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 نبذة عن كلية الهندسة
كلية الهندسة هي إحدى كليات الجامعة األسمرية اإلسالمية ،ومقرها مدينة زليتن ،أنشئت كلية الهندسة بعد
التوسع الذي شهدته الجامعة والمتمثل في توجهها إلى اإلهتمام بالعلوم التطبيقية بنا ًء على قرار وزارة
التعليم العالي رقم (..............للعام 2013م) ،إضافةً إلى كونها جامعةً ذات طبيعة إسالمية تعنى بالعلوم
الشرعية واإلنسانية.
وتتكون الكلية من عدة أقسام علمية وهي قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية ،وقسم الهندسة المدنية ،وقسم
الهندسة الكيميائية ،وقسم الهندسة الكهربائية والحاسوب .كما تسعى الكلية إلى افتتاح أقسام أخرى كلما
أمكن ذلك ،ووفقا ً إلحتياجات المجتمع وتوجهات الجامعة.

 رؤية الكلية
الريادة والتميز في ترسيخ مفاهيم التعليم الهندسي المتطور لتكون الكلية صرحا علميا بارزا ً محليا
وعالميا.

 رسالة الكلية
اكتساب المعرفة وتنميتها لدى الطالب وتحفيزهم نحو المنافسة والتميز ،وبناء الشخصية الهندسية
القيادية الكفؤة ذات المهارات اإلبداعية الخالقة ،القادرة على محاكاة القضايا الهندسية وإيجاد الحلول
العلمية والعملية الناجعة والمجدية وفقا لمعايير الدقة والجودة ،إسهاما منها في نهظة وإزدهار المجتمع
وتلبية احتياجاته واستمرارية الشراكة في بناءه.

 أهداف الكلية
 تخريج المهندس الكفؤ القادر على المنافسة في سوق العمل محليا وعالميا. اإللتزام بالمعايير األكاديمية العلمية ،وتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومناسبة إلعداد مهندسين أكفاء. التحديث الدوري للمقررات والتحقق من تطابقها مواكبة للتطور والتحديث ،وتلبية الحتياجاتوأهداف البرامح الدراسية ومخرجاتها.
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 تحسين قدرات هيئة التدريس ،وجذب الكفايات العالية إلى الكلية. تقديم الخدمات واإلستشارات الهندسية المتميزة لكافة مكونات وشرائح المجتمع. -التواصل مع بيوت الخبرة وتبادل الخبرات في البرامج والعلوم الهندسية محليا وعالميا.

 مكتب مسجل الكلية
يقوم مكتب المسجل بالكلية بإستقبال الطالب الجدد و إتمام إجراءات قيدهم من حيث التحقق من إستيفاء
الشروط والمستندات المطلوبة للقبول والتسجيل ومنح ارقام القيد وبطاقات التعريف .ويتبع إدارة المسجل
عدة أقسام وهي قسم القبول والتسجيل و قسم النشاط الطالبي وقسم الخريجين وقسم الوسائل التعليمية،
وكذلك قسم الخدمة اإلجتماعية.

 مكتب الجودة وتقييم األداء
يعنى مكتب الجودة وتقييم األداء باإلشراف على تطبيق شروط ومعايير الجودة واإلعتماد المعمول بها في
الجامعات الليبية والصادرة عن المركز الوطني لضمان جودة التعليم ،كما يعمل المكتب على ضمان
استيفاء معايير الجودة واإلعتماد وسالمة اإلجراءات من خالل المراجعة الدورية لهذه المعايير ،إضافة إلى
وضع الخطط واالّليات الالزمة لتحقيق برامج الجودة بالكلية وفقا لألهداف المرسومة وشروط الجودة
ومواصفاتها .ومن هذه االّليات التي تبنى عليها خطة عمل مكتب الجودة وتقييم األداء وضع البرامج
الزمنية لنشر ثقافة الجودة في الكلية بما يتفق مع رؤية ورسالة وأهداف الكلية ،باإلضافة إلى إعداد وثائق
توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية بالكلية ،كما يقوم المكتب بالمراجعة الدورية للوائح الكلية
وملفات أعضاء هيئة التدريس والطلبة وطرح استبانات التقييم وغيرها.
يقوم المكتب بعقد لقاءات مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وفنيي المعامل والموظفين في إطار
تعريفهم بالجودة وأهميتها ونشر ثقافتها في الوسط العلمي .وفي هذا السياق يقوم المكتب بتصميم مطويات
ونشرات تهتم بهذه الجوانب وتوزيعها على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين في الكلية.
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 النشاط الطالبي والثقافي
يهتم قسم النشاط الطالبي بتنظيم المناشط الثقافية والرياضية بالكلية ،وكذلك تنظيم مشاركات طالب الكلية
واإلشراف عليها في البرامج والنشاطات التي تنظم على مستوى الجامعة أو خارجها وغيرها من البرامج
والمسابقات التي تشارك فيها الكلية في المحافل والمعارض وغيرها.

 مكتبة الكلية
أنشئت الكلية مكتبة علمية تحوي عددا ً من الكتب والمراجع التي يحتاج إليها الطالب وأعضاء هيئة
التدريس إستكماال للعملية التعليمية ،يتم تصنيفها وتبويبها وفقا لألساليب العلمية ،وبالمكتبة منظومة
الكترونية تنظم لروادها استخدام محتوياتها من حيث تقديم خدمات المطالعة واإلعارة ،إضافة إلى ذلك تم
انشاء مكتبة إلكترونية لسد احتياجات الطالب الذين يمكنهم اإلستفادة منها عن طريق الحواسيب الموجودة
في المكتبة وفي معمل الحاسبات بالكلية .وتسعى الكلية مدعومة بإدارة الجامعة إلى توفير مزيدا ً من الكتب
والمراجع العلمية والهندسية والمجالت والدوريات المتخصصة إلثراء المكتبة وتطويرها بشكل دوري
بالمصادر الورقية واإللكترونية.

 معامل الكلية
يعتبر الجانب التطبيقي والعملي أحد أركان العملية التعليمية في كلية الهندسة ،وهو المكمل للجانب
األكاديمي ،وانطالقا ً من ذلك فإن الكلية تسعى ألن يكون من أولوياتها توفير المعامل و المختبرات التي
يحتاج إليها الطالب في مختلف التخصصات.
وتوجد بالكلية معامل مختلفة منها معامل الخرسانات ومعامل أجهزة الحواسيب .كما يتم توظيف
البرمجيات التطبيقية المتطورة للمساعدة في ترسيخ المفاهيم التطبيقية للدروس النظرية.

 قسم الدراسة واإلمتحانات
قسم الدراسة واإلمتحانات في الكلية يتولي اإلشراف على النتائج ورصد الدرجات وحساب المعدالت
الفصلية والتراكمية للطالب .كما يتولى القسم اإلشراف على لجان اإلمتحانات والمراقبة باإلضافة إلى
تشغيل منظومة التسجيل والدراسة واإلمتحانات بالكلية .ويقوم القسم بالتنسيق بين األقسام العلمية في وضع
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الجداول الدراسية وتغطية المقررات المشتركة بأعضاء هيئة التدريس .ومن مهام القسم البث في طلبات
النقل بين األقسام وكذلك طلبات اإلنتقال إلى الكلية من الكليات والجامعات األخرى .ومن مهام القسم أيضا ً
إعداد قوائم بأسماء الطالب واستخراج بطاقات التعريف وكذلك تنظيم الجداول الدراسية وجداول
اإلمتحانات والقاعات وكذلك توزيع المراقبات لإلمتحانات بالتنسيق مع األقسام العلمية .كما يقوم قسم
الدراسة واإلمتحانات بإعداد التقارير عن سير العملية التعليمية واإلمتحانات.

5

 1439ه
 2017م

كلية الهندسة

الحئحة ناا الدراسة
واإلمتحانات والتأديب
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الفصل األول
أحكا عامة
مـــادة ()1
كلية الهندسة بالجامعة األسمرية اإلسالمية ومقرھا مدينة زليتن ھي إحدى المؤسسات التعليمية التي تهدف
إلى إعداد الكفايات العلمية في مختلف التخصصات الهندسية والقيام بالدور القيادي الفعال ،على مستوى
المدينة والبالد بشكل عام ،في حل المشاكل الهندسية والتقنية وتأھيل المهندسين ورفع كفاية الخبرات
للمؤسسات العلمية والتقنية والصناعية داخل الدولة الليبية من أجل اإلسهام الفعال فى تطبيق المعرفة
الهندسية في كل المجاالت العلمية.
مـــادة ()2
تطبق أحكام ھذه الالئحة على جميع طلبة المرحلة الجامعية المسجلين بكلية الهندسة بالجامعة األسمرية
اإلسالمية.
مـــادة ()3
يمنح الدارسون بعد استيفائهم لمتطلبات الحصول على المؤھل درجة االجازة المتخصصة في العلوم
الهندسية ((البكالوريوس)) من القسم المختص ،وتعتمد من قبل الجامعة بعد التصديق عليها من إدارة الكلية.
مـــادة ()4
لغة الدراسة والتعليم بالكلية ھي اللغة العربية ،كما يمكن استخدام اللغة اإلنجليزية كذلك.
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الفصل الثاني
أقسا الكلية
مـــادة ()5
تضــم كلية الهندسة ،باإلضافة إلى القسم العام ،األقسام العلمية التاليــة -:
 .1قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب
 .2قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية.
 .3قسم الهندسة الكيميائيــة.
 .4قسم الهندسة المدنيـــــة.
يجوز لمجلس الجامعة إضافة أي قسم أو إلغاؤه بناء على اقتراح مجلس الكلية.

الفصل الثالث
الناا الدراسي
مـــادة ()6
 .1تكون الدراسة بالكلية وفقا لنظام الفصول الدراسية بواقع فصلين دراسيين في العام الدراسي الواحد،
يعرف أولهما بفصل الخريف والثاني بفصل الربيع.
 .2تكون مدة الدراسة في كل فصل دراسي ثمانية عشر أسبوعا ( )18بما في ذلك فترتا التسجيل
واالمتحانات ،على أال تقل فترة الدراسة الفعلية عن أربعة عشر( )14أسبوعا.
 .3يبدأ العام الدراسي بناء على قرار مجلس الكلية المستند لقــــــرار وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي بالدولة الليبية بالخصوص.
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. .4يتم تحديد فترة التسجيل وتجديد القيد وتنزيل المواد وحذف المواد وإضافتها واالمتحانات النهائية
في كل فصل دراسي بناء علي محضر اجتماع مجلس الكلية وبما يتوافق مع قرار وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي الذي نصت عليه الفقرة ) (3من ھذه المادة.
 .5تكون ھناك عطلة بين فصلي الخريف والربيع لمدة ال تقل عن أسبوعين.
 .6يجوز لألقسام حسب اإلمكانات المتاحة إعداد برامج دراسية علمية ميدانية خالل العطلة الصيفية أو
زيارات ميدانية خالل الدراسة على أن ال تتعارض ھذه البرامج مع أي برامج أخرى.
 .7يجوز لمجلس الكلية وفي حاالت اضطرارية تعديل بداية الدراسة ونهايتها في كل فصل دراسي بعد
موافقة مجلس الجامعة وبما ال يؤثر على البرنامج الدراسي.
 .8يجوز تنظيم فصل دراسي صيفي إذا دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب أحد األقسام العلمية بعد
موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة ،على أال تقل مدة الدراسة الفعلية به عن ثمانية ( )8أسابيع
ويكون اختياريا ألعضاء ھئية التدريس والطلبة وبما ال يتعارض مع البرنامج الدراسي للكلية.

الفصل الرابع
ناا القبول واإلنتقال
مـــادة ()7
يحــدد مجلس الكلية أعداد الطالب الذين يمكن قبولهم وفقا إلمكانات الكلية في بداية كل فصل دراسي.
مـــادة ()8
يشترط لقبول الطالب بالكلية ما يأتي-:
 .1أن يكون الطالب حاصال على الشهادة الثانوية العامة من إحدى الثانويات الليبية أو ما يعادلها من
الشهادات المعترف بها من جهات االختصاص و أن يكون متفرغا للدراسة بالكلية.
 .2أن يكون الئقا صحيا وقادرا على متابعة الدروس العلمية والنظرية.
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 .3أن ال تكون قد مضت أكثر من سنتين على حصوله على الشهادة الثانوية العامة أو التخصصية.
 .4أن يكون حاصال على النسبة المئوية المقررة وفق ضوابط التنسيب المقررة من قبل
وزارة التعليم العالــــي.
 .5أن يكون حسن السيرة والسلوك.
 .6أن يجتاز امتحان القبول بنجا ح.
 .7أن تنطبق عليه جميع األسس والضوابط التي تقررھا الجهات المختصة بشأن قبول الطالب
وتنسيبهم في بداية كل عام أو فصل دراسي حسب األحوال .وفي حال عدم صدور أي ضوابط
جديدة يتم التقيد بالضوابط الصادرة في السنة السابقة.
 .8إذا كان المتقدم للدراسة من غير الليبيين ،فيشترط فيه أن يكون مقيما بليبيا إقامة اعتيادية طيلة مدة
الدراسة ،وأن يؤدي نفقات الدراسة والرسوم المقررة وفقا للوائح والنظم المعمول بها في الجامعات،
وذلك دون اإلخالل بالضوابط التي تقررھا الجهات المختصة في ھذا الشأن.
 .9اإللتزام بأي شروط أخرى صادرة من مجلس الجامعة أو مجلس الكلية.
مـــادة ()9
يجوز لعميد الكلية بعد موافقة لجنة المعادلة بالكلية قبول الطلبة المنتقلين من كليات جامعية أخرى معترف
بها في حدود اإلمكانات المتاحة لألقسام ،وذلك حسب الشروط التالية :
 .1أال يكون الطالب مفصوال من كليته األصلية ألسباب علمية أو تأديبية أو ألي أسباب أخرى.
 .2أن يلتزم الطالب الراغب في االنتقال بتقديم المستندات المطلوبة معتمدة من جهات االختصاص
على أن تحتوي على المقررات التي سبق له دراستها ،ومحتويات ھذه المقررات قبل بداية الفصل
الدراسي الذي سيدرس فيه بشهر على األقل.
 .3يجب أال يقل المعدل العام للطالب في دراسته الجامعية بالكلية المنتقل منها عن ) )%65خمسة
وستين بالمائة بالنسبة لألقسام الهندسية )  )%75خمسة وسبعين بالمائة بالنسبة للتخصصات العلمية
االخرى ،مع مراعاة الشروط الواردة في المادة ( )8من ھذه الالئحة.

10

 1439ه
 2017م

كلية الهندسة

 .4تستبعد كل المقررات التي تحصل فيها الطالب على تقدير أقل من مقبول ( ،)%50ويشترط أن
يتطابق المحتوى العلمي للمقررات المعادلة بنسبة ال تقل عن ( ) %75من محتوى المقررات
المعادلة بها.
 .5يدرس الطالب المنتقل المقررات التي لم يسبق له دراستها أو التي لم تعادل له ،وذلك وفقا للبرنامج
الالزم للتخرج بالقسم المختص.
 .6المقررات التي تمت معادلتها ال يتم حسابها ضمن المعدل التراكمي العام للطالب.
 .7أن تكون الوحدات التي تعادل للطالب أقل من نصف الوحدات الالزمة للتخرج بالقسم المختص.
 .8يتم احتساب المدة التي قضاھا الطالب في الكلية المنتقل منها ضمن مدة الدراسة المسموح بها
للحصول على الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية.

الفصل الخامس
ناا التسجيل واإلرشاد
مـــادة ()10
يمنح الطالب رقم تسجيل عند قبوله للدراسة بالكلية ،ويتكون رقم التسجيل من ثمانية أرقام كما يلي :-
-1الثالثة األرقام األولى من اليمين تدل على الرقم التسلسلي للطالب بالكلية.
-2الرقمان الرابع و الخامس يدالن على السنة الدراسية التي التحق فيها الطالب بالكلية.
-3الرقم السادس إما ) (1ويدل على فصل الخريف أو ) (2ويدل على فصل الربيع .
. -4الرقمان السابع والثامن ) (08يدالن على رقم الكلية في الجامعة.
مـــادة ()11
 .1يفتح لكل طالب ملف علمي من نسختين ،نسخة أصلية وتحفظ بمكتب التسجيل بالكلية ،ويجب أن
تحوي جميع النسخ األصلية من نماذج التسجيل والنتائج النهائية لكل فصل دراسي ،أما النسخة
الثانية من ھذا الملف العلمي فتكون عند مرشد الطالب بالقسم الذي يتولى إرشاد الطالب علميا فيما
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يخص االختيار األصح للمقررات الدراسية ،وذلك حسب الخطة والجداول الدراسية واالمتحانات
المعلنة من قبل األقسام المختصة وبما ال يتعارض مع مواد ھذه الالئحة.
 .2يكلف القسم مرشدا علميا لكل طالب لإلشراف على برنامجه الدراسي ،الذي يشمل التسجيل المبدئي
والمساعدة في اختيار المواد الدراسية وحساب المعدل الفصلي والعام وإخطاره باإلنذارات إن
وجدت أوال بأول كلما أمكن ذلك وبالتعاون مع مكتب مسجل الكلية.
 .3علىى الطالىب مراجعىة مرشىده لتسىلم صىورة معتمىدة مىن القسىم لكىل نمىاذج التسىجيل ونتىائج
المقىررات الدراسىية فىي نهايىة كىل فصىل دراسىي لإلحاطىة بكىل التغيىرات التىي تحىد

علىى

سيرته العلمية باستمرار.
مـــادة ()12
 .1تتم اجراءات تسجيل الطلبة الجدد للفصل الدراسي من قبل مكتب التسجيل بالكلية.
 .2يقوم الطالب في بداية كل فصل دراسي بتجديد قيده وفقا للنموذج الخاص بذلك خالل مدة ال تتجاوز
أسبوعين ،ويعد الطالب غائبا بعد ھذه المدة ما لم يقدم مبررا مقبوال لغيابه في مدة ال تتجاوز
األسبوع الثالث من بدء تجديد القيد ،على أن يقوم الطالب بدفع غرامة التأخير حسب ما تنص عليه
التشريعات النافذة.
 .3إذا لم يتقدم الطالب بإجراءات تجديد قيده وتسجيل المقررات الدراسية في المواعيد المحددة في
الفقرة ( )2من ھذه المادة ،عــــد الطالب منقطعا عن الدراسة بسبب غير مشروع مالم يقدم طلبا
لوقف القيد مبينا فيه األسباب التي دعته لذلك.
- .4يجب على الطالب التسجيل في المقررات أوال بأول ،وذلك حسب االعتمادية العلمية للمقررات
الدراسية المعتمدة من قبل األقسام المختصة و قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية ،وال يجوز التسجيل
في مواد متقدمة قبل دراسة المقررات التمهيدية.
 .5ال يسمح للطالب بالتسجيل في المقررات ذات المستوى ) (300إال إذا كان قد سبق له تسجيل
المقررات ذات المستوى ) )100وال يسمح له بدراسة المقررات ذات المستوى ) )400إال إذا كان
قد سبق له تسجيل المقررات ذات المستوى ) (200فأقل ،وال يسمح بدراسة المقررات ذات
المستوى ) (500إال إذا كان قد سبق له تسجيل المقررات ذات المستوى ) ( 300فأقل.
 .6يسجل الطالب في مشروع التخرج في آخر فصلين دراسيين المتوقع تخرجه فيهما.
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 .7الحد األدنى للتسجيل ھو ) (14أربع عشرة وحدة دراسية في كل فصل دراسي كلما أمكن ذلك ،إال
إذا لم يتبق للطالب ھذا العدد الستكمال كل المقررات ،وأن يكون متوقعا تخرجه في ذلك الفصل،
كما ال يجوز له التسجيل في أكثر من ) (19تسع عشرة وحدة دراسية إال إذا كان معدله العام أكثر
من ) (75 %خمسة وسبعين بالمائة على أن ال يزيد على الحد األعلى ) (22اثنتين وعشرين
وحدة دراسية بأي حال من األحوال في الفصل الدراسي الواحد.
 .8يجوز للطالب إيقاف قيده بعد موافقة رئيس القسم المختص و اعتماد عميد الكلية خالل شهر من
بداية الفصل الدراسي وذلك لمرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته ،ويجوز لمجلس الكلية الموافقة على
إيقاف القيد للمرة الثانية في حالة قبوله للعذر المقدم من الطالب ،وال تحسب مدة إيقاف القيد ضمن
مدة الدراسة .كما يجوز تقديم طلبات وقف القيد للطالب إلى مجلس الجامعة بصورة استثنائية
لفصلين اّخرين إذا تطلبت ظروفه ذلك.
مـــادة ()13
يتم توزيع الطلبة الجدد على األقسام بعد إنجاز) )22اثنتين وعشرين وحدة دراسية فما فوق ،وذلك
حسب رغباتهم وقدراتهم العلمية وكذلك إمكانات األقسام واحتياجات المجتمع من التخصصات
الهندسية وفق النسب المعتمدة من مجلس الكلية.
مـــادة ()14
يجوز للطالب أن ينتقل من قسم إلى آخر بعد موافقة القسمين المعنيين ،وبالتنسيق مع قسم الدراسة
واالمتحانات في موعد ال يتجاوز الفصل الرابع وبشرط عدم حصوله علي أكثر من إنذارين ،مع
احتفاظ الطالب باإلنذارات المتحصل عليها بالقسم المنتقل منه ،وفي حالة قبول الطالب بالقسم
الجديد ،يتم حذف المقررات التي ال تتطابق مع الخطة الدراسية بالقسم المنتقل إليه ،كما ال يجوز
للطالب االنتقال أكثر من مرة واحدة خالل فترة دراسته الجامعية مهما كانت األسباب.
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الفصل السادس
الدراسة واالمتحانات
مـــادة ()15
يدرس الطالب للحصول على اإلجازة التخصصية البكالوريوس في العلوم الهندسية مقررات دراسية ال تقل
عن ( )150وحدة دراسية ،وال تزيد عن ( )160وحدة دراسية ،يحددھا القسم المختص ،ويعتمدھا قسم
الدراسة واالمتحانات بعد موافقة مجلس الكلية ،علما بأن الوحدة الدراسية عبارة عن محاضرة نظرية
واحدة لمدة ساعة واحدة أسبوعيا ،أو درس عملي لمدة ساعتين أسبوعيا خالل فصل دراسي واحد.
مـــادة ()16
تصنف المقررات الدراسية على النحو التالي:-
 .1مقررات علوم إنسانية.
 .2مقررات علوم أساسية.
 .3مقررات ھندسية أساسية.
 .4مقررات ھندسية تخصصية
 .5مقررات اختيارية يحددھا القسم المختص
مـــادة ()17
 .1يــعدُّ الطالب ناجحا في المقرر الدراسي إذا تحصل على مجموع درجات بنسبة ) (% 50خمسين
بالمائة على األقل في ھـــذا المقرر.
 .2تحسب تقديرات كل مقرر على أساس أعمال الطالب خالل الفصل الدراسي وامتحان نهاية الفصل،
بنسبة ) (%40ألعمال الفصل و ) (% 60لالمتحان النهائي.
 .3يستثنى من أحكام الفقرة ) (2من ھذه المادة المقررات العملية وما في حكمها ،ويترك أمر تحديدھا
وحساب تقديراتها للقسم المختص.
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 .4يجب أن تشمل أعمال الفصل الدراسي امتحانا دوريا واحدا على األقل ،وتدخل االمتحانات الشفهية
والتقارير واالمتحانات الملحقة غير المعلن عنها مسبقا في أعمال الفصل الدراسي.
 .5في حال عدم استكمال الطالب لمشروع التخرج بنهاية الفصل األول المسجل به ترصد له)درجة
مستمر) وعلى الطالب في ھذه الحال التسجيل في المشروع للمرة الثانية على أن ترصد له الدرجة
المتحصل عليها بنهاية الفصل الثاني.
 .6تقدر درجات الطالب وكذلك التقدير العام بناء على المعدل العام من صفر إلى مائة حسب الجدول
التالي:
التقدير
ممتاز
جيد جدا
جيد فقط
مقبول
ضعيف
ضعيف جدا

النسبة
من  %85إلى %100
من  %75إلى أقل من %85
من  %65إلى أقل من %75
من  %50إلى أقل من %65
من  %35إلى أقل من %50
أقل من %35
مـــادة ()18

تتم متابعة حضور وغياب الطالب وفق اآللية التي يضعها القسم المختص بالتنسيق مع قسم الدراسة
واالمتحانات بما يضمن سير الدراسة على الوجه األكمل.
مـــادة ()19
إذا حالت ظروف طارئة دون تغطية ( )%75من مفردات المقرر الدراسي ،يلغي رئيس القسم المقرر
الدراسي لجميع الطلبة المسجلين به ،وذلك بعد موافقة قسم الدراسة واالمتحانات بالكلية ،وعميد الكلية،
ويتعين على الطلبة إعادة تسجيل ھذا المقرر في أول فصل دراسي يعرض فيه .وال يعد من الظروف
الطارئة بأي حال من األحوال تغيب الطالب عن حضور المحاضرات و الدروس العملية بدون مبرر.
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مـــادة ()20
يجوز للطالب قبل التخرج إعادة بعض الوحدات التي تحصل فيها على تقدير مقبول بما ال يزيد على ()6
وحدات دراسية خالل فترته الدراسية للرفع من معدله التراكمي ،بشرط أن يكون قد أنجز عدد ( )100وحدة
دراسية على األقل وأن ال يكون لديه مواد متبقية قد سبق له الرسوب فيها ،كما يشترط عدم المطالبة بالدرجة
السابقة مهما كانت الدرجات الجديدة.
مـــادة ()21
يتولى أستاذ كل مادة إجراء االمتحانات الجزئية ،وإعالن نتائجها للطالب وعليه إعادة أوراق اإلجابة
للطالب لالستفادة من معرفة أوجه القصور في إجاباتهم ،وعليه تقديم كشف كامل بالنتائج إلى القسم
المختص على أن يتولى القسم اعتمادھا وإعالنها للطالب ثم إحالتها إلى قسم الدراسة واالمتحانات قبل بداية
االمتحانات النهائية.
مـــادة ()22
يتم احتساب المعدل الفصلي للطالب بضرب عدد الوحدات الدراسية لكل مقرر في الدرجة المتحصل عليها
الطالب في ذلك المقرر ثم يقسم مجموع النقاط على العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب بالفصل
الدراسي نفسه مع تقريب النتائج إلى أقرب رقمين عشريين ،ويحسب المعدل التراكمي بطريقة حساب
المعدل الفصلي مع مراعاة طرح وحدات المواد المعادة ،وذلك وفقا للمعادلة اآلتية:

المعدل التراكمي =

مجموع النقاط التراكمية−مجموع النقاط المعادة
مجموع الوحدات المسجلة التراكمية−مجموع الوحدات المعادة

مـــادة ()23
تعتمد النتائج النهائية الفصلية من طرف معدّ النتيجة ومراجعها ،ثم رئيس القسم العلمي المختص ثم قسم
الدراسة واإلمتحانات بالكلية ثم عميد الكلية ،أما قوائم الخريجين في كل فصل ،فيتم اعتمادھا من طرف معد
النتيجة ومراجعها ثم رئيس القسم العلمي المختص ثم قسم الدراسة واإلمتحانات بالكلية ثم عميد الكلية ثم
وكيل الشؤون العلمية للجامعة.
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مـــادة ()24
يشكل عميد الكلية في نهاية كل فصل دراسي ،لجنة لتسيير االمتحانات النهائية واإلشراف عليها تسمى
(لجنة االمتحانات والمراقبة) تتولى الشؤون المتعلقة بسير االمتحانات وتنظيمها ،وللجنة أن تستعين بمن
تراه مناسبا من أعضاء ھيئة التدريس أو الموظفين في وضع الجداول والمراقبة لسير االمتحانات.
مـــادة ()25
تختص لجنة االمتحانات والمراقبة بكل ما يتعلق بسير االمتحانات وتنظيمها ،ولها على وجه الخصوص:
 )1إعداد الجدول العام لالمتحانات بالتنسيق مع األقسام العلمية.
 )2إعداد جدول المالحظة والمراقبة بالتنسيق مع األقسام العلمية واإلدارية بالكلية.
 )3إعداد محاضر ضبط الغش واإلخالل بسير نظام االمتحانات والمراقبة وإحالة حاالت الغش
إلى عميد الكلية التخاذ اإلجراء الالزم وفق أحكام ھذه الالئحة.
 )4أي اختصاصات أخرى تكلف بها على أن يتضمن ذلك قرار تشكيلها.
مـــادة ()26
يقوم قسم الدراسة واالمتحانات باألتي :
 )1تسلُّم كشف الدرجات لكل مقرر بعد توقيعه من األستاذ المكلف بتدريس المقرر واعتماده من
رئيس القسم المختص.
 )2رصد الدرجات بمنظومة التسجيل والدراسة واالمتحانات.
مـــادة ()27
إذا كان الطالب ملتزما بدراسته ،وقد أدى متطلبات أعمال الفصل الدراسي كما ينبغي دون تغيب أو إھمال
ثم تغيب عن أداء اإلمتحان النهائي في أي مقرر ،فيجوز عندئذ أن يمنح فرصة إعادة االمتحان بعد موافقة
عميد الكليـــة وبشرط أن يتقدم بأحد المبررات اآلتية:
أ -كان يوم اإلمتحان المتغيب عنه مريضا نزيال بالمستشفى.
17

 1439ه
 2017م

كلية الهندسة

ب -وفاة أحد أقاربه من الذين تربطهم به صلة قرابة من الدرجة األولى ،وذلك خالل فترة ال تزيد عن
أربعة أيام من تاريخ االمتحان المتغيب عنه.
ج -أي عذر قاھر تقبله لجنة االمتحانات والمراقبة.
مـــادة ()28
يحق للطالب الراسب التقدم بطلب لمراجعة أوراق إجابته في المواد التي رسب فيها ،فيما ال يزيد عن
مقرريين دراسيين ،وفق اإلجراءات والضوابط اآلتية:
 .1يقدم طلب المراجعة إلى قسم الدراسة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام من تاريخ إعالن
النتيجة.
 .2يتم تشكيل لجنة للمراجعة من قبل القسم المختص تتكون من ثالثة أعضاء ھيئة تدريس على األقل،
وعلى اللجنة إجراء المراجعة بحضور الطالب وأستاذ المادة ،طالما أمكن ،وتقديم تقريرھا إلى رئيس
القسم.
 .3يبلغ الطالب شخصيا أو عن طريق لوحة اإلعالنات بالكلية من قبل القسم المختص بموعد اجتماع لجنة
المراجعة ،وفي حالة عدم حضور الطالب في الموعد المحدد ،تعقد اللجنة اجتماعها وتتم المراجعة.
 .4إذا ثبت صحة ا دعاء الطالب ،يتم تعديل النتيجة ،وتودع نسخة من التقرير بملف الطالب وأخرى لدى
لجنة الدراسة واالمتحانات ويطلب من أستاذ المادة تقديم تقرير مكتوب لتبرير ھذا التعديل.

الفصل السابع
اإلنذار والفصل من الدراسة
مـــادة ()29
ينذر الطالب في الحاالت اآلتية:
 .1إنذار الغياب ويعطى إذا انقطع الطالب عن الدراسة دون سبب مشروع لمدة أسبوعين متواصلين
(إنذار الغياب يعطى للطالب لمرة واحدة خالل الفصل الدراسي).
 .2إذا قل معدله التراكمي عن ( %50تقدير عام ضعيف).
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 .3إذا قل معدله الفصلي العام عن ( %35تقدير عام ضعيف جدا).
 .4إذا جمع بين الفقرتين ( )3(،)2يحسب له إنذار واحد.
مـــادة ()30
الحد األعلى لإلنذارات ھو ثالثة إنذارات ،ويجوز لمجلس الكلية منح فرصة رابعة.
مـــادة ()31
يفصل الطالب وينهى حقه في الدراسة في الكلية في الحاالت التالية:
أ -إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع لمدة فصلين دراسيين متتاليين.
ب -إذا تحصل على الحد األعلى من اإلنذارات.
ج -إذا تحصل على إنذارين متتالين بتقدير عام ضعيف جدا.
مـــادة ()32
يسمح للطالب باالستمرار في الدراسة لفرصة دراسية استثنائية ال تزيد عن فصلين دراسيين وذلك بناء على
قرار من عميد الكلية ،بشرط أن يؤدي ذلك القرار إلى إنهاء الطالب لمتطلبات التخرج.

الفصل الثامن
المخالفات التأديبية
مـــادة ()33
على الطالب االلتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه ،والحفاظ على كرامة الكلية ،بأن يسلك في
تصرفاته مسلكا يتفق مع وضعه بصفته طالبا جامعيا وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم
المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي واألصول والتقاليد الجامعية المستقرة.
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مـــادة ()34
يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعال يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح واألنظمة المعمول بها في الكلية،
داخ ل الكلية أو في أي مكان من ملحقاتها ،وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو االمتناع
عن أداء واجب.
ويظل الطالب خاضعا ألحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة حتى زوال ھذه الصفة بتخرجه
أو إلغاء تسجيله.
مـــادة ()35
ال يجوز للطالب ارتكاب المخالفات اآلتية:
 .1االعتداء على أعضاء ھيئة التدريس أو الطالب أو العاملين بالكلية أو ممتلكاتهم.
 .2االعتداء على أموال الكلية أو المرافق التابعة لها.
 .3اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات.
 .4ارتكاب أي سلوك مناف لألخالق أو أي فعل يمس النظام العام واآلداب العامة.
مـــادة ()36
يعد من مخالفات االعتداء على أعضاء ھيئة التدريس أو العاملين أو الطالب ،أعمال الشجار أو الضرب أو
اإليذاء أو السب أو القذف أو التهديد أو اإلھانة ،ويتحقق االعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى
عليه أو من دونه ،سواء ارتكب الفعل شفاھة أو كتابة أو إشارة.
مـــادة ()37
يعد من مخالفات االعتداء على أموال الكلية كل استيالء أو إتالف للمعدات أو األدوات أو االّالت والملحقات
التابعة للكلية أو إحدى مرافقها ،سواء باتالفها أو بجعلها غير صالحة لالستعمال كليا أو جزئيا وتقع المخالفة
سواء تمت بصورة عمدية أو باإلھمال.
مـــادة ()38
يعد من مخالفات اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات ما يلي :
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 .1تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات واإلفادات والوثائق والمستندات ،سواء كانت صادرة عن
الكلية أو عن غيرھا إذا كانت ذات صلة بالكلية.
 .2انتحال الشخصية بأي شكل كان سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره ،ويعد انتحاال للشخصية
دخول طالب بدال عن طالب آخر ألداء االمتحان أو استخدام طالب لوثائق تخص طالب آخر اثناء
االمتحان ،وتسري العقوبة على الطالبين ،وكل من سهل ذلك أو كان شريكا فيه من الطالب أو من
غيرھم ،أما إذا اشترك في الفعل من غير التابعين للكلية ،أحيل أمره على الجهات المختصة.
 .3إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو االمتحانات بأي صورة كانت.
 .4التأثير على األساتذة والعاملين فيما يخص سير اإلمتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرھا مما يتعلق
بشؤون الدراسة واالمتحانات.
 .5ممارسة أعمال الغش في االمتحانات أو الشروع فيها بأي صورة من الصور ،ويعد من قبيل
الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة االمتحانات أي أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات عالقة
بالمنهج الدراسي موضوع االمتحانات ،ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة االمتحانات.
 .6إدخال أي أجهزة الكترونية أوغيرھا إلى قاعة االمتحان مما يمكن استخدامها أو االستعانة بها فى
تخزين ونقل المعلومات ،ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة االمتحانات.
 .7يعد من ضمن المخالفات المخلة بنظام الدراسة واالمتحانات استعمال الطالب ألجهزة االتصال
الالسلكية (الهاتف المحمول) أثناء االمتحانات بكونها إحدى وسائل الغش.
 .8يعد مخالفة مخلة بنظام الدراسة واالمتحانات عدم ابراز بطاقة تعريف الكلية الخاصة بالطالب في
أي وقت تطلب منه أثناء االمتحانات.
 .9االمتناع عن اإلدالء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقا ألحكام الالئحة.
 .10أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
مـــادة ()39
يعد سلوكا منافيا لألخالق والنظام العام واآلداب العامة األفعال اآلتية:
 .1االعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف اآلخر وفي حال الرضا يعد الطرف اآلخر شريكا في الفعل.

 .2كل ما من شأنه خدش الحياء العام أو اإلخالل بالشرف أو المساس باآلداب العامة واألخالق
اإلسالمية وفقا للقوانين النافذة.
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 .3تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بأي صورة من الصور أو التدخين فى القاعات أو
المعامل أو الممرات أو المبانى و المنشأت التابعة للكلية.
 .4تداول األشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
 .5الظهور بمظهر غير الئق داخل الكلية أو ارتداء أزياءا منافية لآلداب العامة واألخالق اإلسالمية،
واستعمال كل ما من شأنه اإلخالل باألعراف واآلداب االجتماعية واإلسالمية.
مـــادة ()40
يعد التعداد الوارد في المواد ( )39 ،38على سبيل المثال ال الحصر ،ويعد السلوك محظورا مادام مخالفا
للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع األخالق واآلداب العامة.

الفصل التاسع
العقوبات التأديبية
مـــادة ()41
يعاقب الطالب باإليقاف عن الدراسة لمدة ال تقل عن أربعة فصول دراسية ،إذا ارتكب أحد األفعال
المنصوص عليها في المادة ( )36من ھذه الالئحة وال تحسب من ضمن مدة الدراسية .ويفصل الطالب من
الكلية إذا كان عائدا.
مـــادة ()42
يعاقب الطالب باإليقاف عن الدراسة لمدة ال تقل عن فصلين دراسيين وال تحسب من ضمن مدة الدراسية،
إذا ارتكب أحد األفعال المنصوص عليها في المادة ( )37وتضاعف العقوبة عند العودة.
وفي جميع األحوال ال يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة ،إال إذا دفع قيمة األضرار التي أحدثها
لممتلكات الكلية أو الجامعة إن وجدت.
مـــادة ()43
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة ( )38على النحو التالي:
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أ -يعاقب باإليقاف عن الدراسة لمدة ال تقل عن فصلين دراسيين ،وال تزيد عن أربعة فصول دراسية
وال تحسب من ضمن مدة الدراسة ،كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين ( )2 ،1ويفصل
الطالب من الدراسة فصال نهائيا عند العودة.
ب -يعاقب الطالب بالحرمان من دخول االمتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات المحددة في
الفقرتين ( ،)4 ،3وفي جميع األحوال يعد امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة كما
يعاقب الطالب عند ارتكابه للمخالفات المذكورة بالفقرتين ( )4 ،3أثناء سير الدراسة باإليقاف عن
الدراسة لمدة ال تقل عن فصلين دراسيين وال تزيد عن أربعة فصول دراسية وال تحسب من ضمن
مدة الدراسية.
ج -يعاقب كل من ارتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة ( )5بإلغاء نتيجة امتحاناته في الفصل
الدراسي ،وبفصل الطالب فصال نهائيا عند العودة.
د -يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( )9،8،7،6باإليقاف عن الدراسة لمدة ال تزيد
عن فصليين دراسيين ،وال تحسب من ضمن مدة الدراسة.
مـــادة ()44
يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة االمتحان تفتيش الطالب ،إذا وجدت قرائن تدعو لالشتباه بأن
في حيازته أوراقا أو أدوات أو أجهزة لها عالقة بالمقرر موضوع اإلمتحان.
كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة االمتحان إذا خالف التعليمات الصادرة عن لجنة االمتحانات
والمراقبة أو شرع في ارتكاب أعمال الغش ،وفي جميع األحوال يعد امتحانه ملغيا.
مـــادة ()45
يعاقب باإليقاف عن الدراسة لمدة ال تقل عن فصلين دراسيين ،وال تزيد على أربعة فصول دراسية ،وال
تحسب من ضمن مدة الدراسة ،كل طالب ارتكب أحد األفعال المنصوص عليها في المادة ( )39ويفصل
الطالب نهائيا عند العودة.
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مـــادة ()46
يترتب على اإليقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى االمتحانات طيلة مدة اإليقاف ،وال يجوز
للطالب االنتقال إلى أي كلية أو معهد آخر أثناء مدة سريان العقوبة.
ويحول الفصل من الكلية دون إمكانية قيد الطالب من جديد فى أي كلية أو أى مؤسسة من مؤسسات التعليم
العالي األخرى ،وعند طلب المعنى كشف درجات أو أي مستندات رسمية أخرى ،على المسجل وقسم
الدراسة واالمتحانات أن يسجل عليها عبارة "مفصول من كلية الهندسة بالجامعة األسمرية اإلسالمية"
في مكان بارز ،ويلحق ذلك بتوقيعه والختم الخاص به.

الفصل العاشر
اإلجراءات التأديبية
مـــادة ()47
على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الكلية أن يقدم بالغا عن ھذه المخالفة،
يتضمن تقريرا مكتوبا إلى مكتب عميد الكلية.
مـــادة ()48
فور اإلبالغ عن الواقعة يتعين على عميد الكلية تكليف لجنة للتحقيق من ثالثة أعضاء من ھيئة التدريس
يكون أحدھم مقرر اللجنة.
مـــادة ()49
يتم إعالم الطالب بالتحقيق قبل ثالثة أيام من موعد التحقيق ،وال يحسب اليوم الذي تم فيه اإلعالن ،ويجوز
أن يتم التحقيق فورا في حاالت الضرورة واالستعجال وخوف ضياع األدلة.
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مـــادة ()50
بعد االنتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب للتحقيق مع إعالمه به ،يقدم المكلف بالتحقيق تقريره إلى
السيد عميد الكلية.
مـــادة ()51
فور االنتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من عميد الكلية إذا رأى ذلك ،ويتكون من ثالثة
أعضاء ھيئة التدريس ،من ذوي الخبرة والدراية ،وعضو من المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن اتحاد
الطلبة ،ويرأس المجلس أقدم أعضاء ھيئة التدريس ،ويتم إعالم من تمت إحالته على المجلس المذكور
بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه ،خالل مدة ال تقل عن ثالثة أيام ،وال يحتسب اليوم الذي تم فيه اإلعالم
من بينها ،وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابيا .وال يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن
يكون عضوا بمجلس التأديب.
مـــادة ()52
يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب ،ويجوز للمجلس استدعاء الشهود ،كما يجوز له
استدعاء من قام بالتحقيق واالستعانة بمن يري وجوب االستعانة بهم.
مـــادة ()53
يتم اإلعالن عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة اإلعالنات في الكلية ،ويعد ذلك قرينة على العلم به.
مـــادة ()54
يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات األعضاء ،وال تعد نافذة إال بعد اعتمادھا من عميد الكلية ،أما
القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فال تعد نافذة إال بعد اعتمادھا من رئيس الجامعة ،وتبلغ الجامعات
والمعاھد العليا كافة في ليبيا بقرار الفصل للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول لديها.
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مـــادة ()55
يعلن قرار مجلىس التأديىب بلوحىة اإلعالنىات فىي الكليىة ،وتسىلم نسىخة منىه للقسىم العلمىي التىابع لىه الطالىب،
ونسخة لقسم الدراسة واالمتحانات بالكلية ،ونسخة لمسجل الكلية ،ونسىخة للمعنىى إذا أمكىن ذلىك ،كمىا تىودع
نسخة بالملف الشخصي للطالب.
مـــادة ()56
تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو سحب ملفه من الكلية ،وال يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم
فيها على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
مـــادة ()57
تعد قرارات المجلس التأديبية التي تصدر طبقا ألحكام ھذه الالئحة نهائية بعد اعتمادھا ،وال يجوز الطعن
فيها إال بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة.
مـــادة ()58
تسري أحكام ھذه الالئحة بما ال يتعارض مع أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم ( )501لسنة
( 2010م) بشأن الئحة الدراسة واالمتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
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األقسا العلمية
والمقررات
الدراسية
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قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية
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عن القسم:
الهندسة الميكانيكة والصناعية من العلوم الهندسية العريقة ذات األهمية المحورية في محاكاة متطلبات
موسسات الدولة الخدمية واالنتاجية والصناعية ،وتوفير احتياجاتها من الكوادر المؤهلة إلدارة عجلة التقدم
ْ
ودورة االنتاج والصناعة ،كذلك متطلبات التأسيس والتشغيل والصيانة للقالع الصناعية واالنتاجية في
مجاالت عدة ،إضافة إلى أنها احدى السبل الهامة للبحاث والمطورين في تحقيق النجاح وتطوير وتطويع
التقنية والتكنولوجيا للدفع بعجلة التقدم واإلزدهار في شتى المجاالت.
تأسس القسم سنة 2014م وهو من األقسام المؤسسة لكلية الهندسة بزليتن ،ويقوم القسم على إعداد
وتكوين المهندس القادر والمتميز في عمليات التخطيط والتصميم والتشغيل في مجاالت الهندسة الميكانيكية
والصناعية وذلك بتزويده بالعلوم األساسية والهندسية للرفع من قدراته إليجاد وتطوير الحلول المجدية فنيا
واقتصاديا في عمليات االنتاج واإلدارة الصناعية وإدارة الطاقة انتاجا بمحطاتها واستهالكا باستخدامها،
وإكسابه المعرفة والمهارات من خالل المقررات والبرمجيات المختصة في استخدام أساليب المحاكاة
والنمذجة الرياضية والتحكم اآللي وأسس التصميم ،وهندسة وإدارة منظومات االنتاج والتصنيع ،إضافة
إلى مفاهيم الجودة واالقتصاد الهندسي.
ويهدف القسم إلى تخريج مهندسين في مجال الهندسة الميكانيكية والصناعية مؤهلين علميا وفقا للمعايير
األكاديمية ،يمنحون شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية والصناعية وقادرون على المنافسة
والتميز في سوق العمل والقيام بأعباء الوظيفة الهندسية بالدقة والجودة ،إضافة إلى قدراتهم على البحث
العلمي والمساهمة في البرامج التطويرية للعمليات الهندسية في مجالهم.

29

 ه1439
 م2017

كلية الهندسة

الهندسة الميكانيكية

Mechanical Engineering
st

No.
GE111
GH111
GH121
GH131
GS111
GS121
GS131

1 Semester
Course Name
Engineering Mechanics I
Provisions of Islamic Jurisprudence

Arabic Language
English Language I
Mathematics I
Physics I
General Chemistry

GS122

2nd Semester
Course Name
Engineering Mechanics II
Workshop Technology
Engineering Drawing
Intro. to Qura'n and Sunna
English Language II
Mathematics II
Physics Lab
Physics II

No.
ME221
ME241
GH213
GS213
GS215
GS242

3rd Semester
Course Name
Engineering I Production
Thermodynamics I
Islamic Creed and Thought
Mathematics III
Statistics and probability
Computer Programing

No.
GE232
ME242
ME251
GE222
GS214
ME222

4th Semester
Course Name
Geometry Descriptive
Thermodynamics II
Fluid Mechanics I
Properties of Materials
Mathematics IV
Production Engineering II

No.
GE112
GE121
GE131
GH112
GH132
GS112
GS121L

Cts
3
2
2
2
3
3
3
18

اسم المقرر
Iھندسة ميكانيكية
اإلسالمي أحكام الفقه
اللغة العربية
Iاإلنجليزية اللغة
1 رياضيات
Iفيزياء
كيمياء عامة

Prerequisities

Cts
3
2
2
2
2
3
1
3
18

اسم المقرر
IIھندسة ميكانيكية
تقنية ورش
رسم ھندسي
القراّن والسنة مدخل إلى
IIاللغة اإلنجليزية
2 رياضيات
معمل الفيزياء
IIفيزياء

Prerequisities
GE111

Cts
3
3
2
3
3
3
17

اسم المقرر
1 ھندسة إنتاج
 ديناميكا1 حرارية
والفكر اإلسالمي العقيدة
3 رياضيات
واإلحتماالت اإلحصاء
برمجة الحاسب

Prerequisities
GS122
GS122
GH112
GS112
GS112
GS112

Cts
2
3
3
3
3
3

اسم المقرر
ھندسة وصفية
 ديناميكا2 حرارية
 ميكانيكا1 موائع
خواص مواد
4 رياضيات
2 ھندسة إنتاج

Prerequisities
GE131
ME241
GS121+GE112
GE121
GS 213
ME221

17
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No.
ME321
ME341
ME331
ME 314
ME352

5th Semester
Course Name
of Machines I Theory
Heat and Mass Transfer I
Strength of Materials I
Mechanical Drawing
Fluid Mechanics II

Cts
3
3
3
2
3

اسم المقرر
1 نظرية األت
 إنتقال1 الحرارة والكتلة
1 مقاومة مواد
رسم ميكانيكي
الموائع ميكانيكا

Prerequisities
GE112
GS121
GE 111+ GS112
GE131
ME251

اسم المقرر
2 مقاومة مواد
2 نظرية األت
 إنتقال2 الحرارة والكتلة
أقتصاد ھندسي
الكهربائية أسس الهندسة

Prerequisities

14
No.
ME332
ME322
ME342
ME331
GE315

6th Semester
Course Name
Strength of Materials II
Theory of Machines II
Heat and Mass Transfer II
Engineering Economy
Fundamentals of Elec. Engineering

Cts
3
3
3
3
3

ME331

ME321
ME341
ME222+GS215
GS122

15
No.
ME451
ME410
ME411
ME461
ME412
ME416

7th Semester
Course Name
Mechanical Vibrations
Mechanical Meas. &
Instrumentation
Internal Combustion Engine
Design of Machine Elements I
Metallurgy
Numerical Methods

Cts
3
2
3
3
2
3

اسم المقرر
إھتزازات ميكانيكية
الميكانيكية القياسات
وأجهزتها
داخلي محركات إحتراق
 تصميم أجزاء1 األت
علم معادن
العددي طرق التحليل

Prerequisities
GS214+GE112

GE315
ME352+ME341
ME314+ME332
GE121
GS214+GS242

16
No.

8th Semester
Course Name

ME412

System Dynamics & Control

ME462
ME421

Design of Machine Elements II
HVAC & Refrigeration

3
3
3

ME432

Industrial Organiz. & Management

2

ME442

Corrosion

3

Cts

14
31

اسم المقرر
ديناميكية المنظومات
والتحكم
 تصميم أجزاء2 األت
الهواء تكييف وتبريد
إدارة صناعية وتنظيم
صناعي
تأكل

Prerequisities
GS214
ME461
ME342+ME352
ME331
ME412
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9th Semester
Course Name

Production Quality Control
Hydraulic Machines

Cts
3
3
2
3

اسم المقرر
محطات توليد القدرة
الطاقة الشمسية الحرارية
السيطرة علي جودة األنتاج
األت ھيدروليكية

Prerequisities
ME242
ME341
ME432
ME352

ME563

Computational Fluid Mech. & H.T.

3

النمذجة الرياضية للمواحئع
والحراريات

ME352+ME416

ME598

Project Introduction

0

مقدمة مشروع

Compl. 123 ctS

اسم المقرر

Prerequisities
ME511
Finish 140 cts

No.
ME511
ME522
ME582
ME541

Power Plant

Thermal Solar Energy

14
No.
ME512

10th Semester
Course Name
Renewable Energy
Writing Technical Reports
Elective Course

B.SC. Project

Cts
3
1
3
4
11

الطاقات المتجددة

مادة إختيارية
مشروع التخرج

Finish 143 cts

1:- General Engineering Courses
GE111 Engineering Mechanics I

Credits: 3

Prerequisites: None

Statics of particles; forces in plane and space; statics of rigid bodies Equivalent
system of forces; equilibrium in two and three dimensions, work and energy,
analysis of trusses, frames, and machines, free body diagram; kinematic; stability
friction, centroids and center of gravity-lines, areas and volumes. Moment of inertia
of areas and masses.

GE112 Engineering Mechanics II

Credits: 3

Prerequisites: GE111

Motion in Straight line, motion in resistance medium, motion in plan and its
applications, conservation law ; motion momentum and impulse; impact theory;
rotation motion; Kinematics of a particle, Kinetics of a particle , Applications; Work,
energy and applications; Mechanical vibrations.

GE121 Workshop Technology

Credits: 2

Prerequisites: None

Introduction to manufacturing processes; primary forming processes; casting.
forging, rolling, extrusion, tube and pipe manufacture and drawing; secondary
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forming processes; bending, deep drawing, metal spinning, roll forming and powder
metallurgy; surface treatments.

GE131 Engineering Drawing

Credits: 2

Prerequisites: None

Introduction: drawing instruments, types of lines, letters and figures geometrical
constructions, dimensions, projections, principles of first angle and third angle
projection, projections applications, sectioning, section of views and hatching.

GE222 Properties of Materials

Credits: 3

Prerequisites: GE121

Atomic structure, types of bonds, metallic bonds, Co-ordination, crystalline and
amorphous materials, crystal system, structural disorder, metallic and non-metallic
(wood-plastics) materials. Properties of materials in tension, compression,
hardness, shock, shearing torsion, and bending tests, strain measurements
methods, failure, fracture of material.

GE315 Fundamentals of Electrical Eng.

Credits: 3

Prerequisites: GS122

System of unites , Powers of Ten , Prefixes, Conversion between levels of Ten,
Charge and Current, Voltage, Power and Energy , Circuit Elements, Resistance,
Ohm’s law , Series Resistors , Voltage Sources in Series , Kirchhoff’s Voltage Law
(KVL), Voltage Divider Rule(VDR), Voltage Sources and Ground, Double-Subscript
Notation, Single-Subscript Notation, Parallel Resistor, Kirchhoff’s Current law,
Current Divider Rule (CDR), Voltage Sources in Parallel, Open and Short Circuits,
Series and parallel networks, Ladder Network, The Ammeter, The Voltammeter,
Ohmmeter, Methods of Analysis:- Branch-Current Analysis, Mesh analysis, Nodal
Analysis, Network Theorems:- Thévenin’s Theorem, Norton’s Theorem,
Capacitors:- The Electric Field, Capacitance , Capacitor construction and types ,
Series and parallel Capacitors, Energy Stored by a Capacitor , Magnetic
Circuits,Inductors: - Inductance, Types of Inductors, Induced Voltage, Series and
parallel Inductors, Energy Stored by a Inductor. Principles of machines: generators and motors, Sinusoidal alternating waveforms (general format,
definitions, phase relations, average value, effective value) , Diodes: Introduction to
semiconductor materials (qualitative), device structure, basic operation,
applications Bipolar junction transistor BJT: Device structure, basic transistor
operation, applications.

2:- General Science Courses
GS111 Mathematics I

Credits: 3

Prerequisites: None

Limits, continuity, chain rule, higher derivatives, implied differentiation,
trigonometric functions, maxima, minima, point of inflection, curve sketching, Role's
theorem, mean value theorem. Definite, and indefinite integrals: Definition, area
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under a curve, area between two curves, volume of solids of revolution. Methods of
integration: integration by substitution, integration by parts.

GS112 Mathematics II

Credits: 3

Prerequisites: GS111

Methods of integration: By partial fractions, by successive reduction formula,
Transcendental functions; differentiation and integration of transcendental
functions. Complex numbers, partial differentiation applications on relative maxima
and minima, the method of Long-Range multiplier. Multiple integration with
applications.

GS121 Physics I

Credits: 3

Prerequisites: None

Waves: Wave equations, traveling waves and stationary waves, principles of
superposition, Doppler Effect. Sound: Definitions, velocity of sound in air and
material media and its variation. Velocity of transverse & longitudinal vibrations in
wires and rods. Echoes briefly. Optics: Properties of light, the electromagnetic
character of light; sources of light and their spectra, absorption & scattering,
dispersion, polarization of light.

GS122 Physics II

Credits: 3

Prerequisites: GS121

Electrostatics: charges and fields, the electric potential; electric current; the
magnetic fields, electric field in matter. Photoelectric effect, Einstein's explanation
and quantum theory of the hydrogen atom. Radioactive decay law derivation.

GS121L

Physics Lab

Credits: 1

Prerequisites: GS121

Experiments about sound, light, electricity, magnetism, heat and electrochemical
convention.

GS131 General Chemistry

Credits: 3

Prerequisites: None

Measurements and units; chemical equations and stoichiometry; structure of the
atoms – atomic weights; periodic relationships; modern electronic theory; structure
of the chemical compounds; reduction and oxidation reactions; acids and bases;
solutions; electrolytes and non-electrolytes; gases; thermochemistry and
thermodynamics; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetics – rate of
reaction; electrochemistry.

GS213 Mathematics III

Credits: 3

Prerequisites: GS112

Vector analysis, div, grad, curl, Green's, Gauss's and Stoke's theorems and their
applications. Linear algebra, matrices and their applications. Nickelodeon space,
vector space. Matrices, algebra of matrices, rank of a matrix, linear transformation,
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system of linear equations, equivalent and similar matrices, eigenvalues and
eigenvectors.

GS214 Mathematics IV

Credits: 3

Prerequisites: GS213

Ordinary differential equations, differential equations of first order and first degree,
deferent forms, nonlinear differential equations of first order, Linear differential
equations with constant coefficients; homogeneous case, method of variation of
parameters, method of undetermined coefficient, methods of Laplace transforms,
simultaneous differential equations solution of differential equations in series;
Gamma, Beta functions, Bessel functions; hyper-geometric function.

GS215 Statistics & Probability

Credits: 3

Prerequisites: GS112

Basic statistical concepts: Statistical data, measure of central tendency, dispersion,
skwness and hurtosis. Regression and correlation simple linear regression,
regression coefficient and correlation coefficient, nonlinear regression to data.
Multiple linear regression and multiple correlation coefficient. Probability: concept
of random experiment and a sample space, addition and multiplication laws of
probability; conditional probability and independence. Bay's theorem and its
application. Random variables and their probability distribution; Binomial, Poisson,
Normal, Gamma, Exponential, Uniform and Cauchy distributions and their
properties.

GS242 Computer Programing

Credits: 3

Prerequisites: GS112

Elements of C Programming , Preprocessor Directives, I/O Statements, Operators,
Conditional Statements, Loops, Functions, Character I/O functions, String Processing
functions, Math Functions, Array Manipulations, Pointers, Structures, Files and their
functions.

3:- General Humanities cources
GH111 Provisions of Islamic Jurisprudence Credits: 2

Prerequisites: None

 مقاصد, النوازل, الفتاوى, اإلجماع, القياس, القواعد الفقهية, أصول الفقه, الفقه, المقلد, التقليد, المجتهد,اإلجتهاد
, فرض الكفاية, الفضيلة, السنة المؤكدة, المباح, المكروه, السنة, الفرض و الواجب, األحكام الشرعية,الشريعة
 الفقه, الخروج من الخالف, العرف, المصالح المرسلة, سد الذرائع, السياسة الشرعية, التراخي,الرخصة و العزيمة
المقارن

GH112 Introduction to Qur’an & Sunna

Credits: 2

Prerequisites: GH111

 مع معاني بعض المفردات و المصطلحات,) يكلف الطالب بحفظ الجزء األخير من القرآن الكريم ( جزء عم
, المحكم و المتشابه, المكي و المدني, أسباب النزول, النسخ: التي تحتاج إلى بيان و المصلحات هي
, الحسن, الحديث الصحيح, التفسير بالمأثور و بالرأي و السنة, أقسام القرآن, الرسم القرآني,القراءات
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 فقه, التابعي, ما أتفق عليه الصحابة, السنن األربعة, الكتب الستة, علم الرجال, علم الجرح,الضعيف
.السنة
GH121 Arabic Language

Credits: 2

Prerequisites: None

Review to Arabic courses taken in high school including construction of Arabic
sentences, spelling and punctuation.

GH131 English language I

Credits: 2

Prerequisites: None

Introduction to the basic patterns of scientific English at the introductory stage and
thereafter deals with more advanced materials. Each covers: Intensive reading of
passage containing material to student needs with comprehension questions,
contextual references, vocabulary exercises and affixation. The study of scientific
vocabulary which includes use of dictionary, spelling rules and affixation. Revision
and study of basic English verb tenses, active and passive.

GH132 English language II

Credits: 2

Prerequisites: GH131

Description of the laboratory experiments. Study and use of the passive voice in
scientific technical English. Compound nouns. The English noun phrases, relative
clauses, deletion of relatives, relations in active and passive voice. Summary
writing.

GH213 Islamic Creed & Thought

Credits: 2

Prerequisites: GH112

, الحداثة, العولمة, العلمانية, التنصير, االستشراق, التثليث, التوحيد, اإلحسان, اإليمان, الشريعة,العقيدة
, التجديد, فقه األولويات, فقه الواقع, األصولية, التطرف, الفرق الكالمية, التصرف اإلسالمي, النهضة,الحضارة
, الديموقراطية, القومية, الشعوبية, الصهيونية, الماسونية, الرأسمالية, الشيوعية, االشتراكية,الليبرالية
 المواطنة, الدستور,المعاصرة
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قسم الهندسة المدنية
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عن القسم:
يعتبر قسم الهندسة المدنية من األقسام المؤسسة لكلية الهندسة بالجامعة األسمرية األسالمية بزليتن منذ
إنشاءها سنة  ،2014حيث يهدف القسم إلى إعداد وتخريج مهندسين أكفاء قادرين على القيام بأعباء مسيرة
البناء والتشييد بزليتن وليبيا عموما ،وذلك لدورهم الهام والرئيسي في أنشطة البنية التحتية إنشا ًء وصيانة
وتجديدا وتحدثيا.
فمجاالت عمل المهندس المدني متعددة الجوانب الهندسية ،مثل تصميم وإنشاء المنشآت الهندسية المختلفة
كالمباني والطرق والجسور والسدود المائية وشبكات مياه الشرب والري وأنظمة الصرف الصحي ،إضافة
لدوره البارز والفعال في تصميم وإدارة أنظمة النقل ومرافقها وما يتعلق بها والسالمة المرورية ،وكذلك
العناية بموارد ومصادر المياه وإدارتها الستخدامها للشرب أو للري ،وطرق معالجة مياه الصرف الصحي
وإعادة تدوريها واستخدامها ،وكذلك إيجاد الحلول والمعالجات لمشاكل التربة التي تعيق المراحل اإلنشائية
في المشاريع الهندسية ،وللمهندس المدني كذلك دور هام في إدارة المشاريع الهندسية وتحليل التكاليف
وأساليب التشييد وغيرها.
يسعى القسم إلى إعداد المهندس المتميز والقادر على اإلبداع في حقول عمل الهندسة المدنية عموما،
مستخدما لما ي تم تحصيله أثناء دراسته بالقسم من األساليب العلمية والتطبيقية والبحثية التي يتبناه القسم،
ويقوم على تطويرها وتحديثها بدمج وسائل ووسائط التكنولوجيا كالبرامج الحاسوبية وتقنيات االتصال
والتواصل والتدريب عليها في تحليل البيانات والمعلومات وإعداد التصاميم وغيرها.
يهدف القسم إلى تخريج مهندسين يحملون الشهادة العلمية البكالوريوس في اختصاص الهندسة المدنية
قادرين على المنافسة في سوق العمل محليا وعالميا ،ويساهمون في بناء ونهظة ليبيا وخدمة المجتمع.
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قسم الهندسة المدنية

Civil Engineering Departement
st

No.
GE111
GH111
GH121
GH131
GS111
GS121
GS131

1 Semester
Course Name
Engineering Mechanics I
Provisions of Islamic Jurisprudence
Arabic Language
English Language I
Mathematics I
Physics I
General Chemistry

No.
GE112
GE121
GE131
GH112
GH132
GS112
GS122

2nd Semester
Course Name
Engineering Mechanics II
Workshop Technology
Engineering Drawing
Intro. to Qura'n and Sunna
English Language II
Mathematics II
Physics II

No.
CE231
CE241
GH213
GS121L
GS213
GS215
GS242

3rd Semester
Course Name
Surveying I
Geology for Civil Engineering
Islamic Creed and Thought
Physics Lab
Mathematics III
Statistics and probability
Computer Programing

No.
GE232
CE232
CE211

4th Semester
Course Name
Descriptive Geometry
Surveying Ii
Structural Analysis I

40

Cts
3
2
2
2
3
3
3
18

اسم المقرر
I ھندسة ميكانيكية
اإلسالمي أحكام الفقه
اللغة العربية
I اإلنجليزية اللغة
I رياضيات
I فيزياء
كيمياء عامة

Prerequisities

Cts
3
2
2
2
2
3
3
17

اسم المقرر
II ھندسة ميكانيكية
تقنية ورش
رسم ھندسي
القراّن والسنة مدخل إلى
II اإلنجليزية اللغة
II رياضيات
II فيزياء

Prerequisities
GE111

Cts
3
2
2
1
3
3
3
17

اسم المقرر
I مساحة
ھندسية جيولوجيا
والفكر اإلسالمي العقيدة
معمل الفيزياء
III رياضيات
واإلحتماالت اإلحصاء
برمجة الحاسب

Prerequisities
GS112
GS112+GE112
GH112
GS122
GS112
GS112
GS112

Cts
2
3
3

اسم المقرر
ھندسة وصفية
II مساحة
I انشاءات نظرية

Prerequisities
GE111
CE241
GS111+GS215

GH111
GH131
GS111
GS121
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3
2
3
1
17

IV رياضيات
رسم مدني
خواص مواد
مواد معمل خواص

GS213
GE131
GE121
GE121

Cts
3
3
3
3
1
3
16

اسم المقرر
I التربة ميكانيكا
مقاومة المواد
II انشاءات نظرية
الخرسانة تقنية
معمل الخرسانة
عددي طرق تحليل

Prerequisities
CE301+CE241
CE211+GE222
CE211
GE222
CE321
GS214+GS242

No.
CE371
CE361
CE332
CE332L

6th Semester
Course Name
Fluid Mechanics 1
Road Engineering Design
Soil Mechanics 2
Soil Mechanics Lab.

Cts
2
3
3
1

اسم المقرر
I الموائع ميكانيكا
الهندسي للطرق التصميم
II التربة ميكانيكا
تربة معمل

CE322

Reinforced Concrete Design 1

3

I خرسانة تصميم

CE372
CE323
CE325

Fluid Mechanics Lab
Steel Design 1
Building & Architecture

1
3
2
18

معمل موائع
I تصميم فوالذ
مباني عمارة وتشييد

Prerequisities
GE112
CE331+CE232
CE331
CE331
CE211+CE301+ CE
321
CE371
CE211+CE301
CE321

No.
CE423

7th Semester
Course Name
Reinforced Concrete Design 2

Cts
3

اسم المقرر
II خرسانة تصميم

CE493

Quantities & Specifications

2

ومواصفات كميات

CE472
CE452
CE462
CE351

Fluid Mechanics 2
Hydrology
Transportation & Traffic Eng
Environmental Engineering 1

3
3
3
3
17

II الموائع ميكانيكا
ھيدرولوجيا
والمرور ھندسة النقل
I ھندسة بيئة

GS214
CE291
GE222
CE222

Mathematics IV
Civil Engineering Drawing
Properties of Materials
Properties of Materials Lab

No.
CE331
CE301
CE312
CE321
CE321L
CE396

5th Semester
Course Name
Soil Mechanics 1
Strength of Materials
Structural Analysis 2
Concrete Technology
Concrete Technology Lab
Neumerical Analysis

41
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No.
CE424
CE429
CE499
CE479
CE459
CE 444

8th Semester
Course Name
Reinforced Concrete Design III
Elective Subject
Elective Subject
Elective Subject
Elective Subject
Technical Report Writing

Cts
3
3
3
3
3
1
16

اسم المقرر
III خرسانة تصميم
اختيارية مادة
اختيارية مادة
اختيارية مادة
اختيارية مادة
فنية كتابة تقارير

No.
CE533
CE594
CE597
CE595
CE592

9th Semester
Course Name
Foundation Engineering
Const. Eng. Management
computer applications
Engineering Economy
Elective Subject

Cts
3
3
3
3
3

اسم المقرر
ھندسة أساسات
إدارة مشاريع
تطبيقات حاسوب
اقتصاد ھندسي
اختيارية مادة

Prerequisities
CE322+CE332
CE493
CE396+GS242
CE493

CE598

B.SC. Project

0

مشروع التخرج

Completing 130 Cts
+CE444

Prerequisities
CE423

GH121+GH132

15

No.

10th Semester
Course Name

Cts

اسم المقرر

Prerequisities

CE599

B. Sc. Project

5

مشروع التخرج

CE598

5
156
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قسم الهندسة الكيميائية
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عن القسم :
يعد تخصص الهندسة الكيميائية من الركائزاألساسية في عملية التنمية االقتصادية والصناعية للبلدان ويعتبر
حلقة الوصل بين العلوم والصناعة ،حيث يعنى ھذا التخصص بتصميم وتطوير العمليات الصناعية
الكيميائية ،وبتصميم وبناء وإدارة المصانع التي تكون العملية األساسية فيها ھي التفاعالت الكيميائية
وتندرج تحت ھذا التخصص العديد من العمليات والتي من أھمها عمليات انتقال المادة والحرارة .فالمهندس
الكيميائي ببساطة ھو الذي يعمل على تحويل المواد الخام الى منتجات صالحة االستعمال ،عن طريق
التدرج الصناعي في انتاجها معتمدا على المفاھيم الصناعية والعلمية الهندسية ،مع الحرص على الجانب
االقتصادي وااللتزام الدقيق بالمواصفات الفنية والبيئية للعملية االنتاجية.
وفقا من ھذا المنطلق ،فقد أنشىء قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة تزامنا مع تأسيس الكلية سنة ()2014
لتغطية احتياجات البلد المتنامية للمهندسين الكيميائيين وللمساھمة في التنمية الشاملة للبالد ،حيث يسعى
القسم إلى تحقيق طموحاته في تعميق المستوى العلمي بجانبيه االكاديمي والتقني ،كما يسعى القسم لسد
احتياجات الصناعة الوطنية العاملة بالحقول الصناعية المختلفة مثل الصناعات البتروكيميائية والصناعات
النفطية والصناعات الغدائية وصناعة االسمنت وتحلية المياه وغيرھا.
ويهدف القسم إلى تخريج كادر ھندسي متميز متخصص في مجال الهندسة الكيميائية لتغطية احتياجات
الصناعات الوطنية واالسهام في تنفيد خطط التنمية ،وكذلك إجراء االبحا

لتطوير وتنويع الصناعات

الكيميائية والنفطية ،باالضافة إلى تحديث العملية التعليمية ومواكبة التطور العلمي .
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الهندسة الكيمياحئية

Chemical Engineering
No.
GE111
GH111
GH121
GH131
GS111
GS121
GS131

1st Semester
Course Name
Engineering Mechanics I
Provisions of Islamic Jurisprudence
Arabic Language
English Language I
Mathematics I
Physics I
General Chemistry

Cts
3
2
2
2
3
3
3

اسم المقرر
I ھندسة ميكانيكية
اإلسالمي أحكام الفقه
اللغة العربية
Iاإلنجليزية اللغة
Iرياضيات
Iفيزياء
كيمياء عامة

Prerequisities

اسم المقرر
IIھندسة ميكانيكية
تقنية ورش
رسم ھندسي
القراّن مدخل إلى
والسنة
IIاللغة اإلنجليزية
IIرياضيات
معمل الفيزياء
IIفيزياء

Prerequisities
GE111

اسم المقرر
1 مقدمة ھندسة كيميائية
1 كيمياء فيزيائية
عقيدة وفكر إسالمي
3 رياضة
إحصاء و إحتماالت
برمجة حاسوب
معمل كيمياء عامة

Prerequisities
GS131
GS131
GH112
GS112
GS112
GS112
GS131

18

No.
GE112
GE121
GE131

2nd Semester
Course Name
Engineering Mechanics II
Workshop Technology
Engineering Drawing

Cts
3
2
2

GH112

Introduction to Qura'n and Sunna

2

GH132
GS112
GS121L
GS122

English Language II
Mathematics II
Physics Lab
Physics II

2
3
1
3
18

No.
CHE201
CHE211
GH213
GS213
GS215
GS242
GS131L

3rd Semester
Course Name
Cts
Introduction to Chemical Engineering I 3
Physical Chemistry I
3
Islamic Creed and Thought
2
Mathematics III
3
Statistics and probability
3
Computer Programing
3
General Chemistry Lab
1

18
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No.
CHE202
CHE221
CHE212
GE222
GS214
CHE211L

4th Semester
Course Name
Introduction to Chemical Engineering
II
Chemical Engineering
Thermodynamics I
Physical Chemistry II
Properties of Materials
Mathematics IV
Physical Chemistry Lab

Cts

اسم المقرر

3

2 مقدمة ھندسة كيميائية

3
3
3
3
1
16

CHE342
CHE331
GE315

5th Semester
Course Name
Mechanics Fluid
Chemical Engineering
Thermodynamics II
Instrumental Analysis
Organic Chemistry I
Fund. of ele.l Eng.

No.
CHE312

6th Semester
Course Name
Heat Transfer

Cts
4

CHE361

Chemical Reaction Engineering I

3

CHE332
CHE341
CHE355
CHE331L

Organic Chemistry II
Corrosion Engineering
Numerical Methods Analysis
Organic Chemistry Lab

3
3
3
1
17

No.
CHE421

7th Semester
Course Name
Mass Transfer I

Cts
3

CHE462

Chemical Reaction Engineering II

3

CHE441
CHE434
CHE451

Engineering Economics
Petrochemical Industry
Process Control

3
3
3
15

No.
CHE311
CHE322

46

Cts
4
3
3
3
3
16

ديناميكا حرارية
1 الهندسة الكيميائية
2 كيمياء فيزيائية
خواص مواد
4 رياضة
معمل كيمياء فيزيائية

Prerequisities
CHE201
CHE201
CHE211
GE121
GS213
CHE211

اسم المقرر
ميكانيكا موائع
ديناميكا حرارية
2 الهندسة الكيميائية
تحليل ألي
1 كيمياء عضوية
أسس ھندسة كهربائية

Prerequisities
CHE202

اسم المقرر
إنتقال حرارة
ھندسة تفاعالت
1 كيميائية
2 كيمياء عضوية
ھندسة تأكل
طرق التحليل العددي
معمل كيمياء عضوية

Prerequisities
CHE311

اسم المقرر
1 إنتقال مادة
ھندسة تفاعالت
2 كيميائية
إقتصاد ھندسي
صناعات بتروكيميائية
تحكم ألي

CHE221
GS131
GS131
GS122

CHE322
CHE331
GE222
GS214+GS242
CHE331

Prerequisities
CHE312
CHE361
CHE361
CHE332
CHE361
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No.
CHE422
CHE471

8th Semester
Course Name
Mass Transfer II
Gas Engineering

Cts
3
3

اسم المقرر
2 إنتقال مادة
ھندسة غاز

CHE480

Transport Phenomena

3

ظواھر اإلنتقال

CHE455

Chemical Process Safety

3

CHE431
CHE444

Unit Operation I
Technical Report Writing

3
1
16

No.
CHE521
CHE545

9th Semester
Course Name
Plant Design
Computer Application in Chemical
Engineering

Cts
3
3

السالمة في الصناعات
الكيميائية
1 عمليات موحدة
كتابة تقارير فنية

اسم المقرر
تصميم مصانع
تطبيقات الحاسوب في
الهندسة الكيميائية

CHE532

Unit Operation II

3

2 عمليات موحدة

CHE565

Elective

3

مادة إختيارية

CHE598

B. Sc. Project I

0

مشروع تخرج

Prerequisities
CHE421
CHE421
CHE421+GS21
4
CHE421
CHE312
GH121+GH132

Prerequisities
CHE422
CHE355+CHE4
22+CHE462
CHE431+CHE4
22
CHE421
Completing
125 Cts+
CHE444

12

No.
CHE580
CHE575
CHE599

47

10th Semester
Course Name
Petroleum Refinery
Chemical process simulation and
design
B. Sc. Project II

Cts
3
3
6
12

اسم المقرر
مصفاة نفط
محاكاة و تصميم
العمليات الكيميائية
مشروع تخرج

Prerequisities
CHE422
CHE422
ECE598
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1:- General Engineering Courses
GE111 Engineering Mechanics I

Credits: 3

Prerequisites: None

Statics of particles; forces in plane and space; statics of rigid bodies Equivalent
system of forces; equilibrium in two and three dimensions, work and energy,
analysis of trusses, frames, and machines, free body diagram; kinematic; stability
friction, centroids and center of gravity-lines, areas and volumes. Moment of inertia
of areas and masses.

GE112 Engineering Mechanics II

Credits: 3

Prerequisites: GE111

Motion in Straight line, motion in resistance medium, motion in plan and its
applications, conservation law ; motion momentum and impulse; impact theory;
rotation motion; Kinematics of a particle, Kinetics of a particle , Applications; Work,
energy and applications; Mechanical vibrations.

GE121 Workshop Technology

Credits: 2

Prerequisites: None

Introduction to manufacturing processes; primary forming processes; casting.
forging, rolling, extrusion, tube and pipe manufacture and drawing; secondary
forming processes; bending, deep drawing, metal spinning, roll forming and powder
metallurgy; surface treatments.

GE131 Engineering Drawing

Credits: 2

Prerequisites: None

Introduction: drawing instruments, types of lines, letters and figures geometrical
constructions, dimensions, projections, principles of first angle and third angle
projection, projections applications, sectioning, section of views and hatching.

GE222 Properties of Materials

Credits: 3

Prerequisites: GE121

Atomic structure, types of bonds, metallic bonds, Co-ordination, crystalline and
amorphous materials, crystal system, structural disorder, metallic and non-metallic
(wood-plastics) materials. Properties of materials in tension, compression,
hardness, shock, shearing torsion, and bending tests, strain measurements
methods, failure, fracture of material.

GE315 Fundamentals of Electrical Eng.

Credits: 3

Prerequisites: GS122

System of unites , Powers of Ten , Prefixes, Conversion between levels of Ten,
Charge and Current, Voltage, Power and Energy , Circuit Elements, Resistance,
Ohm’s law , Series Resistors , Voltage Sources in Series , Kirchhoff’s Voltage Law
(KVL), Voltage Divider Rule(VDR), Voltage Sources and Ground, Double-Subscript
Notation, Single-Subscript Notation, Parallel Resistor, Kirchhoff’s Current law,
Current Divider Rule (CDR), Voltage Sources in Parallel, Open and Short Circuits,
48
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Series and parallel networks, Ladder Network, The Ammeter, The Voltammeter,
Ohmmeter, Methods of Analysis:- Branch-Current Analysis, Mesh analysis, Nodal
Analysis, Network Theorems:- Thévenin’s Theorem, Norton’s Theorem,
Capacitors:- The Electric Field, Capacitance , Capacitor construction and types ,
Series and parallel Capacitors, Energy Stored by a Capacitor , Magnetic
Circuits,Inductors: - Inductance, Types of Inductors, Induced Voltage, Series and
parallel Inductors, Energy Stored by a Inductor. Principles of machines: generators and motors, Sinusoidal alternating waveforms (general format,
definitions, phase relations, average value, effective value) , Diodes: Introduction to
semiconductor materials (qualitative), device structure, basic operation,
applications Bipolar junction transistor BJT: Device structure, basic transistor
operation, applications.

2:- General Science Courses
GS111 Mathematics I

Credits: 3

Prerequisites: None

Limits, continuity, chain rule, higher derivatives, implied differentiation,
trigonometric functions, maxima, minima, point of inflection, curve sketching, Role's
theorem, mean value theorem. Definite, and indefinite integrals: Definition, area
under a curve, area between two curves, volume of solids of revolution. Methods of
integration: integration by substitution, integration by parts.

GS112 Mathematics II

Credits: 3

Prerequisites: GS111

Methods of integration: By partial fractions, by successive reduction formula,
Transcendental functions; differentiation and integration of transcendental
functions. Complex numbers, partial differentiation applications on relative maxima
and minima, the method of Long-Range multiplier. Multiple integration with
applications.

GS121 Physics I

Credits: 3

Prerequisites: None

Waves: Wave equations, traveling waves and stationary waves, principles of
superposition, Doppler Effect. Sound: Definitions, velocity of sound in air and
material media and its variation. Velocity of transverse & longitudinal vibrations in
wires and rods. Echoes briefly. Optics: Properties of light, the electromagnetic
character of light; sources of light and their spectra, absorption & scattering,
dispersion, polarization of light.

GS122 Physics II

Credits: 3

Prerequisites: GS121

Electrostatics: charges and fields, the electric potential; electric current; the
magnetic fields, electric field in matter. Photoelectric effect, Einstein's explanation
and quantum theory of the hydrogen atom. Radioactive decay law derivation.
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Prerequisites: GS121

Experiments about sound, light, electricity, magnetism, heat and electrochemical
convention.

GS131 General Chemistry

Credits: 3

Prerequisites: None

Measurements and units; chemical equations and stoichiometry; structure of the
atoms – atomic weights; periodic relationships; modern electronic theory; structure
of the chemical compounds; reduction and oxidation reactions; acids and bases;
solutions; electrolytes and non-electrolytes; gases; thermochemistry and
thermodynamics; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetics – rate of
reaction; electrochemistry.

GS213 Mathematics III

Credits: 3

Prerequisites: GS112

Vector analysis, div, grad, curl, Green's, Gauss's and Stoke's theorems and their
applications. Linear algebra, matrices and their applications. Nickelodeon space,
vector space. Matrices, algebra of matrices, rank of a matrix, linear transformation,
system of linear equations, equivalent and similar matrices, eigenvalues and
eigenvectors.

GS214 Mathematics IV

Credits: 3

Prerequisites: GS213

Ordinary differential equations, differential equations of first order and first degree,
deferent forms, nonlinear differential equations of first order, Linear differential
equations with constant coefficients; homogeneous case, method of variation of
parameters, method of undetermined coefficient, methods of Laplace transforms,
simultaneous differential equations solution of differential equations in series;
Gamma, Beta functions, Bessel functions; hyper-geometric function.

GS215 Statistics & Probability

Credits: 3

Prerequisites: GS112

Basic statistical concepts: Statistical data, measure of central tendency, dispersion,
skwness and hurtosis. Regression and correlation simple linear regression,
regression coefficient and correlation coefficient, nonlinear regression to data.
Multiple linear regression and multiple correlation coefficient. Probability: concept
of random experiment and a sample space, addition and multiplication laws of
probability; conditional probability and independence. Bay's theorem and its
application. Random variables and their probability distribution; Binomial, Poisson,
Normal, Gamma, Exponential, Uniform and Cauchy distributions and their
properties.

50

كلية الهندسة

GS242 Computer Programing

Credits: 3

 ه1439
 م2017

Prerequisites: GS112

Elements of C Programming , Preprocessor Directives, I/O Statements, Operators,
Conditional Statements, Loops, Functions, Character I/O functions, String Processing
functions, Math Functions, Array Manipulations, Pointers, Structures, Files and their
functions.

GS131L General Chemistry lab

Credits: 1

Prerequisites: GS131

Glass tools & weight apparatus; pH & conductivity apparatus; Heaters and drying
apparatus; preparing standard solutions from solid and liquid raw material;
preparation of buffer solutions; Filtration process; Separation by distillation and by
Crystallization.

3:- General Humanities cources :
GH111 Provisions of Islamic Jurisprudence Credits: 2

Prerequisites: None

 مقاصد, النوازل, الفتاوى, اإلجماع, القياس, القواعد الفقهية, أصول الفقه, الفقه, المقلد, التقليد, المجتهد,اإل جتهاد
, فرض الكفاية, الفضيلة, السنة المؤكدة, المباح, المكروه, السنة, الفرض و الواجب, األحكام الشرعية,الشريعة
 الفقه, الخروج من الخالف, العرف, المصالح المرسلة, سد الذرائع, السياسة الشرعية, التراخي,الرخصة و العزيمة
.المقارن

GH112 Introduction to Qur’an & Sunna

Credits: 2

Prerequisites: GH111

 مع معاني بعض المفردات و المصطلحات,) يكلف الطالب بحفظ الجزء األخير من القرآن الكريم ( جزء عم
, المحكم و المتشابه, المكي و المدني, أسباب النزول, النسخ: التي تحتاج إلى بيان و المصلحات هي
, الحسن, الحديث الصحيح, التفسير بالمأثور و بالرأي و السنة, أقسام القرآن, الرسم القرآني,القراءات
 فقه, التابعي, ما أتفق عليه الصحابة, السنن األربعة, الكتب الستة, علم الرجال, علم الجرح,الضعيف
.السنة
GH121 Arabic Language

Credits: 2

Prerequisites: None

Review to Arabic courses taken in high school including construction of Arabic
sentences, spelling and punctuation.

GH131 English language I

Credits: 2

Prerequisites: None

Introduction to the basic patterns of scientific English at the introductory stage and
thereafter deals with more advanced materials. Each covers: Intensive reading of
passage containing material to student needs with comprehension questions,
contextual references, vocabulary exercises and affixation. The study of scientific
vocabulary which includes use of dictionary, spelling rules and affixation. Revision
and study of basic English verb tenses, active and passive.
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Prerequisites: GH131

Description of the laboratory experiments. Study and use of the passive voice in
scientific technical English. Compound nouns. The English noun phrases, relative
clauses, deletion of relatives, relations in active and passive voice. Summary
writing.

GH213 Islamic Creed & Thought

Credits: 2

Prerequisites: GH112

, الحداثة, العولمة, العلمانية, التنصير, االستشراق, التثليث, التوحيد, اإلحسان, اإليمان, الشريعة,العقيدة
, فقه األولويات, فقه الواقع, األصولية, التطرف, الفرق الكالمية, التصرف اإلسالمي, النهضة,الحضارة
, القومية, الشعوبية, الصهيونية, الماسونية, الرأسمالية, الشيوعية, االشتراكية, الليبرالية,التجديد
. المواطنة, الدستور, المعاصرة,الديموقراطية

4:- Chemical Engineering Courses
CHE201 Intro. to chemical Eng. I

Credits: 3

Prerequisites: GS131

Introduction to engineering calculations (units and dimensions; mole unit;
temperature; pressure; basis; chemical equation and stoichiometric), Material
balances (with and without instantaneous equations; material balances for multisystems; recycle; purge and bypass), Gases, Vapors, Liquids and solids (ideal gas
law; real gas law; vapor pressure; partial pressure; saturation; partial saturation
and humidity), Material balances for vaporizing and condensation of material,
Phase rule.

CHE202 Intro. to chemical Eng. II

Credits: 3

Prerequisites: CHE201

Concepts and units of energy, Kinds of energy, Heat capacity, Calculation of
Enthalpy changes (with and without phase change), Energy balance (with and
without chemical reaction), Heat of reaction, Heat of solution and mixing,
Simultaneous use of material and energy balances for the steady state, Application
of material and energy balances on chemical plants; Unsteady state material and
energy balances.

CHE211 Physical Chemistry I

Credits: 3

Prerequisites: GS131

Basic terms; State behavior; Fundamentals and applications of thermodynamics;
Thermochemistry; Thermodynamics of homogeneous mixtures; Phase equilibria;
Chemical equilibrium.

CHE212

Physical Chemistry

Credits: 3

Prerequisites: CHE211

Chemical kinetics; Transport processes; Electrochemistry; Basic terms of chemical
physics; Physical chemistry of surfaces; Dispersion systems.
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Prerequisites: CHE201

First law of thermodynamics (Joule's experiment; internal energy; equilibrium;
phase rule; reversible processes and heat capacity), Volumetric properties of pure
fluids (Virial equation; ideal gas; equation of state; generalized correlations ), Heat
effects (standard heat of reaction; formation and combustion; heat effects of
industrial reactions), Standard law of thermodynamics (heat engine; entropy and
third law of thermodynamics), Thermodynamic properties of fluids (residual
properties and thermodynamic properties of gases), Thermodynamics of flow
processes (flow in pipes; expansion and compression pressures), Refrigeration
and liquefaction (Carnot's refrigerator; vapor compression cycle and liquefaction
processes).

CHE322 Chemical Eng. Thermodynamics II Credits: 3

Prerequisites: CHE221

Introduction, Systems of variable composition: Ideal behavior (chemical potential;
ideal gas mixture; ideal solution and Rault's law), Systems of variable composition
Non-ideal behavior (potential properties; fugacity and fugacity coefficient;
generalized correlations for fugacity coefficient; excess Gibbs energy; activity
coefficients from VLE data); Phase equilibria (Duhem's theorem; phase behavior
for vapor/liquid systems; dew point; bubble point and flash calculations; Henry’s
law), Solution thermodynamic (ideal solutions; fundamental relations for residual
and excess properties; evaluation of partial properties and property changes of
mixing), Thermodynamic properties and VLE from equation of state (properties of
fluids from Virial equations and cubic equations of states; vapor/liquid equilibrium
from cubic equation of state), Chemical reaction thermodynamics.

CHE211L

Physical Chemistry Lab

Credits: 1

Prerequisites: CHE211

Measurements of (density, viscosity, phase equilibria, kinetics of first order
reaction); Refractive index; Determination of a molecular weight (Victor Mayer),
thermodynamics of galvanic cells; Adsorption on solid surface and adsorption at
liquid surface; Solvent extraction; surface chemistry; Boiling point of binary
mixtures; Heat of mixing.

CHE311 Chemical Eng. Fluid Mechanics

Credits: 4

Prerequisites: CHE202

Units, Fluid definition and classifications, Fluid static's and applications
(manometers), Newtonian fluid, Bernoulli equation, Reynolds number, Incompressible fluids, Types of flow, Continuity equation, Friction loss and its
classification, boundary layer of (laminar and turbulent) flow. Flow measurements
(Venturi meter; orifice meter; rotameters, weirs and notches), Pumps and pumping,
Mixing, Compressible fluids (adiabatic and isothermal), Dimensional analysis,
Dimensionless groups, Compressors.
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Prerequisites: GS131

Introduction to methods of quantities analysis; Qualitative analysis (applications
and uses; neutralization curves); Introduction and application of industrial analysis
methods (atomic absorption; flame emission spectroscopy and fluorescence and
phosphorescence; ultraviolet and visible absorption spectroscopy; intra-red
absorption spectroscopy; mass spectroscopy; magnetic resonance spectroscopy;
gas analysis; chromatography; colorimetric analysis; electro-analysis methods;
potentiometry; electrodes and Red./Ox. curves; precipitated electrolysis).

CHE331 Organic Chemistry I

Credits: 3

Prerequisites: GS131

Introduction, chemical bonds and hyborized orbital, Physical and chemical
properties of organic molecules, Acids and bases in organic compounds, Effects of
chemical structure and kinetic of reactions, Hydrocarbons, Preparation and
reactions of aliphatic hydrocarbons (alkanes; alkenes; alkynes and cyclic
hydrocarbons; structure of alkanes and cycloalkanes; isomerism of alkenes and
alkynes), Unsaturated cyclic compounds, Aromatics compounds and aromatic
property, Active functional groups in organic compounds (alkyl-halides; alcohol;
phenols; sulfur derivatives; ethers; cyclic ethers and epoxides).

CHE332 Organic Chemistry II

Credits: 3

Prerequisites: CHE331

Isomerism and stereochemistry, Optic isomerism, Classification of regents and
reactions in organic compounds, Carbonyl compounds (aldehyds and ketones),
Carboxylic acids and its derivatives (ethers; acid-halides; acid anhydrides; amides
and nitriles), Amines and ammonium salts, Heterocyclic compounds molecules,
Radicals and their reactions, Effects of organic chemistry in various manufactures
(soap; destructives; pharmaceutical; dyes; paper; rayon; phenols and nitro and
nitrate compounds), Large organic molecules, Polymerization processes and
polymers.

CHE312 Heat Transfer

Credits: 4

Prerequisites: CHE311

Introduction, Steady-state one dimension, Thermal resistance (plane wall; cylinder
and sphere), Newton's law for cooling, Overall heat transfer coefficient, Fins, Heat
transfer by conduction (un-steady state), Thermal boundary layer, Empirical and
practical relations for forced convection, Reynolds-Colburn analogy. Naturalconvection systems, Condensation, Boiling, Heat exchangers, Overall heat transfer
coefficient, Fouling factor, Types of heat exchangers, Log-mean temperature
difference, Design of heat exchangers (shell and tube), Radiation heat transfer,
Design of furnace.
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Prerequisites: CHE322

Introduction, Kinetics of homogeneous reactions (rate of reaction and analysis of
rate equations), Design fundamentals of chemical reactors (mass and energy
balances), Homogeneous reactor design for isothermal conditions (ideal batch
reactors; ideal stirred tank reactors and ideal plug flow reactors), Systems of
multiple-chemical reactors, Recycled chemical reactors, Homogeneous reactor
design for non-isothermal conditions (ideal batch reactors; ideal stirred tank
reactors and ideal plug flow reactors).

CHE462 Chemical Reaction Eng. II

Credits: 3

Prerequisites: CHE361

Deviations from ideal behavior reactors (distribution function of residence time;
interpretation of data to respond by circulation model and a model reactors and
reservoirs mixing separate force; conversion in the ideal reactors), Introduction to
the design regulations to catalytic reactions, heterogeneous reaction (overall rate of
reaction; catalysts; general characteristics; adsorption on solid surfaces), Rates of
the of fluid/solid catalyst reactions, Kinetics of fluid/solid catalytic reactions,
Estimation rates and the distribution of reaction products, External transport
processes in heterogeneous reactions, Internal transport processes (diffusion with
reaction through porous media), Applications of design processes.

CHE341 Corrosion Engineering

Credits: 3

Prerequisites: GE222

Introduction, Forms of corrosion, Thermodynamics aspects of corrosion, Kinetics of
corrosion and corrosion rate measurement; Environmental effects on the rate of
corrosion, Methods of corrosion protections (cathodic protection; anodic protection
and chemical inhibitors), Corrosion testing and monitoring.

CHE355 Numerical Methods

Credits: 3 Prerequisites: GS214,GS242

Solution of systems of non-linear equations (bisection method; false position
method; secant method; Newton-Raphson method and simple fixed-point iteration),
Matrices, Solutions of systems of linear equations (Gauss elimination; LU
decomposition and Gauss-Seidel), Interpolation (Newton's divided-difference
interpolating polynomials; Lagrange interpolating polynomials and Newton-Gregory
method), Numerical integration (trapezoidal rule and Simpson's rule), Numerical
differentiation (Euler's method; Taylor series; Runge-Kutta method and Adam's
method), Partial differential equations (Finite difference of: elliptic equations;
parabolic equations and Crank-Niclson method).
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Prerequisites: CHE331

Installation of devices, Standard purity, Degree of fusion, Boiling point, Separation
and purification, Filtration, the use of separation suppression, Distillation,
Extraction, Drying, Evaporation, Qualitative analysis of the elements (carbon;
hydrogen; nitrogen; halogen; sulfur and phosphor), Diagnosis of a functional
organics, Disclosure of the main functional groups (Alkanes; alkenes; alkaynes;
alcohols; ethers; phenols; aldehydes; ketones; carboxylic acids and amines),
Manufacture of aspirin and soap.

CHE 421

Mass Transfer I

Credits: 3

Prerequisites: CHE312

Introduction to mass transfer, Principles of diffusion, Diffusion coefficients for
(gases; liquids and solids), Diffusion modes, Theories of mass transfer,
Determination of mass transfer coefficients, Wetted wall column, Shell balance for
(plane surfaces; cylinders and sphere), Absorption and stripping for both tray and
Packed columns.

CHE422 Mass Transfer II

Credits: 3

Prerequisites: CHE421

Introduction, Fully study for all distillation types which is includes (batch distillation;
vacuum distillation; continuous distillation by using McCabe-Thiele and PonchonSavarit methods; equations of top and bottom operating lines; side stream; multicomponent distillation), Liquid-Liquid extraction, Liquid-Solid extraction (Leaching),
humidification and cooling tower calculations, Evaporation, Drying of solid
materials.

CHE441

Engineering Economics

Credits: 3

Prerequisites: CHE361

Process design development of plants and industry operations, General
consideration of design, Cost estimation, Interest and investment costs,
Depreciation, Profitability, Alternative investments and replacements, Cost of mass
transfer units, Cost of heat transfer units.

CHE434 Petrochemical Industries

Credits: 3

Prerequisites: CHE332

Characteristics of petrochemical industries, Classification of petrochemical
compounds according to their sources (methane; ethylene; propylene and aromatic
hydrocarbons), Methane and derivatives (acetylene and methanol), Ethylene and
derivatives (ethylene oxide and polyethylene), Propylene and derivatives (isopropyl
alcohol; phenol and polypropylene), Aromatic cyclic hydrocarbons.

CHE 455

Safety Engineering

Credits: 3

Prerequisites: CHE421

Accident analysis; Hazards of fires, explosions, dust, noise, radiation, electrical
current and preventive methods; Hazards of toxic, corrosive and threshold limit
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values; Risk analysis exceeding the operating conditions. Required safety tools.
Case Studies. Sources of hazards, inherent hazards; Safety fundamentals in
chemical, petroleum and natural gas production processes; Health and safety in
work place, industrial hygiene, monitoring and measures; Consequence analysis;
Safety procedures and measures; Engineering code of practice, critical ethics
analysis. HAZOP.

CHE471

Gas Engineering

Credits: 3

Prerequisites: CHE421

Introduction (nature and occurrence of natural gas types of product gas; impurities
and importance of natural gas), Physical and thermodynamic properties of natural
gas, Gas/oil separation (design of different types of separation), Compression
(introduction; design of different types of compressor), Transportation (pipeline
installations), Dehydration (columns design and hydrates forms), Sweeting process
of natural gas, Liquefaction of natural gas, Storage facilities, Emphasis on the
Libyan gas industries.

CHE 480

Transport Phenomena

Credits: 3 Prerequisites: CHE421 , GS 214

Newton's law of viscosity, temperature and pressure and composition dependence
of viscosity, Kinetic theory of viscosity, Shell momentum balance, Equation of
continuity, Equation of change (isothermal), Fourier's law conductivity, Kinetic
theory of thermal conductivity, Energy balance, Equation of change (nonisothermal), Fick's law of diffusion, Kinetic theory of diffusivity, Shell mass balance,
Equation of change (multi-component), Equation of motion (laminar and turbulent),
Equation of energy (multi-component).

CHE451

Process Control

Credits: 3

Prerequisites: CHE361

Laplace transform, Stair function, Exponential function, Ramp function, Sine
function, Impulse function, Laplace inverse, Linear open-loop systems, Response
of first order systems, Response of second order systems, Linear closed-loop
systems, Introduction to control systems. Linear closed-loop systems (controllers
and final control elements; block diagram; closed-loop transfer functions; transient
response of simple control systems and stability), Frequency response
(introduction to frequency response; Bode diagram and control system design by
frequency response), Introduction to non-linear control systems.

CHE 431

Unit Operation I

Credits: 3

Prerequisites: CHE312

Concentric tube water-water heat exchanger study unit, Heat transfer apparatus,
Thermal radiation apparatus, Air-water heat exchanger study unit, Thermal
conductivity apparatus, Heat exchangers study unit, Corrosion studies, Outline of
theory on refrigeration systems.
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CHE444 Technical Report Writing

Credits: 1

Prerequisites: GH121,GH132

Introduction (Types of reports, Classification of reports). Data collection.
Presentation Methods of Data. Writing technical reports; Report preparation and
presentation; Preparation of minutes of meetings; Technical translation of
documents.

CHE 521

Plant Design

Credits: 3

Prerequisites: CHE422

Principles to report writing, Vessels design (storage tanks; drum and separator),
Heat exchangers design, Distillation and absorption columns design, Mechanical
design of the equipment.

CHE545 Computer Applications in Chemical Eng.
CHE355,CHE422,CHE462

Credits: 3

Prerequisites:

Solving problems in chemical engineering fields using computer: Problems in fluid
flow, Problems in heat transfer and mass transfer, Design of reactors, Design of
heat exchangers.

CHE 532

Unit Operations II

Credits: 3

Prerequisites: CHE431,CHE422

Gas absorption column plant, Steam-boiler with gas oil burner, Wetted wall gas
absorption column, Drawer Drier, Distillation column, Steam nozzle training unit,
Mass transfer and diffusion coefficient, Cooling towers study unit, Multi-functional
extraction plant, Continuous filtering plant, Rotary drum continuous filtering plant,
Double effect evaporator.

CHE565 Elective Course

Credits: 3

Prerequisites: CHE421

One of the following elective courses are given by the chemical engineering staff.
The courses could change depending on the availability of the staff members:
Industrial Pollution - Membrane Technology - Wastewater Treatment
Desalination – Solar Energy – Solid waste Management.

CHE 580 Petroleum Refinery

Credits: 3

–

Prerequisites: CHE422

Types of oil products, Evaluate crude oil and petroleum products, Physical
characteristics of the crude oil, Refining processes of crude oil, Main and
secondary processes in the manufacture of crude oil, Chemical treatment of
derivatives, Treatment by solvents, Evaporation and condensation processes.
Fractionation of crude oil and fractionation towers, Heat exchangers and oil
condensers of multiple mixtures, Oil furnaces and cracking and forming of various
oil cuts, Production of light and heavy fats and grease.
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Prerequisites:

Modeling and simulation; Introduction to computational tools available for the
solution of chemical and process engineering problems; Chemical process
simulators; Spreadsheets; Basic principles on diagram (block diagram, flow
chart,…), Vessels design (storage tanks; drum and separator), Heat exchangers
design, Distillation and absorption columns design, Mechanical design of the
equipment. Applications: by using Hysys, Aspen Plus simulator or Chemcad
Simulator or any simulation package.

CHE 599 B.Sc Project

Credits: 5

Prerequisites: completing 125 Cts + CHE421

Project in any of the chemical engineering fields under the supervision of chemical
engineering staff.
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قسم الهندسة الكهربية والحاسوب

60

 1439ه
 2017م

كلية الهندسة

عن القسم:
تعتبر دراسة الهندسة الكهربائية والحاسوب ،بمجاالتها المتعددة ،من الركائز األساسية في التعليم الحديث
وذلك إلرتباطها الوثيق بمظاهر الحياة العصرية ،وما تشهده من تطور مضطرد في جميع مناحيها
واستخداماتها إنما هو دليال على أهميتها وضروريتها .وتشمل الهندسة الكهربائية علوم هندسة أنظمة
القوى والقدرة الكهربية ،وهندسة اإلتصاالت ،وهندسة اإللكترونيات والحاسب ،باإلضافة إلى أنظمة
التحكم.
أنشئى قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب سنة 2014م منذ افتتاح كلية الهندسة بزليتن ،حيث يقوم القسم
بإعداد المهندس الكهربائي الكفء القادر على المنافسة والمتسلح بقدرات التفكير الهندسي الخالق ،وذلك
من خالل المقررات والبرامج التي تتضمن دراسة القوى الكهربائية وهندسة اإللكترونيات واالتصاالت
ونظم التحكم اآللي وتطبيقاته في مجال هندسة القوى الكهربائية ،ونظم توليد الطاقة الكهربائية وطرق
وتقنيات نقلها بمستويات الجهد المتعددة ،بينما تتناول الهندسة اإللكترونية الدوائر والنظم االلكترونية
وهندسة الحاسبات وأسس نظم شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية ،إضافة إلى نظم التحكم اآللي
وتطبيقاتها في الحياة العملية مثل أنظمة التحريك الكهربائي ومجاالت التحكم ،ويضم القسم أربع شعب
تخصصية وهي شعبة القوى الكهربية ،وشعبة هندسة اإلتصاالت ،وشعبة أنظمة التحكم ،وشعبة هندسة
الحاسب.
ويهدف القسم إلى تخريج كفاءات هندسية ماهرة في الهندسة الكهربائية والحاسوب يحملون شهادة
البكالوريوس ،قادرين على العمل والمنافسة في عدة مجاالت وفقا ً لتخصصهم العلمي ،ومن هذه المجاالت
محطات توليد ونقل الطاقة الكهربائية ،ومهندسو الشبكات والخطوط الكهربائية ،وفي مجال اإلتصاالت
عامة ،والمؤسسات الصناعية واالنتاجية والخدمية ،كذلك المشاركة في عمليات البحث والتطوير في
مجاالت الهندسة الكهربائية والحاسوب.
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هندسة القوى الكهربية

Power System Engineering
st

No.
GE111
GH111
GH121
GH131
GS111
GS121
GS131

1 Semester
Course Name
Engineering Mechanics I
Provisions of Islamic Jurisprudence
Arabic Language
English Language I
Mathematics I
Physics I
General Chemistry

No.
GE112
GE121
GE131
GH112
GH132
GS112
GS121L
GS122

2nd Semester
Course Name
Engineering Mechanics II
Workshop Technology
Engineering Drawing
Intro. to Qura'n and Sunna
English Language II
Mathematics II
Physics Lab
Physics II

No.
ECE200
ECE220
GH213
GS213
GS215
GS242

3rd Semester
Course Name
Fundamentals of Electrical Eng.
Basic Electronic Circuits
Islamic Creed and Thought
Mathematics III
Statistics and probability
Computer Programing

No.
ECE201
ECE221

4th Semester
Course Name
Electric Circuits I
Analog Electronic Circuits

62

Cts
3
2
2
2
3
3
3
18

اسم المقرر
Iھندسة ميكانيكية
اإلسالمي أحكام الفقه
اللغة العربية
Iاإلنجليزية اللغة
Iرياضيات
Iفيزياء
كيمياء عامة

Prerequisites

Cts
3
2
2
2
2
3
1
3
18

اسم المقرر
IIھندسة ميكانيكية
تقنية ورش
رسم ھندسي
القراّن والسنة مدخل إلى
IIاللغة اإلنجليزية
IIرياضيات
معمل الفيزياء
IIفيزياء

Prerequisites
GE111

Cts
3
3
2
3
3
3
17

اسم المقرر
مبادئ الهندسة الكهربية
الدوائر اإللكترونية أساسيات
والفكر اإلسالمي العقيدة
IIIرياضيات
واإلحتماالت اإلحصاء
برمجة الحاسب

Prerequisites
GS122
GS122
GH112
GS112
GS112
GS112

Cts
3
3

اسم المقرر
I دوائر كهربية
الكترونية تماثلية دوائر

Prerequisites
ECE200
ECE220

GH111
GH131
GS111
GS121
GS121
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ECE230
ECE270
GE222
GS214

Intr. to Digital Systems
Electric Measurements
Properties of Materials
Mathematics IV

No.
ECE302
ECE303
ECE340
ECE350
ECE360
ECE380
ME340

5th Semester
Course Name
Electric Circuits II
Electric Circuit Lab I
Electromagnetics I
Energy Conversion
Signal & Systems
Control Systems I
Thermodynamics

No.
ECE316
ECE321
ECE330
ECE342
ECE351
ECE361
ECE381

6th Semester
Course Name
Numerical Analysis
Electronics Lab
Microprocessors I
Elect. Power Eng. I
Electric Machines I
Communication Eng. I
Control Systems II

No.
ECE412
ECE434
ECE443
ECE446
ECE452
ECE422
ME440

7th Semester
Course Name
Electric Circuit Lab II
Digital Systems Lab
Elect. Power Eng. II
Power System Analysis I
Electric Machines II
Power electronics
Thermal Engines

63

3
3
3
3
18

رقمية مقدمة أنظمة
قياسات كهربية
خواص المواد
IVرياضيات

ECE220
ECE200
GE121
GS213

Cts
3
1
3
3
3
3
3
19

اسم المقرر
II دوائر كهربية
I معمل دوائر كهربية
I كهرومغناطيسيات
تحويل الطاقة
إشارات ونظم
I أنظمة تحكم
حرارية ديناميكا

Prerequisites
ECE201
ECE201
ECE201
ECE201
GS214
GS214
GS121

Cts
3
1
3
3
3
3
3
19

اسم المقرر
التحليل العددي
إلكترونيات معمل
I معالجات دقيقة
I ھندسة قوى كهربية
I اّالت كهربية
I ھندسة إتصاالت
II تحكم أنظمة

Prerequisites
GS214+GS242
ECE221
ECE230
ECE302
ECE350
ECE360
ECE380

Cts
1
1
3
3
3
3
3
17

اسم المقرر
II معمل دوائر كهربية
رقمية معمل أنظمة
II كهربية ھندسة قوى
I تحليل نظم قوى كهربية
II اّالت كهربية
القدرة الكترونيات
محركات حرارية

Prerequisites
ECE302+ECE303
ECE230
ECE342
ECE342
ECE351
ECE221
ME340
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No.
ECE438
ECE444
ECE447
ECE453
ECE454
ECE455

8th Semester
Course Name
Microprocessors Lab I
Technical Report Writing
Power System Analysis II
Power Plants
High Voltage Eng.
Electric Power Lab I

No.
ECE544
ECE545
ECE556
ECE598

9th Semester
Course Name
Elect. Power Eng. III
Power Distribution
Electric Power Lab II
Project

No.
ECE559
ECE599

10th Semester
Course Name
Selected topics in Power Eng.
Project
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Cts
1
1
3
3
3
1
12

اسم المقرر
I معمل معالجات دقيقة
التقارير الفنية كتابة
II تحليل نظم قوى كهربية
محطات قوى
العالي ھندسة الجهد
I معمل قوى كهربية

Prerequisites
ECE330
GH132
ECE446
ECE452
ECE443
ECE452

Cts
3
3
1
0
7

اسم المقرر
III ھندسة قوى كهربية
توزيع قدرة
II معمل قوى كهربية
مشروع التخرج

Prerequisites
ECE443+ECE447
ECE447
ECE455

Cts
3
6
9
154

اسم المقرر
 القوى.مواضيع مختارة في ه
مشروع التخرج

Prerequisites

130 Cts + ECE444

ECE443+ECE447

ECE598
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هندسة التحكم

Control System Engineering
st

No.
GE111
GH111
GH121
GH131
GS111
GS121
GS131

1 Semester
Course Name
Engineering Mechanics I
Provisions of Islamic Jurisprudence
Arabic Language
English Language I
Mathematics I
Physics I
General Chemistry

No.
GE112
GE121
GE131
GH112
GH132
GS112
GS121L
GS122

2nd Semester
Course Name
Engineering Mechanics II
Workshop Technology
Engineering Drawing
Intro. to Qura'n and Sunna
English Language II
Mathematics II
Physics Lab
Physics II

No.
ECE200
ECE220
GH213
GS213
GS215
GS242

3rd Semester
Course Name
Fundamentals of Electrical Eng.
Basic Electronic Circuits
Islamic Creed and Thought
Mathematics III
Statistics and probability
Computer Programing

No.
ECE201
ECE221

4th Semester
Course Name
Electric Circuits I
Analog Electronic Circuits
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Cts
3
2
2
2
3
3
3
18

اسم المقرر
Iھندسة ميكانيكية
أحكام الفقه اإلسالمي
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزيةI
Iرياضيات
Iفيزياء
كيمياء عامة

Prerequisites

Cts
3
2
2
2
2
3
1
3
18

اسم المقرر
IIھندسة ميكانيكية
تقنية ورش
رسم ھندسي
مدخل إلى القراّن والسنة
IIاللغة اإلنجليزية
IIرياضيات
معمل الفيزياء
IIفيزياء

Prerequisites
GE111

GH111
GH131
GS111
GS121
GS121

Cts
3
3
2
3
3
3
17

اسم المقرر
مبادئ الهندسة الكهربية
أساسيات الدوائر اإللكترونية
العقيدة والفكر اإلسالمي
IIIرياضيات
اإلحصاء واإلحتماالت
برمجة الحاسب

Prerequisites
GS122
GS122
GH112
GS112
GS112
GS112

Cts
3
3

اسم المقرر
I دوائر كهربية
دوائر الكترونية تماثلية

Prerequisites
ECE200
ECE220
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ECE230
ECE270
GE222
GS214

Intr. to Digital Systems
Electric Measurements
Properties of Materials
Mathematics IV

No.
ECE302
ECE303
ECE322
ECE340
ECE350
ECE360
ECE380

5th Semester
Course Name
Electric Circuits II
Electric Circuit Lab I
Digital Electronics
Electromagnetics I
Energy Conversion
Signal & Systems
Control Systems I

No.
ECE316
ECE321
ECE330
ECE351
ECE361
ECE381

6th Semester
Course Name
Numerical Analysis
Electronics Lab
Microprocessors I
Electric Machines I
Communication Eng. I
Control Systems II

No.
ECE412
ECE434
ECE460
ECE482
ECE490
ECE491

7th Semester
Course Name
Electric Circuit Lab II
Digital Systems Lab
Digital Signal Processing
Control Systems Lab
Modern Control Systems
Simulated Control Systems

3
3
3
3
18

مقدمة أنظمة رقمية
قياسات كهربية
خواص المواد
IVرياضيات

ECE220
ECE200
GE121
GS213

Cts
3
1
3
3
3
3
3
19

اسم المقرر
II دوائر كهربية
I معمل دوائر كهربية
رقمية الكترونيات
I كهرومغناطيسيات
تحويل الطاقة
إشارات ونظم
I أنظمة تحكم

Prerequisites
ECE201
ECE201
ECE221
ECE201
ECE201
GS214
GS214

Cts
3
1
3
3
3
3
16

اسم المقرر
التحليل العددي
إلكترونيات معمل
I معالجات دقيقة
I اّالت كهربية
I ھندسة إتصاالت
II تحكم أنظمة

Prerequisites
GS214+GS242
ECE221
ECE230
ECE350
ECE360
ECE380

Cts
1
1
3
1
3
3

اسم المقرر
 معمل دوائر كهربيةII
معمل أنظمة رقمية
المعالجة الرقمية لإلشارة
معمل أنظمة تحكم
أنظمة تحكم حديثة
أنظمة تحكم تشبيهية

Prerequisites
ECE302+ECE303
ECE230
ECE360
ECE381
ECE380
ECE381

12
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No.
ECE438
ECE444
ECE492
ECE484
ECE493
ECE483

8th Semester
Course Name
Microprocessors Lab I
Technical Report Writing
Optimal Control Systems
Digital Control Systems
Modern Control Systems Lab
Control System Design

No.
ECE594
ECE585
ECE586
ECE598

9th Semester
Course Name
Multivariable Control Systems
Control Using Computers
Artificial Intelligence
Project

No.
ECE596
ECE595
ECE599

10th Semester
Course Name
Selected topics in Control Eng.

Nonlinear Control Systems
Project

Cts
1
1
3
3
1
3
12

اسم المقرر
 معمل معالجات دقيقةI
كتابة التقارير الفنية
أنظمة تحكم مثلى
أنظمة تحكم رقمية
معمل أنظمة تحكم حديثة
تصميم أنظمة التحكم

Prerequisites
ECE330
GH132
ECE490
ECE460
ECE490
ECE381

Cts
3
3
3
0
9

اسم المقرر

Prerequisites
ECE490
ECE484
ECE490+ECE492

Cts
3
3
6
12
151

أنظمة تحكم متعددة المتغيرات

التحكم باستخدام الحاسبات

الذكاء اإلصطناعي
مشروع التخرج

اسم المقرر
 التحكم.مواضيع مختارة في ه

أنظمة تحكم الخطية
مشروع التخرج

No.
GE111
GH111
GH121
GH131
GS111
GS121
GS131

67

Provisions of Islamic Jurisprudence

Arabic Language
English Language I
Mathematics I
Physics I
General Chemistry

Prerequisites
ECE493
ECE594
ECE598

هندسة اإلتصاالت

Communication Engineering
1st Semester
Course Name
Engineering Mechanics I

130 Cts + ECE444

Cts
3
2
2
2
3
3
3
18

اسم المقرر
Iھندسة ميكانيكية
اإلسالمي أحكام الفقه
اللغة العربية
Iاإلنجليزية اللغة
Iرياضيات
Iفيزياء
كيمياء عامة

Prerequisites
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No.
GE112
GE121
GE131
GH112
GH132
GS112
GS121L
GS122

2nd Semester
Course Name
Engineering Mechanics II
Workshop Technology
Engineering Drawing
Intro. to Qura'n and Sunna
English Language II
Mathematics II
Physics Lab
Physics II

No.
ECE200
ECE220
GH213
GS213
GS215
GS242

3rd Semester
Course Name
Fundamentals of Electrical Eng.
Basic Electronic Circuits
Islamic Creed and Thought
Mathematics III
Statistics and probability
Computer Programing

No.
ECE201
ECE221
ECE230
ECE270
GE222
GS214

4th Semester
Course Name
Electric Circuits I
Analog Electronic Circuits
Intr. to Digital Systems
Electric Measurements
Properties of Materials
Mathematics IV

No.
ECE302
ECE303
ECE322
ECE340
ECE350

5th Semester
Course Name
Electric Circuits II
Electric Circuit Lab I
Digital Electronics
Electromagnetics I
Energy Conversion

68

Cts
3
2
2
2
2
3
1
3
18

اسم المقرر
IIھندسة ميكانيكية
تقنية ورش
رسم ھندسي
القراّن والسنة مدخل إلى
IIاللغة اإلنجليزية
IIرياضيات
معمل الفيزياء
IIفيزياء

Prerequisites
GE111

Cts
3
3
2
3
3
3
17

اسم المقرر
مبادئ الهندسة الكهربية
الدوائر اإللكترونية أساسيات
والفكر اإلسالمي العقيدة
IIIرياضيات
واإلحتماالت اإلحصاء
برمجة الحاسب

Prerequisites
GS122
GS122
GH112
GS112
GS112
GS112

Cts
3
3
3
3
3
3
18

اسم المقرر
I دوائر كهربية
الكترونية تماثلية دوائر
رقمية مقدمة أنظمة
قياسات كهربية
خواص المواد
IVرياضيات

Prerequisites
ECE200
ECE220
ECE220
ECE200
GE121
GS213

Cts
3
1
3
3
3

اسم المقرر
II دوائر كهربية
I معمل دوائر كهربية
رقمية الكترونيات
I كهرومغناطيسيات
تحويل الطاقة

Prerequisites
ECE201
ECE201
ECE221

GH111
GH131
GS111
GS121
GS121

ECE201+GS214

ECE201
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ECE360
ECE380

Signals and Systems
Control Systems I

No.
ECE316
ECE321
ECE330
ECE341
ECE361
ECE381

6th Semester
Course Name
Numerical Analysis
Electronics Lab
Microprocessors I
Electromagnetics II
Communication Eng. I
Control Systems II

No.
ECE412
ECE434
ECE460
ECE461
ECE465
ECE466

7th Semester
Course Name
Electric Circuit Lab II
Digital Systems Lab
Digital Signal Processing
Communication Eng. II
Antenna Theory and Design
Data Comm. & Com. Networks

No.
ECE423
ECE438
ECE444
ECE462
ECE463
ECE467
ECE468

No.
ECE540
ECE564
69

8th Semester
Course Name
Semiconductor Electronics & Devices

Microprocessors Lab
Technical Writing
Communication Eng. Lab
Communication Systems I
Wireless Communications
Microwave Engineering
9th Semester
Course Name
Optical Communication systems

Communication Systems II

3
3
19

إشارات ونظم
I أنظمة تحكم

GS214
GS214

Cts
3
1
3
3
3
3
16

اسم المقرر
التحليل العددي
إلكترونيات معمل
I معالجات دقيقة
II كهرومغناطيسيات
I ھندسة إتصاالت
II تحكم أنظمة

Prerequisites

Cts
1
1
3
3
3
3
14

اسم المقرر
II معمل دوائر كهربية
رقمية معمل أنظمة
الرقمية لإلشارة المعالجة
I ھندسة إتصاالت
نظرية وتصميم ھوائيات
إتصاالت معلومات وشبكات

Prerequisites

Cts
3
1
1
1
3
3
3
15

اسم المقرر
أجهزة أشباه الموصالت
معمل معالجات دقيقة
التقارير الفنية كتابة
معمل ھندسة اإلتصاالت
I أنظمة إتصاالت
أتصاالت السلكية
ھندسة الموجات الدقيقة

Prerequisites
ECE322
ECE330
GH132
ECE461
ECE461
ECE465
ECE341

Cts
3
3

اسم المقرر
أنظمة إتصاالت بصرية
II أنظمة إتصاالت

Prerequisites
ECE468
ECE463

GS214+GS242

ECE221
ECE230
ECE340
ECE360
ECE380

ECE302+ECE303

ECE230
ECE360
ECE361
ECE341
ECE361
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130 Cts+ECE444

مشروع التخرج

0
6

Prerequisites
ECE465

اسم المقرر

Cts
1

معمل كهرومغناطيسيات وھوائيات
مواضيع مختارة في ه.
اإلتصاالت

ECE598

مشروع التخرج

3
6
10
151

B.SC. Project

ECE598

10th Semester
Course Name
Electromagnetics & Antenna Lab

No.
ECE542

Special Topics in Comm. & Elec. Eng.

ECE580

B.SC. Project

ECE599

تفصيل مفردات المواد الدراسية
 -1مقررات العلو اإلنسانية و العلو العامة والهندسية العامة
 : GE 111ميكانيكا هندسية 1

الوحدات 3 -:

متطلب سابق  -:اليوجد

دراسة المبادئ األساسية  ،قوانين نيوتن  ،دراسة الكميات المتجهة  ،والكميات غير المتجهة  ،استاتيكا الجسيمات في المستوى
والفضاء ،استاتيكا الجسم الصلب ( دراسة العزم حول نقطة  ،حول خط  ،أتزان الجسم الصلب في المستوي و في الفضاء ،
النظام المكافئ لمجموعة من القوى المؤثرة على الجسم الصلب )  ،ردود األفعال في المساند  ،مركز الثقل الهندسي والمركز
الهندسي للمساحات والخطوط  ،عزم القصور الذاتي  ،تحليل الهياكل المستوية بطريقة العقد وطريقة القطع ،االحتكاك.
 : GH 111أحكا فقه إسالمي

الوحدات 2 -:

متطلب سابق  -:اليوجد

االجتهاد ،المجتهد ،التقليد ،المقلد ،الفقه ،أصول الفقه ،القواعد الفقهية ،القياس ،اإلجماع ،الفتاوي ،النوازل ،مقاصد الشريعة،
األحكام الشرعية ،الفرض والواجب ،السنة ،المكروه ،المباح ،السنة المؤكدة ،الرغيبة ،الفضيلة ،فرض الكفاية ،الرخصة
والعزيمة ،الفور ،التراخي ،السياسة الشرعية ،سد الذرائع ،المصالح المرسلة ،العرف ،الخروج من الخالف ،الفقه المقارن.

 : GH 121لغة عربية

الوحدات 2 -:

متطلب سابق  -:اليوجد

أھمية اللغة العربية ،بعض القواعد النحوية ،الكلمة وأقسامها  ،اإلعراب وعالماته األصلية ،اإلعراب الظاھر والمقدر،
اإلعراب بالحروف نيابة عن الحركات ،الجملة الفعلية واالسمية إعراب الفعل وبناؤه الفعل المتعدي والالزم ,الفاعل ونائبه،
الجملة اإلسمية ،العدد وتمييزه ،بعض القواع اإلمالئية ،تطبيقات على المنهج .
 : GH 131لغة إنجليزية 1

الوحدات 2 -:

متطلب سابق  -:اليوجد

Nouns (types, function, derivation),adjectives( types, sequence, derivations),adverbs (forms,
position), uses and forms of the ultimate tense, interrogative formations , negative of verbs,
)passive voice (forms, usages) , adjective clauses (recognition types, case of relative pronoun
,gerund phrases, infinitive phrases, listening comprehension.
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الوحدات 3 -:

متطلب سابق  -:اليوجد

مقدمة عن مجموعة األعداد الحقيقية ،المتباينات والقيم المطلقة ،الدوال  ،النهايات واالتصال  ،االشتقاق :تعريف ،نظريات
االشتقاق ،قاعدة التسلسل  ،التفاضل الضمني ومعدالت التغير ،االشتقاق لمراتب أعلى ،الدوال المثلثية واشتقاقها ،التطبيقات
(ميل المماس لمنحنى دالة عند نقطة  ،المعامل التفاضلي والتقريب  ،النقاط الحرجة  ،النهايات العظمى والصغرى المطلقة
والنسبية ،التقعر ونقط االنقالب ورسم المنحنيات  ،نظرية رول ونظرية القيمة المتوسطة ).
 : GS 121فيزياء 1

الوحدات 3 -:

متطلب سابق  -:اليوجد

الحرارة -:درجة الحرارة وقياسها ،تدرج فهرنهايت وسيليوس  ،التمدد الحراري ،كمية الحرارة ،الحرارة النوعية ،انتقال
الحرارة ،معادلة الحالة للغاز المثالي ،القانون األول للديناميكا الحرارية ،النظرية الحركية للغاز المثالي،
الصـوت  :ـ الموجـات وأنواعها  ،األمواج الدورية  ،وصف األمواج رياضيا  ،األمواج المستقرة  ،اھتزاز األوتار  ،الرنين ،
ظاھرةدوبلر،الضوء :طبيعة الضوء  ،قانونا االنعكاس واالنكسار  ،االنعكاس الكلي الداخلي  ،مبدأ ھايجنس  ،التشتت في
المنشور  ،االنعكاس واالنكسار عند السطح المستوي والكروي  ،العدسات الرقيقة  ،مفاھيم أولية في تداخل الضوء و حيوده
واستقطابه.
 : GS 131كيمياء عامة

الوحدات 3 -:

متطلب سابق  -:اليوجد

مدخل إلي الكيمياء الوصفية والنظرية  ،المعادالت الكيميائية والحساب الكيميائي ,بنية الذرة والنشاط اإلشعاعي والنظائر
واإلطباق الذرية  ،الجدول الدوري والصفات الدورية  ،الروابط والمركبات الكيميائية وتسميتها والتهجين واألكسدة
واالختزال ،المحاليل وااللكتروليتات والاللكتروليتات  ،االتزان الكيميائي  ،األحماض والقواعد  ،االتزان األيوني ومعايرة
األحماض والقواعد.
 : GS 131ميكانيكا هندسية 2

الوحدات3 -:

متطلب سابق  -:ميكانيكا هندسية

دراسة كينماتيكا الجسيمات وحركتها المستقيمة واالنحنائية وتحديد وضعها وسرعتها وتعجيلها  ،تحليل مركبات الحركة في
المستويات المختلفة  ،دراسة كيـنماتيكا الجسيـمات ( القوة  ،الكتلة  ،التعجيل )  ،معادالت الحركة والموازنة الديناميكية في
المستقيم والمنحني  ،مبدأ الشغل والطاقة وتطبيقاتها ،كينماتيكا وكيناتيكا األجسام المتماسكة  ،مقدمة لالھتزازات الميكانيكية.
 : GE 121تقنية ورش

الوحدات 2 -:

متطلب سابق  -:اليوجد

األمن الصناعي ،المواد الهندسية وخواصها  ،المعالجة الحرارية للصلب ،المعادن الحديدية والمعادن غير الحديدية ،المواد
الطبيعية واالصطناعية  ،االشغال الميكانيكية  ،التعليم ( الشنكرة ) قطع المعادن باألزملة قص المعادن بالمقصات اليدوية
واآللية ,القص بالمنشار اليدوي  ،برادة المعادن  ،أنواع البرادة  ،التثقيب والتقوير ,التفريز و الكشط  ،الدرفلة والسحب ،
البرشمة  ،لحام القوس الكهربائي  ،أسس وأدوات القياس.
ومن الناحية العملية :عمليات األشغال المنضدية  ،التعليم المستوي ( الشنكرة )  ،برادة السطوح المستوية واألسطوانية ،
القص بالمنشار ،العمليات على المخرطة  ،تثقيب الثقوب غير النافذة  ،تشغيل األسطح المستوية واألسطح المائلة  ،اللحام،
القياس بواسطة القدمة المنزلقة.
 :GE 131رسم هندسي

الوحدات 2 -:

متطلب سابق  -:اليوجد

مقدمة :التعريفات والمصطلحات والقواعد العامة  ،األدوات الهندسية واستخداماتها ،األبعاد  :طرق وضع األبعاد وقواعدھا،
بعض العمليات الهندسية المستخدمة في الرسم مثل رسم بعض المضلعات  ،الخطوط المتوازية ،الخطوط والمنحنيات المماسة
،اإلسقاط :نظرية اإلسقاط ،أنواع اإلسقاط ،اإلسقاط ذو المسقط الواحد( ،المجسمات)  ،اإلسقاط المتعدد المساقط ،اإلسقاط في
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الربع األول والربع الثالث  ،استنتاج المسقط الثالث ،تطبيقات عامة تشمل استكمال الخطوط الناقصة في المساقط ،القطاعات :
القطاع الكامل  ،القطاع النصفي  ،القطاع المراد القطاع الجزئي  ،تطبيقات عامة .
 : GH 112مدخل إلى القران والسنة

الوحدات2-:

متطلب سابق  -:أحكا فقه إسالمي

يكلف الطالب بحفظ الجزء األخير من القرآن الكريم(جزء عم)  ،مع معاني بعض المفردات و المصطلحات التي تحتاج إلي
بيان والمصطلحات ھي -:النسخ-أسباب النزول ،المكي والمدني ،المحكم والمتشابه ،القراءات ،الرسم القرآني ،أقسام القرآن،
التفسير بالمأثور وبالرأي والسنة ،الحديث الصحيح ،الحسن ،الضعيف ،علم الجرح ،علم الرجال ،الكتب الستة ،السنن
االربعة ،ما اتفق عليه الصحابي التابعي ،فقه السنة.
 : GH 132لغة إنجليزية 2

الوحدات2-:

متطلب سابق -:لغة إنجليزية 1

Introduction and augmentation of specialized vocabulary and aspects of scientific technical
English used in the different departments of engineering, listening comprehension.
 : GS 112رياضة 2

الوحدات3-:

متطلب سابق -:رياضة 1

التكامل المحدد  :الدالة اللوغارثمية الطبيعية – الدالة اآلسية الطبيعية – الدالة اللوغارثمية العامة – الدالة اآلسية العامة – -
الدوال المثلثية العكسية – الدوال الزائدة – الدوال الزائدة العكسية ،طرق التكامل ( التكامل بالتعويض – التكامل بالتجزئة –
التكامل باستخدام الكسور الجزئية )  ،تطبيقات التكامل ( المساحات – الحجم – طول القوس – مساحة السطح الدوراني )
،األعداد المركب (التعريف – القيمة المطلقة – سعة الجذور المركبة – شكل اويلر – نظرية ديموفر).
 : GS 121Lمعمل فيزياء

الوحدات1-:

متطلب سابق -:فيزياء 1

التعريف بالمعمل ومكوناته وقواعد السالمة وكيفية كتابة التقارير المعملية ،تحقيق تجارب عملية لمواضيع مختارة والتي
تخص الصوت  ،الضوء ،الحرارة  ،الكهرباء
 :22GS 1فيزياء 2

الوحدات3-:

متطلب سابق  -:فيزياء 1

الكهربائية الساكنة -:الشحنة  ،قانون كولوم  ،المجال الكهربائي  ،قانون جاوس وتطبيقاته  ،الجهد الكهربائي  ،الجهد والمجال
الكهربائيين للشحنة الكهربائية والشحنات الكهربائية ،السعة والعوازل :سعة المكثفات وأنواع المكثفات مثل مكثف متوازي
اللوحين والمكثف الكروي  ،الطاقة المخزنة في المجال والمكثف
الكهربائية التيارية -:التيار الكهربائي وكثافته ،المقاومة والمقاومة النوعية  ،قانون أوم  ،القوة الدافعة الكهربائية والدارات
الكهربائية ،قوانين كيرشوف ودرات المقاومة والمكثف.
متطلب سابق-:مدخل إلى القران والسنة
الوحدات3-:
 : GH 213عقيدة وفكر إسالمي
العقيدة ،الشريعة ،اإليمان ،اإلحسان ،التوحيد ،التثليث ،االستشراق ،التنصير ،العلمانية ،العولمة ،الحداثة ،الحضارة ،النهضة
التصرف االسالمي ،الفرق الكالمية ،التطرف ،االصولية ،فقه الواقع ،فقه االولويات ،التجديد ،الليبرالية ،االشتراكية ،الشيوعية
الرأسمالية،الماسونية،الصهيونية،الشعوبية،القومية،الديمقراطية،المعاصرة،الدستور،المواطنة
 : GS 213رياضة 3

الوحدات3-:

متطلب سابق -:رياضة 2

الجبر الخطي  -:المصفوفات  ،تعريف المصفوفة  ،المصفوفات المربعة  ،الحيادية  ،القطرية  ،المتماثلة  ،جبر المصفوفات
(الجمع والضرب وخواصها)  ،معكوس المصفوفة المربعة  ،مصفوفات ھيرمث والمصفوفات الوحيدة  ،حل المعادالت غير
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المتجانسة باستخدام طريقة كرامر والعمليات األولية  ،الفضاء الشعاعي على حقل  ،االستقالل الخطي واالرتباط الخطي
لألشعة  ،أساس وبعد الفضاء الشعاعي  ،التطبيقات الخطية (التحويالت الخطية)  ،المصفوفة المرافقة لتطبيق خطي ،مصفوفة
العبور من أساس إلى أساس اخر ،القيم الذاتية واألشعة الذاتية  ،تحويل المصفوفة الى مصفوفة قطرية.
حسابات المتجهات  :دوال المتجهات واشتقاقها وانحدار الدوال القياسية ،التباعد ،اإللتواء لدوال المتجهات  ،االشتقاق المتجه.
 : GS 215إحصاء

الوحدات3-:

متطلب سابق -:رياضة 2

اإلحصاء الوصفي واالستداللي  ،تصنيف وتبويب البيانات (أنواع المصادر  ،العينات العشوائية  ،العينات غير العشوائية
،تصنيف البيانات  ،تبويب البيانات ) التوزيعات التكراري  ،التمثيل البياني للبيانات  ،األشرطة البيانية  ،الدائرة البيانية ،
الخط البياني  ،المدرج التكراري  ،المضلع التكراري  ،المنحى التكراري  ،منحى لورنز  ،التوزيعات التكرارية المتماثلة ،
التوزيعات التكرارية غير المتماثلة  ،منحنيات الدوال  ،االرتباط واالنحدار الخطي البسيط  ،التوزيع المزدوج (الثنائي) ،
معامل االرتباط الخطي البسيط  ،معامل االرتباط الجزئي  ،معامل االرتباط المتعدد  ،ارتباط الرتب  ،ارتباط الصفات ،
االنحدار الخطي البسيط  ،االنحدار الخطي المتعدد  ،مقدمة في نظرية االحتماالت والمحاوالت والحواد البسيطة  ،الحواد
المتنافية  ،الحواد المستقلة وغير المستقلة  ،مقياس االحتمال  ،الحواد المشروطة  ،االختبارات المعنوية  ،مفهوم
االختبارات المعنوية ،فرضية العدم والفرضية البديلة  ،الخطأ من النوع األول والثاني  ،قوة االختبار  ،الخطأ المعياري
للمؤشر اإلحصائي  ،معيار االختبار  ،المنطقة الحرجة والقيمة الحرجة  ،اختبار المتوسط  ،اختبار الفرق بين متوسطين ،
اختبار النسبة  ،توزيع مربع كآى واختباراته  ،اختبار بارتلت  ،اختبار حسن المطابقة  ،اختبار االستقاللية  ،توزيع تى وتزيع
اف واختباراته.
 : 42GS 2برمجة حاسوب

الوحدات3-:

متطلب سابق  -:رياضة 2

لغة الماتالب و السي -:مقدمة تاريخية  ،مزاياھا وھيكلها وطريقة الترجمة  ،عناصر اللغة  ،أمر اإلدخال واإلخراج  ،عبارات
التحكم المشروط وغير المشروط  ،عبارات التحكم المتداخلة  ،الملفات  ،الحلقات التكرارية الضمنية  ،التغيرات المرسومة
األحادية والمتعددة  ،إدخال البيانات باستخدام  ،الدول والبرامج الفرعية  ،الذاكرة المشتركة.
 :GE 222خواص مواد

الوحدات3-:

متطلب سابق  -:تقنية ورش

تعريف وتصنيف المواد الهندسية  ،الروابط البنيوية في المواد  ،الخواص الفيزيائية  ،الخواص الكيميائية  ،لخواص المائية
للمواد  ،الخواص الميكانيكية  ،أنواع وطرق التحميل  ،اإلجهاد واالنفعال  ،حد المرونة  ،معامل يونج  ،معامل الجساءة
(الصالبة )  ،معامل بواسون  ،معامل التغير الحجمي  ،اختبار الشد  ،إجهاد وانفعال الشد  ،المطلية ،المتانة  ،الرجوعية ،
األصالد االنفعالي  ،الشغل على البارد  ،االستعادة وإعادة التبلور  ،الشغل على الساخن .اختبار الضغط :منحنى اإلجهاد
واالنفعال  ،سلوك المواد تحت الضغط وأشكال العينات  ،اإلجهاد الحقيقي واالنفعال الحقيقي  ،منحى اإلجهاد الحقيقي االنفعال
الحقيقي  ،العالقة بين اإلجهادات واالنفعاالت الحقيقية والظاھرية ،العوامل المؤثرة على منحى اإلجهاد االنفعال .اختبار
القص  :قص البراشيم  ،قص الثقب  ،قص االنحناء .اختبار الفتل  :حساب عزم الفتل  ،انفعال الفتل  ،كسر العينات في الفتل.
اختبار اللي والثني .اختبار الصالبة (الصالدة ) :برينل  ،فيكرز  ،روكويل ،اختبار الزحف ،اختبار الصدم  ،اختبار الكالل،
الخواص البلورية :البنية البلورية  ،التماثل البلوري  ،الخاليا البلورية.
 : GS 214رياضة 4

الوحدات3-:

متطلب سابق -:رياضة 3

معادالت التفاضلية  :المعادالت التفاضلية من الرتبة االولى :فصل المتغيرات  ،المعادالت المتجانسة  ،المعادالت ذات
المعامالت الخطية بمتغيرين  ،المعادالت الخطية  ،معادلة برنولي  ،المعادالت التامة  ،العامل التفاضلي  ،العامل التكاملي ،
المعادالت التفاضلية ذات المرتبة الثانية :طريقة فقدان المتغيرات (تخفيض الرتبة)  ،المعادالت المتجانسة  ،المعادالت الغير
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متجانسة  ،معادلة اويلر  ،تحويل البالس  ،تحويل البالس العكسي  ،حل المعادالت التفاضلية باستخدام تحويل البالس  ،حل
مجموعة من المعادالت التفاضلية آنيا،حل المعادالت التفاضلية الجزئية :الشكل االعتيادي للمعادالت التفاضلية الجزئية من
الرتبة الثانية في متغيرين مستقلين ،المعادالت التفاضلية الجزئية الناقصة و الزائدة و المتكافئة  ،حل المعادالت التفاضلية
الجزئية بطريقة فصل المتغيرات.
: GS315أساسيات هندسة كهرباحئية ( لغير طلبة القسم )

الوحدات 3-:

متطلب سابق  -:فيزياء 2

مضاعفات
بين
،التحويل
البوادي
،
10
العدد
مضاعفات
الوحدات،
أنظمة
العدد،10عناصرالدوائرالكهربائية،الشحنة،التيار،فرق الجهد ،الطاقة والقدرة ،المقاومة  ،قانون أوم ،قوانين كيرشوف (قانون
كيرشوف للجهد) (قانون كيرشوف للتيار)(،طرق توصيل الدوائر الكهربائية) -:دوائر التوالي ،قانون مقسم الجهد ،دوائر
التوازي ،قانون مقسم التيار ،دوائر التوالي والتوازي ،الدائرة المفتوحة ،دائرة القصر( ،طرق تحليل الدوائر الكهربائية) -:
طريقة التحليل الحلقي ،طريقة التحليل العقدي (،نظريات الشبكة الكهربائية)  -:نظرية تقنين  ،نظرية نورتن( ،عناصر
تخزين الطاقة) -:المكتفات عملية الشحن والتفريغ ،الطاقة المخزنة في المكتف ،طرق توصيل المكثفات ،الملفات ،توصيل
الملفات الطاقة المخزنة في الملف  ،الدوائر المغناطيسية ،مبادئ اآلالت كهربائية -:المولد ،المحرك .اإلشارات المتناوبة
(الشكل العام ،المفاھيم ألساسية المتعلقة باإلشارة المتناوبة ،عالقات الطور ،القيمة المتوسطة والقيمة الفعالة) .أساسيات دوائر
إلكترونية  -:الثنائي ،مقدم ة إلى اشتباه الموصالت وتصنيعها وخواصها ،الثنائي تركيبته ،عمله ،خصائصه ،تطبيقاته
،ترانزستور ثنائي القطبية  -: BJTتركيبته ومبدأ عمله ،تطبيقاته.

 -2مقررات تخصصية ملزمة لجميع شعب قسم الهندسة الكهربية والحاسوب
 ECE 200مبادئ هندسة كهرباحئية

الوحدات3 - :

متطلب سابق - :فيزياء 2

مقدمة عن تحليل الدوائر الكهربائية ،أنظمة الوحدات ،مضاعفات العدد  ، 10البوادي ،التحويل بين مضاعفات
العدد،10عناصرالدوائرالكهربائية،الشحنة،التيار،فرق الجهد ،الطاقة والقدرة ،المقاومة  ،قانون أوم ،قوانين كيرشوف
(قانون كيرشوف للجهد) (قانون كيرشوف للتيار)(،طرق توصيل الدوائر الكهربائية) -:دوائر التوالي ،قانون مقسم الجهد،
دوائر التوازي ،قانون مقسم التيار ،دوائر التوالي والتوازي ،الدائرة المفتوحة ،دائرة القصر( ،طرق تحليل الدوائر
الكهربائية)  -:تحويل مصادر الجهد والتيار  ،طريقة التحليل الفرعي ،طريقة التحليل الحلقي ،طريقة التحليل العقدي  ،دائرة
القنطرة وتحويالت )𝛑Y-∆ (T-و )(، ∆-Y (𝛑 -Tنظريات الشبكة الكهربائية)  -:نظرية التراكيب  ،نظرية تقنين  ،نظرية
نورتن ،نظرية القدرة القصوى(،عناصر تخزين الطاقة) -:المكتفات عملية الشحن والتفريغ ،الطاقة المخزنة في المكتف
،طرق توصيل المكثفات ،الملفات ،توصيل الملفات الطاقة في الملف ،الدوائر المغناطيسية.
 ECE 220أساسيات دواحئر إلكترونية

الوحدات3-:

متطلب سابق - :فيزياء 2

الثنائي  -:مقدمة إلى اشتباه الموصالت وتصنيعها وخواصها ،الثنائي تركيبته ،عمله ،خصائصه ،تطبيقات الثنائي-:
المقومات ،مقوم نصف موجي ،مقوم موجي كامل  ،دوائر القطع ،دوائر التثبيت  ،ثنائي زنر واستخدامه كمنظم للفولتية،
الثنائي الضوئي  ،الثنائي المشع للضوء ،ترانزستور ثنائي القطبية  -: BJTتركيبته ومبدأ عمله ،التمثيل البياني لخصائص
 ، BJTتحليل دوائر BJTفي حالة  ،DCدوائر تحييز BJTواستقراريه التحييز ،ترانستور التأثير المجالي  ، FETتركيبته
ومبدأ عمله ،التمثيل البياني لخصائص  ، FETتحليل دوائر FETفي حالة  ،DCدوائر تحييز FETواستقراريه التحييز.
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الوحدات3-:

متطلب سابق-:مبادئ هندسة كهرباحئية

اإلشارات المتناوبة (الشكل العام ،المفاھيم ألساسية المتعلقة باإلشارة المتناوبة ،عالقات الطور ،القيمة المتوسطة والقيمة
الفعالة)،استجابة العناصر الكهربائية  R,L,Cإلشارات الجهود والتيارات المتناوبة ،االستجابة الترددية للعناصر األساسية
للدائرة الكهربائية ،متوسط القدرة ومعامل القدرة  ،مراجعة سريعة لألعداد المركبة ( ،طرق توصيل الدوائر الكهربائية في
حالة االشارات المتناوبة ) توصيل التوالي ،توصيل التوازي ،توصيل التوالي والتوازي (،طرق تحليل الدوائر الكهربائية) -:
طرق تحويل مصادر الجهد والتيار ،طريقة التحليل الحلقي ،طريقة التحليل العقدي ،دائرة القنطرة وتحويالت)𝛑 Y-∆ (T-
و )(،∆-Y (𝛑 -Tنظريات الشبكة الكهربائية)  -:نظرية التراكيب  ،نظرية تقنين  ،نظرية نورتن ،نظرية القدرة القصوى،
( القدرة في حالة الجهد المتناوب ) أنواع القدرة  ،المتوسطة الظاھرية  ،القدرة التفاعلية االرتجاعية  ،المحصلة الكلية ألنواع
القدرات  ( ،دوائر الرنين ) رنين التوالي  ،التوازي  ،معامل الكفاءة واالختيارية .
 ECE 221إلكترونيات تماثلية

الوحدات3-:

متطلب سابق-:أساسيات دواحئر إلكترونية

مراجعة عامة لما سبق دراسته في الترانزستورات )، (FET, BJTمفهوم التضخيم ،مضخمات اإلشارات الصغيرة
لترانستور  ( BJTمضخم مشترك الباعث ،مضخم مشترك المجمع ،مضخم مشترك القاعدة ) مضخمات اإلشارات الصغيرة
لترانستور  ( FETمضخم مشترك المصدر ،مضخم مشترك المصرف ،مضخم مشترك البوابة )  ،مضخمات القدرة ( نوع
 ، Aنوع ، Bنوع  ، ABنوع ) Cمضخم متعدد المراحل  ،دراسة وتحليل االستجابة الترددية لمضخمات اإلشارة الصغيرة ،
مضخمات العمليات.
 ECE 230مقدمة انامة رقمية

الوحدات3 - :

متطلب سابق-:أساسيات دواحئر إلكترونية

نظم األعداد ،النظام الثنائي لألعداد وعالقته باألنظمة األخرى ،البوابات المنطقية (بوابة NAND ، OR ، AND
،) XOR،NORالجبر البوليني (القواعد والقوانين)،نظريات ديمو رجان(التبسيط والتعبير)  ،خارطة كارنوف  ،تصميم
الدوائر المنطقية المتعاقبة وغير المتعاقبة ،تطبيقات الدوائر المنطقية  ،دوائر الجامع والطارح الثنائية ،وحدات الشفرات،
وحدات فك الشفرات ،وحدات التعدد  ،وحدات فك التعدد ،القالبات ،العدادات والسجالت(التصميم والتطبيقات ).
 ECE 270قياسات كهرباحئية وإلكترونية

الوحدات3- :

متطلب سابق-:مبادئ هندسة كهرباحئية

مقدمة ،القياس والخطأ  ،جهاز دارسونفال و استعماله لقياس التيار والجهد والمقاومة  ،أجهزة قياس (القدرة ،طاقة الترددات
الراديوية ،)RFجهاز قياس الطور والتردد ( راسم اإلشارة  -:التركيب والعمل واالستخدام) ،قناطر  ،RLCمولدات
اإلشارات ،جهاز محلل الطيف الموجي ،الحساسات و المبدالت.
 ECE302دواحئر كهرباحئية 2

الوحدات3-:

متطلب سابق - :دواحئر كهرباحئية 1

دوائر الرنين(دوائر التوالي ،دوائر التوازي ،معامل الكفاءة واالختيارية) ،الديسبل  ،المرشحات (أنواع مرشحات
بالتفصيل)،رسم البود ،المحوالت ،أنظمة متعددة الطور ،تحويالت البالس (الدوائر المكافئة للحاالت االبتدائية ،تطبيقات
الطريقة على كل الحاالت العابرة في الدوائر الكهربائية ،التكامل اللفي ،دوائر اإلشارات الغير متناوبة (سلسلة فورير للدوال
الجيبية والغير جيبيه ،استجابة الدائرة إلشارة الدخل الغير جيبية)
 ECE 303معمل دواحئر كهرباحئية 1

الوحدات1-:

متطلب سابق-:دواحئركهرباحئية 1

التعريف بالمعمل ومكوناته وقواعد السالمة وصيغة التقرير العلمي  ،تحقيق تجارب عملية في المعمل لمواضيع مختارة من
محتويات مرتبطة بمقرر مبادئ ھندسة كهربائية وكذلك استخدام برنامج المالتزم في تحقيق تلك التجارب ومقارنة النتائج مع
بعضها البعض وكذلك مقارنتها بالنتائج النظرية
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الوحدات3-:

متطلب سابق-:إلكترونات تماثلية

المذبذبات (الموجات الجيبية و الموجات المربعة والموجات المثلثة و مذبذب أحادي القمة ) (  ، ) IC 555بعض تطبيقات
مكبر العمليات  ،النبائط اإللكترونية ( الثنائي والترانسوستر) كعناصر تبديل ،الهزازات المتعددة ،دارة شميث دارات المسح
،مسح التيار ومسح الجهد ،النبائط ذات المقاومة السالبة والمستعملة في دارات التبديل ،العوائل المنطقية ( – ECL – I2L
 ) TTL – DTL – CMOS – NMOSوخواصها
 ECE 340كهرومغناطيسيات 1

الوحدات3-:

متطلب سابق-:دواحئر  +1رياضة 4

تحليل المتجهات ،أنظمة اإلحداثيات ،االنفراج  ،التباعد  ،قانون كولوم وشدة المجال الكهربائي ،كثافة الفيض الكهربائي،
قانون قاوس ،الجهد الكهربائي ،الموصالت ،العوازل والسعة ،معادالت ماكسويل والشروط الحدية لمناطق المواد ،المجاالت
الكهربائية الساكنة وشبه الساكنة ،القوى المغناطيسية والمحاثة ،المجاالت المتغيرة مع الزمن ،االستقطاب الكهربائي.
 ECE 350التحويل الكهروميكانيكي للطاقة

الوحدات3-:

متطلب سابق - :دواحئر1

محوالت الطور الواحد وثالثية األطوار  -:النظريات األساسية والدوائر المكافئة التشغيل بالتوازي ،مبادئ التحويل
الكهروميكانيكي للطاقة ،توازن الطاقة والطاقة المشتركة ،القوة و عزم الدوران للمجاالت المغناطيسية ،أسس ونظريات
اآلالت الكهربائية  :القوة الدافعة الكهربائية ،المجاالت الدوارة ،عزم الدوران ،الجهد المولد .
 ECE 360إشارات ونام

الوحدات3-:

متطلب سابق - :رياضة 4

تصنيف وتمثيل اإلشارات  ،تحليل اإلشارات  -:سلسلة فورير ،تحويالت فورير ،تحويالت البالس ،مقدمة لتحويل
،FFT،DFT،Zتمثيل النظام  -:المخطط الصندوقي ،دالة التحويل  ،الدالة الوميضية ،تصنيف األنظمة ،تحليل
األنظمة  -:التحليل الزمني ،التحليل الترددي ،التحليل بمتغير البالس ،اإلتصاالت عبر ألنظمة الخطية  ،معامالت
الشبكات ذات المدخلين  ،دوال الشبكات (األقطاب واألصفار).
 ECE 380أنامة تحكم 1

الوحدات3-:

متطلب سابق  -:رياضة 4

مقدمة لنظرية أنظمة التحكم  -:تعريف االنظمة ،االنظمة الخطية ،تمثيل االنظمة باستخدام تحويل البالس  ،دالة التحويل
،المخططات الصندوقية  ،مخطط انسياب اإلشارة  ،أنظمة التحكم ذات الحلقة المفتوحة والمغلقة  ،االستجابة الزمنية (العابرة
والمستقرة)  ،االتزان باستخدام معيار رو  ،حالة الخطأ الثابت  ،ثابت موقع الخطأ  ،ثابت سرعة الخطأ  ،ثابت معجل
الخطأ  ،حساسية االنظمة مستوى التردد المركب  ،تطبيقات الحاسب باستخدام برنامج الماتالب حول نظم التحكم  ،انواع
المتحكمات ،المتحكم التناسبي ،المتحكم التكاملي ،المتحكم التفاضلي ،طريقة ضبط المتحكمات .
 ECE 340تحليل عددي

الوحدات3-:

متطلب-:إحصاء

مقدمة إلى التحليل العددي  ،استخدام الحاسوب  ،األخطاء  :أخطاء التقريب  ،أخطاء القطع نظرية كيلر  ،ايجاد جذور
المعادالت االعتيادية  :طريقة التكرار البسيط  ،طريقة القطع المنصف  ،طريقة الموضع الخاطرة  ،طريقة نيوتن رانن
االعتيادية والمحسنة  .إيج اد حلول مجموعة من المعادالت الغير خطية بطريقة نيوتن ،رانن جاكوي  ،أيجاد حلول مجموعة
من المعادالت الخطية  :طريقة الحذف والتعويض العكسي لجاوس ،طريقة جاوس جوردن  ،طريقة كروت  ،طريقة جاوس
سيدل التكرارية  ،التكامل العددي  :طرق سمبسون  ،طريقة شبه المنحرف  ،طريقة جاوس  ،التفاضل العددي  :طريقة
اويلر  ،طريقة اويلر المحسنة ،طريقة رنح كوتا ،االستكمال والتنبؤ :االستكمال الحظي وطرق أخرى -:طريقة تثبيت
المنحنيات ،طريقة المربعات الصغرى.
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الوحدات1-:

متطلب-:إلكترونيات تماثلية

التعريف بالمعمل ومكوناته وقواعد السالمة وكيفية كتابة التقارير المعملية ،تحقيق تجارب عملية لمواضيع مختارة من
محتويات مقرر مبادئ إلكترونات ودوائر إلكترونات تماثلية ودوائر إلكترونات رقمية تتعلق بالثنائيات والترانزستورات ثنائية
القطب وترانزستورات التأثير المجالي ومضخمات االشارات الصغيرة والكبيرة
 ECE330معالجات دقيقة 1

الوحدات3-:

متطلب سابق-:أنامة رقمية

مراجعة ألنظمة األعداد ،مقدمة ألنظمة المايكرو كمبيوتر ،مخطط مايكرو كومبيوتر ،المعالجات الذاكرة ،تركيبة المعالج،
المعالج  ، 8085المسجالت الداخلية ،طرق كتابة االيعازات بلغة التجميع  ،بعض البرامج على إيعازات  ، 8085أجهزة
اإلدخال واإلخراج  ،المقاطعة  ،أجهزة العرض .
 ECE 361هندسة اتصاالت 1

الوحدات3-:

متطلب سابق-:إشارات ونام

اسس ومبادئ نظام االتصاالت  ،تحليل الفيض  ،متسلسلة فوربير مع توضيح كيفية استخدام تلك المتسلسلة في رسم فيض
اإلشارة وتحديد عرض النطاق الترددي لتلك اإلشارة  ، ،تحويل فوربير مع توضيح كيفية استخدام ذلك التحويل في رسم
فيض اإلشارة وتحديد عرض النطاق الترددى لتلك اإلشارة ،التضمين الخطي :تضمين السعة التضمين بنطاق جانبي مزدوج،
التضمين بنطاق جانبي مفرد ،تضمين بنطاق جانبي جزئي ،التضمين الالخطي  :التضمين الترددي  ،تضمين الطور ،طرق
استخالص االشارة ،التجميع على أساس التردد ،نظرية أخذ العينات ،التضمين التماثلي النيضي :تضمين اتساع النبضة
،تضمين عرض النبضة ،تضمين موقع النبضة  ،التجميع على أساس الزمن ،التضمين النبضي الرقمي :التضمين النبضي
المشفر ،تضمين نبضي مشفر تفاضلي ،تضمين دلتا.
 ECE 381أنامة تحكم 2

الوحدات3-:

متطلب سابق -:أنامة تحكم 1

االستجابة الترددية  ،مخطط بود ،نظرية نايكويست  ،االستقرار المطلق والنسبي ،دوائر  ، N - Mمخطط الجدور،
المحاكاة باستخدام الحاسوب التماثلي  ،تمثيل الحالة والحيز  ،مقدمة حول انطمة التحكم غير الخطية
 ECE 412معمل دواحئر كهرباحئية 2

الوحدات1-:

متطلب سابق -:معمل دواحئر +1دواحئر2

التعريف بالمعمل ومكوناته وقواعد السالمة وصيغة التقرير العلمي  ،تحقيق تجارب عملية في المعمل لمواضيع مختارة من
محتويات مرتبطة بمقرر دوائر كهربائية  1ودوائر كهربائية  2وكذلك استخدام برنامج المالتزم في تحقيق تلك التجارب
ومقارنة النتائج مع بعضها البعض وأيضا مقارنتها بالنتائج النظرية
 ECE 434معمل األنامة الرقمية

الوحدات 1-:

متطلب سابق -:مقدمة أنامة رقمية

التعريف بالمعمل ومكوناته وقواعد السالمة وصيغة التقرير العلمي  ،التعرف على خواص البوابات المنطقية تحقيق جبر بول
وجدول الحقيقة البوابات المكافئة – مخطط كرنوف تحويالت الرموز مزالج Dو JKالتحويل المتوالي والمتوازي للمعلومات
المسجالت العدادات الجامع النصفي والكامل .
 ECE 460معالجة اإلشارة الرقمية

الوحدات3-:

متطلب سابق-:إشارات ونام

محولة  Zودراسة خواصها  ،تحليل النظم المتقطعة زمنيا ودراسة استجابتها الترددية باستخدام محمولة  Zبداللة دالتها
التحويلية  ،تميثل النظم المتقطعة زمنيا باستخدام المخططات سريان اإلشارة  ،تنفيذ النظم الرقمية ذات استجابة النبضية غير
محدودة النظم استجابة النبضية محدودة بالطرق المباشرة والمتوالية والمتوازية  ،دراسة في نظرية اخد العينات باإلشارات
التناظرية  ،رفع وخفض معدل اخد العينات لالشارات المتقطعة زمنيا  ،دراسة في تحليل وتصميم المرشحات الرقمية.
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الوحدات1-:

متطلب سابق - :معالجات دقيقة 1

تجارب خاصة بــ:لغة التجميع المتعلقة بالمعالج .8085
 ECE 444كتابة تقرير

الوحدات1-:

متطلب سابق - :لغة إنجليزية 2

تعريف وأھمية الكتابة التقنية وأھداف الكتابة التقنية وخصائصها ،أسس الكتابة التقنية ،عناصر التقارير الهندسية ومحتوياتها،
مراحل وطرق إعداد التقارير التقنية وإعداد األشكال ،إعداد الجداول ،كتابة األعداد ،إخراج وعرض التقارير ،مناقشة
التقارير.
 ECE 598+ ECE 599المشروع

الوحدات3-:

متطلب سابق-:إكمال  130وحدة  +كتابة تقارير

المشروع ھو دراسة نظرية أو عملية أو (الجمع بينهما) معمقة في مجال الهندسة الكهربائية والحاسوب وذلك بهدف التحقق
من او التعرف على أنظمة أو مشاكل محددة وطرح سبل االستفادة منها مع إمكانية التطبيق أو وضع خطة للحل األمثل
مستخدما في ذلك المعلومات العلمية التي اكتسابها الطالب أثناء الدراسة والمعامل والتجهيزات المتوفرة لدى القسم.

 -3مقررات تخصصية ملزمة لشعبة االتصاالت :
 ECE 341كهرومغناطيسيات 2

الوحدات3 - :

متطلب سابق - :كهرومغناطيسيات 1

اإلسقاط العمودي والمائل عند مستويات حدودية (حثية) ،الموجة المستوية المنتظمة ،حركة الموجة في العوازل والموصالت
 ،نسبة الموجة الواقفة ،استقطاب الموجة الخطي والدائري ،نظرية بوينتنج ومفهوم القدرة الكهرومغناطيسية ،خطوط النقل،
معامالت خطوط النقل ،مخطط سمث ،موائمة خطوط
 ECE 461هندسة اتصاالت 2

الوحدات3-:

متطلب سابق-:هندسة اتصاالت 1

نظرية أخذ العينات اإلشارة التناظرية  ،دراسة في طرق التظميني النبظي التناظري المختلفة  ( :التظميني بأتساع النبضة ،
التضميني بعرض النبضة ،التضميني بموقع النبضة )  ،طرق التوليد والكشف ألنواع التضمين النبضي التناظري ،
التضميني النبضي المشفر  ،تحليل نظام التشفير النبظي  ،كفائة التشفير  ،المدى الحركي الناتج عن عملية التشفير  ،التشفير
الخطي والالخطي  ،ضوضاء التكمية  ،حساب نسبة اإلشارة إلى ضوضاء التكمية الناتج من أنواع التشفير النبضي الخطي
والالخطي دراسة في الصيغ المختلفة الرسال اإلشارة النبضية المشفرة ،حساب عرفي النطاق الترددي اإلشارة النبضية
المشفرة بأنواعها المختلفة  ،االرسال المتعدد االشارات باستخدام تقسيم الزمن  ،المزامنة وارسال معلومات اإلشارة في نظم
االرسال المتعدد اإلشارة بتقسيم الزمن  ،تضميني الدلتا الخطي واالخطى  ،تحليل نظام تضمين اللتا ( حساب المدى الحركي
للتشفير الناتج وحساب نسبة اإلشارة إلى ضوضاء التكمية الناتج )  ،التضمين النبضي المشفر التفاضلي  ،طرق التضمينى
الرقمي المفتاحية المختلفة ودراسة نظم التوليد والكشف عنها  ( :التضميني المقداري المفتاحية  ،التضميني الترددي المفتاحي
 ،التضميني االوي المفتاحي  ،التضميني الزاوي المقداري المفتاحي )  ،تحليل الضوضاء في نظم االرسال النبضي المشفر.
 ECE 465نارية الهواحئى والتصميم

الوحدات3-:

متطلب سابق-:كهرومغناطيسية 2

الهوائيات مفاھيم أساسية حول الهوائيات ،نموذج اإلشعاع في االتجاھات الثالثة ،التوجيه ،الكسب ،عرض الشعاع
االستقطاب ،المقومة ،الفتحة الفعالة لهوائي االستقبال ونظرية التبادل ،ھوائيات ابتدائية  ،الهوائي تنائي القطب األحادي
مصفوفات الهوائيات  ،ھوائي الخلوي  ،ھوائيات الفجوة  ،ھوائيات البوقية  ،ھوائي الطبق  ،حزم الهوائيات الخطية
والسطحية  ،حساب المعاوقات التبادلية  ،ھوائي ياكي يودا  ،ھوائيات رقع الشرائح الدقيقة ،الهوائيات الحزمية الطورية .
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الوحدات3-:

متطلب سابق-:هندسة اتصاالت 1

طرق ارسال البيانات المتوالية والمتوازية اجهزة التداخل المتوالية والمتوازية  ،انظمة نقل البيانات بالترددات  ،انظمة الهاتف
المحمول  ،البرتوكوالت وطرق بناء شبكات الحاسوب . ISDN ،
 ECE 423النباحئط شبه الموصل

الوحدات3-:

متطلب سابق-:إلكترونات رقمية

نمذجة وتحديدات الترانزيستور ثنائي القطبية وترانسوتور التأثير المجالي ،وصلة المعدن وشبه الموصل ،ترانسوتر نوع
 ،MOSنماذج الثنائيات والترانسوتورات في الترددات العالية ،خواص وطريقة عمل الخاليا الشمسية ( جهد الدارة المفتوحة
وتيار القصر مقاومة التوالي والتوازي كفاءة الخلية الشمسية ،مقدمة للنظم الفوتوفلطية.
متطلب سابق-:هندسة اتصاالت 2
الوحدات1-:
 ECE 462معمل هندسة اتصاالت
التعريف بالمعمل ومكوناته وقواعد السالمة وصيغة التقرير العلمي  ،تحقيق تجارب عملية في المعمل لمواضيع مختارة من
محتويات مرتبطة بمقرر ھندسة اتصاالت  1ھندسة اتصاالت  2وكذلك برامج السوفتوير المتاحة في تحقيق تلك التجارب
ومقارنة النتائج مع بعضها البعض وأيضا مقارنتها بالنتائج النظرية .
متطلب سابق - :هندسة اتصاالت 2
الوحدات3-:
 ECE 463أنامة اتصاالت 1
أسس ومبادئ التعريف بنظام االتصاالت  ،المكونات االساسية لنظام االتصاالت  ،التعريف بمتطلبات نظام االتصاالت عند
التصميم  ،امثلة على نظم االتصاالت في الحياة العملية  .انظمة االرسال المتعدد المتقابل ( التجميع )  ،مقاييس مجموعه
قياسات المدى المشترك (  ، ) IRIGمقاييس اللجنة االستشارية الدولية للبرق والهاتف (  .) CCITTنظام ارسال التردد
العالي الالسلكي (  ) HFنظام اتصاالت ذو وصلة راديويه في خط البصر (  ، ) LOSالتعريف بمكونات نظام LOS
مميزات او خواص نظام ، LOSنظام الرادار (  ، ) Radar Systemالتعريف بمكونات نظام الرادار  ،متطلبات تصميم
نظام الرادار .
متطلب سابق-:نارية الهواحئي والتصميم
الوحدات3-:
 ECE 467اتصاالت السلكية
مقدمة ; مفهوم النظام الخلوى ،التضمين الرقمي واختيار التردد للقنوات الراديوية ،تخطيط الشبكة الخلوية ،الجيل الثاني
للنظام الخلوي (  ،(GSMتتابع الخاليا ،الحركة بين الخاليا ،العوامل المؤثرة في موقع الخلية ،البروتوكوالت لنقل البيانات
عبر الشبكة الخلوية LAN ،الال سلكية ،مقدمة للجيل الثالث من النظام الخلوي .
متطلب سابق - :كهرومغناطيسية 2
الوحدات3-:
 ECE 468هندسة موجات
نظرية خطوط النقل  ،خط النقل كدائرة ثنائية المنفذ  ،معامل اإلنعكاس  ،ممانعة جهة اإلرسال  ،خطوط النقل عديمة الفقد ،
محول ربع طول الموجة  ،الموجات الواقفة  ،نسبة موجة الفولتية الواقفة  ،مخطط سمت لخطوط النقل  ،موائمة الممانعات ،
الموائمة باستخدام معقب واحد أو معقبين  ،بناء شبكات خطوط النقل عديمة الفقد  ،تنفيد الدالة التحويلية للموجات الدقيقة ،
نظرية ريتشارد  ،تطبيقات كورودا  ،تمثيل الشبكات ثنائية المنفذ(مصفوفات الممانعة  ،المسامحة ،الهجينة و مصفوفة
 ABCDالمصفوفة التشتتية ،و المصفوفة التشتتية للسلسلة  ،إزاحة المستوى المرجع  ،معامالت لمفرق ذومأخذ  ،خصائص
المصفوفة التشتتية  ،بعض اجهزة الموجا ت الدقيقة غير الفعالة  ،معامالت للترانزستور  ،خصائص ترانزستور الموجات
الدقيقة ،موائمة الممانعات باستخدام العناصر المتكتلة ( Lو  )Cباستخدام مخطط سمت للممانعة والمسامحة  ،شبكات خطوط
نقل الشرائح الدقيقة  ،الموائمة باستخدام الشرائح الدقيقة  ،مضخمات الترانزستور للموجات الدقيقة الصغيرة اإلشارة
الصغيرة  ،الضوضاء  ،الحزمة العريضة  ،القدرة العالية  .طرق تصميمها المضخم متعدد المراحل  ،مذبذب الترانزستور
للموجات الدقيقة.
متطلب سابق - :هندسة موجات
الوحدات3-:
 ECE 540أنامة اتصاالت بصرية
نظام اتصاالت االلياف البصرية  ،وصلة اتصاالت االلياف البصرية  ،اإلشارة الضوئية  ،انتشار الضوء في االلياف
البصرية ،انماط انتشار اإلشارة الضوئية في كابل الليف البصرى  ،الدليل الموجى الليفى البصرى  ،مضروب المدى الترددى
في المسافة التثبيت واالنبساط النبضى  ،فقد الطاقة في كوابل االلياف البصرية  ،حساب محصلة الوصل
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 ECE 564أنامة اتصاالت 2

متطلب سابق-:أنامة اتصاالت 1

الوحدات3-:

نظام االتصاالت باألقمار الصناعية  ،التعريف بمكونات نظام االتصاالت باالقمار الصناعية  ،انواع االقمار الصناعية ،
انواع المدارت المستخدمة  ،المتلقى (  ، ) Trans ponderنموذج وبارمترات وصلة نظام االتصال بالقمر الصناعى تعريف
ببارمترات النظام الهامة والشائعة االستخدام  ،معادالت الوصلة (  ، ) Link Equationsحساب محصلة الوصلة ( Link
 . ) Budgetنظام االرسال المرئى الملون  ،التعريف بمكونات نظام االرسال المرئى الملون  ،الخواص المميزة لالرسال
المرئى  ،التعريف بمكونات اإلشارة المرئية فيض اإلشارة المرئية  ،كيفية تحديد عرض النطاق الترددى لالشارة المرئية
جهاز االرسال المرئى  ،جهاز االستقبال المرئى  ،نسبة اإلشارة إلى الضوضاء في نظام االرسال المرئى  ،كيفية تكوين
االلوان في نظام االرسال المرئى الملون  ،انظمة االرسال المرئى الملون المستخدمة .
 ECE 542معمل الهواحئيات والكهرومغناطيسيات

الوحدات1-:

متطلب سابق-:نارية الهواحئيات والتصميم

التعريف بالمعمل ومكوناته وقواعد السالمة وصيغة التقرير العلمي  ،تحقيق تجارب عملية في المعمل لمواضيع مختارة من
محتويات مرتبطة بمقرر كهرومغناطيسية  1وكهرومغناطيسية  2ونظرية الهوائيات وكذلك برامج السوفتوير المتاحة في
تحقيق تلك التجارب ومقارنة النتائج مع بعضها البعض وأيضا مقارنتها بالنتائج النظرية .
 ECE 580مقررات اختيارية في هندسة االتصاالت وااللكترونيات

الوحدات3-:

متطلب سابق -:ال يوجد

يتم تحديدھا بالرجوع إلى القسم العلمي المختص حسب االمكانيات.

 -4مقررات تخصصية ملزمة لشعبة القدرة
متطلب سابق - :فيزياء 1
الوحدات3-:
 ME 340ديناميكا حرارية
مفاھيم  ،تعاريف  ،اساسية –الوحدات العالمية  ،القانون االول للديناميكا الحرارية  ،خصائص المواد الشغالة( البخار-الغازات
المثاليىة)  ،االنثالبيىىا ،االجىىراءات االنعكاسىىية( المنظومىة المغلقىىة والمفتوحىىة) ،القىىانون الثىاني للىىديناميكا الحراريىىة  ،االنتروبىىي
،الكفاءة ،دورات القدرة البخارية ( رانكن والمقطورة) دورات التدريبات الغازية البسيطة ( جول-برايتون) والمقطورة.
 ECE 342هندسة قوى كهرباحئية 1

الوحدات3-:

متطلب سابق -:دواحئر كهرباحئية 2

منظومات التوليد  :المصادر األولية للطاقة الكهربائية ومحطات القوى البخارية والغازية والنووية والديزل ،الطاقات المتجددة
،االعتبارات البيئية ،نقل الطاقة الكهربائية ،الدائرة المكافئة وأداء خطوط النقل القصيرة والمتوسطة والطويلة ،عوازل
الخطوط الهوائية والجلبات ،األعمدة واألبراج والشد واإلنحناء ،النواحى الميكانيكية ،االعتبارات االقتصادية ،توزيع الطاقة
الكهربائية  :منظومات التوزيع ،الهبوط في الجهد ،الكوابل الكهربائية ،التفريغ الهالي ،مبادئ نظم الوقاية الكهربائية :
المرحالت ،قواطع الدائرة ،المحطات الفرعية.
 ECE 351اآلالت كهرباحئية 1

الوحدات 3-:

متطلب سابق -:تحويل الطاقة

التصميم  :الجزء الثابت والجزء الدوار  ،النظريات االساسية في حالة االستقرار  :القوة الدافعة الكهربائية  ،المجاالت
المغناطيسية  ،عزم الدوران  ،االت التوالي والتوازي والمركبة  ،رد فعل عضو األنتاج ،تأثير التبديل وتحسينه ،ملفات
التعويض ،طرق توصيل لفائف المجال ،الفقد والكفاءة ،التحكم في سرعة المحرك.
متطلب سابق -:إلكترونات تماثلية
الوحدات3-:
 ECE 422إلكترونات القوى
مقدمة في معدات أشباه موصالت القوى  :الدايودات ،الثايروسترات ،مشكل(عاكس) طور واحد ،مشكل ثالثي الطور :
باستخدام الدايود  ،معدل(مقوم) طور واحد ،معدل ثالثي الطور باستخدام الدايود ،دوائر اإلشعال ،مقطعات األنظمة المستمرة،
استخدام الــ ( )GTOتحويل التردد ،مقدمة في اإللكترونات الحالة الصلبة للتحكم بالمحركات.
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الوحدات3-:

متطلب سابق - :هندسة قوى كهرباحئية 1

منظومات القوى في حالة العابرة ،قطع الدائرة ،قواطع الدائرة والمنصهرات ،الفصل والقفل في الحالة العابرة  ،تنسيق العزل
،التأريض وتوصيل نقطة التعادل باألرض.
 ECE 446تحليل مناومات القوى 1

الوحدات3-:

متطلب سابق-:هندسة قوى كهرباحئية 1

منظومات الطاقة الكهربائية في حالة االستقرار ،نمذجة المنظومة وتحليل سريان القدرة ،تمثيل منظومات  ،معادالت الشبكات
وطرق حلها ،تحليل ودراسة انسياب األحمال.
 ECE 452اآلالت كهرباحئية 2

الوحدات3-:

متطلب سابق -:اآلالت كهرباحئية 1

اآلالت الحثية  :النظريات األساسية والدوائر المكافئة ،منحنى السرعة ،العزم ،اختبار الكفاءة ،المخطط الدائري ،التحكم في
السرعة ،األساليب المختلفة في التشغيل ،اآلالت التزامنية :موجات الفيض والقوى الدافعة المغناطيسية ،خواص الدائرة
المفتوحة ودوائر القصر ،التشغيل في حالة االستقرار وخواص زاوية القدرة ،تأثير األقطاب البارزة ،تشغيل المولدات
بالتوازي ،بدء تشغيل المحركات التزامنية ،الحاالت العابرة في اآلالت التزامنية :المفاعالت والثوابت التزامنية ،المحركات
الصغيرة (جزء من الحصان الميكانيكي).
متطلب سابق-:ديناميكا حرارية
الوحدات3-:
 ME 440محركات حرارية
مقدمىىة فىىي االحتىىراق  ،دورات الهىىواء القياسىىية ( حسىىابات الشىىغل والكفىىاءة ،محركىىات االحتىىراق الىىداخلي التردديىىة  :أنواعهىىا
( رباعيىىة األشىىواط -ثنائيىىة األشىىواط –بنىىزين -ديىىزل ) نظريىىة عملهىىا  ،معىىدالت ارتفىىاع الضىىغط واالحتىىراق ،حسىىابات القىىدرة
بأنواعها .والكفاءة بأنواعها  ،طىرق تغذيىة الوقىود (بنىزين وديىزل)والتحكم فىي معىدل تىدفق الوقىود ،الضىاغطات ( تصىنيفها –
طريقة العمل ).
 ECE 447تحليل مناومات القوى 2

الوحدات3-:

متطلب سابق-:تحليل مناومات القوى 1

دراسة اإلعطاب المختلفة  :اإلعطاب ثالثية األطوار المتماثلة ،المركبات المتماثلة ،وطرق الحد من تيار األعطال ،
المركبات المتماثلة وطرق استخدامها في دراسة اإلعطاب غير المتماثلة على األطراف الخارجية للموات الغير محملة ،
استخدام المركبات المتماثلة لدراسة انسياب تيار األعطال الغير متماثلة في االستقرار في الحالة المستقرة والعابرة.
 ECE 468محطات القوى

الوحدات3-:

متطلب سابق - :اآلالت كهرباحئية 2

مصادر الطاقة :الرياح ،الشمس ،محطات توليد الطاقة الكهربائية (البخارية ،الغازية ،المائية ،النووية :النظريات ،التصميم،
طرق العمل ،الكفاءة) سالمة المحطات التحاليل االقتصادية ومشكلة توزيع الحمل بين وحدات التوليد
 ECE 454هندسة الجهد العالي

الوحدات3-:

متطلب سابق-:هندسة قوى كهرباحئية 2

توليد الفولتيات ،المحوالت المجمعة ،المولدات النبضية ( النظرية ،التركيب ،الشكل الموجي) ،اإلشعال األوتوماتيكي،
المغذيات ،ظاھرة البرق ،مولدات الفولتيات المستمرة ،المولدات الكهروستاتيكية ،مولد فاندكراف ،مقسمات الجهد  ،ميكانيكية
التفريغ الكهربي  ،ظاھرة التفريغ الكهربائي ،ظاھرة التفريغ في الغازات وفي المواد الصلبة ،الضغط الكهربائي وشدة
العوازل ،ميكانيكية التفريغ ،التفريغ في السوائل النقية وذات الشوائب ،التفريغ في المواد الصلبة ،تصميم مواد الفولتيات
العالية ،عوازل الفولتيات العالية في المحوالت.
 ECE 455معمل القوى الكهرباحئية 1

الوحدات1-:

متطلب سابق-:اآلالت كهرباحئية 2

تجارب مختارة على خطوط نقل القدرة ،تنظيم الفولتية (الجهد) ،تحليل الكفاءة الكهربائية ،آالت التيار المستمر ،اآلت التيار
المتغير والمحوالت .
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الوحدات1-:

متطلب سابق - :هندسة قوى كهرباحئية  + 2تحليل

وقاية منظومة القوى ،المرحالت الكهرو ميكانيكية والساكنة (أنواعها ،تركيبتها ،خصائصها وتشغيلها ،مخططات الوقاية
،الوقاية التفاضلية ،األسالك الدليلية والمحمولة على خطوط القوى ،الوقاية المسافية ،ضبط المرحالت والوقاية باستخدام
الحاسوب ،وقاية مكونات منظومات القوى (المولدات ،قضبان التوصيل ،المحوالت ،خطوط القوى ،والمحركات محوالت
التيار ومحوالت الجهد.
 ECE 545توزيع القدرة

الوحدات3-:

متطلب سابق - :تحليل مناومات القوى 2

التخطيط لتوزيع القدرة الكهربائية ،نوع وتقدير األحمال ،خطوط التغذية وتصميم التوزيع ،الدوائر الفرعية ،التوزيع في حالة
الجهد العالي والمنخفض ،تصميم وتوزيع اإلنارة ولوحات التوزيع.
 ECE 556معمل القوى الكهرباحئية 2

الوحدات1-:

متطلب سابق-:معمل القوى الكهرباحئية 1

تجارب مختارة على خطوط نقل القدرة ،تنظيم الفولتية (الجهد) ،تحليل الكفاءة الكهربائية ،آالت التيار المستمر ،اآلت التيار
المتغير والمحوالت .
 ECE 559مقررات اختيارية في هندسة القوى

الوحدات3 - :

متطلب سابق -:ال يوجد

يتم تحديدھا بالرجوع إلى القسم العلمي المختص حسب االمكانيات.

 -5مقررات تخصصية ملزمة لشعبة التحكم
 ECE 351اآلالت كهرباحئية 1

الوحدات3-:

متطلب سابق - :تحويل الطاقة

التصميم  :الجزء الثابت والجزء الدوار  ،النظريات االساسية في حالة االستقرار  :القوة الدافعة الكهربائية  ،المجاالت
المغناطيسية  ،عزم الدوران  ،االت التوالي والتوازي والمركبة  ،رد فعل عضو اإلنتاج ،تأثير التبديل وتحسينه ،ملفات
التعويض ،طرق توصيل لفائف المجال ،الفقد والكفاءة ،التحكم في سرعة المحرك.
 ECE 482معمل أنامة تحكم

الوحدات1-:

متطلب سابق-:أنامة تحكم 2

التعريف بالمعمل ومكوناته وقواعد السالمة وصيغة التقرير العلمي  ،تحقيق تجارب عملية في المعمل لمواضيع مختارة من
محتويات مرتبطة بمقرر أنظمة تحكم .2، 1
 ECE 490أنامة تحكم حديثة

الوحدات3-:

متطلب سابق-:أنامة تحكم 1

طرق حالة الفراغ  ،االنتقال من دالة االنتقال إلى تمثيل  State- Spaceطرق تمثيل االنظمة باستخدام المصفوفات ،
مصفوفة االس  ،مصفوفة االنتقال وطرق حل باستخدام مصفوفة االنتقال  ،قابلية السيطرة والمالحظة ( Controllability
 ، )observabilityعناصر االحتمالية.PSDF ،CSDF ،CCF ،ACF ،
 ECE 491نام التحكم التشابهية

الوحدات3-:

متطلب سابق -:أنامة تحكم 2

التمثيل التشبهي التماثلي ( مكبر العمليات  ،االنظمة الخطية  ،تميل المعادالت التفاضلية  ،القيمة والتحديد لدالة االنتقال ،
االنظمة الغير خطية  ،تمثيل المعادالت التفاضلية الغير خطية  ، Dead- Zone ،الهسترة  ،مولد الدوال  ،التمثيل التشبهي
الرقمي  ،الطرق العددية لحل المعادالت ذات الطرق  ،تمثيل بولر  ،طريقة رنج كونا  ،طرق حساب االستجابة الترددية
لألنظمة .
82

 1439ه
 2017م

 ECE 492أنامة التحكم المثلى

كلية الهندسة

الوحدات3-:

متطلب سابق-:أنامة تحكم حديثة

مقدمة إلى السيطرة المثلى (تشكيل مسائل االنظمة المثلى  ،غرض النظام ،المسيطرات المسموح بها  ،قياس االداء ،
الحسابات المتغيرة  ،السيطرة الخطية الممزوجة  LOCباستخدام معادلة ريكاتي  ،مبادئ بونتر ياكن ( العلى واالدنى ) أمثلة
على السيطرة المثلى  ،الطريقة العددية لحل مشاكل النقطتين المحددتين (. )TPBVP
 ECE 484أنامة تحكم رقمي

الوحدات3-:

متطلب سابق  -:معالجة اإلشارات الرقمية

تشكيل االنظمة المتقطعة باستخدام معادالت الفرق  ،تحويل  ، Zتحليل انظمة النماذج ( نظرية شانون )  ،اإلستقرارية
( المقارنة بين  ) Z- Sتوسيع راو  ،االستجابة الترددية  ،مواقع الجذور لألنظمة المتقطعة تصميم المسيطرات باستخدام
خوارزميات  ، . Zخوارزمية  ، PIDتصميم المسيطرات الرقمية  ،مسائل تصحيحية .
 ECE 493معمل أنامة تحكم حديثة

الوحدات1-:

متطلب سابق-:أنامة تحكم حديثة

التعريف بالمعمل ومكوناته وقواعد السالمة وصيغة التقرير العلمي  ،تحقيق تجارب عملية في المعمل لمواضيع مختارة من
محتويات مرتبطة بمقرر أنظمة تحكم حديثة.
 ECE 483تصميم مناومات تحكم

الوحدات3-:

متطلب سابق - :أنامة تحكم 2

التصميم بالمواصفات في حالة الزمن (زمن الصعود-زمن السكون-اقصى قيمة لتجاوز الهدف -التخميد-اقصى قيمة نسبة
الخطأ تصميم بالمواصفات في حالة الترددية ،مجال الكسب ،مجال الطور ،اقصى قيمة لالستجابة ،تصميم الوصول الي
مواصفات الزمن ،معوضات التغذية العكسية السالبة للسرعة ،معوضات التغذية االمامية التفاضلية ،تصميم المعوضات
باستخدام ،المحل الهندسي –نيكوست.مخطط بودي,التصميم باستخدام ثالثة حدود( ، )PIDالمحكمات معالجة عناصر Pid
باستخدام طريقة زقلر في حالة الحلقة المفتوحة والحلقة المغلقة ،معوضات في حالة انظمة زمن التأخيرمعوض المتقدم الطور
نسبة حماية سمت
 ECE 594نام تحكم متعددة المتغيرات

الوحدات3-:

متطلب سابق - :أنامة تحكم حديثة

مقدمة االنظمة المتعددة المتغيرات  ،تمثيل دالة االنتقال بالمصفوفة  ،االنظمة المتتالية  ،العقد ،األنظمة المتوازية  ،انظمة
التغذية الخلفية المتعددة المتغيرات (اشكال الدخل/الخرج لألنظمة المتعددة ذات التغذية الخلفية ) تمثيل  C ،Pوالعالقة بينهما
 .مصفوفة الربح المقابلة ( ، )RGAتحكم االنظمة المتعددة  ،المتغيرات ( شبكة بوكسن بورن وھوود) طريقة اليموبن
وزالكند  ،امثلة على انظمة متعددة المتغيرات .
 ECE 585التحكم باستخدا الحاسوب

الوحدات3-:

متطلب سابق - :تحكم رقمي

أنظمة الحاسوب مكونات وبرمجيات  ،تحويل اإلشارة من تماثلي إلى رقمي ومن رقمي إلى تماثلي )DAC ) ADC
،عمليات الترشيح ( التماثلي والرقمي )  ،دالة التحويل اللحظية  ،تصميم نماذج اخذ العينات المكافئ الرقمي ل  ،Pidأنظمة
تقبل البيانات المباشرة.
 ECE 586أنامة المعلومات والذكاء الصناعي

الوحدات3-:

متطلب سابق - :أنامة تحكم حديثة+انامة التحكم المثلى

تمثيل المعلومات  ،معالجة المعلومات التخاذ القرار )Fuzzy logic – Heuristics- Plan – Scarch –algorithm ،
انظمة المعلومات البرمجية ( لغة برولوك  ،لسب )  ،االنظمة الخبيرة (  )ECPمع التطبيقات  ،شبكات الذكاء العصبية (
طرق التعليم  ،معمارية الشبكة  ،اإلستقرارية والتدريب  ،تطبيقات ).
الوحدات3 - :
 ECE 596مقررات اختيارية في هندسة التحكم
يتم تحديدھا بالرجوع إلى القسم العلمي المختص حسب االمكانيات.

متطلب سابق -:اليوجد
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 انامة تحكم غير خطيةECE 595

 طرق، )Backlash ( )وDcad –zone (  المنطقة الغير عاملة،  االشباع،  المرحل، ) مقدمة ( انواع األنظمة الغير خطية
 النقاط،  تحديد المواقع،  مخطط مستوى الطور،  تقنيات تحليل المخططات،  التقطيع الخطي، التحليل الدالة الوصفية
.)  طريقة اليبنوف المباشرة، POPO  االستقرارية (خصائص،  الدائرة المحددة، المنفردة

1-

General Courses

GE111 Eng. Mechanics I

Credits: 3

Prerequisites: None

Statics of particles; forces in plane and space; statics of rigid bodies Equivalent system of
forces; equilibrium in two and three dimensions, work and energy, analysis of trusses, frames,
and machines, free body diagram; kinematic; stability friction, centroids and center of gravitylines, areas and volumes. Moment of inertia of areas and masses.
GH111 Provisions of Islamic Jurisprudence Credits: 2

Prerequisites: None

, مقاصد الشريعة, النوازل, الفتاوى, اإلجماع, القياس, القواعد الفقهية, أصول الفقه, الفقه, المقلد,  التقليد, المجتهد,اإلجتهاد
, الرخصة و العزيمة, فرض الكفاية, الفضيلة, السنة المؤكدة, المباح, المكروه, السنة, الفرض و الواجب,األحكام الشرعية
 الفقه المقارن, الخروج من الخالف, العرف, المصالح المرسلة, سد الذرائع, السياسة الشرعية,التراخي
GH121 Arabic Language

Credits: 2

Prerequisites: None

Review to Arabic courses taken in high school including construction of Arabic sentences,
spelling and punctuation.
GH131 English language I

Credits: 2

Prerequisites: None

Introduction to the basic patterns of scientific English at the introductory stage and thereafter
deals with more advanced materials. Each covers: Intensive reading of passage containing
material to student needs with comprehension questions, contextual references, vocabulary
exercises and affixation. The study of scientific vocabulary which includes use of dictionary,
spelling rules and affixation. Revision and study of Basic English verb tenses, active and
passive.
GS111 Math I

Credits: 3

Prerequisites: None

Limits, continuity, chain rule, higher derivatives, implied differentiation, trigonometric
functions, maxima, minima, point of inflection, curve sketching, Role's theorem, mean value
theorem. Definite, and indefinite integrals: Definition, area under a curve area between two
curves, volume of solids of revolution. Methods of integration: integration by substitution,
integration by parts.
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GS121 Physics I

Credits: 3

 ه1439
 م2017

Prerequisites: None

Waves: Wave equations, traveling waves and stationary waves, principles of superposition,
Doppler Effect. Sound: Definitions, velocity of sound in air and material media and its
variation. Velocity of transverse & longitudinal vibrations in wires and rods. Echoes briefly.
Optics: Properties of light, the electromagnetic character of light; sources of light and their
spectra, absorption & scattering, dispersion, polarization of light.
GS131 General Chemistry

Credits: 3

Prerequisites: None

Measurements and units; chemical equations and stoichiometry; structure of the atoms – atomic
weights; periodic relationships; modern electronic theory; structure of the chemical
compounds; reduction and oxidation reactions; acids and bases; solutions; electrolytes and nonelectrolytes; gases; thermochemistry and thermodynamics; chemical equilibrium; ionic
equilibrium; chemical kinetics – rate of reaction; electrochemistry.
GE112 Engineering Mechanics II

Credits: 3

Prerequisites: GE111

Motion in Straight line, motion in resistance medium, motion in plan and its applications,
conservation law ; motion momentum and impulse; impact theory; rotation motion; Kinematics
of a particle, Kinetics of a particle , Applications; Work, energy and applications; Mechanical
vibrations.
GE121 Workshop Technology

Credits: 2

Prerequisites: None

Introduction to manufacturing processes; primary forming processes; casting. forging, rolling,
extrusion, tube and pipe manufacture and drawing; secondary forming processes; bending, deep
drawing, metal spinning, roll forming and powder metallurgy; surface treatments.
GE131 Engineering Drawing

Credits: 2

Prerequisites: None

Introduction: drawing instruments, types of lines, letters and figures geometrical constructions,
dimensions, projections, principles of first angle and third angle projection, projections
applications, sectioning, section of views and hatching.
GH112 Introduction to Qur’an & Sunna

Credits: 2

Prerequisites: GH111

 مع معاني بعض المفردات و المصطلحات التي تحتاج إلى,) يكلف الطالب بحفظ الجزء األخير من القرآن الكريم ( جزء عم
 أقسا, الرسم القرآني, القراءات, المحكم و المتشابه, المكي و المدني, أسباب النزول, النسخ: بيان و المصلحات هي
, الكتب الستة, علم الرجال, علم الجرح, الضعيف, الحسن, الحديث الصحيح, التفسير بالمأثور و بالرأي و السنة,القرآن
.  فقه السنة, التابعي, ما أتفق عليه الصحابة,السنن األربعة
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Prerequisites: GH131

Description of the laboratory experiments. Study and use of the passive voice in scientific
technical English. Compound nouns. The English noun phrases, relative clauses, deletion of
relatives, relations in active and passive voice. Summary writing.
GS112 Math II

Credits: 3

Prerequisites: GS112

Methods of integration: By partial fractions, by successive reduction formulae, Transcendental
functions; differentiation and integration of transcendental functions. Complex numbers, partial
differentiation applications on relative maxima and minima, the method of Long-Range
multiplier. Multiple integration with applications.
GS121L Physics Lab

Credits: 1

Prerequisites: GS121

Experiments about sound, light, electricity, magnetism, heat and electrochemical convention.
GS122 Physics II

Credits: 3

Prerequisites: GS121

Electrostatics: charges and fields, the electric potential; electric current; the magnetic fields,
electric field in matter. Photoelectric effect, Einstein's explanation and quantum theory of the
hydrogen atom. Radioactive decay law derivation.
GH213 Islamic Creed & Thought

Credits: 2

Prerequisites: GH112

, الحضارة, الحداثة, العولمة, العلمانية, التنصير, االستشراق, التثليث, التوحيد, اإلحسان, اإليمان, الشريعة,العقيدة
, الليبرالية, التجديد, فقه األولويات, فقه الواقع, األصولية, التطرف, الفرق الكالمية, التصرف اإلسالمي,النهضة
, الدستور, المعاصرة, الديموقراطية, القومية, الشعوبية, الصهيونية, الماسونية, الرأسمالية, الشيوعية,االشتراكية
.المواطنة
GS213 Math III

Credits: 3

Prerequisites: GS112

Vector analysis, div, grad, curl, Green's, Gauss's and Stoke's theorems and their applications.
Linear algebra, matrices and their applications. Nickelodeon space, vector space. Matrices,
algebra of matrices, rank of a matrix, linear transformation, system of linear equations,
equivalent and similar matrices, eigenvalues and eigenvectors.
GS215 Statistics & Probability

Credits: 3

Prerequisites: GS112

Basic statistical concepts: Statistical data, measure of central tendency, dispersion, skwness and
hurtosis. Regression and correlation simple linear regression, regression coefficient and
correlation coefficient, nonlinear regression to data. Multiple linear regression and multiple
correlation coefficient. Probability: concept of random experiment and a sample space, addition
and multiplication laws of probability; conditional probability and independence. Bay's
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theorem and its application. Random variables and their probability distribution; Binomial,
Poisson, Normal, Gamma, Exponential, Uniform and Cauchy distributions and their properties.
GS242 Computer Programing

Credits: 3

Prerequisites: GS112

Elements of C Programming , Preprocessor Directives, I/O Statements, Operators, Conditional
Statements, Loops, Functions, Character I/O functions, String Processing functions, Math
Functions, Array Manipulations, Pointers, Structures, Files and their functions.

GE222 Properties of Materials

Credits: 3

Prerequisites: GE121

Atomic structure, types of bonds, metallic bonds, Co-ordination, crystalline and amorphous
materials, crystal system, structural disorder, metallic and non-metallic (wood-plastics)
materials. Properties of materials in tension, compression, hardness, shock, shearing torsion,
and bending tests, strain measurements methods, failure, fracture of material.
GS214 Math IV

Credits: 3

Prerequisites: GS213

Ordinary differential equations, differential equations of first order and first degree, deferent
forms, nonlinear differential equations of first order, Linear differential equations with constant
coefficients; homogeneous case, method of variation of parameters, method of undetermined
coefficient, methods of Laplace transforms, simultaneous differential equations solution of
differential equations in series; Gamma, Beta functions, Bessel functions; hyper-geometric
function.
GS315 Fundamentals of Elec. Eng.

Credits: 3

Prerequisites: GS122

System of unites , Powers of Ten , Prefixes, Conversion between levels of Ten, Charge and
Current, Voltage, Power and Energy , Circuit Elements, Resistance, Ohm’s law , Series
Resistors , Voltage Sources in Series , Kirchhoff’s Voltage Law (KVL), Voltage Divider
Rule(VDR), Voltage Sources and Ground, Double-Subscript Notation, Single-Subscript
Notation, Parallel Resistor, Kirchhoff’s Current law, Current Divider Rule (CDR), Voltage
Sources in Parallel, Open and Short Circuits, Series and parallel networks, Ladder Network,
The Ammeter, The Voltammeter, Ohmmeter, Methods of Analysis:- Branch-Current Analysis,
Mesh analysis, Nodal Analysis, Network Theorems:- Thévenin’s Theorem, Norton’s Theorem,
Capacitors:- The Electric Field, Capacitance , Capacitor construction and types , Series and
parallel Capacitors, Energy Stored by a Capacitor , Magnetic Circuits, Inductors: - Inductance,
Types of Inductors, Induced Voltage, Series and parallel Inductors, Energy Stored by a
Inductor. Principles of machines: - generators and motors, Sinusoidal alternating waveforms
(general format, definitions, phase relations, average value, and effective value), Diodes:
Introduction to semiconductor materials (qualitative), device structure, basic operation,
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applications of bipolar junction transistor BJT: Device structure, basic transistor operation,
applications.

2-

ECE Basic Department Courses For all Branches

ECE 200 Fundamentals of Elect. Eng.

Credits: 3

Prerequisites: GS122

Introduction to Circuit Analysis , System of unites , Powers of Ten , Prefixes, Conversion
between levels of Ten, Charge and Current, Voltage, Power and Energy , Circuit Elements,
Resistance, Ohm’s law , Series Resistors , Voltage Sources in Series , Kirchhoff’s Voltage
Law (KVL), Voltage Divider Rule(VDR), Voltage Sources and Ground, Double-Subscript
Notation, Single-Subscript Notation, Parallel Resistor, Kirchhoff’s Current law, Current
Divider Rule (CDR), Voltage Sources in Parallel, Open and Short Circuits, Series and parallel
networks, Ladder Network, The Ammeter, The Voltammeter, Ohmmeter, Methods of
Analysis:- Current Sources, Source Conversions, Branch-Current Analysis, Mesh analysis,
Supermesh Approach, Nodal Analysis, Supernode Approach, Bridge Network, Y-∆ (T-𝛑) AND
∆-Y (𝛑 -T) Conversions, Network Theorems:- Superposition Theorem, Thévenin’s Theorem,
Norton’s Theorem, Maximum Power Transfer Theorem, Capacitors:- The Electric Field,
Capacitance , Capacitor construction and types , Transient in Capacitive Networks(The
Charging and Discharging Phase) , Series and parallel Capacitors, Energy Stored by a
Capacitor , Magnetic Circuits:- Magnetic Field, Reluctance, Ohm’s law for Magnetic circuits,
Magnetizing Force, Hysteresis, Ampère’s circuital law, Flux, Series Magnetic Circuit, Series –
Parallel Magnetic Circuit, Inductors: - Inductance, Types of Inductors, Induced Voltage, Series
and parallel Inductors, Energy Stored by a Inductor.
ECE220

Basic Electronic Circuits

Credits: 3

Prerequisites: GS122

Diodes: Introduction to semiconductor materials (qualitative), device structure, basic operation,
diode Characteristics, diodes applications: rectifier diodes, half- wave rectifiers, full- wave
rectifiers, clipper and clamper circuits, voltage multipliers; special diodes applications: Zener
diodes, photodiode, light emitting diodes (LED), solar cells. Bipolar junction transistor BJT:
Device structure, basic transistor operation, graphical representation of BJT characteristics,
Analysis of BJT circuits at DC, Bias circuits and their stabilities. Field effect transistors FET:
Device structure, Basic transistor operation, Graphical representation of FET characteristics,
Analysis of FET circuits at DC, Bias circuits and their stabilities.
ECE201

Electric Circuits I

Credits: 3

Prerequisites: ECE200

Sinusoidal alternating waveforms (general format, definitions, phase relations, average value,
effective value)- Response of basic R, L and C elements to a sinusoidal voltage or current,
Frequency response of the basic elements – Average power and power factor- review of
complex numbers- Series AC circuits - Parallel AC circuits - series-parallel Ac networks –,
Methods of Analysis:- Source Conversions, Dependent and Independent Sources- Mesh
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analysis, Nodal Analysis, Bridge Network, Y-∆ (T-𝛑) AND ∆-Y (𝛑 -T) Conversions, Network
Theorems:- Superposition Theorem, Thévenin’s Theorem, Norton’s Theorem, Maximum
Power Transfer Theorem- Power (AC) (average , apparent, and reactive power) , The total P,Q
and S, Resonance, Series resonant circuit (The quality factor Q, selectivity ) parallel resonant
circuit.
ECE221 Analog Electronic Circuits

Credits: 3

Prerequisites: ECE220

General review - General Amplifier Concepts - BJT's Small Signal Amplifiers (Single Stage)
(CE, CC, CB Amplifiers) - FET’s Small Signal Amplifiers (Single Stage)(CS,CD,CG
Amplifiers) - Power Amplifiers ( Class A, Class B and Class AB, Class C Amplifiers) Multistage Amplifiers - FET’s and BJT’s Amplifiers Frequency Response, Operational
Amplifiers - Oscillator Circuits.

ECE230 Intro. To Digital Systems

Credits: 3

Prerequisites: ECE220

Numbering systems, Binary number system and it’s relation with other numbering systems ,
logic gates (AND, OR, NAND, NOR, XOR), Boolean algebra (Rules & Laws), De Morgan’s
theorem ( Simplification and Expressions) - Karnaugh map, Application of combinational
logic circuit, Binary Adder/subtractor circuits, Simple decoders and encoders – Simple
multiplexer , flip-Flops, counters and registers (Design and Applications).
ECE270

Electrical Measurements

Credits: 3

Prerequisites: ECE200

Measurement and error in d.c. and a.c. , Ammeters and Voltmeters, Ohmmeters and
Multimeters, Instruments for measuring power, R. F. energy, phase and frequency;
oscilloscopes: construction, operation and use, d.c. and a.c. bridges; Signal generators;
Electronic analog and digital voltmeters, ammeters, ohmmeters and multimeters, counters,
wave and spectrum analyzers, transducers and measurement of non-electrical quantities
ECE302

Electric Circuits II

Credits: 3

Prerequisites: ECE201

Resonance (Series resonant circuit, the quality factor Q, Selectivity, Parallel resonant circuit),
Decibels, Filters (types of filters), Bode Plots, Transformers, Polyphase systems, The Laplace
Transform, Nonsinusoidal circuits (Fourier series expansion for any sinusoidal or nonsinusoidal
function, Circuit response to a nonsinusoidal input).
ECE303 Electric Circuits Lab I
Credits: 1
Prerequisite: ECE201
Selected experiments related to fundamentals of electrical engineering and measurements,
correlation of theoretical and experimental results with regard to basic direct current circuits,
network theorems.
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Prerequisites: ECE201+GS214

Co-ordinate systems, curl, diverge, differential volume, surface and line. Electric field due to
point charge, charge distributions, Maxwell’s equations, electric polarization, magnetization,
boundary conditions, magnetic circuits, electro statistics, magneto statics
ECE350

Energy Conversion

Credits: 3

Prerequisites: ECE201

Transformers: principles, equivalent circuits, testing, efficiency, voltage regulation, three phase
transformer, three winding, transformer, Energy conversion: energy balance, electrical,
electromechanical and mechanical energy, losses, dynamic equations, Introduction to
synchronous, induction and DC machines. Single phase and linear induction motors, fractional
horse power motors.
ECE360 Signals and Systems

Credits: 3

Prerequisites: ECE201+GS214

Classification and representations of signals, Signal analysis: Fourier series, Fourier transforms,
Laplace transforms, introduction to z-transform, DFT, FFT, System representation by: block
diagrams, transfer function, impulse response, differential equations, difference equations.
Classification of systems, typical examples, System analysis: time domain analysis, frequency
domain analysis, s-domain analysis, transmission over linear systems. Two port parameters,
network functions, (poles and zeros).
ECE380

Control Systems I

Credits: 3

Prerequisites: GS214

Introduction to control systems theory, plant representation, transfer function, signal-flow
graph, mathematical model of dynamical systems, state-space representation, characteristic of
feedback control systems, time response analysis, stability.
ECE316

Numerical Analysis

Credits: 3

Prerequisites: GS215

Review of computer programming techniques; principles of computer operation; power series
for calculation of functions; roots of equations; linear and non-linear solution of simultaneous
equations; numerical integration; solution of ordinary differential equations ,solution of
ordinary difference equations ; interpolation and curve fitting; case study.
ECE321 Electronic Lab

Credits: 1

Prerequisite: ECE221

Selected experiments in electronics concerning diodes, transistors (BJT & FET), amplifiers,
differential amplifiers, operational amplifiers, oscillators.
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Prerequisites: ECE230

Memory and I/O interfacing to microprocessors, Programmable I/O interface chips and their
programming, Interrupts and interrupt controllers, Assembly language programming for PC and
interface applications.
ECE361

Communication Eng. I

Credits: 3

Prerequisites: ECE360

Spectral analysis and correlation, baseband transmission systems, linear modulation systems
(AM, DSB, SSB, VSB), nonlinear modulation systems (FM, PM), introduction to FDM,
sampling and pulse modulation system (PAM), introduction to TDM, introduction to basis of
binary baseband digital modulation techniques, quantization ,encoding (PCM, DM, DPCM).
ECE381

Control Systems II

Credits: 3

Prerequisites: ECE380

Frequency response, Stability in frequency domain, Root-Locus method, Application of
computer software packages.
ECE412

Electric Circuits Lab II

Credits: 1

Prerequisite:ECE302+ECE 303

Selected experiments related to electrical circuit I, II, correlation of theoretical and
experimental results with regard to alternating current circuits and network theorems.
ECE434 Digital Systems Lab

Credits: 3

Prerequisites: ECE230

Selected experiments to supplement theory of digital networks and computer systems,
fundamental logic devices and circuits, machine language programming of microprocessor.
ECE438 Microprocessors Lab

Credits: 1

Prerequisite: ECE330

Selected experiments related to machine language programming of microprocessor 8085.
ECE444 Technical Report writing

Credits: 1

Prerequisite: GH132

Writing technical reports, Report preparation and presentation preparation of minutes of meetings,
Translation of technical documents.

ECE598+ECE599 B.Sc. Project

Credits: 3

Prerequisite: min.130 credits + ECE444

Projects is an in-depth theoretical and/or experimental investigation of a specific problem in
electrical engineering.
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3-

ECE Electronic and Communication Engineering Courses

ECE341 Electromagnetics II

Credits: 3

Prerequisite: ECE 340

Normal incidence. Wave reflection and transmission at plane boundaries. Oblique incidence,
polarization, Breuster & critical angles with applications. The pointing vector and
electromagnetic power –Mode theory of wave guides, resonators. TEM waves on twoconductor transmission lines: analysis of reflective transmission lines. Load matching (single
and double stub tuners).
ECE461

Communication Eng. II

Credits: 3

Prerequisites: ECE361

Noise representation, Linear filtering of white Gaussian noise, Narrowband Gaussian noise
representation. Noise in baseband, linear and nonlinear modulation systems. Noise
(quantization, thermal) in PCM and DM systems. Error rates in baseband digital modulation
systems. Optimum filter and correlation receivers. Digital carrier modulation schemes: ASK,
FSK, PSK, DPSK, and MSK. Introduction to M-ary baseband digital systems, QPSK, QAM,
performance and comparison. Basic concepts of information theory, introduction to coding:
Block and convolution coding.
ECE465

Antenna Theory and Design

Credits: 3

Prerequisites: ECE341

Antennas fundamental concepts (radiation patterns in three dimensions, beam width, gain,
impedance, effective aperture, and reciprocity), Elementary antenna (EHD& MHD), and linear
antennas half wave dipole radiation from apertures, traveling waves antennas.
ECE466

Data Comm. & Com. Networks

Credits: 3

Prerequisites: ECE361

Data transmission principles, transmission components; ASK PSK, FSK, QPSK, O-QPSK,
QAM, M-cry digital modulation; data compression; modems principles and their standards;
Error control procedures; computer communication, point to point, multidrop, circuit, message
and packet switching; components of computer network, hosts, communications channel,
terminals, protocols, multiplexers, codes, concentrators etc.; fascimile transmission, electronic
mail, voice mail, internet working; case study of computer communication networks. Different
LAN standards, Wireless LAN. Introduction to Broadband, ATM and ISDN network.
ECE423 Semiconductor Electronics & Devices

Credits: 3

Prerequisites: ECE322

Introduction to quantum mechanics: Probability and the uncertainty principle, the Schrodinger
wave equation, potential well problem, tunneling. Carrier lifetime and photoconductivity:
Direct recombination of electrons and holes, indirect recombination, trapping, steady state
carrier generation, Metal semiconductor junction: Schottky barriers, rectifying contacts, ohmic
contacts.
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Bipolar junction transistors: Frequency and voltage limitations. Metal oxide semiconductor
transistors. Solar cells: Principles of solar cell operation, light absorption and carrier
generation, short circuit current, open circuit voltage, efficiency, system applications.
Introduction to semiconductor lasers.
ECE462 Communication Eng. Lab

Credits: 1

Prerequisite: ECE461

Selected experiments in Communication Eng. I, II, correlation of theoretical and experimental
results with regard to communication and electronic engineering.
ECE463

Communication Systems I

Credits: 3

Prerequisites: ECE461

Review of digital modulation schemes. Multiplexing techniques (FDM, TDM, statistical TDM,
and SDM) emphasizing on: concept, hierarchy, standards, specifications and implementation.
Coaxial cable systems: cable construction, characteristics, system and repeater design, thermal
and intermodulation noise considerations. Fiber optics cable systems: cable construction and
characteristics, transmission parameters, TX/RX repeater system, design parameters and system
design. Telephone transmission: cables, properties of cables conductors, transmission
parameters, signal distortion and conditioning, subscriber loop design. Data transmission over
telephone cables; voice band modems: types, characteristics and standards. Telephone network
distribution in buildings, User equipment (AM/FM receivers, FAX, data terminals, and TV)
with emphasis on: principles of operation, characteristics, types, standards and implementation.
ECE467

Wireless Communications

Credits: 3

Prerequisites: ECE465

Introduction; Cellular concept; digital modulation and frequency selection for radio channels;
Cellular network planning; second generation mobile system (GSM) ;call sequence , movement
between cells , factors affecting cell location , interface with the PSTN , protocols for data
transfer over mobile network ,wireless LAN , introduction to third generation cellular system.
ECE468

Microwave Engineering

Credits: 3

Prerequisites: ECE341

Introduction to propagation; Transmission lines; Terminated transmission lines, Wave guide
matching; Theory of small reflections ( tapered lines ), passive microwave devices, scattering
matrix and its use to explain few passive device properties, directional couplers, magic (hybrid)
Tee, ring junction ; shorts, bends, matched loads attenuators; phase shifters, propagation in
ferrites isolators, circulators and gyrators, active microwave devices, Two cavity klystron,
multi-cavity klystron, reflex klystron, traveling waves tubes, magnetrons and gyrators.
ECE540 Optical Communication systems

Credits: 3

Prerequisites: ECE486

Fiber optics cable systems: cable construction and characteristics, transmission parameters,
TX/RX repeater system, design parameters and system design, Photoconductors ; PIN diode
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detectors ; Light emission ; Light emitting diodes ; Optical couplers ; Semiconductor Lasers ;
Optical fibers ; Liquid crystal display ; Integrated optoelectronics.
ECE564 Communication Systems II

Credits: 3

Prerequisites: ECE463

HF radio; LOS communication that covers VHF, UHF and microwave; and communication
satellites, and introduction to mobile land communication system, In each of the above systems,
emphasis is on configuration, subsystems, design parameters, system engineering and design ,
link equations and performance, For satellite communication systems examples of some
applications are also introduced, such as VSAT, DBS and its DTH terminals.
For all of the above systems, digital and analogue transmission will be considered wherever
applicable.
ECE542 Electromagnetics & Antenna Lab

Credits: 1

Prerequisite: ECE465

Selected experiments in Electromagnetics I,II and Antenna theory and design, correlation of
theoretical and experimental results with regard to electromagnetic and antenna engineering.
ECE589 Special Topics in Comm. & Elec. Eng.

Credits: 3

Prerequisite: None

This course is devoted to special topics in the general area of Power Engineering. The chosen
topics will be treated in a reasonable depth

4-

ECE Electrical Power Engineering Courses

ME 340 Thermodynamics

Credits: 3

Prerequisite: GS121

Introduction, First law of thermodynamics (Joule's experiment; internal energy; equilibrium;
phase rule; reversible processes and heat capacity), Volumetric properties of pure fluids (Virial
equation and applications; ideal gas; equation of state; generalized correlations for liquids and
gases), Heat effects (standard heat of reaction; formation and combustion; heat effects of
industrial reactions), Standard law of thermodynamics (heat engine; entropy and third law of
thermodynamics), Thermodynamic properties of fluids (residual properties and thermodynamic
properties of gases), Thermodynamics of flow processes (flow in pipes; expansion and
compression pressures), Refrigeration and liquefaction (Carnot's refrigerator; vapor
compression cycle and liquefaction processes).
ECE342 Elec. Power Eng. I

Credits: 3

Prerequisite: ECE302

Generation systems: primary sources of electrical energy, steam, gas, nuclear and diesel power
plants, renewable energies, environmental considerations, Transmission of electrical energy:
equivalent circuits and performance of short, medium and long overhead transmission lines,
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line insulators and bushings, Poles & Towers, Tension and sag, mechanical aspects economic
considerations, Distribution of electrical energy: distribution systems, voltage drop, electrical
cables, Corona discharge, Principles of electrical protection systems: relays, circuit breakers,
substations.
ECE351

Electric Machines I

Credits: 3

Prerequisite: ECE350

Machine windings, winding arrangements, DC machines, effect of armature mmf ,
commutation and interpoles , steady –state performance, motor starters and speed control,
parallel operation of dc generators, dc machines applications, Induction machines, theory and
construction, the equivalent circuit, speed torque characteristics, testing and determination of
the equivalent circuit parameters, motor starting and speed control.
ECE422

Power Electronics

Credits: 3

Prerequisite: ECE221

Power semiconductor devices, their requirements of firing, cooling and ratings. Converter
circuits, rectifiers (single and 3-phase, controlled and uncontrolled circuits with different types
of loads), chopper circuits, inverter circuits (single and 3-phase, square –wave and pwm
circuits), applications.
ECE443 Elec. Power Eng. II

Credits: 3

Prerequisite: ECE342

Transient operation of power systems, circuit interruption, circuit breakers and fuses, switching
transients, insulation coordination, earthing and neutral grounding.
ECE446 Power System Analysis I

Credits: 3

Prerequisite: ECE342

The electric energy system in steady state, system modeling and load flow analysis,
representation of power systems, network equations and solution, load flow studies.
ECE452 Electric Machines II

Credits: 3

Prerequisite: ECE351

Synchronous machines, machine inductances, equivalent circuit, open and short circuit
characteristics, steady – state operation and power angle characteristics, effect of salient poles,
interconnected synchronous generators, starting and operation of synchronous motors,
Synchronous machine transients and time constants. Fractional horsepower motors (singlephase induction motor, universal motors, two phase control motor, reluctance and hysteresis
motors).
ME 440 Thermal Engines

Credits: 3

In coordination with mechanical engineering department
.
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Prerequisite: ECE446

Fault studies, symmetrical 3-phase faults, symmetrical components, unsymmetrical faults,
power system stability, the stability problem, steady state stability, transient stability.
ECE453 Power Plants

Credits: 3

Prerequisite: ECE452

Energy sources (conventional , wind, solar and nuclear), fossil fuel steam generator plants , fuel
and combustion, turbines(gas turbines and combined cycles), diesel engines plants,
environmental aspects of power generation, economical analysis and load distribution problem.
ECE454 High Voltage Eng.

Credits: 3

Prerequisite: ECE443

Production of high voltages, cascade testing transformers, impulse generator (theory,
construction , waveform, damping, and oscillations ), automatic firing , trigatrons, lightning
phenomena, protection against voltage surges , electrostatic generators, the van de Graff
generator , particle accelerators, earthing of high voltage, measurement of fast transients,
breakdown mechanism in gases , electron avalanches , primary and secondary processes,
criterion for breakdown, time lags of spark breakdown, Panchen’s law ,effect of pressure and
temperature.
ECE455 Electric Power Lab I

Credits: 1

Prerequisite: ECE452

Selected experiments on transmission lines, voltage regulation, network analysis, power
electronics, electrical machines and transformers.
ECE544 Elec. Power Eng. III

Credits: 3

Prerequisite: ECE443+ECE447

Protection of power systems, Electromechanical, static & digital relays (types, construction,
characteristics and operation), protection schemes, differential, pilot wire and power line
carrier, distance, computer relaying and protection, protection of power system components
(generators, bus bars, transformers, transmission lines and motors), current transformers and
potential transformers.
ECE545 Power Distribution

Credits: 3

Prerequisite: ECE447

Distribution system components .load types, characteristics, curves, estimation and forecasting,
load management, power factor improvement. Subtransmission systems, distribution
substations, transformers, overhead lines and cables. Power losses, voltage drop and regulation
calculations and reduction. Distribution-system faults and protection, reliability, safety and
grounding, customer services, tariffs and economics, maintenance. Applications on distribution
system design.
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ECE556 Electric Power Lab II

Credits: 1

Prerequisite: ECE455

Selected experiments in protection, symmetrical and unsymmetrical faults studies, special type
machines and high voltage testing and insulation.
ECE559 Selected topics in Power Eng.

Credits: 3

Prerequisite: ECE443+ECE447

This course is devoted to special topics in the general area of Power Engineering. The chosen
topics will be treated in a reasonable depth.

5-

ECE Control Engineering Courses

ECE351 : Electric Machines I

Credits: 3

Prerequisite: ECE350

Machine windings, winding arrangements, DC machines, effect of armature mmf ,
commutation and interpoles , steady –state performance, motor starters and speed control,
parallel operation of dc generators, dc machines applications, Induction machines, theory and
construction, the equivalent circuit, speed torque characteristics, testing and determination of
the equivalent circuit parameters, motor starting and speed control.
ECE482 Control Systems Lab

Credits: 1

Prerequisite: ECE381

Lab. Covers Experiments related to topics of Control Systems I,II
ECE490 Modern Control Systems
Credits: 3
Prerequisite: ECE380
State Space Representation, Solution to Homogeneous State Equation, State Transition Matrix,
Time Invariant State Equations, linear time varying systems, Controllability and Observability,
Vandermonde Matrix, Decomposition of Transfer Function.
ECE491 Simulated Control Systems
Credits: 3
Prerequisite: ECE381
Transfer function representation of typical control systems, state space modeling, solution of
the state equations, evaluation and use of the state transition matrix, low – order system and
modeling techniques, computer simulation: numerical methods, conversion to state variable
form, simulation and step inputs, vector matrix methods, Analog simulation: designing the
computer circuit, magnitude scale factors, choice of time scale, a general procedure.
ECE492 Optimal Control Systems

Credits: 3

Prerequisite: ECE490

Formulation of optimal control problem: Minimum time, minimum energy, minimum fuel
problem, state regulator, output regulator & tracking problems, Calculus of variations:
Constrained fixed point and variable point problems, Euler Lagrange equations, Problems with
equality and inequality constraints. Engineering application, Lagrange, Mayer & Bolza
problems, pontryagins Maximum (minimum) principle, multiple decision process in discrete
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and continuous time - The dynamic programming, Numerical solution of two point boundary
value problems - the steepest descent method and the Fletcher - Powell Method.
ECE484 Digital Control Systems

Credits: 3

Prerequisite: ECE460

Difference equations, application of the z-transform to the solution of linear difference
equation, transfer functions of discrete-data systems, state equations: discrete state equations, ztransform solution, stability of discrete data systems, stability tests of discrete data systems,
time domain properties of discrete data systems: time response, steady state error analysis,
frequency domain analysis of discrete data systems.
ECE493 Modern Control System Lab

Credits: 1

Prerequisite: ECE490

Lab. Covers Experiments related to Modern Control Systems topics

ECE483 Control System Design

Credits: 3

Prerequisite: ECE381

Introduction and Review, Modeling, ID Control Design, Pole Placement, Design Examples Matlab and
Simulink Tutorials, Fundamental Limitations, Control Architecture ,Q-Design ,MIMO Analysis ,MIMO
Analysis , Decentralized Control and Decoupling ,Real-life Applications.

ECE594 Multivariable Control Systems

Credits: 3

Prerequisite: ECE490

Introduction to Linear Multivariable Systems, Multivariable LTI Systems: An Input-Output
Approach, Controllability, Observers and Observability, LQR Optimal Control, Youla
Parametrization and its Applications.
ECE585 Control Using Computers

Credits: 3

Prerequisite: ECE484

System models: State-space forms and the solution of the state-space equation in discrete and
continuous time, Sampling. Transfer functions and transfer operators, Model transformations
from transfer functions to state-space models and vice versa, System properties: Controllability
and observability. Static gain, Step and impulse responses in discrete and continuous time.
Frequency domain properties (connection to sampling), Stability in discrete and continuous
time, asymptotic stability, bounded-input bounded-output stability, the Nyquist criterion.
Controller design: Pole placement in state-space form, State feedback with observer, PID
controllers. Stability margins, Sensitivity functions, the notion of robustness, Computer
implementation (sampling, aliasing).
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Prerequisite: ECE490+ ECE492

An introduction to the basic principles, techniques, and applications of Artificial Intelligence.
Coverage includes knowledge representation, logic, inference, problem solving, search
algorithms, game theory, perception, learning, planning, and agent design. Students will
experience programming in AI language tools. Potential areas of further exploration include
expert systems, neural networks, fuzzy logic, robotics, natural language processing, and
computer vision.
ECE 596 Selected topics in Control Eng.

Credits: 3

Prerequisite: ECE493

This course is devoted to special topics in the general area of Cotrol Engineering. The chosen
topics will be treated in a reasonable depth.
ECE 595

Nonlinear Control Systems

Credits: 3

Prerequisite: ECE594

Phase Plane Analysis covering:-Singular points, Construction of phase portraits, methods of
isoclines, Phase plane analysis of linear systems, Phase plane analysis of nonlinear systems,
Existence of limit cycles, Describing Functions:- Stability analysis and limit cycles, Linear
compensation methods , General describing functions of common nonlinearities , Relative
stability , Liapunov’s direct method:- Stability and instability theorems, Variable gradient
method, Stability analysis , Method to select Liapunov function ,Popov’s Method:- Popov’s
criterion and Circle theorem, Stability analysis of unforced and forced systems , Stability of
time-varying systems, Relative stability and total stability , Nonlinear Control System
Design:- Feedback linearization, Adaptive control, Practical examples MATLAB approach in
design.
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