، 1 ، 3) 3 االتصاال  ومعالجة اإلشارا  فيمويوعا  ماتارة  كهر 468
 كهر 301

 كهر 320

 

  كهر 204 (0 ، 1 ، 3) 3 الكهروم ناطيسية الهندسية فيمويوعا  ماتارة  كهر 469

  كهر 340 ، كهر 310 (0 ، 1 ، 3) 3 هندسة الطاقة المتجددة كهر 470

  كهر 340 (0 ، 1 ، 3) 3 في هندسة القوى الكهربائية مويوعا  ماتارة كهر 479

  كهر 351 (0 ، 1 ، 3) 3 االصطناعيمقدمة للذكاء  كهر 480

  كهر 357 (0 ، 1 ، 3) 3 الثقيقي  ال منتصميم النظم ذا   كهر 481

  كهر 320 (0 ، 1 ، 3) 3 شبكا  االتصاال  كهر 482

  كهر 351 (0 ، 1 ، 3) 3 نظم التثكم الرقمية كهر 483

 27 ما يختاره الطالب مجموع

 

    =  عملي )معمع(  م= تمارين  ،  ع م= مثايرا   ،  ت  (      مم، ع م، ت  )م 

 

 

 

بدون ساعات محتسبة االختيارية القسم مقررات(  ي-5جدول )  

 رمز المقرر المقرر اسم

الساعات 
 المقررة

 )مح ، تم ، عم(

 متطلب
 

 مرافق سابق

 )ند( 0 مشروع بثسي كهر 998
 129 اكماع

 معتمدة ساعة

 بنجا 
 

 ند  نجا  بدون درجة 
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 
 

                                الكهربائيةالخطة النموذجية لقسم الهندسة   (6جدول )

 

ثانيالمستوى ال ولالمستوى األ    

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 6(6-9-0) (0-9-6)6   انجل 110 تاصصيةل ة انجلي ية    انجل 100 ل ة انجلي ية 

 3(3-0-0) (0-1-3)3   نهج 101 مهارا  جامعية   ريض 101 ثساب التفايع 

 3(0-0-6) (0-0-1)1   تقن 101 مهارا  الثاسب   ريد 101 ريادة األعماع 

 3(2-2-0) (2-0-3)4   إحص 101 مقدمة في اإلثصاء   كيم 101 كيمياء عامة 

 1(1-1-0) (0-0-2)2   فجب 101 اللياقة والسقافة الصثية   عرب 100 مهارا  الكتابة 

 المجموع 16  المجموع 16

 
 

 المستوى الثالث  المستوى الرابع

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

المقررعنوان  سابق متطلب  الرمز   
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

في  103  4 (3  ،0  ،2) (0،  0،  2) 2   فيز 104 (2في ياء عامة )   سلم×××  ااتيارل دراسا  اسالمية 

نجم 109  2 (2  ،1  ،0) (2،  0،  3) 4   نجم 110 الكتابة التقنية   فيز 103 (1في ياء عامة  ) 

 ريض 106
 ريض 107

3 (3  ،2  ،0) ريض 101  ريض 203 ثساب التفايع والتكامع   3 (3  ،2  ،0)  ريض 106 ثساب التكامع 

هعم 104  3 (2  ،1  ،2) ريض 101  هعم 106 التصميم الهندسي مقدمة في   3 (3  ،2  ،0)  ريض 107 المتجها  والمصفوفا  

ريض  106
 ريض 107

3 (3  ،1  ،0) (0،  1،  2) 2   هعم 201 االستاتيكا   نجم 109 الل ة والتااطب 

كيم 101  
ريض 101  

2 (2  ،0  ،0) (2،  0،  2) 3   هعم 203 الهندسة والبيئة   هعم 104 أساسيا  الرسم الهندسي 

71  المجموع 17  المجموع 
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 
 

 المستوى الخامس  المستوى السادس

سابق متطلب  
 أو مصاحب

 الساعات المقررة
( عم مح ، تم ، ) 

  الرمز عنوان المقرر
سابق متطلب  

 أو مصاحب
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 كهر 201
 كهر 201 أساسيا  الدوائر الكهربائية (0،  1،  3) 3 ريض 106  كهر 202 تثليع الدوائر الكهربائية (0،  1،  3) 3 ريض 107

 (0،  1،  3) 3 كهر 203
الهندسية الكهروم ناطيسية 

(2) 
  كهر 204

 ريض 203
 في  104

3 (3  ،1  ،0) 
الكهروم ناطيسية الهندسية 

(1) 
 كهر 203

 (2،  0،  2) 3   كهر 205 معمع الدوائر الكهربائية (2،  0،  0) 1 م كهر 202
برمجة الثاسوب بل ة 

“C++”  
 هعم 211

 ريض 204 المعادال  التفايلية (0،  2،  3) 3 ريض 203  كهر 301 تثليع اإلشارا  والنظم (0، 1، 3)3 كهر 201

 (0،  1،  3) 3 كهر 201
نبائط ودوائر  

 الميكروالكترونيا 
 كهر 208 التصميم المنطقي (0،  1،  3) 3   كهر 310

 كهر 210 معمع التصميم المنطقي (2،  0،  0) 1 مكهر 208  كهر 312 معمع أساسيا  االلكترونيا  (2،  0،  0) 1 م كهر 310

 2 (2  ،0  ،0) 
ااتيارل ساني في  مقرر

 سالميةاإلدراسا  ال
      سلم 1--

 المجموع 16  المجموع 16

 
 
 
 
 
 

 المستوى السابع  المستوى الثامن

سابق متطلب  
 أو مصاحب

 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

  الرمز عنوان المقرر
سابق متطلب  

 أو مصاحب
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 ريض 254 الطرائ  العددية (0،  2،  3) 3 ريض 107  كهر 351 اآللي التثكم (0 ، 1 ، 3) 3 كهر 301

 كهر 302 معمع النمذجة والمثاكاة (2،  0، 0) 1 كهر 301  كهر 356 معمع التثكم والقياسا  (2،  0،  0) 1 م كهر 351

 لجدوعطبقا  ل
 (د-5) رقم

 كهر 320 مبادئ االتصاال  (0،  1،  3) 3 كهر 301  كهر 4** مقررا  تاصصية ااتيارية (0، 0، 10)10

  سلم 107 أاالقيا  المهنة في اإلسالم (0،  0،  2) 2 
 كهر202
 كهر203

3 (3 ، 1 ، 0) 
 الكهروميكانيكي التثويع

 (1) للطاقة
 كهر 330

 كهر 340 مبادئ أنظمة القوى (0،  1،  3) 3 كهر xxx  202 مقرر ااتيارل ثر (0،  0،  2) 2 

 (0،  1،  3) 3 كهر 208     
مقدمة في المعالجا  

 الص رى
 كهر 353

 (2،  0،  0) 1 مكهر 353     
معمع المعالجا  

 والثاكما  الص رى
 كهر 357

 المجموع 17  المجموع 18
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 
 

 

العاشرالمستوى  التاسعالمستوى     

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
( تم ، عم مح ، ) 

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 الرمز عنوان المقرر (مح ، تم ، عم)

 لجدوعطبقا  ل
 (د-5) رقم

  كهر 4-- مقررا  تاصصية ااتيارية (0،0، 9)9
تبعا لجدوع 

 (د-5رقم )
11(11 ،0 ،0) 

مقررا  تاصصية 
 ااتيارية

 كهر 4--

  كهر 497 (2)مشروع تارج  (0،  0،  2) 2 كهر 496

 129 إتمام

  معتمدة ساعة

 وجميع بنجا 

 مقررا 

 7 -1 المستوى

 كهر 496 (1مشروع تارج ) (0،  0،  2) 2

 3 (3  ،1  ،0)  هعم 403 االقتصاد الهندسي (0،  1،  2) 2   هعم 402 الهندسية إدارة المشاريع 

 129اكماع 
ساعة معتمدة 

 بنجا 
(0،  0،  2) 2   كهر 998 مشروع بثسي )ند( 0  

ااتيارل سالم في  مقرر
 سالميةاإلدراسا  ال

 سلم 1--

 110اكماع 
ساعة معتمدة 

 بنجا 
      كهر 999 عمليالتدريب ال )ند( 1

14+1  المجموع 17  المجموع 

 

 درجة بدون نجا  ند                        مراف  متطلب  )م(
 =  عملي )معمع(  م= تمارين  ،  ع م= مثايرا   ،  ت  (      مم، ع م، ت  )م 
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 

 

 الكهربائيةوصـف المـقــررات الـدراســيــة لبرنامج الهندسة 
 

 المقررات توصيف-3

 

 األولى المشتركةالسنة  3-1
 

 
 (0-9-6)6         : لغة إنجليزية انجل 100

 دراتهم الل ويةقمتثسين االنجلي ية من االع  في الل ةالمقرر لتقوية مهارا  الطالب تم تصميم المرثلة األولى من 
ترتفع سقة ، هذه  عملية تثسين المهارا أسناء تثسين المفردا  والقراءة والكتابة ومهارا  االتصاع. في بااليافة إلى 
 تعدهم للدراسا ل بالالمهارا  الثياتية للطتطوير  في عوامعالهذه ستسهم الل ة. فهم وتناوع والتثدم بالطالب في 
ب مستوى أعلى في الل ة الطالومع تطور المقرر ووصوع جامعة الملك سعود. بعد تارجهم في المستقبلية والوظائف 
ط الل ة التي انمهذا على إعداد الطالب التشمع الجانب األكاديمي لل ة. ويفي المقرر نثو التركي  يتثوع اإلنجلي ية، 

 دراستهم المستقبلية.ونها في ثتاجيسوف 

 الساب   ال يوجدالمتطلب 
 

 (0-1-3)3         حساب التفاضل: ريض 101

مفهوم النهاية، ثساب النهايا ، اإلتصاع ونتائجه، النهايا  عند الالنهاية والنهايا  الالنهائية، تعريف النهاية، مفهوم 
قاعدة السلسلة، مشتقا  قواعد اليرب والقسمة،  المشتقة، ثساب المشتقا  )قاعدة القوة، المشتقا  العليا، التسارع(،

الدواع األسية وللوغارتمية، اإلشتقاق اليمني ومشتقا  الدواع المسلسية العكسية، نظرية القيمة المتوسطة،الدواع الت ايدية 
 والتناقصية، التقعر وااتبار المشتقة السانية، األمسلية، المعدال  المرتبطة.

 المرجع المقرر:
Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, Third 

Edition, 2007. 

 ال يوجد المتطلب السابق:
 

 (0-0-1)1         ريد: ريادة األعمال 101

يهدف المقرر إلى ت ويد الطالب بالمعرفة والمهارا  الال مة لتثويع األفكار والمبتكرا  إلى مشاريع تطبيقية وف  قواعد 
ويسعى المقرر إلى أن يمكن الطالب من تعلم أساسيا  إنشاء المشروع ابتداء من تأهيع  لمشاريع التجارية السليمة. إنشاء ا

نفسه ومعرفة قدراته ألن يكون رائدا  لألعماع ومرورا  بكيفية التاطيط إلنشاء المشروعا  والتنظيم والتسوي  والبثم عن 
 المشروع. دارةمصادر التمويع وأايرا  الاطوا  العملية إل

 ال يوجد المتطلب السابق:
 

 (2-0-3)4         كيم: كيمياء عامة 101

 –الموع وطرق التعبير عن التركي   –الكيميائية  الصيغ –النظام الدولي للوثدا   :الثسابا  الكيميائية  الج ء النظرل
 أنواع  :الثرارية .معادلة فاندرفاله –لل ا ا  الثركية  قوانينها والنظرية :ال ا ا  .ثسابا  المعادال  الكيميائية

أنواعها والقوانين  :المثاليع .الثرارية القانون األوع للديناميكا –قانون هه وتطبيقاته  –الت يرا  في المثتوى الثرارل 
 .التفاعع العوامع المؤسرة على –التفاعع  رتبة –قانون سرعة التفاعع  :الثركية .الاواص التجميعية –المتعلقة بها 

نظريا    :األيوني مبدأ لوشاتلييه والعوامع المؤسرة على التوا ن. التوا ن – pK و cK العالقة بين: التوا ن الكيميائي
 األمال .تميؤ  –لمثاليع األثماض والقواعد والمثاليع المنظمة  pH ـثساب ال –األثماض والقواعد 

مادة، والتثليع الثجمي، وقياسا  إنسالبي التفاعال ، وسرعة الج ء العملي  أثد عشر تجربة عملية على اواص ال
  التفاعال .
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 يعتمد،

   العميد : ....................................................   رئيس القسم : ....................................................    
 

 ال يوجد المتطلب السابق:
 

 (0-0-2)2          عرب: مهارات الكتابة 100
 
   

 (0-9-6)6        تخصصية: لغة إنجليزية انجل 110

والذل يستادم كااتبار مؤهع للطالب  (IELTS)على نظام ااتبار الل ة االنجلي ية العالمي  مقررلتقييم النهائي لليعتمد ا
الراغبين في االلتثاق بالجامعة في العديد من البلدان بما في ذلك المملكة المتثدة وأستراليا. وسوف تستادم المواد 

 بثلوع نهاية العام. IELTS في ااتبار 5.0 المتاصصة إلعداد الطالب لهذا االاتبار بهدف التوصع إلى درجة

 ال يوجد سابق:المتطلب ال
 

 (0-0-3)3        نهج: مهارات جامعية  101
مقرر إلى مساعدة الطالب على استادام المكتبة واإلنترن  في البثم عن المعلومة، والت ود بمهارا  البثم اليهدف 

وتنظيمها،  وكتابته، واستادام سلة من األدوا  الثقيقية واالستراتيجيا  الفاعلة، التي ستساعده على تثصيع المعرفة،
وسرعة استدعائها، وإدارة ذاته وقدراته النفسية والعقلية والتواصلية بصورة تقوده إلى النجا  والتفوق واإلبداع، وتنمية 

 مهارا  التفكير وثع المشكال  التي قد تواجهه في ثياته ودراسته الجامعية.
 ال يوجد المتطلب السابق:

 
 

 (6-0-0)3                            تقن: مهارات الحاسب 101
المعلوما  واستادام الكمبيوتر وإدارة الملفا  ومعالجة النصوص وجداوع البيانا  وقواعد  قنيةالمفاهيم األساسية لت

 عرض.الالبيانا ، و
 ال يوجد المتطلب السابق:

 

 

 (0-2-2)3        احص: مقدمة في اإلحصاء  101
المت يرا  العشوائية ودالة تو يع االثتماال ، االستدالع االثصائي، العالقا  المترابطة االثصاء الوصفي، االثتماال ، 

 واالنثدار الاطي البسيط
 ال يوجد المتطلب السابق:

 
 (0-1-1)1        ة يالصحاللياقة والثقافة : فجب 101

لجسدية، وما يتعل  بها من مهارا  يرك  هذا المقرر على الجانب المتعل  بمهارا  تطوير الذا  من الناثية الصثية وا
وكيفية التعامع مع اإلصابا  كمهارا  إسعافية، باإليافة إلى اإلنجابية، تشمع الصثة الشاصية والنفسية وال ذائية و

أما عن وصف اللياقة البدنية فيتمسع دورها بممارسة التمرينا  واألنشطة الريايية لما ينعكه ذلك  الوقاية من األمراض.
القوام الجميع، القدرة على االسترااء، عدم التوتر وهدوء األعصاب، عمع األجه ة الثيوية في الجسم بانتظام على   

وفوق هذا كله   ودون متاعب، القدرة على أداء العمع في موقع العمع أينما كان دون شعور باإلرهاق، السقة بالنفه .
 الشعور بالسعادة في الثياة. 

 دال يوج المتطلب السابق:
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 متطلبات الجامعة 3-2
 

 

 أ-متطلبات الجامعة اإلجبارية
 

 (0، 0، 2)2              سلم: أخالقيات المهنة                                                                    107

 األاالقيا  هذه لتطبي  التارياي الجانب بيان مع فيها، تراعى التي والقيم اإلسالم، في والمهنة األاالق مفهوم بيان يتيمن
 .المهنة في الشرعية الماالفا  وأبر  العالمية، الشركا  وبعض المملكة أنظمة في ودراستها اإلسالمية، الثيارة في

 
 الكتاب المقرر 

 
 .عقع عطا مثمود د.أ المهنية، القيم-

 .السكارنه الف بالع .د .العمع أاالقيا -

 العسيمين فهد .د .السعودية العربية المملكة في وتطبيقاتها العامة الوظيفة في اإلدارة أاالقيا -

 
 ب-متطلبات الجامعة االختيارية

 
 (0، 0، 2)2                                                                   سلم: دراسات في السيرة النبوية 100

 
 لها الثقيقية الصورة مبر ا وسلم عليه هللا صلى الرسوع سيرة جوانب المقرر يستعرض  ، وأهميتها النبوية السيرة مفهوم
 .الم الطا  أو المبال ا  عن بعيدا

 
 للسيرة الدريه مثمد بن المثسن عبد المهنده كرسي إعداد الرثمة، بنبي التعريف في الميسرة الموسوعةالمرجع المقرر  

 .ونصرته وسلم عليه هللا صلى بالرسوع للتعريف العالمية الهيئة مع بالتعاون المعاصرة؛ ودراساتها النبوية
 

 (0،0،2)2 الثقافة اإلسالمية أصولسلم:  101
يهدف هذا المقرر إلى ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصثيثة ، وربط األجياع المسلمة بمصادر اإلسالم األساسية ، وإبرا  

لم، وإيجاد الثلوع اإلسالمية المناسبة للمشكال  التي تسيرها أهمية تثوع هذه المعارف إلى واقع ثي في سلوك المس
النظريا  والنظم الويعية مع رد شبهاتها، وكذا التعريف بأسه الثيارة اإلسالمية، وبيان واقع األمة اإلسالمية وأسباب 

 تالفها وسبع النهوض بها . 
 

 الكتاب المقرر 

 .مدار الوطن للنشر. العثيمني بن صاحلحممد الشيخ .اإلميان أصول شرح
 

 (0،0،2)2 في اإلسالم سلم: األسرة 102
يهدف هذا المقرر إلى إبرا  اصائص المجتمع اإلسالمي، واألسه التي يقوم عليها وتجسيد تعاليم اإلسالم في مجاع 

اته في قياء تكوين األسرة، مع التركي  على دور المرأة في بناء األسرة وتشكيع المجتمع ، سم بيان هدى اإلسالم وتوجيه
ال واج ، وتربية األوالد، األمر الذل يساعد على ثفظ كيان األسرة واستقرارها، وبالتالي ترابط المجتمع وتقويته، وأايرا  

 بيان معالجة اإلسالم لما يثدم في نطاق األسرة من قيايا ومشكال ، وكذا أهم قيايا المجتمع .
 

 (0،0،2)2 سلم: النظام االقتصادي في اإلسالم 103
يهدف هذا المقرر إلى التعريف بالتصور اإلسالمي للثياة االقتصادية وكذلك بأنماط السلوك بالنظم والمؤسسا  التي تدع 
عليها القواعد واألثكام الشرعية المتصلة بالثياة االقتصادية وبالنتائج االقتصادية المترتبة على تطبي  ذلك في الثياة 

 موج ة بالنظم االقتصادية األارى ليظهر تمي  النظام االقتصادل. كما يشمع المقرر مقارنة ،العصرية
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 الكتاب المقرر 

 .بيرو  :الشامية الدار :دمش  :القلم دار المصرل، يونه رفي  .د .اإلسالمي االقتصاد أصوع
 

 (0،0،2)2 سلم: أسس النظام السياسي في اإلسالم 104
اإلسالم وأهم األسه التي يقوم عليها ، سم بيان تمي  النظام السياسي  يهدف هذا المقرر إلى التعريف بالنظام السياسي في

 اإلسالمي عن النظم السياسية األارى باعتبار أنه ج ء من نظام اإلسالم الشامع وأنه نظام عالمي وأاالقي .
 

 الكتاب المقرر 
 .للكتاب اإلسكندرية مرك  .المنعم عبد ادفؤ .السعودية العربية المملكة في التطبي  بيان مع اإلسالم في الثكم نظام أصوع-

 .األردن :الفرقان دار .فاره أبو القادر عبد مثمد .د .اإلسالم في السياسي النظام-
 

 (0، 0، 2)2                                                         سلم: حقوق اإلنسان                          105

 عليها نص  التي اإلنسانية الثقوق أهم واستعراض الدولية، والمنظما  اإلسالم في اإلنسان ثقوق مفهوم بيان يتيمن
 .مقارنة تأصيلية دراسة دراستها سم ومن الدولية؛ المواسي 

 
 الكتاب المقرر 

 
 .ال ثيلي مثمد .اإلسالمي اإلعالن و العالمي اإلعالن مع مقارنة دراسة اإلسالم في اإلنسان ثقوق-

 الفتالول سهيع .اإلنسان لثقوق العالمي اإلعالن يوء في مقارنة دراسة اإلنسان ثقوق-

 
 (0، 0، 2)2                    سلم: الفقه الطبي                                                                   106

 والمماره بالمريض المتعلقة العبادا  أثكام وبيان والنظامية، الشرعية ويوابطهما والمداواة التداول أثكام بيان يتيمن

 الطبية القيايا بعض ودراسة الطبية، والمسئولية واإلذن الطبي،
 

 الكتاب المقرر 
 
 .الطائف تي الصدي  دار :الناشر .الشنقيطي الجكني مثمد .د . عليها المترتبة واآلسار الطبية الجراثة أثكام-

 .بيرو  ، الريان دار :الناشر .المبارك قيه.د .الطبية والمسئولية التداول-

 
 (0، 0، 2)2                   سلم: قضايا معاصرة                                                                108

 .تجاهها المعتدع اإلسالمي المنهج وبيان المعاصرة السقافية القيايا ثوع عامة سقافة نشر

 
 (0، 0، 2)2                سلم: المرأة ودورها التنموي                                                          109
 المعاصرة المرأة قيايا ودراسة الاصائص، لهذه وفقا وثاجاتها الرجع عن المرأة تمي  التي الاصائص بيان يتيمن

 تقوم أن يجب الذل الريادل الدور وبيان السياسية، المشاركا  أو وال ينة اللباه أو المجتمع أو باألسرة المتعلقة
 .به

 الكتاب المقرر 
 والدراسا  النبوية للسنة العالمية سعود دع الع ي  عبد بن نايف جائ ة .العيد نواع .د .النبوية السنة يوء في المرأة ثقوق-

 .األولى الطبعة .السانية الدورة تي المعاصرة اإلسالمية
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 متطلبات الكلية 3-3
 

 لجميع البرامج جباريةاإلكلية ال مقررات-أ
 

 
 (0،  2،  3) 3 ريض: حساب التكامل 106

النظرية األساسية لثساب التفايع والتكامع، التكامع غير المثدد، تثويع المت ير، التكامع  .التكامع المثدد
الدواع األسية واللوغاريتمية  .تفايع وتكامع الدواع المسلسية العكسية .المساثة، ثجم الدوران، الش ع، طوع القوه.العددل

طرق التكامع   التعويض ، التج لء، التعوييا  المسلسية ، الكسور الج ئية ، تعوييا  . وال ائدية وال ائدية العكسية
 .متفرقه ، األشكاع غير المعينة، التكامال  المعتلة، اإلثداسيا  القطبية

 
 
 قرر المرجع الم

1. Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, 

3rd Edition.  

2. Earl W. Swokowski, Michael Olinick, Dennis Pence, and Jeffery A. Cole “Calculus”, 

6th Edition. 

 ريض 101 المتطلب السابق:
 

 (0،  2،  3) 3 ريض: المتجهات والمصفوفات 107

والمتجهي ، معادال  المستقيما  والمستويا   في  القياسيالمتجها  في المستوى والفياء السالسي ، ثاصع اليرب 
الدواع المتجهة ، نهاياتها ،إتصالها ، مشتقاتها و تكامالتها، ثركة  .الفياء ، السطو  ، اإلثداسيا  اإلسطوانية والكروية

الدواع في مت يرين أو سالسة ، نهاياتها ، إتصالها ، مشتقاتها . المماسية والعموديةنقطة في الفياء ، مكونا  العجلة 
الج ئية ، التفايلي ، قانون السلسلة ، المشتقا  اإلتجاهية ، المستويا  الماسة والمستقيما  العمودية على السطو  ، القيم 

لاطية ، المصفوفا  ، المثددا  ، معكوه القصوى للدالة في عدة مت يرا  ،عوامع الجرانج، أنظمة المعادال  ا
 المصفوفة ، قانون كرامر.

 
 المرجع المقرر 

Edward and Penny, “Calculus”, international edition. 

 ريض 101 المتطلب السابق:
 

 (0،  2،  3) 3 ريض:حساب التفاضل والتكامل 203

إاتبار المقارنة ، إاتبار النسبة ، ،إاتبار الجذر ، إاتبار التكامع المتسلسال  غير المنتهية ، إاتبارا  التقارب والتباعد ، 
التكامع السنائي ، المساثا   .متسلسال  القوى ، متسلسال  تايلور وماكلوران. ، المتسلسال  المتناوبة ، التقارب المطل 

 .التكامع السالسي ، التكامع السالسي في اإلثداسيا  اإلسطوانية والكروية .والثجوم ، التكامع السنائي في اإلثداسيا  القطبية
ثقوع المتجها  ، التكامع على منثنى وعلى سط  ، نظرية جرين ،  .مساثة السط  ، الثجم ، الع وم ، مرك  السقع

 .نظرية جاوه للتباعد ، نظرية ستوكه

 
 المرجع المقرر 

1. Robert T. Smith, and Roland R. Minton, “Calculus, early Transcendental functions”, 

3rd Edition.  

2. Earl W. Swokowski, Michael Olinick, Dennis Pence, and Jeffery A. Cole “Calculus”, 

6th Edition. 

 ريض 107ريض و  106 المتطلب السابق:
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 (0،  2،  3) 3 ريض: المعادالت التفاضلية 204

األنظمة الاطية ذا   .المعادال  الاطية ذا  الرتب األعلى .ال  الدرجة األولى وتطبيقاتهاأنواع ماتلفة من معاد
 .طريقة متسلسال  القوى لمعادال  الرتبة السانية ذا  المعامال  كسيرة الثدود .المعامال  السابتة ، تافيض الرتبة

 ك فورييه المركب ، تكامع فورييه.متسلسال  فورييه ، متسلسال  فورييه للدواع ال وجية والفردية ،  مفكو

 
 المرجع المقرر 

Dennis G. Zill and Michael R Cullen, “Differential equations with boundary value problems”, 

6th edition 

 ريض 203 المتطلب السابق:
  

 (2،  0،  3) 4 (1فيز: فيزياء عامة  ) 103

ثركة الووفا  قذثركة الممع تطبي  ين ، الثركة في بعدساب  (، الثركة في بعد واثد مع تسارع الموجهامقدمة )
والتصادم،  كيمة الثركة الاطيةالطاقة، قانون سبا  وكامنة والطاقة، الطاقة ال ش عدائرية، قوانين نيوتن للثركة والال

 ساب جامدة مثور األجسام الدوران 

 
 متطلب سابق: ال يوجد

 
 (2-0-3)4        (2ز: فيزياء عامة  )في 104

والم ناطيسية  قانون كولوم، المجاع الكهربائي، قانون جاوه، الجهد الكهربائي، الطاقة الكامنة، والسعة والع ع  ئيةلكهرباا
ية، ثركة المجاال  الم ناطيسقوانين كيرتشوف و، دوائر التيار المباشر وقدرةوالتيارا  والمقاومة، والطاقة الكهربائية وال

الذاتي،  والثم لثمل م ناطيسي، مصادر المجاع الم ناطيسي، قانون أمبير، قانون فارادالمجاع الجسيما  المشثونة في 
صدى ال، ACة في دائرة قدر، الRLCلم ناطيسي، الثم المتبادع، دوائر التيار المتردد، ودائرة سلسلة  الطاقة في مجاع

 .RLCادما  دائرة في 

 

 فيز 103متطلب سابق: 

  

 (0-1-2)2        نجم: اللغة والتخاطب 109

والتي ت طي المصطلثا  والتعبيرا  الااصة نجم من وثدا  "الل ة االنجلي ية ذا  الهدف الااص"  109يتكون المقرر 
يمد لطالب الهندسة، ثيم مهارا  التواصع الاطابي والقراءة الماتلفة، وقد صمم المقرر لتطوير  ةيالهندسبالتاصصا  

 الطالب بالابرة الل وية الال مة لدراسته الهندسة ولمستقبله المهني.

 المرجع المقرر:
Eric H. Glendinning & Norman Glendinning, “Oxford English for Electrical and mechanical 

Engineering”, Oxford University press (2000). 

 (0-1-2)2        نجم: الكتابة التقنية 110

نجم إلى تع ي  مهارا  الكتابة التقنية،  ثيم يقدم للطالب أساسيا  وتقنيا  الكتابة الال مة لعرض  110يهدف المقرر 
بطرق متعددة تشمع التقارير والعرض وأوراق العمع والسيرة الذاتية والمذكرا  .  ويبر  المقرر  واي  ومؤسر ألفكارهم

التركي ، والتنظيم، و الدعم، واألسلوب والرصانة مع التركي  على اثترام القواعد  مالم  الكتابة الفعالة بما يشمع 
 األاالقية في الكتابة.

 المرجع المقرر:
Daphne Mackey, “Send me a Message: A step-by-step approach to business and professional 

writing”, McGraw Hill (2006) 

 نجم 109المتطلب السابق: 
 (2-0-2)3       هعم: أساسيات الرسم الهندسي 104
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يشتمع مقرر مبادلء الرسم الهندسي على االسقاط المتعامد ورسم المجسما  إيافة الى القطاعا  بانواعها الماتلفة 
وكتابة االبعاد على الرسوما  الهندسية وقراءة وتفسير الماططا  الهندسية ويتم تدريه المقرر اعتمادا على الرسم 

 يدول الثر واستادام الثاسب االلي للرسوما  سنائية وسالسية االبعاد بواسطة برنامج االتوكاد واالنفينتورال

 :  الكتب المقررة والمراجع
Textbook: Fundamentals of Graphics Communication, Bertoline, G.R.,  And  Weibe, 

E.N., Mc Grew-Hill Inc., New York, 5th edition, 2007 

References: A Manual of Engineering Drawing Practice, C.H. Simons and D.E. 

Maguire, Hodder & Stoughton.  

Engineering Drawing and Graphic Technology, French T. E., Charles J. V. 

and Foster R.J., 14th Edition, McGraw-Hill,1993. 

 (2-1-2)3 التصميم الهندسيمقدمة في هعم:  106.

المهنة والتاصصا  والوظائف الهندسية؛ مبادئ التثليع الهندسي؛ مقدمة في التصميم الهندسي وتشكيع الفري ؛ تثديد 
القيايا المتعلقة بالتصميم بالعامع البشرل والبيئة . المسألة الهندسية؛ بنية النظام الهندسي المعمارية والتثليع الوظيفي

لبديلة؛ تقييم البدائع وااتيار الفكرة؛ الدفاع وتقييم األداء للتصميم؛ تقديم التقارير؛ أاالقيا  ر اتوليد األفكا والسالمة ؛ 
 .المهنة

 المرجع المقرر:

 Textbook: Philip Kosky, Robert T. Balmer, William D. Keat, George Wise, Exploring 

Engineering: An Introduction to Engineering and design, 4th ed. 

 هعم 104طلب سابق: مت

 (0-1-3)3 هعم: االستاتيكا 201

نظمة القوى   تثليع القوى ، الع وم ، ع م اإل دواج في األنظمة ذا  األبعاد السنائية والسالسية.  توا ن القوى ، التثليع أ
القصور الذاتي اإلنشائي   السنام المستول والهياكع ، تو يع القوى   مراك  سقع األجسام واألشكاع المركبة ، ع وم 

 ،  اإلثتكاك.الكمرا للمساثا  ، تثليع 

 المرجع المقرر:

Meriam, J. L. and Kraige, L. G. “Engineering Mechanics, Volume 1, Statics”, SI units 

Version 

 ريض 107ريض و  106 :متطلب سابق

 (0-0-2)2 الهندسة والبيئة هعم 203

تأسير األنشطة الهندسية والصناعية على البيئة. وت طي المثايرا  أساسيا  النظم اإليكولوجية والتوا ن  رريقدم هذا المق
(. وت طي أييا EIAالبيئي وأنواع التلوم وأنواع ومصادر وثدود الملوسا ؛ باإليافة إلى أساسيا  تقييم األسر البيئي )

 قطاعا  الهندسية والصناعية.تكنولوجيا  مكافثة التلوم وأمسلة التلوم من ماتلف ال

 المرجع المقرر:
G. Tyler Miller, Scott Spoolman. Living in the Environment, 17th edition. Cengage Learning 

(2014) 

Jerry A. Nathanson, Richard A. Schneider. Basic Environmental Technology: Water Supply, 

Waste Management, and Pollution Control, 6th edition. Pearson Education, Limited (2014) 

 ريض 101كيم و  101 :متطلب سابق

 (0-1-3)3  المشاريع الهندسيةهعم: إدارة  402

أساليب وطرق الثلوع المنطقية التااذ القرارا  في إدارة العديد من المشاريع الهندسية. يتوقع من هذا المقرر يقدم 
الطالب االلمام والفهم الدقي  واالساليب المنطقية للطرق واألدوا  والايارا  المتاثة وكيفية استادامها في بدء وتاطيط 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Philip+Kosky&search-alias=books&field-author=Philip+Kosky&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Robert+T.+Balmer&search-alias=books&field-author=Robert+T.+Balmer&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=William+D.+Keat&search-alias=books&field-author=William+D.+Keat&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=George+Wise&search-alias=books&field-author=George+Wise&sort=relevancerank
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المشروعا   اةيفي ذلك دورة ثسيا  إدارة المشاريع بما وادارة وانهاء المشاريع الهندسية. يشتمع المقرر على أسا
المشاريع؛  وتنظيم ف؛يومراقبة التکال رياألداء والتقد ما ييوتق ةيالجدولة والتنبؤ بالتدفقا  النقد ا يوتقن عيالمشار طيوتاط

 مقدمة في إدارة المااطر.

 المرجع المقرر
Meredith, J. R., Mantel Jr, S. J., & Shafer, S. M. (2013). Project management in practice. 

Wiley Global Education 

 متطلب سابق:

 (0-1-2)2 قتصاد الهندسيهعم:اال 403

يهدف هذا المقرر إلى تعريف طالب كلية الهندسة بالمفاهيم األساسية لثسابا  التكلفة. القيمة ال منية للماع. قياه أسؤا 
 .  قطاع العامالتثليع االقتصادل للمشاريع الك القيمة واالستسمارا . مقارنة الايارا . اهال

  المرجع المقرر 
John A. White, Kenneth E. Case and David B. Pratt, “Principles of engineering economic 

analyses”, 5th edition. 

 
 

 مقررات الكلية اإلضافية اإلجبارية لبرنامج الهندسة الكهربائية -ب
 

 C++”    3(2  ،0  ،2)“هعم: برمجة الحاسوب بلغة  211

 واإلاراج إلدااعاالدواع األساسية،  ،الثسابية والعمليا  المت يرا  ،++C أساسيا  ،++C ول ة البرمجةمقدمة في 
 ، for and while loopsالثلقية البرمجة ،والتكرار واالاتيار التثكمالتثكم في البرنامج باستادام أوامر  ،التفاعلي
 والتعامع البيانا  وإاراج إدااع ،الماتلفة بأبعادها الثسابية المصفوفا  مع التعامع ،الدواع واستادام النمطية البرمجة

 .نوعةتم هندسية تطبيقا ل  ++Cبرامج  تطوير ،الملفا  مع

 المرجع المقرر:

Gary J. Bronson, “C++ for Engineers and Scientists”, Cengage, 4th edition, 2013.  

 اليوجد: أو مراف  متطلب ساب 

 

 

 (  0،  2، 3)3     الطرائق العدديةريض:  254

طرائ  عددية  لثع المعادال  غير الاطية ، ثساب األاطاء المرافقة لهذه الطرائ  ومعدال  تقارب الطرائ  التكرارية ، 
ثساب األاطاء المتعلقة بهذه الطرائ  ، اإلستكماع باستادام الطرائ  المباشرة والتكرارية لثع نظم المعادال  الاطية ، 

كسيرا  الثدود وصي ة الاطأ المراف  لهذا اإلستكماع ، التفايع والتكامع العددل بما في ذلك األاطاء المتعلقة به ، 
 مداع للثلوع العددية للمعادال  التفايلية العادية

 المرجع المقرر:
Rizwan Butt and Yacine Benhadid, "An Introduction to Numerical Analysis" 

 ريض107 متطلب سابق:
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 اإلجباريةمقررات الهندسة الكهربائية  3-4

 

 (0،  1،  3)3      كهر: أساسيات الدوائر الكهربائية 201

نظريا  الدوائر  مبدأ  العناصر األساسية للدوائر؛ القوانين األساسية لنظريا  الدوائر  قانون أوم؛ قانون كيرتشوف؛
للدوائر المثتوية  اإليافة؛ نظريا  نورتن وسيفينن؛ انتقاع القدرة القصوى؛ طرق تثليع الدوائر  التثليع العقدل والشبكي

المصادر الجيبية ومبدأ الطور في تثليع الدوائر؛ مقدمة لمبدأ القدرة الفعالة وغير الفعالة على مصادر غير مستقلة. 
 ع القدرة.والمركبة؛ معام

 المرجع المقرر:

Boylestad, "Introductory Circuit Analysis", Prentice Hall, latest edition. 

 ريض 106  متطلب ساب 

 (0،  1،  3)3     كهر: تحليل الدوائر الكهربائية 202

المرتبطة دوائر . الRLCو    RL،RCئر والدالكاملة ستجابة الادوائر مكبر العمليا  المسالي. عناصر تا ين الطاقة. 
مبدأ دالة . تثويع الباله للدوائر. ودوائر الرنينالمسالية. الدوائر سالسية الطور. االستجابة الترددية  المثوال م ناطيسيا. 

 .الرنين؛ مقدمة للمرشثا ؛ الشبكا  ذا  المدالين. النقع

 المرجع المقرر:

Dorf and Svoboda, “Introduction to Electric Circuits“, John Wiley & Sons, latest edition. 

 ريض107كهر و  201 متطلب ساب  

 (0،  1،  3)3     ( 1كهر: الكهرومغناطيسية الهندسية ) 203

والمجاال  الكهربائية الساكنة؛ قانون جاوه؛ الطاقة والجهد الكهربائي؛ المجاع  بمراجعة ثساب المتجها ؛ قانون كولوم
؛ نظرية التفرد، المقاومة الباله-بواسونمعادال  الكهربائي في المواد  الموصال  والعوا ع؛ مسائع القيم الثدية  

سافار ، -يسية الساكنة  قانون بيو والسعة،  طريقة الصور؛ تطبيقا  المجاال  الكهربائية الساكنة؛ المجاال  الم ناط
، المواد الم ناطيسية، الم ناطيسيالع م والقوة الم ناطيسية قانون أمبير، الطاقة والجهود الم ناطيسية؛ 

مداع للنمذجة الثاسوبية لمسائع المجاال  ؛ الم ناطيسيةالمجاال  تطبيقا  ؛ المثاسا ، الثم والدوائرالم ناطيسية
 .سية الساكنةالكهربائية والم ناطي

 ب المقرر والمرجع:االكت

Elements of Electromagnetics, Matthew Sadiku, Oxford University Press, 6th Edition, 2014 

(Chapters 1-8). مقرر()   

Fundamentals of Applied Electromagnetics, by Fawwaz T. Ulaby, Eric Michielssen, and 

Umberto Ravaioli, Prentice Hall, 7th Edition, 2014. )مرجع(   

 في  104ريض و 203 متطلب ساب  

 (0،  1،  3)3    ( 2كهر: الكهرومغناطيسية الهندسية ) 204

 منيا،  المجاال  المت يرة  قانون فارادال، والقوة الدافعة الكهربائية في المثوال  ونتيجة الثركة، معادال  ماكسويع
  انتشار الموجة المستوية في الفياء وفي العوا ع المسببة انتشار الموجا  الكهروم ناطيسية .مجاال  التواف  ال منية

  معادلة اطوط اطوط النقع .عموديا  أو بشكع مائع الموجة الساقطةللفقد؛ االستقطاب، متجه القدرة، انتقاع وانعكاه 
  سنائي القطب أساسيا  الهوائيا  .الموجي الموجه دوائر رنين، جه الموجي المستطيعالموالنقع، اريطة سميم البيانية؛ 

؛ الرادارومعادلة مالثظا  على هوائيا  المصفوفا  يا ؛ الهوائ ، اصائصالص يرة، الثلقة سنائي القطب، الهرت ل
 .لتطبيقا  الكهروم ناطيسية الهندسية في الطرق العدديةمقدمة 
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 جع:ب المقرر والمراالكت

Elements of Electromagnetics, Matthew Sadiku, Oxford University Press, 6th Edition, 2014 

 (Chapters 9-14). )مقرر( 

Fundamentals of Applied Electromagnetics, by Fawwaz T. Ulaby, Eric Michielssen, and 

Umberto Ravaioli, Prentice Hall, 7th Edition, 2014. )مرجع(  

 كهر 203 متطلب ساب  

 (2،  0،  0)1 معمل الدوائر الكهربائية :كهر 205

مقدمة عامة؛ الجهد والتيار؛ القدرة في دوائر التيار المستمر باستادام قوانين كيرتشوف؛ نظريا  االيافة وسفينن؛ انتقاع 
التيار المتردد؛ الرنين في دوائر التوالي والتوا ل؛ القدرة القصوى في دوائر التيار المستمر؛ التوالي والتوا ل في دوائر 

نظرية القدرة القصوى؛ تثسين معامع القدرة في دوائر التيار المتردد؛ االنتقالية في دوائر التيار المستمر؛ دوائر االقتران 
 الم ناطيسي. دوائر السالسة أوجه.

 

 :المقرر المرجع
Boylestad, “Introductory  Circuit Analysis”, Prentice Hall, Latest Edition. 

 كهر 202 متطلب مراف  

 (0،  1،  3)3 كهر: التصميم المنطقي 208

نظم األرقام؛ الجبر السنائي والبوابا  المنطقية؛ تبسيط الدواع السنائية؛ تثليع الدوائر المنطقية المركبة وتصميمها؛ مكونا  
المنط  التسلسلي المت امن؛ دوائر األجه ة المنطقية القابلة للبرمجة؛ األجه ة المتكاملة متوسطة الكسافة؛ مقدمة الى 

ر التسلسلية المثكومة  منيا؛ ااتصار الثالة وتثديد المعطى؛ تثليع الدوائر التسلسلية الصعود والهبوط؛ تثليع الدوائ
 المت امنة وتصميمها؛ المصفوفا  المنطقية المبرمجة.

 المرجع المقرر:
Moris, "Digital Design", Prentice Hall, Latest Edition. 

 اليوجد  أو مراف  ساب  متطلب

 (2،  0،  0)1 قيكهر: معمل التصميم المنط 210

واالاتيار؛ تنفيذ التعريف بماتبر التصميم المنطقي؛ مقدمة إلى البوابا  المنطقية؛ الدواع السنائية باستادام بوابا  اإليافة 
؛ االاتيار المستبعد والجامع  تصميم الدوائر المركبة؛ مقدمة إلى مبادئ دوائر الصعود ونفي االاتياربوابا  نفي اإليافة 

 .تصميم الدوائر التسلسلية؛ المصفوفا  المنطقية المبرمجةوالهبوط؛ 
 

 كتيب المختبرالمرجع المقرر:   
 

 كهر 208  مراف متطلب 

 (0،  1،  3)3 كهر: تحليل اإلشارات والنظم 301

 ،وااللتفافاألنظمة الاطية السابتة  منيا  ،الدواع المتفردة ،عمليا  اإلشارا  ،تصنيف اإلشارا  ،مقدمة وتطبيقا 
  .تثويع الباله وتطبيقاته ،االستجابة الترددية ،متسلسلة وتثويع فوريير للدواع المستمرة والمتقطعة ،االرتباط الاطي

 

 المرجع المقرر:   
Alan V. Oppenheim , Alan S. Willsky, and S. Hamid Nawab, "Signals & Systems", Prentice  

Hall, Latest Edition. 
 كهر 201  مراف متطلب 
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 (2، 0،0)1 كهر: معمل النمذجة والمحاكاة                                                                  302

النظم  ؛ نمذجةالمعادال  التفايليةنمذجة منفصع؛الظم الوق  المستمر والوق  ن؛ ةوالمثاكا مقدمة لتقنيا  النمذجة
تطبيقا  للنمذجة والمثاكاة  الثقيقي؛ ال منفي  والنمذجة؛ تسريع المثاكاة الديناميكية؛ األاطاء األمسلةالديناميكية؛ تقنيا  

العمع على مشروع بالمعمع على من االع لمشروع التصميم التتويجي الطالب ألنظمة الهندسة الكهربائية. والمعمع يعد 
 .النمذجة والمثاكاة

 المرجع المقرر:  
 Harold Klee, and Randal Allen “Simulation of Dynamic Systems with MATLAB and 

Simulink”, Latest Edition.  

 Dingyu Xue and YangQuan Chen, “System Simulation Techniques with MATLAB and 

Simulink”, Latest Edition. 

 كهر 301  متطلب ساب 

 (0،  1،  3)3 نبائط ودوائر الميكروالكترونياتكهر:  310

تطبيقا   ،منثنى التيار مع الجهد ،لاواص أشباه الموصال  النقية والمشوبة. سنائي الوصلة  التركيب األساسيمقدمة 
الااليا الشمسية.. تران يستور تأسير المجاع   -دايود  باعم االياءة   –دايود  نر  الااصة الوصال   السنائية،الوصلة 

 ،منثنى التيار مع الجهد ،من نوع التع ي  والنيوب  MOSFETشبه موصع -أكسيد -تركيب وعمع  تران يستور معدن
النمذجة في ثالة اإلشارا  الص يرة  ،االنثيا  ،نطاقا  العمع ،االنثيا . التران يستور السنائي  التركيب األساسي

 .منثنى التيار مع الجهد ،  التركيب األساسيالسيرستور ر ذو المرثلة الواثدة.المكب ،والكبيرة

 المرجع المقرر:   
Jaeger and Balock, "Microelectronic Circuit Design", 3rd or Latest Edition., McGraw-Hill. 

 كهر 201 متطلب ساب  

 (2،  0،  0)1 اإللكترونياتساسيات أكهر: معمل  312

الوصلة؛ دوائر القص والتوثيد مقدمة عن األجه ة المستادمة في المعمع؛ منثنيا  اواص التيار مع الجهد لسنائي 
باستادام سنائي الوصلة؛ منظما  الجهد السنائية؛ انثيا  التيار المستمر للتران يستور السنائي؛ استادام التران يستور السنائي 

تقباع كمكبر؛ انثيا  التيار المستمر لتران يستور تأسير المجاع؛ استادام تران يستور تأسير المجاع كمكبر؛ دوائر بسيطة الس
 .يالتيمين االتساع

 المرجع المقرر:   

Edition, Oxford University Press, Latest  thSedra and Smith, "Microelectronic Circuits", 5

Edition. 

 كهر 310  متطلب مراف 

 (0،  1،  3)3 مبادئ هندسة االتصاالتكهر:  320

مقدمة ونظرة عامة؛ نقع اإلشارا  عبر القنوا ؛ التيمين، تيمين االتساع؛ افض التردد ورفعه؛ تيمين التردد 
اإلكسار بتقسيم ال من؛ والطور؛ اإلكسار بتقسيم التردد؛ جها  االستقباع؛ الصو  المجسم؛ العينا  وتيمين النبيا ؛ 

االتصاال  الرقمية؛ التأشير  االتوليد؛ م ايا؛ المكررا  معيدة التفايلي وتيمين دلت النبيي؛ التيمينالتيمين الرم ل 
 السنائي؛ مقدمة للتيمين الرقمي.

 المرجع المقرر:   

Simon Haykin and Michael Moher, "An Introduction to Digital and Analog Communications", 

John Wiley & Sons, Latest Edition. 

 كهر 301 متطلب ساب  
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 (0،  1،  3)3 (1التحويل الكهروميكانيكي للطاقة )كهر:  330

المثوال  )التركيب، تش يع المثوال  أثادية الطور، الدائرة المكافئة، تنظيم الجهد، الكفاءة، المثوال  الذاتية، المثوال  
التش يع، الدائرة المكافئة، ، المثركا  الثسية سالسية األطوار )التركيب، رددسالسية األطوار(، مبادئ دال  التيار المت

 .الص يرة رددالمتثسابا  األداء، بدء ثركة المثركا  الثسيه، التثكم في السرعة(، مثركا  التيار 
 

 المرجع المقرر:   
Chapman, "Fundamentals of Electric Machinery", McGraw Hill, Latest Edition. 

 كهر 203و كهر 202 متطلب ساب  

 (0،  1،  3)3 أنظمة القوى مبادئكهر:  340

تمسيع عناصر ومكونا  أنظمة القدرة؛ اصائص اطوط النقع والكابال ؛ تثليع اطوط النقع والتو يع؛ العوا ع 
 . أنظمة الثماية.الكهربائية؛ أنظمة التأريض؛ تمورا  الجهد العالي

 

 المرجع المقرر:  
A. A. Al-Arainy, N. H. Malik and S. M. Al-Ghuwainem, "Fundamentals of Electrical Power 

Engineering", King Saud University Press, Latest Edition.          
 كهر 202 متطلب ساب  

 (0،  1،  3)3 التحكم اآلليكهر:  351

الوظيفي، دواع مراجعة الالفية الريايية )المت يرا  التايلية، الباله، المعادال  التفايلية(؛ تمسيع النظم )الماطط 
التثويع، أشكاع انسياب اإلشارا (؛ نمذجة النظم الكهربائية والميكانيكية؛ تثليع مت يرا  الثالة؛ استقرار النظم؛ تثليع 
 .النظم في البعد أل ماني؛ مسار الجذور؛ تثليع النظم في البعد الترددل؛ مقدمة إلى المتثكم التناسبي والتفايلي والتكاملي

 المرجع المقرر:  
Textbook: K. Ogata, “Modern Control Engineering”, Prentice Hall, Latest Edition. 

 كهر 301 متطلب ساب  

 (0،  1،  3)3  المعالجات الصغرى فيمقدمة كهر:  353

، والبرامج الفرعية، المؤشرا  وذا  إشارةب ، عمليا  ذا  دقة أوسع  8/16لبرمجة بل ة التجميع، عمليا  لمداع 
 . والعدادا ، أنظمة المقاطعة واإلاراج المتوا ية، بوابة اإلدااع PIC24التمسيع لألرقام، أجه ة 

 المرجع المقرر:  
Reese, R. B. and Bruce, J. W. and Jones, B. A., “Microcontrollers: From Assembly Language 

 to C using the Pic24 Family”, Course Technology/Cengage Learning, 2009. 

 كهر  208 متطلب ساب  

 (2،  0،  0)1 معمل التحكم و القياساتكهر:  356

تجارب لمؤا رة نظريا  التثكم باستادام العمليا  الفي يائية )مسع التثكم فى منسوب المياه، التثكم فى درجا  الثرارة، 
؛ تثليع االستجابة؛ ؛ نمذجة النظم العملية؛ األداء الساكن(Matlab)التثكم فى شدة اليوء، إلخ (؛ تمسيع النظم باستادام 

 .عين؛ المتثكم التناسبىوالتفايلى والتكاملي؛ مقدمة في االجه ة والقياسا  الكهربائيةأجه ة القياه؛ تثكم الثركة ذو الوي

 المرجع المقرر:  

Dorf and R. Bishop, "Modern Control Systems", Addison-Wesley, Latest Edition. 

 كهر 351  ف مرامتطلب 
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 (2،  0،  0) 1                                                    معمل المعالجات والحاكمات الصغرىكهر:  357

باااا ، عمليااااا  ذا  دقااااة أوسااااع و ذا  إشااااارة، المؤشاااارا  و  8/16للتطااااوير، عمليااااا    MPLABمااااداع لنظااااام 

، رباااط  المفااااتي  و الصااامام السناااائي الميااايء ماااع بواباااة اإلداااااع و اإلااااراج  PIC24البااارامج الفرعياااة، بااادء نظاااام 

وا ياااة  ، أنظماااة المقاطعاااة و العااادادا ، رباااط البياناااا  تسلساااليا، التثوياااع مااان التمسيلاااي إلاااى العاااددل والعكاااه، المت

 تيمين سعة الموجه. 

 المرجع المقرر:  

Reese, R. B. and Bruce, J. W. and Jones, B. A., “Microcontrollers: From Assembly Language 

to C Using the Pic24 Family”, Course Technology/Cengage Learning, Latest Edition. 

 كهر 353 متطلب ساب  
 

 الهندسة الكهربائيةمشروع التخرج التصميمي في مقررات  3-5

 2 1- التخرج مشروع :كهر 496

 .كهر 497ويستكمع الباقي في المقرر  في الهندسة الكهربائية، متكامع تصميممشروع الج ء األوع من 
 

 مثتسبة وإتمام المستويا  من األوع إلى السابع. ساعة 129إتمام  الساب  المتطلب 

 2  2- التخرج: مشروع كهر 497

 .كهر 496في المقرر  الج ء األوع منه استكماعفي الهندسة الكهربائية بعد  متكامع تصميممشروع الج ء الساني من 

 كهر 496 المتطلب الساب  
 
 

 التدريب العملي 3-6

 (ند) 1 التدريب العملي: كهر 999

وعلى  الكهربائية، أسابيع من التدريب العملي )الصيفي( في أثد تطبيقا  الهندسة  10على جميع طالب القسم  إكماع 
ساعة معتمدة من اطة  110الطالب الثصوع على موافقة القسم على الجهة التي ينول التدريب فيها بعد إكماله بنجا  

ال يجو  الجمع بين التدريب الصيفي والفصع الدراسي  القسم وانهاء متطلبا  التسجيع في مقررا  المستوى السامن.
 الصيفي.

 دة بنجاحساعة معتم 110إتمام  المتطلب السابق:
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 مقررات الهندسة الكهربائية االختيارية 3-7
 

 الختياريةا لالمعام 3-7-1
 

 (2،  0،  0)1    معمل الدوائر االلكترونية كهر:  402

PSPICE  التطبيقااااااا  الاطيااااااة للميااااااام التشاااااا يلي، مذبااااااذبWienBridge  المرشااااااثا  الفعالااااااة ،LPFHPF ،
(، الميااااام التفاياااالي Astable Multivibratorودائاااارة متعاااادد الثالااااة غياااار المسااااتقر ) Schmitttriggerدائااارة 

 BJTالرقميااااة، دوائاااار  MOS، دوائاااار  VHDL، تصااااميم وبناااااء دوائاااار رقميااااة باسااااتادام ث مااااةBJTباسااااتادام 
 الرقمية.

 المرجع المقرر:  
Sedra and Smith, "Microelectronic Circuits", 5th or latest edition, Oxford   University Press.  

 كهر  400  مراف متطلب 

 (2،  0،  0)1 ا  جد العاليمعمل الدوائر المتكملة ذات النطاق كهر:  406

 الرقمية باستادام برامج التصميم العالي المستوى أو التقليدل باستهداف المصفوفا  المنطقية وربط الدوائرتصميم 
(VHDL) تصميم أولي  ،وظيفية الهيكلي، مثاكاةتصميم أولي باستادام مثرر الرسم  ،أولي باستادام برنامج تصميم

 ،تثويع وترجمة التصميم ،وظيفية ة(، ومثاكاVHDL، التجميع والبناء باستادام برنامج )(VHDL)باستادام برنامج 
تصميم تاطيطي للدوائر الرقمية باستادام  ،بالتفصيع (CMOS)دراسة التقارير. تاطيط بوابة  ،التثق  من التصميم

 .مشروع –البرامج الثاسوبية الثديسة 
 المرجع المقرر:  

Yalamanchili, "Introductory VHDL", Prentice Hall, Latest edition. 

 كهر 405  مراف متطلب 

 (4،  0،  0)2 معمل االتصاالتكهر:  421

إ اثة السعة وتيمين إ اثة التردد؛ قياه بعض اواص األلياف البصرية؛ األنظمة الرقمية؛ تعدد تقسيم ال من؛ تيمين 
قياه موائمة المعاوقة في الترددا  الراديوية؛ التيمين والكشف اإلتساعي والترددل؛ التيمين الشفرل النبيي؛ قياه 

 .معدع الاطأ في القياسا  األساسية للهوائيا  وانتشار الموجا 
 بركتيب المات المرجع المقرر:  

 

 كهر 204كهر و  320متطلب ساب   

 (2،  0،  0)1 معمل التحويل الكهروميكانيكي للطاقةكهر:  433

الدائرة المكافئة للمثوع؛ توصيع المثوال  سالسية الطور؛ الدائرة المكافئة للمثرك الثسي أثادل الطور وسالسي الطور؛ 
أثادل الطور؛ الدائرة المكافئة للمولد المت امن؛ أداء المثرك ااتبار التثميع للمثرك الثسي؛ بدء الثركة للمثرك الثسي 

 .المت امن؛ الاصائص الطرفية آللة التيار المستمر

 المرجع المقرر:

Chapman, "Fundamentals of Electric Machinery", McGraw Hill, Latest Edition. 
 كهر 430متطلب مراف   

 (4،  0،  0)2 كهر: معمل القوى الكهربائية 445

أسط  العوا ع ومتانة الع ع لمواد الع ع الماتلفة؛ ااتبار العوا ع؛ الثماية يد الجهود ال ائدة وتنسي  الع ع؛  انهيار
اة أنظمة القوى، اصائص األنظمة المع ولة كالتفريغ الهالي وتأسيراته؛ قياه المقاومة األريية؛ التعرف على جها  مثا
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، ةالفوقيثاكاة تدف  الثمع، األعطاع واصائص وتنسي  مرثال  التيار والمترابطة؛ اصائص اطوط النقع؛ م
 مويوعا  جودة الطاقة.

 المرجع المقرر:
J. D. Glover & M Sarma, "Power System Analysis and Design", 3rd or latest edition, PWS  

Publishing. 

 كهر 441متطلب مراف   

 (2،  0،  0)   التحكمكهر: معمل تطبيقات  457

يثتوى هذا المعمع على األجه ة المعملية ألجراء التطبيقا  والتجارب التي ت يد من معرفة الطالب بمفاهيم نظم التثكم 
المتقدمة. وكذلك تعريفه بأثدم التقنيان المستادمة فى عمليا  التثكم التطبيقية. وتعمع التجارب على تدعيم المفاهيم التى 

عدة كهر أنظمة التثكم المتقدمة. وتشمع التجارب  454نظمة التثكم الرقمية وكذلك كهر أ 452يتم تدريسها فى المقررا  
مجموعا  منها  تثصيع البيانا  ونمذجة النظم، نظم التثكم بالثاسوب باستادام برامج ماتالب، نظم التثكم الرقمية 

 باستادام المثكم المنطقي المبرمج.

 المرجع المقرر:
LAB Notes are prepared including a complete set of experiments. 

 كهر 456متطلب مراف   

 (2،  0،  0)1  التصميم المنطقي المتقدم كهر: معمل 459

وتطبيقاتها،  ةوغير المت امنالذاكرا ، العدادا  المت امنة  باستادامالقيم، التصميم  والثسابية، مقارنا الوثدة المنطقية 
 تصميم الساعة الرقمية، تصميم دلة الثالة، التصاميم المعتمدة على األجه ة البرمجية وعالية الكسافة، مشروع.

 المرجع المقرر:
Michael D. Ciletti, "Advanced Digital Design,” Prentice Hall, Latest Edition. 

 كهر 458متطلب مراف   

 

 االختيارية الهندسة الكهربائية  مقررات 3-7-2

 (0،  1،  3)3 االلكترونية الرقمية والتماثليةالدوائر كهر:  400

. الت ذية العكسية السالبة والموجبة. دوائر ومرايا التيار BJTمكبرا  الاطية لمكبر العمليا . وغيرالتطبيقا  الاطية 
المنطقي؛ الدوائر المنطقية الديناميكية؛  والمرر العاكه؛ دوائر  NMOS and CMOSتأسير المجاع الرقمية تران ستور

 المكبرا  المتتالية.

 المرجع المقرر:
Sedra and Smith, "Microelectronic Circuits", Oxford University Press, Latest Edition. 

 كهر 310 متطلب ساب  

 (0،  1،  3)3 الموصالت نبائط أشباهكهر:  403

االت ان الثرارى و تركي   ،ديراك وبولت مان–اثصاءا  فيرمى  ،أشباه الموصال   مستويا  الطاقةأساسيا  في ياء 
المعادلة األساسية  لعمع نبائط   ،الثيود و الت ل ع  ،ميكنيكية ثركة ثامال  التيار ،قانون فعع الكتلة  ،ثامال  التيار 

مكسف وتران ستور  معدن اكسيد  ،الوصال  المتعددة  ،رويفنبائطالميك،ثد شوتكى،أشباه الموصال    الثامال  ال ائدة 
 .الترن ستور سنائى القطبية ،شبه موصع  

 المرجع المقرر:
Paul H. Young, "Electronic Communication Techniques", 5th or Latest Edition, Prentice Hall. 

 كهر  310 متطلب ساب  
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 (0،  1،  3)3 الفوتوفولطائية الخاليا الشمسية واألنظمةكهر:  404

الااليا الشمسية من الوصال  السنائية  الموصال ،المعادال  األساسية لنبائط أشباه  ،واالندماجالتولد  ،الشمسياالشعاع 
P-N،   تصميم النظم  ،الفوتوفولطائي ظامنال ات ان ،الفوتوفولطائيةاألنظمة  ،ةوالمصفوفا  الفوتوفولطائياأللوا

 .الفوتوفولطائي أارى للتثويعنبائط ومواد وبني  ،الفوتوفولطائية المستقلة

 المرجع المقرر:
Jaeger and Balock, "Microelectronic Circuit Design", 3rd or Latest Edition, McGraw-Hill. 

 كهر  310 متطلب ساب  

 (0،  1،  3)3 جدا العاليتصميم الدوائر المتكملة ذات النطاق كهر:  405

تأسير المجاع سالب  تران ستورالاطوا  األساسية لتصنيع الدوائر المتكاملة  تقنية البوابة ذاتية اليبط السيليكونية، تقنية 
. قواعد تصميم وتاطيط الدوائر المتكاملة. الدوائر التجميعية والدوائر ذا  الثالة المترابطة، CMOSالقناة أو ال وجي 

مقدمة عن الااليا القياسية والمصفوفا   المثددة،الذاكرة والمسجال ، مقدمة عن الدوائر تامة التثديد وشبه دوائر 
البرامج الثاسوبية المستادمة في تصميم وتاطيط الدوائر المتكاملة، برامج ،PLDsو FPGAsالمنطقية أو المبرمجة 
 .ميم الدوائر المتكاملة ذا  الطاقة والجهد المنافض، مقدمة عن تصVHDLباستعماع ل ة   التصميم العالي المستوى

 المرجع المقرر:
Pucknell and Eshraghian, Pucknell, "Basic VLSI Design", Prentice Hall, Latest Ed. 

 كهر  310 متطلب ساب  

 (0،  1،  3)3    لالتصاالت اإللكترونيةالدوائر كهر:  407

للكسب؛ دوائر  اآللي، دوائر التثكم البلورة؛ مذبذبا  المكسف والملف؛ مذبذبا  القدرةمكبر التردد الراديول؛ مكبرا  

 HBT and MESFETالميكرويف ؛ معامال  اه؛ مقدمه لنبائطالعاليةالما جا ؛ نماذج التران ستور للترددا  

 المرجع المقرر:

Paul H. Young, "Electronic Communication Techniques", 5th or Latest Edition, Prentice Hall. 

 كهر 320 و   كهر 310 متطلب ساب  

 (0،  1،  3)3 ا  جد العاليالدوائر المتكاملة ذات النطاق  تقنيات وتصنيعكهر:  408

 ،الت ل ع ،األكسدة ،لألبارة الفي يائيو  الكيميائيب الترسي ،و اعداد الرقائ  لالنمو البلور ،اإللكترونية مقدمة للنبائط
 ،تقنيا  الفثص و القياه ،على رقيقة  BJTو CMOSالجمع بين تقنيا   ،المعدنة ،الث  ،التصوير ، راعة األيونا 

 .االعتمادية و االستمرارية ،الت ليف
 المرجع المقرر:

James D. Plummer, Michael Deal, Peter D. Griffin, "Silicon VLSI Technology", 2nd or 

 Latest Edition, Prentice Hall. 

 كهر 310 متطلب ساب  

 (0،  1،  3)3 الكترونيات األجهزةكهر:  409

وتطبيقاتهاااااا؛  OTA؛ دوائااااار اليااااارب وتطبيقاتهاااااا؛ دوائااااار التماسلياااااة وتطبيقاتهاااااا؛ المبااااادال  555دوائااااار مؤقتاااااا  
الاااى رقمياااه والعكاااه؛ المكساااف  التماسلياااةوتطبيقاتهاااا؛ دوائااار تثوياااع البياناااا   PLLنااااقال  التياااار؛ ثلقاااة تقيياااد الطاااور 

 .التبديلي
 المرجع المقرر:

Franco, "Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits", 3rd or Latest 

Edition, McGraw Hill. 

 كهر 310 متطلب ساب  
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 (0،  1،  3)3 لكترونيات الضوئيةنبائط وأنظمة االكهر:  410

، PIN ، نبائط اللي ر، ملتقطا  اليوء  نبائطLEDأشباه الموصال  اليوئية، مصادر اليوء  النبائط المشعة لليوء 
لنظام التقسيم ، مبادئ االلياف البصرية، مكبرا  اليوء، مقدمة Waveguides، أساسيا  موجها  اليوء APD نبائط

 .مقدمة لتطبيقا  نظم الكترويوئي .Optical Networking ومكوناته، الشبكا  اليوئية WDMالموجي 
 المرجع المقرر:

Kasap, "Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices", Prentice Hall, Latest 

 Edition. 

 كهر  310  متطلب ساب 

 (0،  1،  3)3 منخفضة القدرة ا  جد العاليتصميم  الدوائر المتكاملة ذات النطاق كهر:  412

المنافض  هدجلا طنبائنموذج  المنافض،تقنيا  عمليا  التصنيع لمكونا  الجهد  منافية،مقدمة للتصميم عند قدرا  
 ،CMOSتصميم األنظمة الفرعية  ،CMOSدوائر الذاكرة العشوائية  ،عند جهد وقدرة منافيينCMOS تصميم دوائر

 .قدرة منافية التصميم عندطرق 
 المرجع المقرر:

Bellaouar and Elmasry, “Low-power Digital VLSI Design: Circuits and Systems”, Kluwer  

Academic, Latest Edition. 

 كهر  405 متطلب ساب  

 (0،  1،  3)3 لكترونياتإمبادئ النانوكهر:  415

 ،الكتلة المؤسرة ،اإللكترون  شثنة مبادئ الكميا  األساسية ،اإللكترونيا  انظمةي مقدمة ألساسيا  علوم النانو ف
والت ير فيما ياض الديناميكية  CMOSمناقشة سلوكيا  بعض أنظمة النانو بالمقارنة مع  ،مكونا  النانو ،مجنترون بوهر

 .والشوشرة

 كهر 310  متطلب ساب 

 (0،  1،  3)3 لكترونيةمقدمة ألساليب الحرب االكهر:  419

االجراء  ،اإللكترونياالجراء المياد  ،ألنظمة االستقباع اإللكترونيالدعم   إجراءا ،اإللكترونيةمقدمة ألساليب الثرب 
تقنيا   ،معدا  الشوشرة ،وأوامر السيطرةأنظمة االتصاال   ،ECCM-ECM-ESM اإللكترونيلإلجراء  المياد

 .اإللكترونيةالثرب 
 المرجع المقرر:

David Adamy, “Introduction to electronic Warfare: EW 102: A Second Course in  Electronic 

Warfare”, Artech House Publishers, Latest Edition.  

 كهر  310  متطلب ساب 

 (0،  1،  3)3 معالجة اإلشارات الرقميةكهر:  420

النموذجية، النظم الاطية السابتة مع ال من، معادال  الفرق معالجة اإلشارا  توصيف اإلشارا  والنظم المتقطعة؛ عمليا  
فوريير المتقطع؛ تثويع فوريير السريع؛  الترددل، تثويعالنطاق  فياطية المعامال ، تمسيع النظم واإلشارا  المتقطعة 

المعالجة  ،IIRو FIR، دواع التثويع اطية الطور، تركيب المرشثا  الرقمية؛ المرشثا  الرقمية من نوع zتثويع 
 الرقمية لإلشارا  المتصلة، مبادئ المعالجة الرقمية متعددة المعدع،  تطبيقا .

 المرجع المقرر:

Sanjit K. Mitra ,"Digital Signal Processing-A computer Based Approach", McGraw Hill, 

2005 or Latest Edition. 

 كهر  301 متطلب ساب  
 

https://mail.ksu.edu.sa/OWA/redir.aspx?C=7ab600c9d6cd49e1a0ce5afde44acf22&URL=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fDavid-Adamy%2fe%2fB001K7XM1Q%2fref%3dsr_ntt_srch_lnk_5%3fqid%3d1321300288%26sr%3d1-5
https://mail.ksu.edu.sa/OWA/redir.aspx?C=7ab600c9d6cd49e1a0ce5afde44acf22&URL=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fEW-102-Second-Electronic-Warfare%2fdp%2f1580536867%2fref%3dsr_1_5%3fs%3dbooks%26ie%3dUTF8%26qid%3d1321300288%26sr%3d1-5
https://mail.ksu.edu.sa/OWA/redir.aspx?C=7ab600c9d6cd49e1a0ce5afde44acf22&URL=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fEW-102-Second-Electronic-Warfare%2fdp%2f1580536867%2fref%3dsr_1_5%3fs%3dbooks%26ie%3dUTF8%26qid%3d1321300288%26sr%3d1-5
https://mail.ksu.edu.sa/OWA/redir.aspx?C=7ab600c9d6cd49e1a0ce5afde44acf22&URL=http%3a%2f%2fwww.amazon.com%2fEW-102-Second-Electronic-Warfare%2fdp%2f1580536867%2fref%3dsr_1_5%3fs%3dbooks%26ie%3dUTF8%26qid%3d1321300288%26sr%3d1-5
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 (0،  1،  3)3 االتصاالت الرقميةكهر:  422

المكونا  األساسية ألنظمة االتصاال  الرقمية؛ مراجعة نظرية االثتماال ؛ اإلرساع الرقمي في النطاق األساسي 
المطاب ، تدااع الرمو (؛ النمط العيني؛ مواصفا  نايكويس ؛ التسوية؛ اإلرساع الرقمي في نطاق التمرير؛  ي)المصف

المتعامد؛ كفاءة قدرة الطيف  االتساعتيمين المتعامد غير المترابط؛ أنظمة تيمين أنظمة التيمين الرقمية المترابطة؛ ال
وعرض النطاق لنظامي التيمين السنائي والرباعي؛ نظرية المعلوما   المعلوما  المتبادلة وسعة القناة؛ ترمي  المصدر؛ 

 ترمي  تصثي  األاطاء )ترمي  القناة(.

 المرجع المقرر:

Simon Haykin, "Communication systems", John Wiley, Latest Edition. 
 كهر 320متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 الهوائيات وانتشار الموجات كهر:  423

اإلشعاع الكهروم ناطيسي والهوائيا ، اصائص الهوائيا ، الهوائيا  الص يرة كهربيا ، هوائيا  الرنين، هوائيا  
والهوائيا  الرقعية الشريطية، الهوائيا  المصفوفة الاطية والمستوية؛ أنماط أساسية الموجا  الراثلة، هوائيا  الفوهة 

، انتشار اريية-، انتشار الموجا  السط بدون عوائ (  )أرييةالنتشار الموجا ، انتشار الموجا  في الفياء الثر
شار الموجا  في أنظمة االتصاال  الموجا  السماوية، انتشار الموجا  األريية )اليط  بدون و مع عوائ (، نماذج انت
 النقالة؛ مقدمة للطرق واألدوا   الثاسوبية في انتشار الموجا  وتصميم الهوائيا .

 جع المقررة:االمر
1. Constantine A. Balanis, "Antenna Theory, Analysis and Design", Wiley-Inter- 

science, 3rd Edition, 2005 or Latest.  

2. Christopher Haslett, “Essentials of Radio Wave Propagation”, Cambridge 

University Press, New York, 2008.  

 كهر 204متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 اتصاالت األقمار الصناعيةكهر:  425

 ا أنواعهو ا المدار مناورة األساه، هندسة دارمقدمة في اتصاال  األقمار الصناعية، الم

 ( LEO،MEO ،GEOs) نطاقا   ،الفياء الاارجي معالموجي  ، القياه عن بعد، اواص االنتشارالمدار، اواص

 المتعدد؛ والعبور التعديع األريية، تقنيا ، المثطا  وأنماطها نمذجة القنوا ، هوائيا  األقمار الصناعية التردد،
مستجيب ذو  مستجيب،الالناقع وسعة  التردد؛ اطةالتصميم؛ التثليع و ،الهابطةو األقمار الصناعية الصاعدة  وصال
األقمار الصناعية  ةأنظم (VSATs). الص يرةطرفية الريية الاا  مثط، الالمتعددالناقع مستجيب ذو االثادل،  الناقع

 الثديسة والتطبيقا .

 المرجع المقرر:
Pratt, Bostian, and Allnutt, "Satellite Communication Systems", John Wiley & Sons, Latest 

Edition. 

 كهر 423  متطلب ساب 

 (0،  1،  3)3 هندسة الموجات الدقيقةكهر:  426

بمكونا  الشرائ  ولوثا  الدوائر، مبادئ هندسة الموجا  الدقيقة، األداء الراديول للمكونا  السلبية، اعتبارا  ااصة 
مة المعاوقة، مقسما  الطاقة والمقرنا  ئالموجا  الدقيقة، مالدوائر الاطوط الشريطية والشريطية الدقيقة، تثليع شبكا  

 التوجيهية، مرشثا  الموجا  الدقيقة، مكونا  الموجا  الدقيقة اإليجابية، المكبرا  والمذبذبا  والاالطا .

 المرجع المقرر:
David Pozar, "Microwave Engineering", Wiley, Latest Edition. 

 كهر 204  متطلب ساب 
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 (0،  1،  3)3 (2لتحويل الكهروميكانيكي للطاقة ): اكهر 430

، أداء المولااادا  التوربينياااة، مولاااد االتجااااهياآلال  المت امناااة )التركياااب، الجهاااد الاااداالي، الااادائرة المكافئاااة، الشاااكع 
 التشاااا يع المسااااتقر، باااادء) المثركااااا  الت امنيااااة(. علااااى التااااوا ل رددالمتاااايعمااااع بمفااااردة، تشاااا يع مولاااادا  التيااااار 

الثركاااة(، دال  التياااار المساااتمر )التركياااب، التصااانيف، األداء، اصاااائص المثركاااا ، بااادء ثركاااة مثركاااا  التياااار 
 .المستمر، التثكم في سرعة مثركا  التيار المستمر(

 

م نطة واإلسارة الذاتية، والدائرة المكافئة، واألداء، ال)النظرية، والتش يع، ومنثنيا   الثممولدا  الثم الذاتي 
 المترددالمستمر وسرعة مثركا  التيار  عن الكترونيا  أشباه الموصال  في التثكم فيطبيقا (. مقدمة والت

 المرجع المقرر:

Chapman, "Fundamentals of Electric Machinery,” McGraw Hill, Latest Edition. 

 كهر 330متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 إلكترونيات القوىكهر:  432

إلى تيار متردد؛ المقوما ، م يرا  التيار المتردد نبائط أشباه موصال  القوى؛ الاصائص الطرفية؛ م يرا  القدرة  
 .أنظمة القوى الكهربائية فيالمقوما  العكسية؛ م يرا  التيار المستمر إلى تيار مستمر؛ الم يرا  الرنانة؛ تطبيقا  

 المرجع المقرر:
D. W. Hart, "Introduction to Power Electronics", Prentice-Hall, Latest Edition. 

 كهر 310متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 التحريك الكهربائيكهر:  435

مبادئ التثريك الكهربائي؛ تعريفا ؛ اعتبارا  كهربائية  الدوران العادل؛ بدء الثركة؛ الفرملة؛ اعتبارا  ميكانيكية  نوع 
ال طاء الاارجي؛ اليوياء؛ ناقع الثركة؛ ااتيار المثرك؛ الجر الكهربائي؛ التثريك الكهربائي للتيار المستمر 

 .والمتناوب ذو عناصر الثالة الجامدة

 المرجع المقرر:
Krishnan, “Electric Motor Drives”, Prentice Hall, Latest Edition. 

 كهر 432و كهر 330متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 ستقرارية اآلالت الكهربائيةاديناميكية وكهر:  436

المعادال  الديناميكية األساسية؛ ديناميكية دال  التيار المستمر؛ النماذج الديناميكية؛ التثليع الديناميكي؛ الثاال  الديناميكية 
 فيلاطوط النقع  الديناميكيوالعابرة لآلال  المت امنة؛ تثويع المت يرا  الى المثور المباشر والعمودل؛ التمسيع 

لآلال  الثسية؛ بدء التش يع العابر؛ ت ير ؛ الثاال  الديناميكية والعابرة الديناميكي االستقرار؛ والعمودلالمستوى المباشر 
 ؛ القصر سالسي الطور.المفاجئالثمع 

 المرجع المقرر:
Sarma, “Electric Machines: Steady State Theory and Dynamics Performance”, West 

 Publishing Co., Latest Edition. 

 كهر 330متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 تحليل أنظمة القوىكهر:  441

وطرق رافسون -نيوتن ايدع، -غاوه :األثماع تدف  الممانعة.  تثليع الباصمصفوفا   القوى  نظمةأ نمذجة مفاهيم 
المكونا   الممانعة. الباصمصفوفا  وطرائ   سيفيننمكافئا    المتماسلةثسابا  االعطاع   .المنفصله سريعةال-التثليع
 .المعدلة أويلرطرق  أويلر وطرق  متساوية،ال منطقةال معيار سوينغ،   معادلةاالستقرارية العابرة .المتماسله

 المرجع المقرر:
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 J.D. Glover & M Sarma, "Power System Analysis and Design", 3rd edition, PWS 

 Publishing, or Latest Edition. 

 كهر 340متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 التشغيل والتحكم في أنظمة القوىكهر:  443

مبادئ تش يع أنظمة القوى؛ طبولوجيا الشبكا ؛ تكوين مصفوفا  النظام؛ تعهد وثدا  التوليد، التش يع االقتصادل 
 .؛ تقويم األمنية الثركية للنظامالة النظامد؛ أنظمة إدارة الطاقة ومراك  التثكم؛ تقدير ثللنظام؛ التثكم اآللي لوثدا  التولي

 المرجع المقرر:
Wood and Wollenberg, "Power Generation, Operation and Control", John Wiley, 

Latest Edition. 

 كهر 441متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 كهر: تخطيط أنظمة القوى 444

استراتيجيا  توقع االثماع، اصائص األثماع، فئا  المستهلكين، تقييم اعتمادية انظمة توليد ونقع وتو يع الطاقة، تقييم 
 .تكلفة األنظمة، ادارة األثماع واستراتيجيا  ثفظ الطاقة

 المرجع المقرر:
R. N. Allan, R. Billinton, "Reliability Evaluation of Power Systems", John Wiley, Latest Ed. 

 كهر 340متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3     هندسة الجهد العاليكهر:  446

 ااتبارالعوا ع ال ا ية والسائلة والصلبة؛ طرق  انهيارتوليد وقياه الجهد العالي المستمر والمتردد والنبيي؛ في يائية 
 .واعتبارا  السالمة التأريض .وفثص مكونا  النظام الكهربائي ذل الجهد العالي

 المرجع المقرر:

Naidu and Kamaraju, “High Voltage Engineering”, 2nd or Latest Edition, Tata McGraw Hill. 

 كهر 340متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3     أنظمة توزيع الطاقة الكهربائيةكهر:  448

مكونا  نظام التو يع  المثطا  الفرعية، معدا  القطع، الم ذيا ، اطوط النقع الفرعية، األنظمة األولية والسانوية. 
القدرة.  واعتبارا  الفقد في م في شبكة التو يع، انافاض الجهدالتاطيط والتنبؤ باألثماع لنظام التو يع. أنظمة التثك

 –التقويم  –تطبيقا  المكسفا  في أنظمة التو يع، إعادة الادمة وإعادة تشكيع الشبكة. مويوعا  جودة القدرة  األسباب 
 طرق المعالجة.

 المرجع المقرر:
Turan Gonen, “ Electric Power Distribution System Engineering”, Mc Graw-Hill Publishing 

 Co., Latest Edition. 

 كهر 340متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 حماية أنظمة القوىكهر:  449

مبادئ الثماية وعناصرها؛ ثسابا  تيارا  القصر باستادام عناصر متماسلة؛ مثوع الثماية؛ الثماية يد  يادة التيار؛ 
أنظمة المسافة؛ تردد القدرة واألنظمة الثاملة؛ ثماية المولدا  والمثركا  والمثوال  والموصال  العمومية والمفاعال  

االيطرابا ؛ إعادة ثالة النظام؛ مقدمة إلى مديدا  المثطا ؛ مراقبة والمكسفا ؛ تطبي  ثماية أنظمة التو يع؛ ت
 .المرثال  ذا  المعالجا  الدقيقة

 المرجع المقرر:

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=R.N.%20Allan
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Billinton
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Blackburn, "Protective Relaying: Principles and Applications", Marcel Dekker, Latest 

Edition. 

 كهر 441متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 وتنظيمهبنية الحاسب كهر:  450

الدقيقة. تاطيط مقدمه لوثدا  الثاسب والتاطيط. تمسيع البيانا . تاطيط وتنظيم المعالج. مجموعة األوامر والبرمجة 
وتنظيم الذاكرة. تاطيط وتنظيم اإلدااع واإلاراج. تاطيط وتنظيم الثاسب المتوا ل. التطورا  الثديسة في المويوع. 

 تطبيقا   مشاريع ومناقشا .

 المقرر: المرجع
Andrew S. Tanenbaum, "Structure Computer Organization", 5th or Latest Edition, Prentice- 

Hall, Pearson. 

 كهر 357متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 ا  المعالجات المصغرة المبنية داخليتصميم نظم كهر:  453

مقدمة لتصميم نظم المعالجا  المص رة المبطنة تطبيقيا مع التركي  على طبيعة التطبيقا  اآلنية ومتطلباتها كالتكاليف 
ونظم الداع  التسلسليوثسن االست الع.  المويوعا  تشمع الذاكرة، نظم المقاطعة، النفاذية المباشرة للذاكرة، االتصاع 

الثساسا  دا  عرض الكريستاع السائع وصفائف رسم الفيديو، واجها  والارج المتوا ية، لوثا  المفاتي ، وث
، مثوال  التماسلي/رقمي والرقمي/تماسلي، دورة و من تنفيذ األوامر وت امن وبروتوكوع الباص، مشاريع والمثوال 

 طن دااع تطبيقا  من البدايا  منتهيا بمنتج عملي. بم معالج عملية تشمع تصميم نظام

 جع المقرر:المر
Stuart Ball, "Embedded Microprocessor Systems, Real World Design", 3rd or Latest 

Edition, Elsevier Science. 

 كهر 357متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 نظم التحكم المتقدمةكهر:  454

، نظام المتابعة المسالياطية، أنواع التثكم غيرال، مقدمة لنمذجة وتثليع األنظمة في ال من الثقيقي مقدمة ألنظمة التثكم
ي ، عدم التأكد الهيكلاالستقرار، نظام التثكم شديد االعتمادية، األنظمة متعددة المت يرا ، تقنيا  المساليالاطى 
لتمكين الطالب من اكتساب  ، تطبيقا  عملية، مشروع مص رالالنهائيباستادام اتش  المسالي، نظام التثكم يوالالهيكل

 ، مراجعة عامة.المهارا  األساسية لكيفية التعامع مع متطلبا  ماتلفة لتثليع وتصميم التطبيقا  في ال من الثقيقي

  المرجع المقرر:
Roland S. Burns, “Advanced Control Engineering”, Latest Edition. 

 كهر 351متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 تطبيقات التحكم اآلليكهر:  456

ألنظمة التثكم، أساسيا  النمذجة والتثليع للنظم ، تمسيع ومثاكاة النظم ، نظام تمسيع الثالة، نظام التثكم مقدمة 
، أجه ة الثساسا  وت ير ثالة النظام، تميم المثكما  فى مجاع التردد وال من الثقيقى، والتكامليوالتفايليالطردى

 ربائية ونظم الطاقة والروبو ، مراجع وتطبيقا  عملية.تطبيقا  عملية، مشروع مص ر يشمع أمسلة للمواتير الكه

 المراجع المقررة:

1. Clarence W. de Silva, “Sensors and Actuators: Control System Instrumentation“, CRC  

     Press, Latest Edition.  

2. Richard C. Dorf and Robert H. Bishop “Modern Control Systems”, Prentice Hall Inc.,  

     Latest Edition. 

 كهر 351متطلب ساب   
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 (0،  1،  3)3 التصميم المنطقي المتقدمكهر:  458

الاوار ميا  واألدوا . مبدأ التصميم الهيكلي.  إستراتيجيا   استعراضالمنط  التركيبي والتعاقبي. تقنيا  التصميم. 
التصميم. أدوا  التصميم. مقدمه لل ة العتاد. المي ا  األساسية. النمذجة والتركيب. أساسيا  تقنيا   انثالعالتصميم. 

نمذجة ل ة العتاد الوصفية. التصميم بالمستوى الاوار مي.  التصميم بمستوى النقع السجلي. تصميم الدوائر التعاقبية ) 
 لتا ين. تصميم أنظمه تطبيقية.المت امنة وغير المت امنة (.  أجه ة البرمجة ووسائط ا

 المراجع المقررة:

1.  James R. Armstrong and F. Gail Gray, "VHDL Design Representation and 

 Synthesis", Prentice Hall, Latest Edition. 

2. Michael D. Ciletti, "Advanced Digital Design", Prentice Hall, Latest Edition. 

 كهر 210متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 االتصاالت الالسلكيةكهر:  463

اصائص القنوا  الالسلكية، مبادئ االتصاال  الالوية، تقسيم الالية، تقطيع  ،األساسية لالتصاال  الالسلكيةالقواعد 
الالية، ت طية الالية، انتشار الموجا  للسيارا ، نماذج الافو ، الظالع، النماذج اإلثصائية للابو، سعة قنوا  الابو، 

صو ، الشبكا  الالسلكية، النظم والمعايير التعدد وتشفير القناة، تشفير ال ،أداء التعديع الرقمي لقنوا  الابو، المساواة
 الالسلكية الثديسة.

 المرجع المقرر:
Theodore Rappaport, "Wireless Communications: Principles and Practice", Prentice Hall, 

 Latest Edition. 

 كهر  422متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 االتصاالت الضوئيةكهر:  464

اليوء، اليوء، ملتقطا   التشت ، مصادرها  اليوء، األلياف البصرية  التركيب، الوهن، انتشار اليوء، موج
 & WDMاليوئية، المعدال  اليوئية، نظم االتصاال  الرقمية اليوئية  التثليع والتصميم، نظم  المكبرا 

DWDM  المبدال  اليوئية، الشبكا  اليوئية ،SONET، SDH ، الشبكا  فائقة الموجيشبكا  التسيير بالطوع ،
 العين، مثلال  الطيف اليوئية. نموذج، OTDRالسعة، التأسيرا  غير الاطية، القياسا  اليوئية  

 المرجع المقرر:

Gerd Keiser, " Optical Fiber Communications Approach", McGraw Hill, Latest Ed. 

 كهر 320كهر،  310كهر،  204متطلب ساب   

 (0،  1 ، 3)3 الهندسية وتطبيقاتها االحتماالت نظريةكهر:  465

 ،المتصع والمنفصع العينة فياء عشوائية، تجارب :تاالحتماال أساسيات. واثتمالية ثتمية نماذج :الرياضية النمذجة
 التو يع دواع :الوحيد العشوائي المتغير. العشوائية توليد األرقام األثدام، استقالع بايي، قانون الشرطي، االثتماع
 المنفصلة العشوائية المت يرا  من هامة أنواع المساواة، عدم وتشيبيشيف ماركوف العشوائي، المت ير الدواع في والكسافة،

 التثويع، طرق ،والع وم التباين متوسط،ال :العشوائي المتغير توصيف. العشوائية للمت يرا  الثاسوب توليد والمستمرة،
 الهندسةفي  تطبيقات. المرك ل الثد نظرية :العشوائية المتغيرات مجموع. الع وم توليد نظرية الممي ة، الدالة

 والتباين التلقائي االرتباط. العشوائية العملية وتوصيف تعريف  عشوائيةال العمليا  .العشوائية لمتغيراتعلى ا الكهربائية
 الطيفية الاصائص: العشوائية المدخالت ذات الخطية األنظمة. عشوائيةعمليا  جاوه ال. العشوائية للعمليا  التلقائي
 .العشوائية لعمليا الكهربائية على ا الهندسيةفي  تطبيقا . النظام الستجابة

 المرجع المقرر:
Textbook: Leon-Garcia, “Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical 

Engineering,” Third Edition, Prentice-Hall, 2008 

 إثص 101  متطلب ساب 
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 (0،  1،  3)3     كهر: التشفير وأمن الشبكات 466

علم التشفير  التشفير متماسع المفتا ،  أساسيا  .الهجما  التقنيا ؛ اآلليا ؛ الادما ؛ المبادئ؛  المعلوما  أمن
الاوار ميا   ،التشفير غير متماسع المفتا  ؛DES، AESئع، اوار ميا  التشفير، دواع الي ط، رمو  توسي  الرسا

 RSAلتبادع المفاتي ، التشفير والتصدي  الرقمي بنظامي  Diffie-Helmanالرقمية، تثليع األعداد الصثيثة، نظام 
شبكا  الثاسب  أمن بروتوكوع  أمن .والمعلوما  الشبكا  أمن في تطبيقاتها و التشفير بروتوكوال  ؛Elgamalو

TCP/IPوأفيع ةالتدابير المياد(، اآللية الشبكا  المو ع، الادمة ثجب هجما  المنافذ،)مس   عبرالشبكا  الهجما  ؛ 

 .النارية الجدران تجنبها؛ وطرق ومنعها، االاتراقا  كشف أنظمة الشبكا ؛ ألمن الممارسا 

 المرجع المقرر:

B. Forouzan, “Cryptography and Network Security”, McGraw-Hill, Latest Ed. 

 كهر 320  ساب  متطلب
 

 (0،  1،  3)3 االتصاالت ومعالجة اإلشارات فيموضوعات مختارة كهر:  468

 .االتصاال  ومعالجة اإلشارا  يتقدم مويوعا  ثديسة ف

 كهر 320كهر ،  301متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 الكهرومغناطيسية الهندسية فيموضوعات مختارة كهر:  469

 .الكهروم ناطيسية الهندسيةي تقدم مويوعا  ثديسة ف

 كهر 204متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 كهر: هندسة الطاقة المتجددة 470

الفثم والنفط والطاقة النووية. مصادر الطاقة مسع مصادر الثالية الفهم اثتياجا  الطاقة البشرية. توليد النظم البديلة. 
والوقود الثيول وااليا الوقود الهجين ونظم  الثيوية،المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الريا  وطاقة الكتلة 

الشمسي. والطاقة الثرارية األريية. الطاقة المتجددة في تثقي  مستقبع مستدام. طبيعة ومدى توافر االشعاع  المثيطا ،
مفهوم الطاقة درجا  الثرارة المنافية لتطبيقا  الطاقة الشمسية. المثركا  الثرارية الشمسية وتوليد الكهرباء. 

مفهوم الطاقة االيا. نظم الوثدا  لوئية. الاصائص الكهربائية الطاقة الكهروي وئية. أساه مبادئالكهروي
وئية. وقود الكتلة الثيوية. الطاقة الكهرويوئية المتصلة بالشبكة. تكلفة مفهوم الطاقة الكهرويوئية النائية. الكهروي

مصادر الطاقة الثيوية. اثتراق الكتلة الثيوية الصلبة. إنتاج وقود غا ل من الكتلة الثيوية. انتاج الوقود السائع من الكتلة 
مائية الص يرة و. الطاقة الكهرطا  الكهرومائيةالمثالثيوية. الطاقة المائية  الموارد. تا ين الطاقة والطاقة المتوافرة. 

ثية. الطاقة البثرية. االري لتوربينا  الريا . الكهرباء والطاقة من التوربينا ء الثجم. توربينا  الريا . ديناميكا الهوا
ستدامة في مجاع االعتبارا  البيئية المترتبة على تثويع الطاقة والمصادر المتجددة. اآلسار االجتماعية واالقتصادية الم

 الطاقة.

 المراجع المقررة:
1. Godfrey Boyle, “Renewable Energy: Power for a Sustainable Future”, 2nd or Latest 

Ed. (ISBN 0199261784), Oxford: Oxford Univ. Press.  
 

2. Aldo Da Rosa, “Fundamentals of Renewable Energy Processes”, 1st or Latest Edition 

(ISBN 0120885107), Elsevier Academic Press.  

 كهر 340و   كهر  310متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3 كهر: موضوعات مختارة في هندسة القوى الكهربائية 479

 ي أثد مجاال  هندسة القوى الكهربائية  اآلال ، الكترونيا  القوى، الجهد العالي، أنظمة القوى.قدم مويوعا  ثديسة في
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 كهر 340  ساب  متطلب

 (0،  1،  3)3 االصطناعيمقدمة للذكاء كهر:  480

المنطقية ومنط  الدرجة  األلعاب، العوامع االستقصاء، نظريةطريقة ب الذكية، الثع االصطناعي، العوامعتمهيد للذكاء 
واالستنتاج  التطبيقية، المنط الل ا   والتصديقية، معالجةفي الشبكا  العصبية  المالثظة، التعلممن  األولى، التعلم

اإلنسان اآللي ر. وتميي  األنماط، الشبكا  العصبية االصطناعية.  تطبيقا  عملية في معالجة الصو ال غبي، اإلدراك
 مشاريع طالبية. )اإلنساليه(.

 المرجع المقرر: 
Stuart Russell and Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach”, 2nd or Latest Edition,  

Prentice Hall. 

 كهر 351  متطلب ساب 

 (0،  1،  3)3 الحقيقي الزمنالنظم ذات تصميم كهر:  481

سلوكها ومن سم  اثتجا في  المستادمةمفاهيم النماذج ا  ال من الثقيقي وتصميم النظم واألساسيا  في تصميم النظم ذ

بنائها. الجدولة والبناء العملي لألنظمة المدمجة ذا  القيود لنظام التش يع في ال من الثقيقي. الترجمة لمواصفا  النظام 

ل ة العتاد الوصفية لبنائها على  باستادام المستوى السجلي إلىنماذج ثسابية ورسم الارائط الرسمية لهذه النماذج  إلى

 الشرائ  البرمجية عالية الكسافة. دراسة ثالة  برنامج التيراكوارته وشرائ  ستراتيكه وبيئة تجميع معالج نيوه. 

 المراجع المقررة:
 

1. D. Gajski, F. Vahid, S. Narayan, J. Gong, "Specification and Design of Embedded Systems, 

Prentice Hall, 2008.  
 

2. Volnei A. Pedroni, "Circuit design with VHDL", MIT Press, London England, Latest Edition. 

 كهر 357متطلب ساب   

 (0،  1،  3)3                                                      كهر: شبكات االتصاالت 482 

ثركة  التثكم في تدف  الثاسب؛ شبكا  وتبديع الث م؛ بروتوكوال  وطبقا االتصاال ؛ تبديع الدوائر  مقدمة في شبكا 

المثلية  اإليسرن  والوايفال؛  النقع الموسوق للبيانا ؛ التثكم بالوصوع إلى الوسط الناقع؛ الشبكا  الث م 

ي اإلنترن ؛ ف تادمةالبروتوكوال  المس لعدد من  التوجيه؛ عناوين بروتوكوع اإلنترن  )دل بي(؛ نظرة عامة اوار ميا 

 .التطورا  في المويوع يو دل بي؛ مناقشة دار  و  بروتوكوع تي سي بي

 المرجع المقرر: 
Alberto Leon-Garcia and Indra Widjaja, “Communication Networks”, Latest Edittion, McGraw Hill. 

 

 كهر 320متطلب سابق: 

 (0،  1،  3)3 نظم التحكم الرقميةكهر:  483

، المعادال  الفرقية وتمسيع الثالة الفراغية؛ مثاكاة النظم Z؛ عمليا  أاذ العينا ؛ أساليب تثويع الرقميالتثكم  فيمقدمة 
التثكم  في؛ االت ان والتثكمية واالستكشافية للنظم الرقمية؛ طرق الترقيم؛ مقدمة Zالرقمية، الثع باستادام تثويع 

 .للنظم الثاسوبي

 المراجع المقررة: 
1. Charles, Phillips and Nagle “Digital Control System Analysis and Design”, Prentice-Hall, 

Latest Edition. 

2. K. Ogata, “Discrete-Time Control Systems”, 2nd or Latest Edition, Prentice Hall.  
 

 كهر 351متطلب ساب   
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 بدون ساعات محتسبة اإلضافية المقررات 3-7-4

 (ند) 0  يبحثمشروع : كهر 998

د الطالب بتعريف عن أخالقيات البحث العلمي ومبادئ كيفية  يهتم هذا المقرر بتطوير المهارات البحثية للطالب، حيث يَزوَّ
 .عرض نتائج البحوث وطرق وثالبحوتقارير بحثي ومنهجيات المقترح الإجراء وكتابة 

 

 .بنجا  مثتسبة ساعة 129 إتمامالمتطلب الساب   
 
 


