
 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 

College of Engineering 

 Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  GE106  :هعم 106  الرقم والرمز   

Course Title: Introduction to Engineering 
Design 

  مقدمه فى التصميم الهندسىى  اسم المقرر:

Credit Hours 3(2, 1, 2)  2،1،2(3: ساعات المعتمدةال(  

Course Pre-requisite: GE104 Basics of 
Engineering Drawing 

  الهندسي الرسم أساسيات  هعم104 -المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 4 “Compulsory Course” إجباريمقرر " 4 :مستوى المقرر"     

ة ات المهن ائف والتخصص ية؛ والوظ ادئ الهندس ل مب ي؛ التحلي ة الهندس ي مقدم ميم ف يالهن التص  دس
كيل ق؛ وتش د الفري ألة تحدي ية؛ المس ة الهندس ام بني ي النظ ة الهندس ل المعماري ايا. وظيفيال والتحلي  القض
ة ميم المتعلق ل بالتص ري بالعام ة البش المة والبيئ د  ؛ والس ة؛ تولي ي األفكاراالبديل دائل متقي ار الب  واختي

  المهنة أخالقيات التقارير؛ تقديم للتصميم؛ األداء وتقييم الدفاع الفكرة؛

Engineering profession, jobs, and disciplines; Elements of engineering analysis; Introduction 
to engineering design and team formation; Engineering problem definition; Engineering 
system Architecture and physical function decomposition; human factor, environment, and 
safety issues in design; Generation of alternative concepts; Evaluation of alternatives and 
selection of a concept, Design defense, performance evaluation, and reporting; Engineering 
ethics. 

Textbooks :الكتب المقررة

Exploring Engineering: An Introduction to Engineering and design  Philip Kosky, Robert T. 
Balmer, William D. Keat, George Wise Elsevier-2015 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 

College of Engineering 

 Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  GE202  :هعم 202 الرقم والرمز   

Course Title: Dynamics  :ديناميكا اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 1, 0)  3،1،0( 3: ساعات المعتمدةال(   

Course Pre-requisite: GE201  Statics, 
PHYS103 General Physics (1) 

 فيزياء فيز103-  استاتيكا هعم 201 -المتطلبات السابقة:
    )1( عامة

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 5 “Compulsory Course” إجباريمقرر " 5 :مستوى المقرر"     

دة ام الجام ا األجس بية، كينماتيك ة النس ة، والحرك ة المنحني ات: الحرك ا الجزيئ ي  كينماتيك ة حركالف
وت انون ني ات: ق ة الجزيئ دوارة. حركي اور ال ارع، والمح بية والتس رعة النس توية: الس غل المس ن، الش

دة  ام الجام ة األجس ادم؛ حركي زخم، والتص دفاع وال ة، واالن توية: والطاق ة المس ي الحرك ة اف لحرك
  خم.األنتقالية، الدوران حول محور ثابت، والحركة العامة والشغل والطاقة واالندفاع والز

Kinematics of a particle: curvilinear motion, and relative motion; Kinematics of a rigid body 
in plan motion: relative velocity and acceleration, and rotating axes; Kinetics of particles: 
Newton’s law, work and energy, impulse and momentum, and impact; Kinetics of a rigid 
body in plan motion: translation, fixed axis rotation, general motion, work and energy, and 
impulse and momentum. 
 

Textbooks كتب المقررة:ال

Engineering Mechanics, Vol. 2, Dynamics, Sevens Edition, SI Version. J.L. Meriam and 
L.G. Kraige John Wiley & Sons, Inc. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 

College of Engineering 

 Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  GE104*  :هعم  104 الرقم والرمز*   

Course Title: Basics of Engineering 
Drawing 

  أساسيات الرسم الهندسى اسم المقرر:

Credit Hours 3(2, 0, 2) ** 2،0،2( 3: ساعات المعتمدةال( **  

Course Pre-requisite: - :المتطلبات السابقة-  

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 3 “Compulsory Course” إجباريمقرر " 3:مستوى المقرر"     

اديء  رر مب تمل مق ى اليش افة ال مات إض م المجس د ورس قاط المتعام ى االس ي عل م الهندس ات الرس قطاع
ات ا ير المخطط راءة وتفس ية وق ومات الهندس ى الرس اد عل ة االبع ة وكتاب ا المختلف ية بانواعه لهندس

ومات  ي للرس ب االل تخدام الحاس ر واس دوي الح م الي ى الرس ادا عل رر اعتم دريس المق تم ت ة ثوي نائي
  بواسطة برنامج االتوكاد واالنفينتور وثالثية االبعاد

The course The Fundamentals of Engineering Graphics includes the drawing of Orthographic 
and isometric projections. Other topics include scaling, sectioning, dimensioning and blue 
print reading. The course is taught using free hand, AutoCAD and AutoDesk Inventor.
 

Textbooks :الكتب المقررة

Fundamentals of Graphics Communication , Bertoline, G.R.,  And  Weibe, E.N. Mc Grew-
Hill Inc., New York 5th edition, 2007 
 
According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:شؤون التعليمية لاعتماد وكيل ال   واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 

College of Engineering 

 Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  ME 201  :همك  201 الرقم والرمز  

Course Title: Geometrical Modeling in 
Engineering 

  نمذجة االشكال الهندسية اسم المقرر:

Credit Hours 2(1, 0, 2)  1،0،2( 2: ساعات المعتمدةال(   

Course Pre-requisite: GE104 Basics of 
Engineering Drawing 

  الهندسي الرسم أساسيات هعم 104 -المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 5 “Compulsory Course” إجباريمقرر " 5  :مستوى المقرر"     

يات رق أساس ة وط طوح نمذج ة الس اد الثالثي ام األبع لبة، واألجس ة الص ة أنظم ى ةالمبني النمذج  عل
ح ة المالم ى والمبني ود، عل ل القي ات نق ين البيان نظم، ب ة ال ين العالق ة ب كال نمذج نيع،و األش  التص

  النماذج وعمل التحليل

Principles and techniques of 3D surface and solid modeling; Feature-based and constraint-
based modeling systems; Data transfer between systems; Relationship of geometric modeling 
to manufacturing; Analysis and rapid prototyping; Development of 2D drawing from the 
solid model database: Design annotation including mechanical fastener specification, 
geometric dimensioning and tolerancing. 
 

Textbooks :الكتب المقررة

Beginner's Guide to SolidWorks 2015 - Level I, Alejandro Reyes, SDC Publications 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 

College of Engineering 

 Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  ME254  :همك 254 الرقم والرمز  

Course Title: Materials Engineering :هندسة المواد اسم المقرر  

Credit Hours 4(3, 1, 2) ** 3،1،2( 4: ساعات المعتمدةال(   

Course Pre-requisite: CHEM 101 General 
Chemistry, PHYS 104 General Physics (2) 

 ياءفيز فيز 104-  عامة كيمياء كيم 101 -المتطلبات السابقة:
  )2( عامة

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 6  “Compulsory Course” إجباريمقرر " 6 :مستوى المقرر"     

وليمرات والخزف زات ؛ الب ائص الفل ب وخص ذري ؛ تركي رابط ال واد، الت ة الم ي هندس ة ف ات ؛ مقدم ي
ار ؛ وائب ؛ االنتش وب والش بائك ؛ العي ة للس ة المجهري وري ؛ البني وازن الط ات الت ائص  منحني الخص

زات  ة للفل وني ؛ الميكانيكي لب الكرب ة للص ة الحراري ات ؛ المعالج وليمرات والخزفي ر حوالب د الزه دي
  ؛ التصلد بالترسيب.

Introduction to materials engineering; Atomic bonding; Structure and characteristics of 
metals; polymers and ceramics; Imperfections; Mechanical properties of metals, polymers, 
ceramics; Equilibrium-phase diagrams; Microstructures of alloys; Heat treatment of plain-
carbon steels, cast irons and precipitation hardening; Annealing; Structural Materials. 
 

Textbooks :الكتب المقررة

Materials Science &Engineering,WD Callister,Jr DG Rethwisch Wiley 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 

College of Engineering 

 Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  ME 304  :همك  304 الرقم والرمز  

Course Title: Mechanical Engineering 
Design-1 

  1-تصميم ميكانيكى  اسم المقرر:

Credit Hours 3(3, 1, 0) ** 0،1،3( 3: ساعات المعتمدةال( **  

Course Pre-requisite: - ME 201 Geometric 
Modeling in Engineering, ME 352 
Mechanics of  Materials 

 الهندسة في األشكال نمذجة همك201 -المتطلبات السابقة:
  المواد ميكانيكا همك  352-

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 7 “Compulsory Course” إجباريمقرر " 7 :مستوى المقرر"     

 ؛ والمقاييس المواصفات األمان؛ معامل  الهندسي،؛ النموذج المشكلة، وبناء تحديد التصميم، التصميم،عملية في مقدمة
 استقرارية  والجساءة، اإلنحراف المتبقية، اإلجهادات اإلجهادات، تركيز معامالت اإلجهادات، الكلية، التصميم اعتبارات
ً  المحملة العوارض  المتغير التحميل ؛ االنهيار ونظريات الثابت التحمل ، االنهيار نظريات واإلنبعاج،) األعمدة( محوريا
  .الكسر ميكانيكا ؛ بالكالل االنهيار ونظريات

  همك 201همك،  352:  متطلب سابق 
  

Introduction to design: design process, problem formulation, engineering model, factors of 
safety and codes, overall design considerations; Stresses: stress concentration factors, 
residual stresses; Shaft design for static and dynamic loads; Deflection and Stiffness; 
Stability and Buckling; Theories of failure: failure under static loading, fatigue loading; 
fracture mechanics. 

Textbooks :الكتب المقررة

1- Mechanics of Materials by R. C. Hibbeler, SI 9th Ed. Pearson 2014  
2- Shigley’s Mechanical Engineering Design  by Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett
 McGraw-Hill 2011 
According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              محمد النعيم د. أحمد بن               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 

College of Engineering 

 Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  ME 305  :همك  305 الرقم والرمز  

Course Title: Mechanical Engineering 
Design II 

  2-تصميم ميكانيكى  اسم المقرر:

Credit Hours 4(3, 1, 2)** 3،1،2( 4: ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite: -GE106 Introduction 
to Engineering Design,ME304 Mechanical 
Engineering Design (1) 

 الهندسي التصميم في مقدمة هعم 106 -المتطلبات السابقة:
  )1( الميكانيكي الهندسي التصميم همك  304، 

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 8 “Compulsory Course” إجباريمقرر " 8 :مستوى المقرر"     

 ؛ المتراوحة والوصالت الربط عناصر ؛ للقدرة الناقلة والقالويظ ؛ المسامير تصميم ؛ الميكانيكية االجزاء تصميم
 القوابض تصميم المحاور، تصميم ؛ والمائلة المستقيمة التروس تصميم ؛: التروس ؛ الميكانيكية) النوابض( الزنبركات

  ).الجلب( االنزالقية والمحامل التزييت ؛ الدحراجية المحامل والمرنة، الحركة نقل عناصر ومختلف والكوابح

Design of Mechanical Elements: Screws and Fasteners; Joining Components and Methods; 
Springs; Gears: Spur, Helical; Brakes and Clutches; Flexible elements; Rolling Elements 
Bearings, Journal Bearings. 

Textbooks :الكتب المقررة

Shigley’s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett
 McGraw-Hill 2011 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 

College of Engineering 

 Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  ME312  :همك  312 الرقم والرمز*  

Course Title: Manufacturing Processes-1 :1- أساليب تصنيع اسم المقرر  

Credit Hours 3(2, 1, 2)**  2،1،2( 3:ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME254 Materials 
Engineering, ME352 Mechanics of  Materials

 همك352، المواد هندسة همك 254 المتطلبات السابقة:
  المواد ميكانيكا

Course Co-requisite:     المرافقة:  المتطلبات 

Course Level: 7 “Compulsory Course” إجباريمقرر " 7 :مستوى المقرر"     

ة ى مقدم وى عل رر يحت ذا المق نيف و ه وم و تص ة مفه ات وكاف ة التقني ات الخاص نيع بعملي  التص
عة ار الواس ى األنتش ناعة ف منة الص اليب والمتض كيل أس ة، التش اليب الكلي كيل أس فائ تش اليب ح،الص  أس

باكة ادن س ب المع ى القوال تهلكة ف ب المس ة والقوال ذلك و الدائم اليب ك ل أس ادن وص منةمت المع  ض
ام هار اللح ام باألنص ى لح ة ف لبة الحال من. الص ذا يتض رر ه ذلك المق ابات ك يلية الحس ة التفص  الخاص

  .التصنيع عمليات مع المواد خصائص ارتباط كذلك و المذكوره بالعمليات
  

This course will provide the student with an introduction, classification, concepts and various 
technologies of manufacturing processes including bulk and sheet metal forming, metal 
casting  in expendable and permanent molds and metal joining processes including fusion and 
solid state welding which are widely utilized in industry.  Calculation of process particulars 
as well as the interrelationships between the material properties and the manufacturing 
process is also covered.  

Textbooks :الكتب المقررة

Manufacturing: Materials, Processing, and Systems  
  K. P . Groover, Fundamentals of Modern, Second    Edition, John Wiley, New York, 2002.  
 
According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                     ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 

College of Engineering 

 Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  ME313  :همك 313الرقم والرمز  

Course Title: Manufacturing Processes -II :2- أساليب تصنيع اسم المقرر  

Credit Hours 3(2, 1, 2)**  2،1،2( 3: ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite: ME312 Manufacturing 
Processes (1) 

  1 التصنيع اساليب همك 312 المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 8 “Compulsory Course” إجباريمقرر "8  :مستوى المقرر"     

ذا ه موا ه ناعة وعالق ى الص ودة ف ادن الموج غيل المع ع وتش ى قط دئى ف رر مب ل مق رر يمث فات المق ص
  المواد بادوات القطع المستخدمة وكذلك الماكينات  المستخدمة فى التصنيع

This is an introductory course to metal cutting processes that will cover all the basic concepts, 
calculations and applications of different metal cutting processes used in the present industry. 
An introduction to material properties related to metal cutting will be also covered. The 
course emphasizes machines /cutting tools/ cutting conditions selection and sequencing for 
manufacture. Thereby contributing to the achievement of student outcomes a, b, c and l.
 

Textbooks :الكتب المقررة

Manufacturing Processes for Engineering Materials, Serope Kalpakjian, Adison Wesely
 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 

College of Engineering 

 Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  ME 321*  :همك 321الرقم والرمز *  

Course Title: Mechanical Measurements :قياسات ميكانيكية اسم المقرر  

Credit Hours 2(1, 1, 2)  1،1،2( 2: ساعات المعتمدةال( **  

Course Pre-requisite: - STAT 101 
Introduction to Statistics , ME 384 Fluid 
Mechanics 

-  اإلحصاء في مقدمة احص 101   -المتطلبات السابقة:
  الموائع ميكانيكا همك 384

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 7 “Compulsory Course” إجباريمقرر " 7 :مستوى المقرر"     

اهيم اس مف ل ؛ القي دم تحلي د ع فات ، التأك زة مواص اس أجه دات القي ل ، والمع ارا تحلي ة تاالش  الرقمي
الوج تمل.  واألن ك ويش ى ذل ارين عل ي تم و الب" ف ذ ،"  في ات أخ ا البيان ا ، وتحليله ى تتطبيق  عل

  القياسات

Measuring concepts; Uncertainty analysis; Instrumentation specifications; Analog and digital 
signal analysis including LabVIEW tutorials; Data collection and analysis; Applications on 
measurements. 

Textbooks :الكتب المقررة

Mechanical Measurements , Bechwith,T., Marangoni,R. and Lienhard V, J.,Addison 
Wesley,1995 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 

College of Engineering 

 Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  ME 322  :322همك  الرقم والرمز  

Course Title: Mechanical Engineering Lab 
(1) 

  1- معمل هندسة ميكانيكية  اسم المقرر:

Credit Hours 2(1, 0, 2) ** 1،0،2( 2: ساعات المعتمدةال(   

Course Pre-requisite: - ME 321 Mechanical 
Measurements - ME378 Heat Transfer 

 378 -  الميكانيكية القياساتهمك  321-المتطلبات السابقة:
  الحرارة انتقالهمك 

Course Co-requisite:   -  المرافقة:    المتطلبات             - 

Course Level: 8 “Compulsory Course” إجباريمقرر " 8 :مستوى المقرر"     

ميم راء ، تص يم ، وإج ارب وتقي ة التج ي الفيزيائي ال ف ا مج ع ميكانيك ديناميكا الموائ ةا وال  لحراري
ال رارة وإنتق د.  الح ى التأكي ات عل ة التطبيق ي ؛ النظري ت الت ل تم ي بالفص ارب ف يةاله التج  ندس

  النتائج وعرض وتقديم التحليل وطريقة

The design, execution, and evaluation of physical experiments in the area of fluid mechanics, 
thermodynamics and heat transfer. Emphasis on application of classroom theory to 
experimental engineering and on interpretation and presentation of results. 

Textbooks :الكتب المقررة

Introduction to fluid mechanics, 8th edition Fox, McDonald, and Pritchard, Wiley, 2012 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 

College of Engineering 

 Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  ME  323*  :همك 323 الرقم والرمز*  

Course Title: Mechanical Engineering Lab 
(2) 

  2- معمل همدسة ميكانيكية اسم المقرر:

Credit Hours 2(1, 0, 2)**  1،0،2( 2: ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite: -ME321 Mechanical 
Measurements -ME365 Dynamics of  
Mechanical Systems 

-  الميكانيكية القياسات همك321 -المتطلبات السابقة:
  الميكانيكية المنظومات ديناميكا همك365

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 9 “Compulsory Course” إجباريمقرر " 9 :مستوى المقرر"     

كم يكية والتحلميكانوإجراء ، وتقييم التجارب الفيزيائية في مجال ميكانيكا الجوامد ، وديناميكا المنظومات ا تصميم ،
 مت دراستهاتالتي  والتمثيل الرقمي للمنظومات الخطية باستخدام برامج " مات الب " . التأكيد على التطبيقات النظرية

  رض النتائج . بالفصل في التجارب الهندسية وطريقة التحليل وع
  

The design, execution, and evaluation of physical experiments in the area of solid mechanics, 
dynamics of physical systems and control. Digital simulation of linear systems using a 
software package (MATLAB).  Emphasis on application of classroom theory to experimental 
engineering and on interpretation and presentation of results. 

Textbooks :الكتب المقررة

Mechanical Measurements Thomas G. Beckwith, Roy D. Marangoni, John H. Lienhard 
Prentice Hall 2006 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 352  *    * 352همك الرقم والرمز:  

Course Title: Mechanics of Materials :ميكانيكا المواد اسم المقرر  

Credit Hours: 3(3, 1, 0) ** 3،1،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: GE 201 Statics :هعم  أستاتيكا201 المتطلبات السابقة  

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 6  “Compulsory Course” إجباريمقرر "  6  :مستوى المقرر"     

 ؛ المختلفة األحمال تأثير تحت) الخ ، العوارض ، المحاور ، القضبان( الصلبة لألجسام الميكانيكي السلوك دراسة
 القص ىقو  ؛) األحادي( المحوري التشوه ؛ واإلجهاد االنفعال بين العالقة ؛ والحرارية الميكانيكية واإلنفعاالت اإلجهادات

 حاويات ،)المؤلفة وأ( المركبة األحمال ؛  المحاور في اإللتواء ؛ عوارضال في اإلجهادات ؛ العوارض في االنحناء وعزوم
  .وتحويلها المستوية واإلنفعاالت اإلجهادات تحليل ؛ الرقيقة الجدران ذات الضغط

Study of the mechanical behavior of solid bodies (Rods, shafts, beams, etc.) under various 
types of loading. Mechanical and thermal stresses and strains; Stress-strain relations; Axial 
deformation; Shear and bending moments in beams; Stresses in beams; Torsion of shafts, thin 
walled vessels; Combined loadings; Analysis of plane stress and plane strain; Stress and strain 

.transformation 

Textbooks :الكتب المقررة

R.C. Hibbeler, Mechanics of Materials, SI Edition, Prentice Hall, 2014. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 363  *    * همك  633الرقم والرمز:  

Course Title: Mechanics of Machinery :ميكانيكا اآلالت اسم المقرر  

Credit Hours: 3(3,1,0)** 3،1،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: GE 202 Dynamics :ديناميكاهعم   202 المتطلبات السابقة  

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 6  “Compulsory Course” إجباريمقرر " 6 :مستوى المقرر"     

 لرسما طرق ؛ المفصلية للوصالت والتسارع والسرعة الموضع تحليل ؛ الحرية درجة ؛ المستوية اآلليات خصائص
 قوانين ؛ الحدبات آليات ؛)الحدافات( الطاقة دواليب ؛ اآلالت في للقوى والديناميكي االستاتيكي التحليل ؛ التحليلية والطرق
  . فصلي مشروع ؛ المتقاطرة والمستوية البسيطة التروس منظومات ؛ التروس

Topological characteristics of planar mechanisms; Degree-of-freedom; Position, velocity and 
acceleration analysis of linkages: graphical and analytical methods; Static and dynamic force 
analysis of machinery: graphical and analytical methods; Flywheels; Cam mechanisms; Law 
of gearing; Simple and planetary gear trains; Term project. 

Textbooks :الكتب المقررة

1) David H. Myszka, Machines and Mechanisms, Prentice Hall, Fifth Edition. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 365  *    * همك  365الرقم والرمز:  

Course Title: Dynamics of Mechanical 
                        systems 

  الميكانيكية المنظومات ديناميكا اسم المقرر:

Credit Hours: 3(3,1,0)** 3،1،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: GE 202 Dynamics, 
MATH 204 Differential Equations 

 ريض 204 – ديناميكاهعم  202 المتطلبات السابقة:
  معادالت تفاضلية

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 8 “Compulsory Course” إجباريمقرر "8 :مستوى المقرر"     

ة نظم نمذج ة ( ال ة ، الميكانيكي ة ، الكهربي ة الموائعي ابه ،) ،الحراري انيكي التش ي الميك رق ، الكهرب  ط
ل ادالت ح لية المع تجابة - التفاض فات االس يم ومواص ودة وتقي تجابة ج ة االس ة اتذ لألنظم  الدرج

لية ى التفاض ة األول زازات ، والثاني رة االهت ا الح رية وأيًض ة القس ن لألنظم ة م ةال الدرج  ، ثاني
  .الثنائية الحرية ذات لألنظمة المستقرة واالستجابة الحرة االهتزازات

Introduction to physical systems; Modeling of mechanical, electrical, hydraulic, pneumatic 
and thermal systems; Systems analogies; Mixed systems; Response of first order systems; 
Response of second order systems; Free and forced vibration of second order systems. 

Textbooks :الكتب المقررة

1) Palm, W. J., System Dynamics, McGraw Hill, N.Y, 3th edition 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                      ا
              د. أحمد بن محمد النعيم               



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 366  *    * همك  366الرقم والرمز:  

Course Title: Automatic Control :التحكم التلقائى اسم المقرر  

Credit Hours: 3(3,1,0)** 3،1،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 365 Dynamics of 
Mechanical Systems 

 المنظومات ديناميكاهمك  365المتطلبات السابقة:
  الميكانيكية

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 9 “Compulsory Course”  إجباريمقرر " 9 :المقررمستوى"     

ة نظم مقدم تحكم ل ي ال ع اآلل ة م ن أمثل ف م االت مختل ل ، المج الس تحوي ط ، الب ل، مخط ط الكت  مخط
ارات ة ، اإلش تحكم أنظم ة ال ار المفتوح ة و المس ة األنظم ل ، المغلق ة تحلي ة ذات األنظم ى الدرج  األول
ة، رق والثاني زان ط ة ات تحكم، أنظم ل دوال ال ر التحوي يط وجب نظم، تخط ل ال تقرار تحلي  راوث( االس

ميم ،) م تص تحكم نظ تخدام ال ات باس كال تقني ودي( أش ارات  )ب ذور، ومس ميم الج ة تص تحكم أنظم  ال
  .الراجعة التغذية ذات المغلقة التحكم أنظمة أداء تحليل ، المغلقة

Introduction to Control Systems; Mathematical modeling of dynamic systems; The Laplace 
transform; Solving linear time-invariant differential equations; Transfer functions, Block 

diagrams and Signal flow representation; Response of open and closed loop systems; 
Transient response specifications of second order system; Stability (Routh's-Hurwitz stability 

criterion- Nyquist); Root locus, Root locus analysis; P, PD, PI and PID controllers; Frequency 
response analysis, Bode plots; Term project. 

Textbooks :الكتب المقررة

1) Nise N., Control Systems Engineering, Wiley and Sons, N.Y, 6th edition  

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                      ا

              د. أحمد بن محمد النعيم               



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 371  *    * همك  371الرقم والرمز:  

Course Title: Thermodynamics (1) :1(الديناميكا الحرارية  اسم المقرر(  

Credit Hours: 3(3,1,0) ** 3،1،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: PHYS 104 General 
Physics (2) 

  )2( عامة فيزياء فيز 104  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 5 “Compulsory Course” إجباريمقرر " 5 :مستوى المقرر"     

 يةالحرار اميكاللدين الثاني انونالق ؛ الحرارية للديناميكا األول القانون ؛ الطاقة انتقال الحرارية، الديناميكا وأساسيات مفاهيم
  .البخار بضغط التبريد دورة ؛ رانكن دورة ؛ المعكوسة كارنو دورة ؛ كارنو دورة ؛ اإلنتروبي ؛

Basics concepts; Energy transfer; First law of thermodynamics; Second law of 
thermodynamics; Entropy; Carnot and reversed Carnot cycles; Rankine cycle; Vapor 
compression refrigeration cycle. 

Textbooks :الكتب المقررة

Cengel and Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw-Hill Education, 
2014. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              النعيمد. أحمد بن محمد                



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 377  *    * همك  377الرقم والرمز:  

Course Title: Thermodynamics (2) :2(الديناميكا الحرارية  اسم المقرر(  

Credit Hours: 3(3,1,0)** 3،1،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 371 
Thermodynamics (1) 

  )1( الحرارية الديناميكا 371همك  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 6  “Compulsory Course” إجباريمقرر " 6 :مستوى المقرر"     

ى لتي تم تغطيها فوهو يوفر استمرارية للمواضيع ا. هو مقرر أساسي في الهندسة الميكانيكية) 2(الديناميكا الحرارية 
كات اسية مثل المحريبدأ المقرر بتعريف اإلتاحية و االستمرار فى التطبيقات للمبادىء االس). 1(الديناميكا الحرارية 
ليط ع المخاثم يتم تغطية عالقات الخواص وطرق التعامل م. توليد الكهرباء، و دورات التبريد الحرارية و محطات

ق القانون نى  وبتطبيويختتم المقرر بمقدمة عن الوقود الهيدروكربو. الغاز مع تطبيقات تكييف الهواء - ومخاليط البخار
  .األول على نظم االحتراق

Thermodynamics (II) is a fundamental course in Mechanical Engineering. It provides a 
continuation of topics covered in Thermodynamics (I). The course starts with the definition 
of exergy and continues with applied concepts, including engine, power plant, and 
refrigeration cycles. Property relations and methods for dealing with mixtures and gas-vapor 
mixtures with applications to air conditioning are then covered. The course concludes with 
the introduction of hydrocarbon fuels and the application of the first law to reacting systems. 

Textbooks :الكتب المقررة

Cengel and Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw-Hill Education, 
2014 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

              د. أحمد بن محمد النعيم               



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 378  *    * همك 378الرقم والرمز:  

Course Title: Heat Transfer :انتقال حرارة اسم المقرر  

Credit Hours: 4(4,1,0)** 4،1،0( 4: المعتمدةساعات ال( **   

Course Pre-requisite: ME 384 Fluid 
Mechanics 

  الموائع ميكانيكاهمك  384 المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 7  “Compulsory Course” إجباريمقرر " 7 : مستوى المقرر"     

حمل الحر مستديم، الغير الالتوصيل المستديم وغير المستديم األحادي والثنائي األبعاد ؛ التحليل العددي للتوصيل المستديم و
عاع عملية اإلشاعية ووالحمل القسري في السريانات الخارجية والسريانات الداخلية ؛ المبادالت الحرارية ؛ الخواص اإلشع

  . ؛ التبادل اإلشعاعي بين السطوح
  

Steady and unsteady one and two-dimensional heat conduction; Numerical analysis of steady 
and unsteady conduction; Free and forced convection for external and internal flows; Heat 
exchangers; Properties and processes of radiation, radiation exchange between surfaces. 

Textbooks :الكتب المقررة

1) Incropera, DeWitt, Bergman, and Lavine, Principles of Heat and Mass Transfer, 
Wiley, 7th Ed.,  2013 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 379  *    * همك  379الرقم والرمز:  

Course Title: Thermal – Fluid Systems :الحرارية الموائع منظومات اسم المقرر  

Credit Hours: 3(3,1,0) ** 3،1،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 377 
Thermodynamics 2 , ME 378 Heat Transfer 

 و) 2( الحرارية همك الديناميكا 377المتطلبات السابقة:
  الحرارة انتقال همك 378

Course Co-requisite:   -  المرافقة:               المتطلبات  - 

Course Level: 8 “Compulsory Course” إجباريمقرر "  8:مستوى المقرر"     

مضخات، يار وأداء الوعملية التحسين. التدفق خالل شبكات االنابيب. االنابيب المتوازية.  اخت تصميم منظومات األنابيب
   .أنظمة الموائع الحراريةالضواغط والمراوح، األنواع المختلفة للمبادالت الحرارية. اختيار مكونات 

Design of piping systems and the optimization process; Flow in pipe networks; Pipes in 
parallel; Performance and selection of pumps; Fans and fan performance; heat exchangers of 
different kinds such as double pipe, shell and tubes and cross flow; Selection of thermal-fluid 
system components.  

Textbooks :الكتب المقررة

Janna, W.S., Design of Fluid Thermal Systems, 3rd Edition, Cengage Learning, 2011 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 384  *    * 843همك الرقم والرمز:  

Course Title: Fluid Mechanics :ئعميكانيكا المو اسم المقرر  

Credit Hours: 4(4,1,0)** 4،1،0( 4: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 371 
Thermodynamics (1), MATH 204 
Differential Equations 

   و) 1( الحرارية ديناميكا همك 371 المتطلبات السابقة:
  معادالت تفاضلية ريض 204

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 6 “Compulsory Course” إجباريمقرر " 6 :مستوى المقرر"     

 ؛ الحركة كمية معادلة ؛ الكتلة حفظ معادلة ؛ التحكمي الحيز ؛ الموائع استاتيكا ؛ للموائع أساسية مفاهيم ؛ واألبعاد الوحدات
 ريةونظ البعدي التحليل ؛ يرنوليب   معادلة ؛ اويلر معادالت -  السريان دالة ؛ للمعادالت التفاضلية الصيغة ؛ الطاقة معادلة

  .االنضغاطي غير اللزج الخارجي السريان. اإلنضغاطي غير اللزج الداخلي السريان ؛ المشابهة
  

Dimensions and units; Fundamental concepts in fluids; Fluid statics; Control volume; 
Conservation of mass and momentum equations; Differential form of equations; Stream 
function and velocity potential; Euler's equations; Bernoulli's equation; Dimensional analysis 
and model studies; Internal incompressible viscous flow; External viscous flow; Introduction 
to compressible flow. 

Textbooks :الكتب المقررة

Robert W. Fox, Alan T. McDonald, Philip J. Pritchard,  Introduction to Fluid Mechanics,  
John Wiley & Sons,  2015 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 402  *    * همك 402الرقم والرمز:  

Course Title: Finite Element Method :المحددة العناصر طريقة اسم المقرر  

Credit Hours: 3(2,0,2)** 2،  0،  2(3: ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite: ME 304 Mechanical 
Engineering Design 1 

 يالميكانيك الهندسي التصميم همك 304 المتطلبات السابقة:
)1(  

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

ول ة الحل ر بطريق ددة العناص ائل المح ة للمس ة الميكانيكي ة األحادي اد والثنائي امي: األبع د، كانيك  الجوام
ال رارة انتق زازات؛ الح اذج واألهت ارلكن" نم اوت" ج ي والتف ائل ف ر مس ددة العناص تخدامإ ؛ المح  س
  .المحددة العناصر لتحليل التجاري" آنسس" برنامج

Finite element solutions to one- and two-dimensional mechanical engineering problems in 
solid mechanics, heat transfer, and vibrations; Galerkin's and variational finite element 
models; Commercial finite element analysis software ANSYS. 

Textbooks :الكتب المقررة

Daryl L. Logan, A First Course in Finite Elements Method, CENGAGE Learning , 5th 
Edition 2012 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 404  *    * همك 404الرقم والرمز:  

Course Title: Computer Aided Design :الحاسوب بمساعدة التصميم اسم المقرر  

Credit Hours: 3(3,0,0)** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 305 Machine 
Design 2 

  )2( الميكانيكي الهندسي التصميم المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

ة ن مقدم ميم ع ل التص ات والتحلي ات للمركب ة والمنظوم اعدة الميكانيكي ب بمس لالتمث ؛ الحاس ت ي  الثاب
رك لوك والمتح ديناميكي والس ات ال ى والتركيب د ؛ المثل ب تولي اذج الحاس كال لنم يةالهن األش  ؛ دس

ابات ل حس ميم، عوام ات التص ادل مخطط تخدام ؛ التب ل واس ة التحلي ة والنمذج ر بطريق  العناص
  . فصلي مشروع ، الصناعية القياسية البرامج باستخدام الهياكل مكونات تصميم ؛ المحدودة

  Introduction to the use of the digital computer as a tool in engineering design and 
analysis of mechanical components and systems. Simulation of static, kinematic and dynamic 
behavior. Optimal synthesis. Computer generation of geometric models, calculation of design 
parameters, trade-off diagrams, and finite-element modeling and analysis. Structural 
component design using industry-standard software. Term projects. 

Textbooks :الكتب المقررة

1) Randy H. Shih, Parametric Modelling with UGS-NX 7 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 405  *    * همك  405الرقم والرمز:  

Course Title: Conceptual Design :المفاهيم على المبني التصميم اسم المقرر  

Credit Hours: 3(3,0,0)** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 304 Machine 
Design 1 

 يالميكانيك الهندسي التصميم همك 304 المتطلبات السابقة:
)1(  

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: 9 or 10  “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

اول ي تن ائل منهج ميم لمس ة ، التص ية البني ميم، األساس ة للتص دوى، دراس ة الج مي مرحل  مالتص
ة، ة األولي ميم مرحل لة، التص د المفص ار، تولي يم األفك اهيم تق ميم، مف تخدام التص ب، اتتقني اس  الحاس
ميم دف التص اج، به ميم اإلنت هولة التص يانة، لس وم الص يلية الرس ة، التفص ةالهند والتجميعي ية س  العكس

  .   فصلي تصميم مشروع ؛

Systematic approach to design problems, morphology of design, feasibility study, preliminary 
design phase, detailed design phase, generation of ideas, evaluation of design concepts, use of 
computer techniques, designing for production, designing for ease of maintenance, assembly 
and detail drawings, reverse engineering. Term design projects.
 

Textbooks :الكتب المقررة

1) D.G. Ullman, The Mechanical Design Process, McGraw-Hill,  fifth edition 2010  

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              النعيمد. أحمد بن محمد                



                          
ندسة قسم       انيكيةيامل ال

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 406  *    * همك  406الرقم والرمز:  

Course Title: Design optimization    :التصميم األمثل اسم المقرر  

Credit Hours: 3(3,0,0)** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 304 Mechanical 
Engineering Design 1, ME 378 heat Transfer 

 يالميكانيك الهندسي التصميم همك 304 المتطلبات السابقة:
  الحرارة همك انتقال 378  ،)1(

Course Co-requisite:   -  المرافقة:         المتطلبات        - 

Course Level: 9or10  “Elective Course” ختيارىإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

 الطرق ، لخطيةا البرمجة ، األمثل التصميم مفاهيم.  الميكانيكية الهندسة منظومات في األمثل التصميم مسائل صياغة
  " . الجرانج"  طريقة ، المقيدة وغير المقيدة للتصاميم العددية

Optimum design problem formulation to Mechanical Engineering systems. Optimum design 
concept. Linear programming. Numerical methods for unconstrained and constrained 
optimum design, Lagrange method. 
 

Textbooks :الكتب المقررة

1) J.S. Arora, Introduction to optimum Design, Academic Press, 2016 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء يكانيكيةالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME408  :همك 408 الرقم والرمز*   

Course Title: Friction, Wear and 
Lubrication                                                       

  االحتكاك، التآكل والتزييت اسم المقرر

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 305 Mechanical 
Engineering Design (2)  

التصميم الهندسي همك  305  المتطلبات السابقة:
   )2الميكانيكي (

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9/10 “ Elective course” اختياري" – 10او  9  :مستوى المقرر" 

واص واد ، والخ ى) للم ل (البل لوك التآك اك وس ادئ االحتك ة مب ى  دراس ؤثر عل ي ت واد والت ذه الم له
  مثل هذا السلوك، مبادئ التزييت ، تطبيقات على تصميم السطوح لمقاومة التآكل والبلى .

Study of principles of friction and wear behavior of materials and of those material properties 
that affect such behavior. Principles of lubrication. Applications to design of surfaces for 
wear resistance. 

Textbooks :الكتب المقررة

Friction, wear, lubrication: a textbook in tribology, K. C. Ludema, CRC Press, 1996 
Fundamentals of Tribology. Ramsey Gohar, Homer Rahnejat, 2008 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 409  :همك 409 الرقم والرمز*   

Course Title: Materials Selection in Design :اختيار المواد في التصميم اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 304 Mechanical 
Engineering Design (1) 

التصميم الهندسي همك  304  المتطلبات السابقة:
  )1الميكانيكي (

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

س األداء  واد، أس ار الم ات اختي س األداء ؛ مخطط واد،  أس واص الم ية، خ واد الهندس نيف الم تص
  التي تشتمل على عوامل لألشكال الهندسية، دراسات حالة .

Classification of all engineering material; Materials properties; Performance indices; 
Materials selection charts; Performance indices with geometry factors; Case studies 

Textbooks :الكتب المقررة

Materials Selection in Mechanical Design, 5th edition, M. F. Ashby, Butterworth-Heinemann, 
2016. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 411  :همك 114 الرقم والرمز*   

Course Title: Advanced Manufacturing 
Processes 

  أساليب التصنيع الحديثة اسم المقرر:

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 312 
Manufacturing Processes (1) 

  1اساليب التصنيع همك  312  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

دم و  نيع المتق ى التص ارا ف ر انتش دة و األكث ة وعدي ات متنوع ن عملي ة ع رر مقدم ذا المق يغطى ه س
ادة  ائص الم ين خص ة ب ة الوثيق ذلك العالق تج و ك ميم المن ام بتص ع األهتم ات م اهيم و التقني ذلك المف ك

  و عملية التصنيع.

This course will provide the student with an introduction, concepts and technologies of 
various advanced manufacturing processes, which are widely utilized in industry with 
emphasis on the product design and interrelationships between the material properties and 
the manufacturing process. 

Textbooks :الكتب المقررة

Materials and Processes In Manufacturing, De Garmo, Black, Kohser, Tenth Edition, Wiley. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  واألكاديمية:شؤون التعليمية لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 412  :همك 124 الرقم والرمز*   

Course Title: Metal Forming and Metal 
Cutting Analysis 

  تحليل وتشكيل المعادن اسم المقرر:

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 312 
Manufacturing Processes (1) 

  1اساليب التصنيع همك  312  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

نيف ناعة،  تص ي الص كيل ف اليب التش ادن،  أس كيل المع ل تش ن تحلي داف م كيل، األه اليب التش أس
كيل  ي تش ياب ف اط االنس د أنم ية، تحدي ة األساس رق التحليلي ة، الط ادات مركب أثير إجه ت ت ة تح اللدون
ادن،  غيل المع ا تش ادن: ميكانيك غيل المع ات تش ة . نظري فائح المعدني كيل الص ة تش ادن، قابلي المع

ة " إرنس ص، نظري ة الق ات زاوي كل عالق ادن، الش غيل المع ي تش رارة ف نت " ، الح ت" و"ميرش
د  وائل التبري ع، س ل القط أثير عوام ى، ت واع البل ى األداة، أن ر األداة  وبل ع، عم ي ألداة القط الهندس

  أثناء التشغيل، إقتصادات تشغيل المعادن.
Forming processes in industry, classification of forming processes, objectives of metal 
forming analysis. Yielding under combined stresses; Basic analytical methods; 
determination of flow patterns in metal forming; formability of sheet metals. Theory of metal 
cutting: mechanics of metal cutting, shear angle relationships, theory of Ernst and Merchant; 
Temperature in metal cutting; Cutting tool geometry; Tool wear and tool life: types of wear, 
effects of cutting parameters, cutting fluids; Economics of metal cutting. 

Textbooks :الكتب المقررة

- E. P. DeGarmo, et al., Materials and Processes in Manufacturing, 10th Edition, 
Prentice Hall. 

- William F. Hosford, Robert M. Caddell, Metal Forming: Mechanics and 
Metallurgy,4th edt., Cambridge University Press; 2011. 

- Leo Alting, Manufacturing Engineering Processes, 2nd ed., Marcel Dekker, 2007. 
 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 413  :همك 314 الرقم والرمز*   

Course Title: Manufacturing Systems :نظم التصنيع اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 313 
Manufacturing Processes (2) 

  2اساليب التصنيع  313  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

ات ي والربوت تحكم الرقم ية ، ال ادئ األساس ة ، المب ات  اآلالت الرقمي ة المجموع ناعية ، تقني الص
ة  ة ، هندس رعات العالي غيل الس غيل ، تش ز التش اج ، مراك وط اإلنت ة ، خط اج المرن ة اإلنت وأنظم
ر  ي المعاص ميم الهندس تمر ، التص وير المس اكل والتط ل المش اليب ، ح يط األس نيع : تخط التص

  للتصنيع ، التحكم وتخطيط اإلنتاج ، ضبط الجودة .

NC machines, basic principles; Numerical control and industrial robotics; Group technology 
and flexible manufacturing systems; Production lines; Machining centers; High speed 
machining; Manufacturing engineering: Process planning; Problem solving and continuous 
improvement; Concurrent engineering design for manufacturability; Production planning 
and control; Quality control 

Textbooks :الكتب المقررة

Manufacturing Systems: Theory and Practice, Chryssolouris, George , ISBN 978-0-387-
25683-2 

 
According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 414  :همك 414 الرقم والرمز*   

Course Title: CNC Machines الرقمي التحكم آالت :اسم المقرر  

Credit Hours 3(2, 0, 2) ** 2،0،2( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 313 
Manufacturing Processes (2) 

  2اساليب التصنيع همك  313  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

ه  رامج الالزم داد الب ذلك اع ى وك تحكم الرقم ات ال غيل ماكين ى تش دئى ف رر مب ل مق ذاالمقرر يمث ه
  لتشغيل هذه الماكينات

This is an introductory course to CNC Machines and CNC Programming. An introduction 
to ISO Codes for turning, milling and drilling machines. The course emphasizes on the 
selection of suitable G-Codes for describing complex contour and suitable M Codes to 
activate the machine functions. Thereby contributing to the achievement of student outcomes 
a, b, c and l. 

Textbooks :الكتب المقررة

Computer Numerical Control Simplified, Steve Krar, Arthur Gill and Peter Smid, 
Industrial Press Inc., New York, ISBN 0-8311-3133-0 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 415  :همك 514 الرقم والرمز*   

Course Title: Introduction to Railway 
Engineering 

  الحديديةمقدمة في هندسة السكك  :اسم المقرر

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 313 
Manufacturing Processes (2)  and ME 305 
Mechanical Engineering Design (2)  

 305و  2اساليب التصنيع همك  313  المتطلبات السابقة:
  )2(التصميم الهندسي الميكانيكي همك 

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

ة ات بانظم ة. مقارن كك الحديدي اميم الس ن تص ة ع ة تاريخي ات  مقدم رى. المتطلب ل األخ النق
كك  اميم الس ة؛ تص كك الحديدي ات الس عة؛ عملي ب والس تراتيجية؛ الطل وارد واالس ادية والم االقتص
ات  ابر؛ البطاني ور، المع ات، الجس ل؛ المنص ر والتحمي اس؛ الج ار المقي ة؛ اختي ة الحديث الحديدي

كك الحديد ة الس ام. عجل ي واللح انة، البراغ اء، الخرس ة، البن درجات. الرملي ات والت ة. المنحني ي
ادات  ل، اإلجه ي، الفش ر االفتراض ة: العم اكل الميكانيكي الت؛ المش ميم العج ار. تص ال المس أحم

  الحرارية، اإلنفعال، المرونة. تعقب العيوب على المسار.
Introduction and History of Railway Design; Comparisons to Other Transport Systems; 
Economy, Requirements, Resources and Strategy; Demand Tariffs and Capacity; Rolling 
Stock; Railway Operations; Modern Railways Designs; Gauge Selection; Railway Traction 
and Loading; Route Design; Platforms, Bridges, Crossings, Canopies and Depots; Sand 
Blankets, Drains, Masonry, Fasteners, Concrete, Bolts and Welds; Sleeper, Ballast and Sub-
Beds; Wheel-Rail Interface; Curves and Gradients; Track Loads; Wheel Design; Mechanical 
Problems: Life-time, Failures, Thermal, Stresses, Strains, Elasticity, Wear and Creep Issues. 
Track Defects 

Textbooks :الكتب المقررة

Modern Railway Track, By Coenraad Esveld, 2ed Edition, 2001. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 431  :همك 314 الرقم والرمز*   

Course Title: Aerodynamics ديناميكا الهواء :اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 384 Fluid 
Mechanics 

  ميكانيكا الموائعهمك  384  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

غط ر المنض ريان غي ي الس ادالت ف ية والمع ادئ األساس ة  المب ويالت المطابق ة ؛ التح ديم اللزوج وع
واح ؛  ة األل ا ؛ طريق رط كوت ة ؛ ش ة الرقيق ة األجنح ة ؛ نظري اطع األجنح ول مق ريان ح ؛ الس

  السريان حول األجنحة ذات األبعاد  المحدودة ؛ نظرية الخط الرافع ؛ طريقة الشبكة الدوامية .

Fundamental principles and equations of inviscid incompressible flow; Conformal 
transformations; Flow over airfoils; Thin airfoil theory; Kutta condition; Panel methods; 
Flow over finite wings: lifting line theory; Vortex lattice method. 

Textbooks :الكتب المقررة

Fundamentals of aerodynamics, J. D. Anderson, Jr., McGraw-Hill, 4th edition. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 4 23    *همك 234 الرقم والرمز:  

Course Title: Introduction to Flight 
Mechanics 

  ميكانيكا الطيران :اسم المقرر

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 384 Fluid 
Mechanics 

  ميكانيكا الموائعهمك  384  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

وى  رى ؛ ق ة األخ ة الهوائي ات الديناميكي ة والمكون ة واألجنح اطع األجنح ي ؛ مق و القياس واص الج خ
مود ،  دى ، الص عود ، الم دل الص ائرة : مع ة ؛ أداء الط ادالت الحرك زوم ؛ مع ر والع ع والج الرف

  الفضاء . اإلقالع والهبوط ؛ االستقرار  والتحكم ؛ علم

Properties of standard atmosphere; Airfoils, wings, and other aerodynamic components; Lift, 
drag, and moments; Equations of motion; Airplane performance: Rate of climb, range, 
endurance, take off, and landing; Stability and control; Astronautics. 

Textbooks :الكتب المقررة

Shevell, R.S “Fundamentals of Flight”., Prantice Hall USA.1985 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              محمد النعيم د. أحمد بن               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 4 33    *همك 334 الرقم والرمز:  

Course Title: Introduction to Aeroelasticity مقدمة في المرونة الهوائية :اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 384 Fluid 
Mechanics 

  ميكانيكا الموائعهمك  384  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

تو "  اح مس الي ، جن اح مث ع جن ي مقط ة ، ل ة الثابت ة الهوائي ة ، المرون ة الهوائي ي المرون ة ف مقدم
ا  ح ، ديناميك اح الماس ائرة ذات الجن دل ، الط اح الع ائرة ذات الجن وائي ، الط دفق اله ي الت دل " ف ع

دينام تاتيكي وال تقرار  االس ال إس زاز ، ال اكل االهت تعراض لمش ة ، اس ة الهوائي زاز المرون يكي ، اهت
  مقطع جناح مثالي .

Introduction to aeroelasticity, static aeroelasticity, Twisting of typical wing section, Straight 
wing in a wind tunnel, Straight wing aircraft, Swept wing aircraft, Dynamic aeroelasticity, 
Review of vibration problems, Static and dynamic instabilities, Flutter of a typical wing 
section. 

Textbooks :الكتب المقررة

Bisplighoff,R., Ashley,H. Halfman,R., ”Aeroelasticity” Addison Wesley, USA 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 4 34    *همك 344 الرقم والرمز:  

Course Title: Principles of Refrigeration مبادئ التبريد :اسم المقرر  

Credit Hours 3(2,0,2) ** 2،0،2( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 377 
Thermodynamics (2) 

  )2الديناميكا الحرارية (همك  377  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course”  ختيارىإمقرر " 10او  9 :المقررمستوى"     

رات ؛  ات ؛ المبخ واغط ؛ المكثف ديالتها ؛ الض ية وتع دورة القياس ار : ال غط البخ د بض ة التبري أنظم
ام  اص ؛ نظ د باالمتص ة التبري غوط ؛ أنظم ددة الض ة متع ة ؛ األنظم ل المنظوم دد ؛ تحلي ائل التم وس

  األنظمة المركبة ؛ أنظمة الماء والنشادر.بروميد الليثيوم : الدورة وتعديالتها ؛ 

Vapor - compression refrigeration systems: standard cycle and its modification, 
compressors, condensers, evaporators, expansion devices, multi-pressure systems; 
absorption refrigeration systems: Lithium-Bromide system, cycle and improvements, 
combined systems; Aqua-Ammonia systems. 

Textbooks :الكتب المقررة

Refrigeration and Air Conditioning, W. F. Stoecker and J. W. Jones, McGraw-Hill Book 
Co. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لوكيل الكلية لاعتماد 
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 4 44    *همك 444 الرقم والرمز:  

Course Title: Air Conditioning   تكييف الهواء :اسم المقرر  

Credit Hours 3(3,0,0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 3 87  Heat Transfer :انتقال الحرارةهمك  378  المتطلبات السابقة  

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

واء  ف اله ات تكيي ة ؛ عملي واء والتهوي د اله خين وتبري ى تس ات عل واء ؛ تطبيق ف اله ة تكيي أنظم
ال ؛  ابات األحم ي ؛ حس عاع الشمس اني ؛ اإلش ي المب رارة ف ال الح واء ؛ انتق ة اله ية ؛ نوعي األساس

  والتكييف .تصميم األنابيب والقنوات وتوزيع الهواء ؛ اختيار  المعدات ؛ التحكم في التهوية 

Air conditioning systems; HVAC applications; Basic air conditioning processes; Indoor air 
quality; Heat transmission in buildings; Solar radiation; Load calculations; Pipes and ducts 
design; Air distribution; Equipment selection; HVAC control. 

Textbooks :الكتب المقررة

F. C .McQuiston, J.D. Parker, and J.D. Spitler, Heating, Ventilating, and Air Conditioning 
Analysis and Design, 6th Edition, John Wiley & Sons. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 451  :همك 514 الرقم والرمز*   

Course Title: Mechanical Behavior of 
materials 

  السلوك الميكانيكي للمواد :اسم المقرر

Credit Hours 3(3,0,0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 304 Mechanical 
Engineering Design (1) 

التصميم الهندسي همك  304  المتطلبات السابقة:
  )1الميكانيكي (

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

اكنة  ات الس ة لإلنخالع ة األولي واد ، النظري دن للم رن ؛ والل زج الم رن ، والل وه الم يات التش أساس
  والديناميكية ، الكسر ، الكالل ، التزحف وآليات زيادة المتانة .

Material Response to Stress. Mechanical properties, Linear Elastic Behavior 
Viscoelastic Behavior, Elements of Plasticity, Dislocation Theory, Plastic Deformation, 
Strengthening Mechanisms, Fracture, Fatigue and Creep Behavior 
 

Textbooks :الكتب المقررة

Mechanical Behavior of Materials, Thomas Courtney, (2nd Edition, McGraw-Hill, 2000) 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     اامل ال   ةكينيي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME452  *    *  همك 452 الرقم والرمز: 

Course Title: Physical Metallurgy :فيزيائية الفلزات اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 254:Materials 
Engineering 

  همك هندسة المواد 254المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level: “Elective Course” ريختياإمقرر " :مستوى المقرر"     

 الحديدية السبائك:  والسبائك المعادن تصنيف ، الحرارية المعالجة ، الطور مخططات ، والتجمد االنصهار ، والطور البنية
  . الصدأ ضد والحماية الصدأ ، والتخمير التشوه طرق ، الحديدية وغير

Structure and Phase; Melting and Solidification; Phase diagrams; Heat treatment; 
Classification of metals and Alloys: Ferrous and Non-ferrous alloys; Deformation and 
Annealing Processes; Corrosion and Corrosion Protection  
 

Textbooks :الكتب المقررة

R. F. Reed-Hill, R. Abbaschian, Physical Metallurgy Principles. 3rd ed., PWS-Kent, 1992. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيامل ال   ةي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 453  *    *  همك  453 الرقم والرمز: 

Course Title: Intermediate Mechanics of 
Materials 

  المتوسط المواد ميكانيكا اسم المقرر:

Credit Hours: 3(3, 0, 0) ** 0 ,0 ,3 (3 : ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite: ME304 Mechanical 
Engineering Design I 

كي التصميم الهندسي الميكانيهمك  304 المتطلبات السابقة:
I 

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level:9 or 10 “Elective Course” يختيارإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

تعراض رق اس ة ط ة ، الطاق ي"  نظري ي ،"  بيت وارض ثن اطع ذات الع ر المق اظرة الغي زمر ، متن  ك
ص ي الق اطع والل دران ذات للمق ة الج ادات ، الرقيق ائية االجه ي الغش ل ف رية الهياك اظرةا القش  ، لمتن
ي ي الثن رن والل دن ـ الم ي ، الل ر الثن اظر غي واح المتن ة لألل ي ، الدائري رن الثن واحلأل الم تطيلة ل  المس

ة ا ، والدائري ي بم ك ف ائل ذل ر المس اظرة غي وارض ، المتن ة الع ى المحمل يات عل ة أرض ي ، مرن  الثن
  . الدائرية غير المقاطع في:  اللي تحليل ، القشرية األسطوانية للهياكل المتناظر

Review of energy methods, Betti's reciprocal theorem; bending of beams of asymmetrical 
cross-section; shear center and torsion of thin-walled sections; membrane stresses in 
axisymmetric shells; elastic-plastic bending and torsion; axisymmetric bending of circular 
plates; elastic, bending of rectangular and circular plates, including asymmetric problems; 
beams on elastic foundations; axisymmetric bending of cylindrical shells; Analysis of torsion: 
non-circulation sections.  
 

Textbooks :الكتب المقررة

J. P. Den Hartog, Advanced Strength of Materials, Textbook Publishers, 2003. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء ةكيييكانالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيامل ال   ةي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 454  *    *  454همك الرقم والرمز: 

Course Title: Aircraft Structures :هياكل الطائرات اسم المقرر  

Credit Hours: 3(3, 0, 0) ** 0 ,0 ,3 (3 : ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite: ME304 Mechanical 
Engineering Design I 

يكي التصميم الهندسي الميكان همك  304 المتطلبات السابقة:
I 

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level:9 or 10 “Elective Course” يختيارإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

رق ة ط ي الطاق ل ف ل، تحلي ي الهياك واح ثن ة، األل تقرارية الرقيق ي الالإس ل، ف ائرات، لهياك الهياك  الط
ات ية المكون ل الرئيس ائرات لهياك واع الط ال وأن ي، ؛ األحم ي الثن ص الل ل والق اداتاإلج وتحلي  ه

ر ل لعناص ية الهيك ات و األساس ماكة ذات العارض ة الس ة  ، الرقيق ل طريق آت تحلي ةالم المنش ن ركب  م
ات واص ، طبق ة الخ واد الميكانيكي ات؛ لم ات العرب بة مقارن ة نس وزن المتان ي لل واد، ف روعم الم  ش

  . فصلي

Energy methods of structural analysis, bending of thin plates, structural instability, aircraft 
structure, airframe loads, bending, shear, and torsion of open and close thin-walled beam. 
Stress analysis of aircraft components, matrix methods of structural analysis, mechanical 
properties of vehicle materials, strength-weight comparisons of  

Textbooks ررة:الكتب المق

Bruce K. Donaldson, Analysis of Aircraft Structures, 2ed Edition Cambridge Aerospace 
Series. 

 
According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء ةكيييكانالم الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيامل ال   ةي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 455  *    *  همك 454 الرقم والرمز: 

Course Title: Automotive Structures :هياكل المركبات اسم المقرر  

Credit Hours: 3(3, 0, 0) ** 0 ,0 ,3 (3 : ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite: ME304 Mechanical 
Engineering Design I 

كي التصميم الهندسي الميكاني همك 304 المتطلبات السابقة:
I 

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level:9 or 10 “Elective Course” يختيارإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

رق ة ط ي الطاق ل ف ل، تحلي ي الهياك واح ثن ة، األل تقرارية الرقيق ل، اس لهي الهياك  اك
ات ال ، العرب ي، ، األحم ص الثن ي ، الق وارض الل ة للع ة الرقيق  ةالمفتوح الجداري
ة ل ، والمغلق اد تحلي ات اإلجه ات لمكون واص ، العرب ة الخ واد الميكانيكي تعملةال للم  مس

ي ات، ف ات العرب م متطلب ل جس ة هيك ميم ، العرب م تص ن الجس وم م وذج ، األلومني  نم
  . فصلية مشاريع البالستيك، من حقيقية بمقاييس

                           
Energy methods of structural analysis, bending of thin plates, structural instability, 
Automotive structures, loads, bending, shear, and torsion of open and close thin-walled beam. 
Stress analysis of automotive components, mechanical properties of vehicle materials, body 
requirement, aluminum body design, plastic scale modeling. Term Projects. 
 

Textbooks :الكتب المقررة

Donald E. Malen, Fundamentals of Automobile Body Structure Design, SAE International, 2011.  
 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيامل ال   ةي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 456  *    *  همك 456  الرقم والرمز: 

Course Title: : Introduction to Composite 
Materials 

  المركبة المواد في مقدمة اسم المقرر:

Credit Hours: 3(3, 0, 0) ** 0 ,0 ,3 (3 : ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite: ME304 Mechanical 
Engineering Design I 

كي التصميم الهندسي الميكاني همك 304 المتطلبات السابقة:
I 

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level:9 or 10 “Elective Course” يختيارإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

 ، الرقائق نظرية ، المحاور المتعددة المرونة ، المتواصلة األلياف ذات المركبة المواد في واالنفعال ـ اإلجهاد تحليل
  . اللدائن من مركبة مواد من مصنعة هياكل على تطبيقها عند ، التصميم وفلسفة ، االنهيار نظريات

  

                           
Stress and strain analysis of continuous fiber composite materials. Orthotropic elasticity, 
lamination theory, failure criterion, and design philosophies, as applied to structural 
polymeric composites. 
 

Textbooks :الكتب المقررة

Autar K. Kaw, Mechanics of Composite Materials, CRC-LLC Press, 2005. 
 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل
  

تم                                       ا
 

              أحمد بن محمد النعيمد.                



 
ندسة قسم     انيكيامل ال   ةي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 460  *    *  همك  460الرقم والرمز: 

Course Title: : Railway Systems 
Engineering 

  الحديدية السكك أنطمة هندسة اسم المقرر:

Credit Hours: 3(3, 0, 0) ** 0 ,0 ,3 (3 : ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite: ME365 Dynamics of 
Mechanical Systems 

 المنظومات ديناميكا همك 365 المتطلبات السابقة:
 الميكانيكية

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level:9 or 10 “Elective Course” يختيارإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

ة ي مقدم ة ف كك أنظم ة، الس ميم الحديدي ارات تص اكنة المس ة، الس تقرار والمتحرك ارا اس  تالمس
وى ة، والق ابر الطولي اتيح والمع ار؛ مف ة ا. المس بكة؛ عجل دادات الش المرور؛ إع تحكم ب ار ال لمس
ل وات : التفاع اءالق زاز والضوض ار. واالهت ة القط ت وديناميكي ات واساس. ديرايلمن يات المحرك

ة ة الكهربائي كك الحديدي ة الس رعة؛ أنظم ة الس ارات فائق ف؛ القط ة لوكوموتي ة ا: المحرك؛أنظم ألنظم
ة ة الكهربائي ع الطاق ة؛ توزي ردد ، : الكهربائي تمر والمت ار المس ت، 15التي تكيل25كيلوفول . وفول

ك م الس ة دع ةأنظم ة. ك الحديدي كك الحديدي ارات الس ة. إش كك الحديدي المة الس ي س ايا ف تهالك ا. قض س
  .الطاقة

Introduction to System Railway; Static Track Design; Dynamic Track Design; Track Stability 
and Longitudinal Forces; Ballasted Track; Slab Track; Switches and Crossings; Traffic 
Control; Network Setups; Wheel-Track Interaction: Forces, Vibration and Noise; Derailment 
and Train Dynamics; Engines and Prime Movers; Train Locomotive Systems; High Speed 
Trains; Electrical Railway Systems:  Electrical Systems: Overhead, Poles, Motors, 
Thyristors; Electrical Power Distribution: AC/DC, 15kV, 25kV; Railway Support Systems; 
Railway Signaling; Safety and Special Issues; Energy Consumption. 

Textbooks :الكتب المقررة

Clifford F. Bonnett, Practical Railway Engineering, 2005. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيامل ال   ةي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 462  *    *  همك  462الرقم والرمز: 

Course Title: : : Mechanical Vibrations :االهتزازات الميكانيكية اسم المقرر 

Credit Hours: 3(3, 0, 0) ** 0 ,0 ,3 (3 : ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite: GE 202 Dynamics :الديناميكاهعم  202 المتطلبات السابقة  

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level:9 or 10 “Elective Course” يختيارإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

 درجات وماتمنظ القسرية؛ واإلهتزازات المخمدة وغير المخمدة الحرة اإلهتزازات:  واحدة حرية درجة ذات منظومات
   األعطال تشخيص الدوارة، اآلالت أساسيات ؛ لإلهتزازات والعازلة الماصة األجهزة المتعددة، الحرية

  

Single degree of freedom systems: un damped and damped free vibrations and forced 
vibrations, multi-degree of freedom systems, vibration absorbers and isolators, basics of 
rotating machinery fault diagnosis. 
 

Textbooks :الكتب المقررة

S. S. Rao. Mechanical Vibrations, Pearson Prentice Hall, latest edition. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيامل ال   ةي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 465  *    *  546همك الرقم والرمز: 

Course Title: :  Mechatronics :الميكاترونكس اسم المقرر 

Credit Hours: 3(3, 0, 0) ** 0 ,0 ,3 (3 : ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite: GE 202 Dynamics :الديناميكا هعم  202 المتطلبات السابقة  

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level:9 or 10 “Elective Course” يختيارإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

ة ات نمذج ة المنظوم ات ، الكهروميكانيكي تحكم التطبيق ميم ، وال دوائر تص ة ال ةاالل البيني  كتروني
تحكم زة وال ة لالجه ة. الميكانيكي ات تقني ذ ، المجس ارات أخ فية ، اإلش ديل التص زةا:  والتع تحكم جه  ال
دة ى المعتم ب عل تحكم الحاس دوائر لل ة بال زة المغلق االت وأجه تراتيجية.  االتص ب قالتطبي إس  والتركي
  .المتحكمات الرقميه وبرمجتها )المشغالت( والمفعالت للمجسات واالختبار

Electromechanical system modeling, control and applications. Design of electronic interfaces 
and controllers for mechanical devices. Sensor technology, signal acquisition, filtering, and 
conditioning. Microcontroller-based closed-loop control and device communications. Sensor 
and actuator selection, installation, and application strategies, PLC programming 

Textbooks :الكتب المقررة

David Pessen. Industrial automation: circuits and components, Wiley, latest edition. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيامل ال   ةي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 466  *    *  همك  465الرقم والرمز: 

Course Title: :  Rotating Machinery :الت الدوارةاال اسم المقرر 

Credit Hours: 3(3, 0, 0) ** 0 ,0 ,3 (3 : ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite : ME365 Dynamics of 
Mechanical Systems 

 المنظومات ديناميكا همك  365 المتطلبات السابقة:
 الميكانيكية

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level:9 or 10 “Elective Course” يختيارإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

 المواضيع على يزالترك مع الدوارة لآلالت والصيانة ، والتشغيل ، بالديناميكا المرتبطة واإلجراءات التحليل مواضيع
 لتآكلا وحبيبات الزيت من العينات أخذ ، الدوارة القلوب ديناميكا في مقدمة ، االهتزازات تحليل ، التربينية باآلالت الخاصة

 ناعاتص في المستخدمة المراقبة معدات ، صناعية لحاالت دراسات ، التروس وصناديق بالمحامل خاصة مواضيع ،
  . الطاقة توليد ومحطات البتروكيماويات

  

Techniques and analysis issues associated with the dynamics, operation, and maintenance of 
rotating machinery with a focus on turbo machinery issues; Vibration analysis, introductory 
rotor dynamics, oil and wear particle sampling, gearbox and bearing issues, and industrial 
case studies; Monitoring instrumentation in common use throughout the petrochemical and 
power generation industries. 

Textbooks :الكتب المقررة

M. Lalanne and G. Ferraris, Rotordynamics Prediction in Engineering, John Wiley, 1998. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:شؤون التعليمية لاعتماد وكيل ال   واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيامل ال   ةي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 467  *    *  همك  467الرقم والرمز: 

Course Title: :  Introduction to Robotics :ربوتاتال في مقدمة اسم المقرر 

Credit Hours: 3(3, 0, 0) ** 0 ,0 ,3 (3 : ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite : ME363 Mechanics of  
Machinery 

 اآلالت ميكانيكا همك  363 المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level:9 or 10 “Elective Course”  يختيارإمقرر "10او  9 :المقررمستوى"     

 ، الربوتات أشكال ، وىمست في الجاسئة األجسام حركة ، المستقبلية والربوتات التقنية تاريخ ، الشائعة الربوتات ، تعاريف
 في والعكسية يةالعاد بالطريقة الوصالت حركة دراسة.  واإلحداثيات ، الهندسية واألشكال ، الربط وعناصر ، الوصالت

 ، المسك طريقةو ، االستاتيكا ، المسار تحديد ،"  الجاكوبي"  الربوت ، األبعاد الثالثية والربوتات المعصم مستوى
  . والتحكم والديناميكا

  

Definitions, popular robots, history of technology, and future robots. Planar and spatial rigid 
body motion. Robot configurations, links, joints, geometry, and coordinates. Forward 
kinematics and inverse kinematics of planar, 3-R wrist, and 3D robots. Robot Jacobian, 
trajectory planning, statics and gripping, and dynamics and control. 
 

Textbooks :الكتب المقررة

Robert L. Norton, Kinematics and Dynamics of Machinery, McGraw Hill, Latest edition. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيامل ال   ةي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 468  *    *  همك 468 الرقم والرمز: 

Course Title: :  Mechanisms and Linkage 
Design 

 المفصلية الوصالت تصميم اسم المقرر:

Credit Hours: 3(3, 0, 0) ** 0 ,0 ,3 (3 : ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite : ME363 Mechanics of 
Machinery 

  اآلالت ميكانيكا  همك 363 المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level:9 or 10 “Elective Course” يختيارإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

 باستخدام ةمستوي وصالت من مكونة آللية والتسارع والسرعة ، الموضع تحليل ، اآلليات حركة ؛ مقدمة
 طريقة ستخدامبا اآلليات في والقوى الحركة تحليل.  الوصالت تركيبات تحليل.  المتجهة الدورة معادلة

  . فصلي مشروع ، المصفوفة وطريقة المتجانسة التحويالت

Topics include: synthesis of planar mechanisms using graphical and analytical methods; 
kinematic and kinetic analysis of planar and spatial mechanisms using computer-aided matrix 
solution methods; and analytical design of high speed cams. Engineering tools include 
general-purpose mathematical software and motion simulation software. Assigned are mini-
projects based on studied kinematic and kinetic principles combined with analytical 
formulation and computer-assisted methods for designing mechanisms. 

Textbooks :الكتب المقررة

J. K. Kimbrell, Kinematics Analysis and Synthesis, McGraw Hill, Latest edition. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيامل ال   ةي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 469  *    *  همك 469 الرقم والرمز: 

Course Title: :  Automotive Engineering :السيارات(  هندسة العربات اسم المقرر ( 

Credit Hours: 3(3, 0, 0) ** 0 ,0 ,3 (3 : ساعات المعتمدةال(**   

Course Pre-requisite : ME 365 Dynamics of  
Mechanical Systems 

 المنظومات ديناميكا  همك  365 المتطلبات السابقة:
  الميكانيكية

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level:9 or 10 “Elective Course” يختيارإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

 ديناميكا. لسواقةا وخط الفرامل ، القيادة معدات ، التعليق منظومات ، العربات هياكل ، العربات لتصميم منهجي تناول
  .. فعلي تصميم مشروع ، االستعمال ووضعية الركوب حال في األساسية العربات

Systems approach to automotive design. Automotive structures, suspension systems, steering, 
brakes, and driveline. Basic vehicle dynamics in the ride and handling modes. Team-based 
design project. 
 

Textbooks :الكتب المقررة

John B. Heywood, Internal Combustion Engines Fundamentals, McGraw Hill, Latest edition. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيامل ال   ةي

 

King Saud University 

College of Engineering 

Mechanical Engineering Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number: ME 472  *    *  همك 472 الرقم والرمز: 

Course Title: Power Plants :محطات القوى اسم المقرر 

Credit Hours: 3(3, 0, 0) ** 0 ,0 ,3 (3 : المعتمدة ساعاتال(**   

Course Pre-requisite ME 377 
Thermodynamics II 

  )2( الحرارية الديناميكا همك  377 المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات - 

Course Level:9 or 10 “Elective Course” يختيارإمقرر "10او  9 :مستوى المقرر"     

 راتدو ، البخارية لداتالمو ؛ فيها والتحكم البخارية التربينات أنواع التبريد، أبراج المكثفات، ؛ البخارية القوى دورات
  . حمالاأل منحنى تحليل ؛ والحرارة للقدرة المترافق التوليد ؛ المولفة الدورة ذات القوى محطات البسيطة؛ الغازية التربينات

  

Introduction, Steam cycle, Reheat and Regeneration, Condensers, Cooling Towers, Steam 
generators, Simple Gas turbine cycles, Combined cycles and Cogeneration cycles, Power 
Plant Load Curves, Power and desalination plants, environmental impacts related to power 
plants.      

Textbooks :الكتب المقررة

John B. Heywood, Power Plant Technology, McGraw Hill, 1984. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
لية ل اديمية:لاعتماد وكيل ال   شؤون التعليمية واأل

  
تم                                       ا

 
              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 473  :همك 473 الرقم والرمز*   

Course Title: Introduction to Combustion :االحتراق في مقدمة اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 377 
Thermodynamics II   

  )2( الحرارية همك الديناميكا 377  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course”  ختيارىإمقرر " 10او  9 :المقررمستوى"     

ف ات وص ي لآللي ول الت ا يتح ود بموجبه دات الوق ى والمؤكس ات إل راق منتج ات:  احت زة تطبيق  ألجه
راق ة احت ل عملي و: "  مث ديزل ،"  أت ة وال از وتربين ات الغ راق ومنظوم ي االحت ات ف د محط  تولي

  . االحتراق وكفاءة االحتراق عن الناجم الهواء تلوث وإعتبارات الطاقة

Description of the mechanisms by which fuel and oxidizers are converted into combustion 
products. Applications to practical combustion devices such as Otto, Diesel, gas turbine, and 
power plant combustion systems. Consideration of combustion generated air pollution and 
combustion efficiency. 

Textbooks :الكتب المقررة

B.K. Hodge and R.P. Taylor,   Analysis and Design of Energy Systems, Prentice Hall. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 474  :همك 474 الرقم والرمز*   

Course Title: Internal Combustion Engines :االت احتراق داخلى اسم المقرر  

Credit Hours 3(2, 0, 2) ** 2،0،2( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 377 
Thermodynamics 2   

  )2( الحرارية همك الديناميكا 377  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course”  ختيارىإمقرر " 10او  9 :المقررمستوى"     

طة واء دورات بواس ية اله ل ؛ القياس ود دورة تحلي واء الوق ات دورات ؛ واله ة المحرك  ؛ الفعلي
اك ي االحتك رك ف اهرة ؛ المح فع ظ وريترات ؛ الص ي األداء ؛ الكرب درة ف ى الق حب عل واء س  ؛ اله

حن ي الش ات ف ارات ؛ المحرك ي األداء اختب ات ف عال محرك رارة اإلش ات بالش عال ومحرك  اإلش
  . باألنضغاط

Air standard cycle approximation; Fuel air cycle analysis; Actual engine cycles; Engine 
friction; Detonation; Air capacity performance and supercharging; Performance tests for SI 
and CI engines. 

Textbooks :الكتب المقررة

Internal Combustion Engines Fundamentals, by J.B.Heywood, McGraw Hill, Inc. 1988.
 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              أحمد بن محمد النعيمد.                



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 475  :همك 475الرقم والرمز*   

Course Title: Energy Efficiency :كفاءة الطاقة اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 371 
Thermodynamics I   

  )1( الحرارية همك الديناميكا 371  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

اع  ي قط ة ف تهالك الطاق ل اس ية لتقلي ات الهندس ف التخصص ع مختل املة تجم ادة ش ة م اءة الطاق كف
ة،  اءة الطاق اديء كف الب بم ف الط ي تعري ادة ه ن الم ي م دف االساس انع. اله ل والمص اني، النق المب

ة،  ات الطاق تدامة، سياس ة، االس اءة الطاق ي كف ية ف اهيم اساس ة مف ة الطاق ة، عالق اد الطاق اقتص
  والبيئة.

Energy Efficiency is a multi-disciplinary course that introduces energy consumption 
reduction measures in buildings, transportation and industrial sectors. The main objective of 
the course is to provide engineering and architect students with the basic principles of energy 
efficiency, fundamental concepts, sustainability, energy policy, energy finance and energy 
and environment. 

Textbooks :الكتب المقررة

 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 476  :همك 476الرقم والرمز*   

Course Title: Solar Energy :الطاقة الشمسية اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: المعتمدة ساعاتال( **   

Course Pre-requisite: ME 378 Heat Transfer :انتقال الحرارة همك 378  المتطلبات السابقة  

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

 الشمسية الخاليا ، مكافئ مقطع الشكل ذات المركزات ؛ المستوية االلواح ، الشمسية اللواقط ، الشمسي االشعاع ، مقدمة
  .  والتبريد التحلية ، الماء تسخين ، الشمسية الطاقة تطبيقات ، الشمسية للواقط الحراري واالداء التحليل ،

Introduction, Solar radiation; Properties of materials, Methods of solar collection, Solar 
collectors: Flat plate, Concentrating parabolic, Photovoltaic; Thermal analysis and 
performance of solar collectors; Components of solar systems, Solar energy applications: 
Water heating, Desalination, Refrigeration, Power generation. 

Textbooks :الكتب المقررة

Solar Engineering of Thermal Processes” J. A. Duffie, W. A. Beckman, Wiley, 1991.
 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 477  :همك 747الرقم والرمز*   

Course Title: Energy Conversion Systems   الطاقة تحويل منظومات اسم المقرر:

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 378 Heat Transfer :انتقال الحرارةهمك  378  المتطلبات السابقة  

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

 الطاقة ، الوقود وخاليا المباشرة الطاقة تحويل ، المتجددة الطاقة منظومات ، الكفاءة العالية) المولفة( المركبة الدورات
  . والتحكم البيئية التأثيرات ، الطاقة تخزين ، للطاقة كحامل الهيدروجين ، النووية

High efficiency combined cycles; renewable energy systems; direct energy conversion and 
fuel cells; nuclear energy; hydrogen as an energy carrier; energy storage; environmental 
effects and control. 

Textbooks :الكتب المقررة

Thermodynamics: An Engineering Approach, by Cengel and Boles, 6th or Latest Edition. 
Power Plant Technology, by M.M. Elwakil
 
According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 478  :همك 847الرقم والرمز*   

Course Title: Design of Energy Systems :الطاقة منظومات تصميم اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 378 Heat Transfer :انتقال الحرارةهمك  378  المتطلبات السابقة  

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

 تمثيل ، المنظمات أداء وتقييم حساب ، الحرارية المبادالت تصميم:  االساسية والمحركات االنابيب منظومات استعراض
 فرص وتقييم تحديد ، والتشغيل المال رأس كلفة ذلك في بما االقتصادي التقييم ، المنظومات في األمثلية ، المنظومات

   االستثمار
Review of piping systems and prime movers; design of heat exchangers; evaluation of 
system performance; system simulation; system optimization; economic evaluation 
including capital and operating cost estimations and evaluation of investment 
opportunities. 

Textbooks :الكتب المقررة

Analysis and Design of Energy Systems, B.K.Hodge, Robert. P. Taylor , Amazon.com  

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 479  :همك 947الرقم والرمز*   

Course Title: Water Desalination :تحلية المياه اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 378 Heat Transfer :انتقال الحرارةهمك  378  المتطلبات السابقة  

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

 التأثيرات متعددة التحلية ؛HSF  المراحل متعدد الوميض:  الملوحة إلزالة الحرارية الطرق – المياه تحلية أساسيات
MED ، ،التحليل العكسي، التناضح الشمسية،؛ البخر لوحات منها، والتخلص الرطوبة زيادة البخار، ضغط  التجمد 

  .النانو وتقنية التحلية الغشاء، عبر بالبخر التحلية الكهربي،
Potable water resources and need for desalination, Fundamentals of desalination, Overview 
and classification of desalination techniques, Single and multiple effect evaporation, Vapor 
compression, Single and Multi stage flash distillation, Reverse Osmosis, Hybrid processes, 
Dual Purpose Power and Desalination plants, Desalination powered by renewable energy 
sources, Economic analysis, Brine discharge management.    

Textbooks :الكتب المقررة

Fundamentals of salt Water Desalination, H.T. El Dessouky and H.M. Ettouney, Elsevier, 
2002. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              بن محمد النعيمد. أحمد                



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 481  :همك 814الرقم والرمز*   

Course Title: Introduction to 
Computational Fluid Dynamics 

  الحسابية الموائع ديناميكا مقدمة اسم المقرر:

Credit Hours 3(2, 0, 2) ** 2،0،2( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 384 Fluid 
Mechanics 

  الموائع همك ميكانيكا 384  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

 انسياب على ذلك ويشتمل الفيزيائية االجراءات نمذجة ، المحددة االجسام طريقة ، الجزئية التفاضلية المعادالت تصنيف

العامة. الحاسوب كودات ، الرقمية الحلول في والدقة االستقرار تقييم ، الحساب وشبكات ، والكتلة الحرارة وإنتقال ، المائع

Classification of partial differential equations; finite volume methods; modeling of physical 
processes including fluid flow and heat and mass transfer; computational grids; assessment 
of stability and accuracy of numerical solutions, use of general purpose computer codes.        

Textbooks :الكتب المقررة

An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method. H. K. 
Versteeg and M. Malalasekera. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              د. أحمد بن محمد النعيم               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 482  :همك 284الرقم والرمز*   

Course Title: Gas Dynamics :ديناميكا الغازات اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 384 Fluid 
Mechanics 

  الموائع همك ميكانيكا 384  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

 احادي انسياب إلى العاملة المسألة تقليل ، لالنضغاط القابلة الموائع النسياب االساسية المعادالت واستنباط استعراض

 ، الحرارة إضافة مع المحور االحادي االنسياب ؛ وبدونه االحتكاك مع فنية في المحور االحادي االنسياب ، المحور

 .  والمائلة العمودية الصدمة من الناتجة الموجات

Derivation and review of basic equations of compressible fluid flow; Reduction of the 
general problem to 1-D flow; 1-D flow in nozzles with and without friction; 1-D flow with 
heat addition; normal shock and oblique shock waves. 

Textbooks :الكتب المقررة

J.E. John and T. Keith, Gas Dynamics,  Prentice Hall, 2006. 

According to Approved Mechanical 
Engineering Department Plan Starting from 
Academic Year 2018/2019 G 

 ً  من ابتداء الميكانيكية الهندسة لقسم المعتمدة للخطة طبقا
  هـ 1439/1440الجامعي  العام

*The official teaching language at the college of engineering is English. 
**(X, Y, L) X = Lectures; Y = Tutorials; L = Lab 

  
  

  شؤون التعليمية واألكاديمية:لاعتماد وكيل الكلية ل
  

  الختم                                    
 

              محمد النعيم د. أحمد بن               



 
ندسة قسم     انيكيةامل ال   ي

 

King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 483  :همك 384الرقم والرمز*   

Course Title: Introduction to Propulsion   :النفاث الدفع في مقدمة اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 384 Fluid 
Mechanics 

  الموائع همك ميكانيكا 384  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

 وخواص وأداء محل ، البناء تفاصيل ، متغيرة مساحة في احتكاك بدون واالنسياب األساسي المحور األحادي االنسياب
 والضواغط ، العادم وفنيات ، الدخول ، أداء تحليل.  النفاث والدفع ، التربينية والمراوح ، النفاث والدفع ، الدفع أجهزة

 حرارة درجة في والتغيير والسرعة ، الضغط وتأثير ـ الدفع ــــــــ التي والعوامل ـ الدفع معادلة.  والتربينات ، والحوارق
 السائل الدفع ذات الصواريخ محركات ، الصواريخ محركات أداء خصائص.  الدفع زيادة طرق ـ للضاغط الداخل الهواء

 .  المراحل والمتعددة األحادية الكيميائية الصواريخ ، الصواريخ طيران أداء ، الصلب أو
Basic one-dimensional flow isentropic flow with area change, Construction details, working 
and performance characteristics of propellers, ramjets, turbojets, turbofans, turboprop jets. 
Performance analysis of inlets, exhaust nozzles, compressors, burners, and turbines. The 
thrust equation - Factors affecting thrust - Effect of pressure, velocity and temperature 
changes of air entering compressor - Methods of thrust augmentation.  Performance 
characteristics of rockets engine. Liquid and solid propellant rocket motors. Performance of 
rocket flight, Single and multi-stage chemical rockets. 

Textbooks :الكتب المقررة

Saeed Farokhi “Aircraft Propulsion”,First Edition, JhonWiley, ISBN: 978-0-470-03906-9. 
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King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 485  :همك 485الرقم والرمز*   

Course Title: Fluid Machinery   :آالت الموائع اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 384 Fluid 
Mechanics 

  الموائع همك ميكانيكا 384  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

 ؛ ومكوناتها   التربينية لآلالت الكفاءة تعاريف ؛ التربينية لآلالت أويلر معادلة ؛ الموائع لسريان األساسية المعادالت

 .أبعاد 3 في السريان اعتبارات بعض ؛ القطرية نصف التربينية اآلالت ؛ المحورية التربينية اآلالت

Measuring concepts; Basic description of fluid machines and their types; Basic equations as 
applied to turbo machines; Stage and component efficiency; Performance and analysis of 
axial pumps, compressors and turbines; Performance and analysis of radial pumps, 
compressors and turbines; Performance and analysis of wind and hydraulic turbines. 

Textbooks :الكتب المقررة

Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery by: Dixon and Hall Sixth 
Edition 
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King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 487  :همك 748الرقم والرمز*   

Course Title: Air Pollution Control :الهواء تلوث فى التحكم اسم المقرر  

Credit Hours 3(3, 0, 0) ** 3،0،0( 3: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 384 Fluid 
Mechanics 

  الموائع همك ميكانيكا 384  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 or 10 “Elective Course” ختيارىإمقرر " 10او  9 :مستوى المقرر"     

 لمعدات تطبيقات.  والموائع – الجسيمات ديناميكا.  الهواء بملوثات والتحكم للتوليد الفيزيائية والمبادئ الكيميائية االساسيات
 الملوثات تكون ، القماشية المرشحات ، المركزية الطرد بقوة تعمل التي العوازل ، بالجاذبية المرسبات:  بالتلوث التحكم

 . بالتلوث التحكم االمتزازو و االمتصاص ابراج وتصميم امتزاز و وإمتصاص األحتراق أثناء والحبيبات
Fundamental chemical and physical principles of generation and control of air pollutants, 
Fluid-Particulate Dynamics, Applications to pollution control equipment: Gravity Settlers; 
Centrifugal Separators; Fabric Filters; Pollutant and particle formation during combustion; 
Gas adsorption and absorption fundamentals and tower/column design, Pollution control 
strategies. 

Textbooks :الكتب المقررة

Air Pollution Control Equipment Calculations, Louis Theodore, John Wiley & Sons, 2008.
Fundamentals of Air Pollution, DANIEL A. VALLERO, Academic Press, 4th Ed., 2008. 
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King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 496  :همك 964الرقم والرمز*   

Course Title: Graduation Project I :1-مشروع التخرج  اسم المقرر  

Credit Hours 2(2, 0, 0) ** 2،0،0(2: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: Completion of 129 cr. 
Hr. + completion of levels 1-7 

 وانهاء معتمدة ساعة 129 إتمام  المتطلبات السابقة:
  7إلي1 من المستويات

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 9 “Compulsory Course” جبارىإمقرر " 9 :مستوى المقرر"     

همك) تجربة وخبرة عملية لفصلين دراسيين و يتناول فيها الطالب في 497همك و  496يعتبر مشروع التخرج (
اختيار المستويات العليا مسائل هندسية مفتوحة ويضعون الحلول لها . ويتوجب على الطالب أثناء الفصل األول إقتراح أو 

مشروع ، واختيار المشرف ، وتقديم مقترح مبدئي . ويجب تسليم مقترح نهائي مكتمل مع نهاية الفصل األول يشمل على 
تفاصيل وخلفية البحث ، والمهام ، والجدول الزمني ، والميزانية ودراسة الجدوى األولية ، ويجب التأكيد على الممارسات 

 حرفية . ويشجع بشدة على المشاريع الجماعية.األخالقية في الهندسة والبحث ، وال
The first in a two-part course sequence applying an integrated system design approach on a 
team-based project, open-ended problem with realistic constraints. Team effort and both oral 
and written presentations are a part of the experience. Important topics are presented in the 
lectures including the design process, design tools, engineering communication, engineering 
ethics, and intellectual property. 

Textbooks :الكتب المقررة
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King Saud University 
College of Engineering 
Mechanical Engineering 

Department 

Course Description   وصف مقرر دراسي  

Course Code and Number:  *  ME 497  :همك 794الرقم والرمز*   

Course Title: Graduation Project 2 :2-مشروع التخرج  اسم المقرر  

Credit Hours 2(2, 0, 0) ** 2،0،0(2: ساعات المعتمدةال( **   

Course Pre-requisite: ME 496 Graduation 
Project 1  

  1-مشروع تخرج همك 496  المتطلبات السابقة:

Course Co-requisite:   -  المرافقة:                المتطلبات- 

Course Level: 10 “Compulsory Course” جبارىإمقرر " 10 :مستوى المقرر"     

 وتسليم وإكمال ، توضيح ملصق أو ، الشفهي اكمال نموذج للتصميم والتقديم.  األول الجزء في التخرج مشروع إكمال
 المقرر إلنهاء أساسي كمتطلب المشروع عن مكتوب نهائي تقرير

Continuation of the design project stared in ME 496.  Completion of the team designed 
functional working model, oral presentation and submission of final written report of the 
design project are essential requirements for the completion of the course. 

Textbooks :الكتب المقررة
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