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  الخطة الدراسية
  مقدمة

  

ًربما كانت الھندسة الميكانيكية أكثر مجا�ت الھندسة تنوعا حيث تشتمل على مجا�ت فرعية عديدة تؤثر في كافة 

ة الميكانيكية علم وفن صياغة المنظومات والمكونات الميكانيكية وتصميمھا وتعتبر الھندس. نواحي الحياة المعاصرة

يعمل المھندسون الميكانيكيون على تطوير آ�ت ومنتجات . وتطويرھا والتحكم فيھا وتحويل الطاقة إلى شغل مفيد

 وا�قتصادية التقنية وھم معنيون بالجوانب. وعمليات جديدة واعدة بتوفير حياة أفضل للبشر في كافة أنحاء المعمورة

 يحتاج المھندس الميكانيكي إلى إعداد واف في الفيزياء .واFنسانية والقانونية في تصميم منتجاتھم واستخدامھا

والكيمياء والمواد الھندسية وميكانيكا المواد والميكانيكا وأساليب التصنيع وميكانيكا الموائع والدوائر الكھربائية 

  . خبرة في التصميم والمختبراتوا�لكترونية وكذلك الي

لطالب يمضي ا. تصمم الخطة الدراسية للھندسة الميكانيكية كسلسلة متدرجة من الخبرات المتخصصة أكثر فأكثر

Qولى+ السنة التحضيرية  (ولتينالمبتدئ سنتيه اQالعلوم وھى الرياضيات والفيزياء أساسيات في دراسة )السنة ا 

ًوبناءا على ھذه الخلفية يدرس الطالب المزيد من  . ولغاتهاZليية واستعمال الحاسب والكيمياء واللغة ا�نجليز

المقررات اQساسية مثل الديناميكا والديناميكا الحرارية وميكانيكا المواد وأساسيات ميكانيكا الموائع والدوائر اQساسية 

 وفي السنة .اسية مثل ا�ستاتيكا وھندسة المواد باFضافة إلي مقررات أسالكھربائية وا�لكترونية وأساليب التصنيع

الرابعة يشرع الط[ب في دراسة مقررات تخصصية في الھندسة الميكانيكية وفي المجا�ت الفرعية مثل ميكانيكا 

 يوفر البرنامج في السنة الخامسة الفرصة لتوسيع وتعميق معرفة أخيرا. الموائع وانتقال الحرارة والتصميم الھندسي

ع تخرج ع[وة على ذلك ينجز الطالب في السنة النھائية مشرو. إضافيةب في مجاله عن طريق مقررات ھندسية الطال

ھكذا يتكامل في الخطة الدراسية كل من التصميم الھندسي و. والمھارات التي اكتسبھا الطالبتطبق فيه المعرفة 

  .رومھارات ا�تصال والعمل ضمن فريق والخبرة التجريبية في المختب

  :تتمثل أھداف برنامج الھندسة الميكانيكية في تھيئة الط[ب لمستقبل مھني ناجح عن طريق

 .تزويدھم بخلفية متينة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء .1

تزويدھم باQدوات والوسائل التحليلية والتجريبية والحاسوبية والمنھجية للتعرف على المشاكل الھندسية  .2

 .وصياغتھا وحلھا

 . ال[زمة ل[تصال والعمل ضمن فريقتبالمھارادھم تزوي .3

 .تزويدھم بالقناعة بان ھناك حاجة للتعلم مدى الحياة والقدرة على العمل بتلك القناعة .4

 المياه وتحليهمثل محطات توليد الطاقة (ويھيئ برنامج الھندسة الميكانيكية الط[ب �قتحام المجال الصناعي 

مثل ا�ستشارات والمقاو�ت (والمھن المستقلة )  والصناعات العسكريةاQساسيةات والصناعات التحويلية والصناع

الميكانيكية ل[لتحاق بعمل حر ويمكن استخدام الدرجة العلمية في الھندسة . والعمل في الجھات الحكومية) والتصنيع

  .او مواصلة الدراسة العليا في المجال الھندسي
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   متطلبات الجامعة: ًأو&
  )  1(أنظر الجدول رقم  : موزعة كما يلي دراسية معتمدة وحدة14ات الجامعة وعددھا متطلب

.  وحدات دراسية معتمدة 10 مقررات بما مجموعه 5 يجب على الطالب دراسة : الثقافة ا0س/مية  
  . وحدات دراسية معتمدة 4يجب على الطالب دراسة مقررين بما مجموعه  : اللغة العربية

  
  متطلبات الجامعة  )1(جدول رقم 

 الدراسية الوحدات اســم المقرر رقم ورمز المقرر
  توزيع الساعات

 )تمارين, معملنظري، (
  )0 ، 0، 2(  2  المدخل إلى الثقافة اFس[مية   سلم101
 )0 ، 0، 2( 2 اFس[م وبناء المجتمع  سلم102
 )0 ، 0، 2( 2 النظام ا�قتصادي في اFس[م  سلم103
 )0 ، 0، 2( 2 النظام السياسي في اFس[مأسس   سلم104
 )0 ، 0، 2( 2 اFنسانمبادئ حقوق   سلم105
 )0 ، 0، 2( 2 المھارات اللغوية  عرب101
 )0 ، 0، 2( 2 التحرير العربي  عرب103

  14 المجموع
  

  متطلبات كلية الھندسة ً:ثانيا
  ) 2(أنظر جدول رقم  :يكما يل معتمدة موزعة  وحدة دراسية49متطلبات الكلية وعددھا 

  
  متطلبات كلية الھندسة) : 2(جدول رقم 

 م
  توزيع الساعات الدراسية الوحدات اســـم المقرر رقم ورمز المقرر

 )تمارين, معملنظري، (
  )0 ، 0، 3(  3  مھارات الكتابة   نجم101  1
 )0 ، 0، 3( 3 تحرير التقارير  نجم102  2
 )0 ، 0، 3( 3 مھارات لغوية  نجم214  3
 )2 ، 0، 3( 3 1حساب التفاضل والتكامل   ريض101  4
 )2 ، 0، 3( 3 2حساب التفاضل والتكامل   ريض102  5
 )1 ، 0، 3( 3 3حساب التفاضل والتكامل   ريض201  6
  )1 ، 0، 3(  3  المعاد�ت التفاضلية   ريض204  7
 )1 ، 0، 3( 3  الھندسيللتعليم واFحصاء ا�حتما�ت  أحص325  8
 )1 ، 2، 3( 4 )1(اء عامة فيزي  فيز101  9
 )1 ، 2، 3( 4 )2(فيزياء عامة   فيز102  10
 )1 ، 2، 3( 4 كيمياء عامة  كيم101  11
 )0 ،2، 3( 4 برمجة حاسب  عال101  12
 )0 ،4، 1(  3  أساسيات الرسم الھندسي  ھعم 104  13
 )1 ، 1، 3( 3 ا�قتصاد الھندسي  ھعم401  14
 )1 ، 0، 3( 3 إدارة المشاريع الھندسية  ھعم402  15

  49 المجموع
  

  :التدريب الصيفي
ًمن متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس أن يمضي الطالب فترة تدريب مھنية لمدة ستين يوما بعد أن 

 وحدة دراسية معتمدة ، ويكون ذلك أثناء اFجازة الصيفية على أن يكون التدريب مع جھة تعترف 65يجتاز الطالب 
  .بھا الكلية لھذا الغرض
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  يكانيكيةمتطلبات قسم الھندسة الم ً:ثالثا
 معتمدة موزعة بين ما يطرحه القسم من مقررات  وحدة دراسية71 وعددھا يكانيكيةمتطلبات قسم الھندسة الم

  .ھو متطلب من مقررات تطرح من أقسام أخرى تخصصية وھندسة عامة وما
  

  توزيع الساعات
  )تمارين, معمل, نظري(

 م رقم ورمز المقرر  المقرراسم الوحدات الدراسية

 1  ھعم201 ا�ستاتيكا 3 (1,0,3)
 2  ھعم202 الديناميكا 3 (1,0,3)
رھ ك318  واFلكترونيةالدوائر الكھربائية 3 (1,0,3)  3 
رھ ك338 ا�Zت الكھربائية 2 (1,0,2)  4 
 5  ھمك241  باستخدام الحاسبالرسم الھندسي الميكانيكي 3 (0,2,2)
المواد ندسةھ 3 (1,2,2)  6  ھمك251 
)1 ( التصنيعأساليب 4 (1,2,3)  7  ھمك331 
)1 (التصميم الھندسي الميكانيكي 4 (1,2,3)  8  ھمك341 
 9  ھمك352 ميكانيكا المواد 4 (1,2,3)
 10  ھمك361 ميكانيكا ا�Zت 3 (1,1,3)
 11  ھمك466 التحكم اZلي 3 (1,0,3)
)1 (الديناميكا الحرارية 3 (1,0,3)  12  ھمك371 
)2 (الديناميكا الحرارية 3 (1,0,3)  13  ھمك372 
 14  ھمك374 انتقال الحرارة 3 (1,0,3)
)1 (ميكانيكا الموائع 3 (1,0,3)  15  ھمك381 
)2 (ميكانيكا الموائع 2 (1,0,2)  16  ھمك384 
)1 (معمل الحرارة و الموائع 1 (0,2,0)  17  ھمك383 
)2 (و الموائعمعمل الحرارة  1 (0,2,0)  18  ھمك387 
)2 (التصميم الھندسي الميكانيكي 3 (1,1,2)  19  ھمك447 
 20  ھمك353  ميكانيكا الموادمعمل 1 (0,2,0)
 21  ھمك469 ا�ھتزازات الميكانيكية 3 (1,0,3)
 22  ھمك471 محطات القوى و التحلية 3 (1,0,3)
 23  ھمك472 التبريد و تكييف الھواء 3 (1,1,3)
 24  ريض254 الطرائق العددية 3 (1,0,3)
)1 (مشروع التخرج 2 (0,2,1)  25  ھمك498 
)2 (مشروع التخرج 2 (0,2,1)  26  ھمك499 

 المجموع  71

  
  الخطة الدراسية لقسم الھندسة الميكانيكية: ًرابعا

شتمل على مقررات أساسية موحدة ألنها ت ين األولين الدراسيينالمستويالخطة الدراسية لجميع أقسام الكلية في 
  .ومعيارية ثابتة لجميع أقسام الكلية موزعة بين متطلبات الجامعة والكلية
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  جامعة الجوف
  الھندسة: كلية

  
  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس تخصص ھندسة ميكانيكية

        

  المتطلب  الوحدات  تمارين  معمل  نظري  اسم المقرر  المقرر  المتطلب  الوحدات  تمارين  معمل  نظري  اسم المقرر  المقرر

  ) ساعة معتمدة34                                                           (السنة التحضيرية

ENGL001  8 9 6 5  )1(اللغة ا�نكليزية - ENGL00
 - 8 9 6 5  )2(اللغة ا�نكليزية  2

Comm00
1 

 - 2 - - 2  الجامعيةمھارات الدراسة  PYP002 - 2 - - 2  مھارات ا�تصال

Math001  1(الرياضيات(  2 2 - 2 - Math002  الرياضيات)2 2 - 2  )2 - 

IT001  1(تقنية المعلومات(  2 - 2 1 - IT002  تقنية المعلومات)2 - 2 1  )2 - 

PE001  1(التربية البدنية(  - 1 - 2 - PE002  التربية البدنية)1 - 2 -  )2 - 

NS001 1(علوم طبيعية(  2 - - 2 - NS002  علوم طبيعية)2 - - 2  )2 - 

    المستوى الثاني                                         المستوى ا*ول                                           :              السنة ا*ولى

 - 2 0 0 2  المدخل إلى الثقافة ا%س$مية  سلم101 - 3 0 0 3  مھارات الكتابة  نجم101

  نجم101 3 0 0 3  تحرير التقارير  نجم102 - 4 0 2 3  برمجة الحاسب  عال101

  ريض101 3 2 0 3  )2 (حساب التفاضل والتكامل  ريض102 - 4 0 2 3  )1(فيزياء عامة   فيز101

حساب التفاضل   ريض101
  1والتكامل

فيز 102 - 3 2 0 3  - 4 0 2 3  )2(فيزياء عامة  

عرب101 - 4 0 2 3  مةكيمياء عا  كيم101  - 2 0 0 2  المھارات اللغوية 

  14        18      المجموع

       المستوى الرابع                     المستوى الثالث                                                             :               السنة الثانية

  نجم102 3 0 0 3  مھارات لغوية  جم ن214 - 2 0 0 2  ا%س$م وبناء المجتمع  سلم102

 - 2 0 0 2  النظام ا�قتصادي في ا%س$م  سلم103 - 2 0 0 2  التحرير العربي  عرب103

حساب التفاضل   ريض201
  )3 (والتكامل

  ريض101 3 2 0 3
  ريض102 

ريض 201 3 1 0 3  المعاد�ت التفاضلية  ريض 204  

أساسيات الرسم   ھعم104
ا�حتما�ت وا%حصاء للتعليم   احص 325 - 3 0 4 1  الھندسي

 - 3 1 0 3  الھندسي

ھعم 201 3 1 0 3  الديناميكا  ھعم 202  ريض102 3 1 0 3  ا�ستاتيكا  ھعم201  

102فيز  3 1 0 3  )1 (الديناميكا الحرارية   ھمك371 الرسم الھندسي الميكانيكي    ھمك241 
  باستخدام الحاسب

ھعم104 3 0 2 2  

 كيم 101 3 1 2 2  ھندسة المواد  ھمك251
ھمك 371 3 1 0 3  )2 (الديناميكا الحرارية   ھمك372  فيز102  

  20         19      المجموع

         المستوى السادس                              المستوى الخامس                                                   :          السنة الثالثة

أسس النظام السياسي في   سلم104 - 2 0 0 2  مبادئ حقوق ا%نسان  سلم105
 - 2 0 0 2  ا%س$م

الدوائر الكھربائية   كھر318
  وا�لكترونية

فيز  3 1 0 3 ھمك 381 2 1 0 2  )2 (ميكانيكا الموائع  ھمك384 102  

ريض 102 3 1 0 3  الطرائق العددية ريض 254  انيكيالتصميم الھندسي الميك  ھمك341 
)1(  3 2 1 4  

 331,352,361ھمك
  ھمك383

معمل الحرارة و 
  )1 (الموائع

0 2 0 1 
 

372,3ھمك
81 

  ھمك361
ھعم 202  3 1 1 3  ميكانيكا ا�Eت  

  ھمك381
,202ھعم 3 1 0 3  )1 (ميكانيكا الموائع

 371ھمك
  ھمك374

ھمك 381 3 1 0 3  انتقال الحرارة  

ھعم 201 4 1 2 3  ميكانيكا المواد  ھمك352 ھمك 384 1 0 2 0  )2 (معمل الحرارة و الموائع  ھمك387   

  ھمك353
ھمك 352 1 0 2 0  معمل ميكانيكا المواد   ھمك331 

   4  1  2  3  )1 (أساليب التصنيع
 241,251,352ھمك

   19           17      المجموع

          المستوى الثامن                                                       المستوى السابع                              :      السنة الرابعة

 - 3 1 0 3  إدارة المشاريع الھندسية  ھعم402 - 3 1 0 3  ا�قتصاد الھندسي  ھعم401

ھمك 374 3 1 0 3  محطات القوى و التحلية  ھمك471  كھر318 2 1 0 2  ا�Eت الكھربائية  كھر338 , كھر 338  

 - 3 1 0 3  ا�ھتزازات الميكانيكية  ھمك469  ريض204 3 1 0 3  كم اEليالتح  ھمك466

التصميم الھندسي   ھمك447
ھمك 341 3 1 1 2  )2 (الميكانيكي ھمك 374 3 1 1 3  التبريد وتكييف الھواء  ھمك472   

 65إنھاء  2 0 2 1  )1 (مشروع تخرج  ھمك498
 وحدة

ھمك 498 2 0 2 1  )2 (مشروع تخرج  ھمك499  

        0 0 0 0  التدريب الصيفي  ھمك399 -       

  14        13      عوالمجم

    وحدة134إجمالي عدد الوحدات للحصول على درجة البكالوريوس في الھندسة الميكانيكية 
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Aljouf University 
Faculty of Engineering    

 
Mechanical Engineering Curriculum 

 

COURSE TITLE LT LB TU CR PR COURSE TITLE LT LB TU CR PR 

Preparatory Year                                                         (34 CR) 
ENGL001 Prep. English (1) 5 6 9 8  ENGL002 Prep. English (2) 5 6 9 8  

Comm001 Communication Skills 2 - - 2  PYP002 University Study Skills 2 - - 2  

Math001 Prep. Math (1) 2 - 2 2  Math002 Prep. Math (2) 2 - 2 2  

IT001 Info. Technology (1) 1 2 - 2  IT002 Info. Technology (2) 1 2 - 2  

PE001 Prep. Physical Educ. (1) - 2 - 1  PE002 Prep. Physical Educ. (2) - 2 - 1  

NS001 Natural Sciences (1) 2 - - 2  NS002 Natural Sciences (2) 2 - - 2  

First Year:                                           First Level                                                                     Second Level 
ENGL 101  Intro. To Acad. Discourse 3 0 0 3 - IC 101 Islamic Culture 2 0 0 2 - 

CSC 101 Introduction to Computer  
Programming  

3 2 0 4 - ENGL 102 Intro. To Report Writing 3 0 0 3 ENGL 101 

PHYS 101  General physics (1) 3 2 0 4 - MATH 102 Calculus (2) 3 0 2 3 MATH101 

MATH 101 Calculus (1) 3 0 2 3 - PHYS 102 General physics (2) 3 2 0 4 - 

CHEM 101  General Chemistry  3 2 0 4 - ARAB 101 Language skills 2 0 0 2 - 

Total     18       14  

Second Year:                                     Third Level                                                                     Fourth Level 
IC 102 Islam and Society 2 0 0 2 - ENGL 214 Acad. & Prof. Comm. 3 0 0 3 ENGL 102 

ARAB 103 Expository Writing 2 0 0 2 - IC 103 The Islamic Economic 
System 

2 0 0 2 - 

MATH 201 Calculus III 3 0 2 3 MATH 101 
MATH 102 

MATH 204 Differential Equations 3 0 1 3 MATH 201 

GE 104 Basics of Engineering Drawing 1 4 0 3 - STAT 325 Probability & Engineering 
Statistics 3 0 1 3 - 

GE 201 Static 3 0 1 3 MATH 102 GE 202 Dynamics 3 0 1 3 GE 201 

ME 371 Thermodynamics (1) 3 0 1 3 PHYS 102 ME 241 ME Drawing & Graphics 2 2 0 3 GE 104 

ME 251 Materials Engineering 2 2 1 3 CHEM 101 
PHYS 102 

ME 372 Thermodynamics (2) 3 0 1 3 ME 371 

Total     19       20  

Third Year:                                          Fifth Level                                                                     Sixth Level 

IC 105 Principles of Human Rights 2 0 0 2 - IC 104 Fundamentals of the 
Islamic Political System 2 0 0 2 - 

EE 318 Elect. & Electronic Circuits 3 0 1 3 PHYS 102 ME 384 Fluid Mechanics (2) 2 0 1 2 ME 381 

MATH 254 Numerical Methods        3 0 1 3 MATH 102 ME 341 Mech. Eng. Design (1)  3 2 1 4 ME 331, 
352, 361 

ME 383 Thermo-fluid lab  (1) 0 2 0 1 ME 372 
ME 381 

ME 361 Mechanics of Machines 3 1 1 3 GE 202 

ME 381 Fluid Mechanics (1) 3 0 1 3 GE 202 
ME 371 

ME 374 Heat Transfer 3 0 1 3 ME 381 

ME 352 Mechanics of Materials 3 2 1 4 GE 201 ME 387 Thermo-fluids Lab (2) 0 2 0 1 ME 384 

ME 353 Mech. of Materials Lab 0 2 0 1 ME 352 ME 331 Manufacturing Proc. (1)   3 2 1 4 ME 241, 
251, 352 

Total     17       19  

Fourth Year:                                       Seventh Level                                                               Eighth Level 

GE 401 Engineering Economics 3 0 1 3 - CE 402 Engineering Projects 
Management 

3 0 1 3 - 

EE 338 Electrical Machines 2 0 1 2 EE 318 ME 471   Power & Des. Plants 3 0 1 3 ME 374 
EE 338 

ME 466  Automatic Control  3 0 1 3 MATH 204 ME 469 Mechanical Vibrations 3 0 1 3 - 

ME 447 Mech. Eng. Design (2) 2 1 1 3 ME 341 ME 472 Ref. & Air Conditioning 3 1 1 3 ME 374 

ME 498 Senior Design Project  (1) 1 2 0 2 Finishing 
65 CR ME 499 Senior Design Project  (2) 1 2  0 2 ME 498 

       ME 399        Summer Training 0 0 0 0  

Total     13       14  

Total credit hours required in degree program (134 CR) 

LT: lecture, LB: Laboratory, TU: Tutorial, CR: Cridit hours, PR: Prerequisite 
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  توصيف المقررات
  

  توصيف متطلبات الجامعة والكلية: ًأو&
 وقد جرى استخدام الرموز التالية  ومتطلبات القسمالكليةات الجامعة ومتطلبات في ما يلي توصيف لمقررات متطلب

  :لتحديد تخصص المقرر
  

  المقرراترموز 
 المقرر الرمز المقرر الرمز
 فيزياء فيز اللغة العربية عرب
 رياضيات ريض الثقافة اFس[مية سلم
 ھندسة عامة ھعم اللغة اFنجليزية نجم
 علوم حاسب عال كيمياء كيم
  ھندسة ميكانيكية  ھمك  ھندسة كھربائية  كھر

  إحصاء  احص
 
 

  
  

Course Name Code Course Name Code 
Physics PHYS Arabic Language ARAB 
Mathematics MATH Islamic Culture IC 
General GE English Language ENGL 
Computer Science CSC Chemistry CHEM 
 Mechanical ME  Electrical EE 

Statistic  STAT 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 

  IC101 Course Designation   سلم101  رقم المقرر ورمزه
  Islamic Culture  Course Name  المدخل إلى الثقافة ا0س/مية  اسم المقرر

  No. of Credits  2    2    عدد الوحدات
  Second  Level       الثاني  المستوى

  Prerequisites  -      -    متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 0, 0)  Credit Distribution   )0,0, 2(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

ويھدف ھذا المقرر إلى ترسيخ العقيدة اFس[مية الصحيحة ، وربط اQجيال المسلمة بمصادر اFس[م اQساسية، وإبراز أھمية تحول 
ھذه المعارف إلى واقع حي في سلوك المسلم، مع تعريف الشباب بما يحيط بھم من المخاطر المعاصرة، وإيجاد الحلول اFس[مية 
المناسبة للمشك[ت التي تثيرھا النظريات والنظم الوضعية مع رد شبھاتھا، وكذا التعريف بأسس الحضارة اFس[مية ، وبيان واقع 

 .خلفھا وسبل النھوض بھا اQمة اFس[مية وأسباب ت
  

Course Description: 
 
  

Text Book :                                                                                                                         :الكتب المقررة
  .دار النفائس، األردن: الناشر) هـ1413الطبعة الثانية عشرة (عمر بن سليمان األشقر . د: نحو ثقافة إسالمية أصيلة، المؤلف. 1 

  دار القلم، الكويت، : ، الناشر)هـ1407الطبعة التاسعة (محمد رشاد سالم .  د:المؤلفالمدخل إلى الثقافة اإلسالمية،  . 2
  . الشيخ محمد بن صالح العثيمين:المؤلفشرح أصول اإليمان،  . 3

 
  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي سته  عرض على مجلس القسم بجل

  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 

  IC102 Course Designation   سلم102  رقم المقرر ورمزه
  Islam and Society  Course Name  ا0س/م وبناء المجتمع  اسم المقرر

  No. of Credits  2    2    عدد الوحدات
  Third  Level        الثالث  وىالمست

  Prerequisites  -      -    متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 0, 0)  Credit Distribution   )0,0, 2(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

ائل تقويمها، وبيان أهم المشكالت، يهدف هذا المقرر للتعريف العام بنظامي المجتمع واألسرة في اإلسالم وباألسس التي يقومان عليها، ووس
ٕوالشبه المثارة حول المجتمع واألسرة، ومناقشتها وابطالها، وابراز حكم التشريع في عموم هذا المقرر ٕ.  

Course Description: 
 
  

Text Book :                                                                                                                         :الكتب المقررة
  .  الرياض-دار الفرقان : ، الناشر)هـ1418الطبعة األولى (عبدالرحمن بن مبارك الفرج . د: بناء المجتمع في اإلسالم، المؤلف. 1 

  . اضدار علم الكتب، الري: ، الناشر)هـ1418(محمد طاهر الجوابي .  د:المؤلفالمجتمع واألسرة في اإلسالم،  .2
   .للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: أصول النظام االجتماعي في اإلسالم . 3

 
  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  

  IC103 Course Designation   سلم103  رقم المقرر ورمزه
  The Islamic Econ. Sys.  Course Name  النظام ا&قتصادي في ا0س/م  قرراسم الم

  No. of Credits  2    2    عدد الوحدات
  Fourth  Level        الرابع  المستوى

  Prerequisites  -      -    متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 0, 0)  Credit Distribution   )0,0, 2(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

ًيهدف المقرر للتعريف بالمنهج اإلسالمي للحياة االقتصادية في عالقة اإلنسان بالمال جمعا وانفاقا، وعالقة المجتمع المالية بعضهم مع بعض  ًٕ
ًتوزيعا وتداوال، وبيان القواعد واألحكام الشرعية التي تضبط الحياة االقتصادية، والمعامالت المالية مع المقارنة  الموجزة بالنظم االقتصادية ً

ويراعى عند تدريس هذا المقرر شمول المفردات، وعدم اإلغراق في . الوضعية بهدف بيان سمات االقتصاد اإلسالمي، وخصائصه األساسية
  .جزيئات فقه المعامالت، أو التحليل االقتصادي ومحاولة الجمع بينهما

Course Description: 
 
  

Text Book :                                                                                                                    :الكتب المقررة
 . هـ1409محمود الخطيب، مكتبة الحرمين، الرياض، . النظام االقتصادي في اإلسالم، د  .1   

 . هـ1406، مؤسسة الرسالة، بيروت، سعيد مرطان. مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم، د. 2   

   ..هـ1407مؤسسة الطالب الجامعي، الطبعة األولى، . رفعت العوضي. النظام االقتصادي في اإلسالم د. 3        

 
  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية................................................................. :منسق القسم/توقيع رئيس

  

  .................................................................عام الجامعي  لل............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 
 
 
  

  IC104 Course Designation   سلم104  قم المقرر ورمزهر
 Fundamentals of Islam  أسس النظام السياسي في ا0س/م  اسم المقرر

political System.  
Course Name  

  No. of Credits  2    2    عدد الوحدات
  Sixth  Level        السادس  المستوى

  Prerequisites  -      -    متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 0, 0)  Credit Distribution   )0,0, 2(تمارين , معمل, نظري  المقررتوزيع 

 :وصف المقرر
  .ٕيهدف المقرر للتعريف بالنظام السياسي اإلسالمي وأهم األسس التي يقوم عليها، واظهار تميزه على النظم السياسية األخرى

Course Description: 
 
  

           BookText1  :                                                                                                                       :الكتب المقررة
  . هـ1423سليمان بن قاسم العيد، دار الوطن، الرياض . د: النظام السياسي في اإلسالم. 1
  . فؤاد عبدالمنعم، مركز اإلسكندرية للكتاب. في المملكة العربية السعودية، دأصول نظام الحكم في اإلسالم مع بيان التطبيق . 2
  هـ 1409محمد عبدالقادر أبو فارس، دار الفرقان، األردن، الطبعة الثالثة، . النظام السياسي في اإلسالم، د. 3

  ھ 24/4/1432اء الث[ث بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  وصف مقرر دراسينموذج 

Course Description 
 
 
 

  IC105 Course Designation   سلم105  رقم المقرر ورمزه
 Principles of Human  مبادئ حقوق ا0نسان  اسم المقرر

rights  
Course Name  

  No. of Credits  2    2    عدد الوحدات
  Fifth  Level        الخامس  المستوى

  Prerequisites  -      -    متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 0, 0)  Credit Distribution   )0,0, 2(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

مع مقارنة حقوق اإلنسان في اإلسالم والتشريعات , وبيان أنواع حقوق اإلنسان ,          يهدف هذا المقرر إلى توضيح مفهوم حقوق اإلنسان 
  .الدولية

Course Description: 
 
  

Text Book :                                                                                                           :الكتب المقررة 

 )محمد الزحيلي(عالن العالمي واإلعالن اإلسالمي دراسة مقارنة مع اإل,  حقوق اإلنسان في اإلسالم  -           

 ).راوية الظاهر(نسان في اإلسالم حقوق اإل -

 ).علي الشربجي(حقوق اإلنسان في اإلسالم  -

موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم وسماتها في المملكة ).خديجة النبراوي(موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم  -
 ).عدنان الوزان(العربية السعودية 

 )عبد اللطيف الغامدي(حقوق اإلنسان في اإلسالم  -
 ).عبد الوهاب الشبشاني(سان وحرياته األساسية حقوق اإلن -

 )سهيل الفتالوي(دراسة مقارنة في ضوء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان , حقوق اإلنسان -
  ).حكمت بشير ياسين(عناية السنة النبوية بحقوق اإلنسان  -

  
  ھ 24/4/1432ثاء الث[ بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  موذج وصف مقرر دراسين

Course Description 

  ARAB101 Course Designation  عرب 101  رقم المقرر ورمزه
  Language Skills  Course Name  المھارات اللغوية  اسم المقرر

  No. of Credits  2    2    عدد الوحدات
  Second  Level        الثاني  المستوى

  Prerequisites  -      -    متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 0, 0)  Credit Distribution   )0,0, 2(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

ًيهدف هذا المقرر إلى تنمية قدرات الطالب على استخدام المهارات اللغوية األساسية قراءة وفهما ونطقا سليما ، وكتابة صحيحة،  ً ً
برة عن العلم واألدب على نحو تتحقق به السالمة اللغوية ، مع العناية بالدالالت انطالقا من استخدام اللغة في نصوصها المع

  .  المختلفة وارتباطها بالصيغ والسياق 
Course Description: 

 
  

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 

   مذكرات من إعداد أعضاء هيئة التدريس بالقسم
  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  ARAB103 Course Designation  عرب 103  رقم المقرر ورمزه
  Expository Writing  Course Name  ير العربيالتحر  اسم المقرر

  No. of Credits  2    2    عدد الوحدات
  Third  Level        الثالث  المستوى

  Prerequisites  -      -    متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 0, 0)  Credit Distribution   )0,0, 2(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر
  : مقرر إلى تنمية قدرة الطالب على الكتابة العربية الصحيحة من حيث يهدف هذا ال

صــحة التركيــب اللغــوي ، صــحة الرســم الكتــابي وعالمــات التــرقيم ، إكــساب الطالــب القــدرة علــى تقــسيم موضــوع الكتابــة إلــى فقــرات 
ًمتسلسلة تسلسال منطقيا  ً .   

  
Course Description: 

 
  

    xt BookTe :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 

   مذكرات من إعداد أعضاء هيئة التدريس بالقسم
  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  
 

  PHYS101 Course Designation   فيز101  رقم المقرر ورمزه
  General Physics 1   Course Name  1فيزياء عامة   اسم المقرر

  No. of Credits  4    4    عدد الوحدات
  First  Level        ا�ول  المستوى

  Prerequisites  -       -  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 2, 0)  Credit Distribution   )2,0, 3(تمارين , عملم, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

المتجهات ، الحركة في بعد واحد وبتسارع ثابت والحركة في بعدين مع تطبيقات على حركة المقدوفات والحركة الدائرية، قوانين 
  .دفاع الخطي والتصادم ، دوران جسم صلب حول محور ثابت نيوتن للحركة ، الطاقة والشغل ، الطاقة الكامنة وحفظ الطاقة ، االن

Course Description: 
Vector principles and operations  , The motion of objects in one-dimension are described using 
words, diagrams, numbers, graphs, and equations . , kinematic principles and Newton's laws   , 
Newton's laws of motion and kinematic principles ,Concepts of work, kinetic energy and potential 
energy  , Linear momentum and its conservation. The impulse-momentum change theorem and the 
law of conservation of momentum  , concept of angular momentum of a system of particles . , 
simple harmonic motion  .concept of waves and their motion . 
. 
 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 

• Physics for Scientists and Engineers. Raymond A. Serway. Saunders College Publishing 
Fourth Edition 1 996.  

 
  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
  

  نموذج وصف مقرر دراسي
Course Description 

 
 
 
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  PHYS102 Course Designation   فيز102  رقم المقرر ورمزه
  General Physics 2   Course Name  2فيزياء عامة   اسم المقرر

  No. of Credits  4    4    عدد الوحدات
  Second  Level        الثاني  المستوى

  Prerequisites  -       -  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 2, 0)  Credit Distribution   )2,0, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

ل الكهربي ، قانون جاوس ، الجهد الكهربي ، الطاقة الكامنة ، المككثفات والعوازل ، قانون كولوم المجا: الكهربية والمغناطسية 
التيار والمقاومة ، الطاقة الكهربية والقدرة ، دوائر التيار المستمر ، قانون كيرشوف ، المجاالت المغناطيسية ، حركة شحنة في 

نون فارادي في التحريض ، المحاثة الذاتية ، الطاقة في مجال مجال مغناطيسي ، مصادر المجال المغناطيسي ، قانون أمبير ، قا
الظاهرة الكهرضوئية ، : مغناطيسي ، المحاثة المتبادلة ، التيار المتناوب ، القيم الفعالة ، الممانعة ، الرنين ، القدرة الفيزياء النووية 

  .، معدل االنحالل اإلشعاعي الطيف الذري ، نموذج بوهر تركيب النواة ، النشاط اإلشعاعي ، عمر النصف
Course Description: 
Basic properties of. Electric forces, and introduction of the fundamental law of force between two 
charges as Coulomb's law . , Gauss's Law  . electric potential . 
Capacitance and Dielectrics , Current and Resistance  , Kirchhoff s law . , Magnetic field, Biot-
Savart law . Faraday's Law  , Resonance ,Power   electromagnetic induction  Electromagnetic 
Waves  , Introduction to Quantum Physics  , Insulating, metallic and semiconducting crystals . 
Radio activity topics  
. 
 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 

• Physics for Scientists and Engineers, Serway, R,A. Saunders College 
 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432الجامعي اQولى للعام عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................عة بجلسته رقم اعتمد في مجلس الجام
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  CHEM101 Course Designation   كيم101  رقم المقرر ورمزه
  General Chemistry   Course Name  كيمياء عامة   اسم المقرر

  No. of Credits  4    4    عدد الوحدات
  First  Level        ا�ول  المستوى
  Prerequisites  -       -   سابقمتطلب

  LT, LB, TU ( 3, 2, 0)  Credit Distribution   )2,0, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر
 حسابات – المول وطرق التعبير عن التركيز – الصيغ الكيميائية –النظام الدولي للوحدات : الحسابات الكيميائية : الجزء النظري 
أنواع التغيرات في المحتوى : الحرارية .  معادلة فاندر فالس –قوانينها والنظرية الحركية للغازات : الكيميائية الغازات المعادالت 
 الخواص –أنواعها والقوانين المتعلقة بها : المحاليل .  قانون األول للديناميكا الحرارية – قانون هس وتطبيقاته –الحراري 
 و Koالعالقة بين : التوازن الكيميائي .  العوامل المؤثرة  على التفاعل – رتبة التفاعل – سرعة التفاعل قانون: الحركية . التجميعية

Kp  - حساب الــ –نظريات األحماض والقواع :   مبدأ لوشاتلييه والعوامل المؤثرة على التوازن ، التوازن االيوني pH لمحاليل 
 فرضية دي – نظرية بوهر لذرة الهيدروجين –طيف االنبعاث : الذرية . ؤ االمالح  تمي–األحماض والقواعد والمحاليل المنظمة 

  . نتائج الترتيب الدوري للعناصر – الترتيب االلكتروني للعناصر – أعداد لكم –بروجلي 
  .تجربة) 14(إعطاء الطالب مجموعة من التجارب عن الموضوعات النظرية في حدود : الجزء العملي 

Course Description: 
Introduction , Measurements : Large and small numbers Units , Prefixes , Conversions between 
units (dimensional analysis , Temperature , Specific and heat capacity , Physical and Chemical 
Properties  , Elements, Compounds and Mixtures , Energy changes in chemical reactions , 
Conservation of mass , Names and symbols of the elements ,  Dalton's atomic theory , Formulas for 
molecular compounds , Composition of the atom , Atomic symbols, isotopes  , Acids and bases , 
Hydrocarbons  alkanes, Atomic weights , The chemical Bonds 
The chemical reaction , Types of reactions , Acid/Base reactions , Ionic compounds and solubility in 
aqueous medium  
 Kinetic theory of gases , Boyle's law  , Charle's law , The electromagnetic spectrum  The emission 
spectra of the elements  , Rutherford model of the atom,  Bohr's model of the atom , Modern atomic 
theory discovery of the quantum  ,The periodic table . 
 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
"General Chemistry, Principles and structures "by J. Brady  

  .السحيباني .الواصل ، د. الخويطر ، د. ويس، دالع. د: تأليف" الكيمياء العامة " كتاب : الجزء النظري 
  العويس. الواصل ، د. د: تاليف " الكيمياء العامة العملية " كتاب : الجزء العملي 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
  

  نموذج وصف مقرر دراسي
Course Description 

 

  اسينموذج وصف مقرر در

Course Description 
 
 
  
 

  CSC101 Course Designation   عال101  رقم المقرر ورمزه
  Intro. To Com. Program.   Course Name  برمجة الحاسب  اسم المقرر

  No. of Credits  4       4    عدد الوحدات
  First  Level        ا�ول  المستوى

  Prerequisites  -       -  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 2, 0)  Credit Distribution   )2,0, 3(تمارين , معمل, نظري  مقررتوزيع ال

 :وصف المقرر
، )وحدات اإلخراج، وحدات الحاسب المنطقية/وحدات اإلدخال(تعريف بمكونات ووحدات الحاسب اآللي ووظيفة كل منها 

، نظم تشغيل الحاسب دوس وويندوز ويونكس، معالجة ذاكرة الحاسب الرئيسية والمساعدة وسعاتها، أنواع الحاسبات وتصنيفها
البيانات، أجيال لغات البرمجة، نظم برامج الحاسب التطبيقية واستخداماتها ، معالج الكلمات، لوائح البيانات والرسـم البياني، البريد 

 .اإللكـتروني، المتصـفحات وتصـميم الصفحات 
التقارير بأنواعھا والدوال الجاھزة، عبارة . لخوارزميات، أنواع البيانات اQساسيةأساليب حل المسائل وتصميم ا: مبادئ البرمجة 

الدوال و اFجراءات ، تعريف المتغيرات والعناصر، , العبارات الشرطية وا�ستثنائية ، التكرار, عبارات اFدخال واFخراج, اFسناد
  .استخدام المصفوفات اQحادية و الثنائية البعد

Course Description: 
Computer generations (components, classifications, and capabilities); Computer processing (Data 
representation: binary system. Bit, byte, ASCII coding); Data processing (Flow of control, batch 
and interactive Processing types); Generations of programming languages; The Computing 
Disciplines (Computer Science, Computer Engineering, and information systems); Systems 
software (DOS, MS-Windows, and Unix/Linux +X-Windows); Software packages (MS-Word, 
MS-Excel, Netscape/Explorer, Email packages, telnet, FTP, and the Emacs Text Processor; Tools 
for web page construction. Problem solution techniques and algorithm design: Simple data types,  
variables, assignment, general structure of a program; Input/Output; Arithmetic expression; 
Introduction to Classes and Objects; Relational operators; Boolean expression, logical operators; 
conditional Statements: If..Else, Switch; Loop: for, while, do .. while; Methods: Constructor, 
getter/setter, Method overloading; Array; Exception handling. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

1. Deitel & Deitel, The Complete JAVA 2, 2002, Prentice-Hall. 
2. Deitel & Deitel, VisualBasic.NET; How to program, 2002; Prentice-Hall 
3. JAVA How to Program, H. M. Deitel, P. J. Deitel,6th addition , 2004 Prentice Hall 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  ENGL101 Course Designation  نجم 101  رقم المقرر ورمزه
 Introduction to  مھارات الكتابة  اسم المقرر

Academic Discourse  
Course Name  

  No. of Credits  3    3    عدد الوحدات
  First  Level        ا�ول  المستوى

  Prerequisites  -      -    متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 0)  Credit Distribution   )0,0, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر
تنمية المهارات الكتابية العامة ) 2. (تدريب الطالب على جمع األفكار وتبويبها قبل الشروع في عملية الكتابة) 1 (:أهداف المقرر

عمل على ال) 3. (لدى الطالب مع التركيز على التهجئة وعالمات الترقيم وترتيب الجمل والفقرات وتماسكها وطريقة طرح الموضوع
  . خلق القدرة الشخصية على التعبير الذاتي لدى الطالب

  
Course Description: 
This course is designed to enable students to recognize and interpret the various modes of spoken 
and written academic discourse and to produce written documents related to what they have read. 
The main writing skills component of the course teaches students to make use of the principal 
modes of exposition and various types of academic correspondence common in English to write 
well-organized texts The course’s reading skills element focuses on ways to improve students’ 
reading of scientifically-oriented college-level text books and specialist articles and to familiarize 
them with the organizational and typographical features (glossaries, indices, headings, boldface, 
italics, etc.) of such texts. The course’s oral skills element introduces students to academic oral 
communication in classroom and tutorial interaction. 
The electronic skills taught are intended to complement the written and oral skills by enabling 
students to use state-of-the-art internet and database search techniques to locate the information they 
require for expository composition writing and class-related tasks. Students will also be required to 
maintain a portfolio (including a reflective journal) exhibiting their efforts, progress, and 
achievement throughout the course. 
 

  
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 

• Writing from Within By Curtis Kelly and Arlen Gargagliano, Cambridge Univ. Press, 2001.   
  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  ENGL102 Course Designation  نجم 102  رقم المقرر ورمزه
 Introduction to Report  تحرير التقارير  اسم المقرر

Writing   
Course Name  

  No. of Credits  3    3    عدد الوحدات
  Second  Level        الثاني  المستوى

  ENGL101  Prerequisites       نجم101  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 0)  Credit Distribution   )0,0, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

 التقارير الفنية الالزمة ٕواعداد الكتساب مهارات الكتابة الفنية وتشمل التمارين توصيف العمليات والتجهيزات بالمقرر الطاليؤهل 
  .للمواضع المطلوبة مع تعويد الطالب على أساليب التوثيق المطلوبة للتقارير الهندسية في المعمل

  
Course Description: 
This course sets out to develop students’ spoken and written communication skills in English, 
particularly with regard to the production of a researched academic/professional type report. The 
writing skills component includes paraphrasing and synthesis of ideas from several different sources 
for expository composition and term report writing; training in composing various types of formal 
correspondence to enable students to function well in the university setting; the researching (library 
and internet), organizing, and writing of an academic term report in which students must be 
especially sensitive to their particular audience. The course’s oral skills component further develops 
students’ intercommunicative skills, introducing them to oral presentations in which they must 
communicate information to an audience using a variety of presentational media. Electronic skills 
are taught to complement the written and oral skills by enabling students to use state-of-the-art 
internet and database search techniques to locate the information they require in order to produce 
written reports or presentations. Students will also be required to maintain a portfolio (including a 
reflective journal) exhibiting their efforts, progress, and achievement throughout the course.  

  
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 

Writing Academic English (1991) by A. Oshima and A. Hogue. Addition Wesley, NY. 
Dictionary: Oxford Student’s Dictionary of Current English (1988) Second Edition by Christina 

Ruse, Oxford 
University Press Grammar Book:  Understanding and Using English Grammar 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

  نموذج وصف مقرر دراسي
Course Description 

  

  ENGL214 Course Designation  نجم 214  رقم المقرر ورمزه
 Acad. & Professional  مھارات لغوية  اسم المقرر

Communication              
Course Name  

  No. of Credits  3    3    اتعدد الوحد
  Fourth  Level        الرابع  المستوى

  ENGL102  Prerequisites       نجم102  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 0)  Credit Distribution   )0,0, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر
تدريب ) 3. (تنمية مهارات االستماع والتخاطب لدى الطالب) 2. (ستماعتدريب الطالب على التركيز أثناء اال) 1 (:أهداف المقرر

تدريب الطالب على الخصائص الصوتية للغة اإلنجليزية وما يتعلق بذلك من ) 4. (الطالب على تدوين مالحظاته أثناء االستماع
  .   مخارج الحروف ومقاطع الكلمات وتنبيرها

Course Description: 
The purpose of this course is to further develop students’ spoken and written communication skills 
in English in order to prepare them for future academic and professional life. The writing skills 
component includes training in composing various types of business correspondence to enable 
students to function well in the world of work. It also deals with the researching, organizing, and 
writing of technical reports in which students must be especially sensitive to their particular 
audience. The course’s oral skills component enhances students’ oral presentation skills as they will 
practice communicating a technical subject to a lay audience using a variety of presentational media. 
The electronic skills taught are intended to complement the written and oral skills by enabling 
students to use state-of-the-art internet and database search techniques to locate the information they 
require in order to produce written reports or presentations. Students will also be required to 
maintain a portfolio (including a reflective journal) exhibiting their efforts, progress, and 
achievement throughout the course. Prerequisite: ENGL 102 
 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 

• Selected Topics (high intermediate) By Ellen Kisslinger, Longman Publishing Group (1994) 
 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  

  GE104 Course Designation   ھعم104  رقم المقرر ورمزه
  Basics of Eng. Drawing   Course Name  أساسيات الرسم الھندسي  اسم المقرر

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Third  Level        الثالث  المستوى

  Prerequisites  -       -  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 1, 4, 0)  Credit Distribution   )4,0, 1(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر

 :المقرروصف 
الحر؛ المساقط القطاعية ومصطلحات القطعة ؛ رسم ) اليدوي ( أساسيات العمليات الهندسية والكتابة ؛ االسقاط المتعامد والرسم 

المجسمات باألدوات الهندسية وباليد الحرة ؛ مبادئ كتابة األبعاد ؛ مقدمة إلستخدام الحاسوب في الرسم الهندسي ؛ التطبيقات 
  .الهندسية 

Course Description: 
Constructional geometry and basics of lettering; Sketching; Orthographic projection; Sectional and 
auxiliary views; Dimensioning; Introduction to computer graphics; Engineering applications  

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
A Manual of Engineering Drawing Practice, C.H. Simons and D.E. Maguire, Hodder & Stoughton. 
 
Graphical Communication Principles, J. Foster, H. Roger and A. Deven, McGraw-Hill 
  . 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  
 

  GE202 Course Designation   ھعم202  رقم المقرر ورمزه
  Dynamic  Course Name  الديناميكا  اسم المقرر

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Fourth  Level        الرابع  المستوى

  GE201  Prerequisites       ھعم201  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

سرعة والتسارع والنسبيين ؛ المحاور الحركة االنحنائية ؛ الحركة النسبية ؛ كينماتيكا األجسام الجاسئة ؛ ال: كينماتيكا الجسيمات 
قانون نيوتن ؛ الشغل والطاقة ؛ الدفع وكمية الحركة ؛   التصادم ؛ الكينماتيكا المستوية لألجسام : الدوارة ؛ كينماتيكا الجسيمات 

  االنتقال ؛ الدوران حول محور ثابت ؛ الحركة العامة ؛ الشغل والطاقة ؛ الدفع وكمية الحركة: الجاسئة 

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

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
Engineering Mechanics, Vol. 2, Dynamics, Fourth Edition, SI Version by J.L. Meriam and L.G. 
Kraige, 1998 
    

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي  على مجلس القسم بجلسته  عرض

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
 



 23 

  

  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  
 

  GE402 Course Designation   ھعم402  رقم المقرر ورمزه
 .Management of Eng  إدارة المشاريع الھندسية  اسم المقرر

Projects  
Course Name  

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Eighth  Level        الثامن  المستوى

  Prerequisites  -       -  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

باستخدام المستقيمات ، طرق المسار الحرج ، طريقة وظائف اإلدارة األساسية ، استراتيجيات وأنواع التخطيط ، تخطيط المشاريع 
بيرت ، التوزيع والتنظيم للموارد ، الموازنة بين التكلفة ومدة التنفيذ ، الهياكل التنظيمية والعالقات التعاقدية للمشاريع ، عناصر 

  .تخدام الحاسبالقيادة ، اتخاذ القرارات ، أنظمة تقويم ومراجعة التكلفة والوقت للمشاريع ، التطبيق باس
Course Description: 
Basic Management Process approach, Strategies and planning methods, Project planning and 
scheduling, Bar-charts, critical path methods, PERT method, resource leveling and allocation, time-
cost trade off. Construction and organizational approaches, leadership elements and decision 
making, time and cost control, computer applications. 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
1- Project Management with CPM, PERT and Precedence Diagramming by Moder J., Phillips 

C., and Davis E. 
2- Management in Engineering, Principles & Practice, Gail Freeman-Rue & James Balkwill, 

Prentice Hall. 
3- The Process of Management, Strategy, Action, Results, Newman, W.H., Warren, E.K., 

McGill, A.R., Prentice Hall. 
  . 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  GE201 Course Designation   ھعم201  رقم المقرر ورمزه
  Static  Course Name  ا&ستاتيكا  اسم المقرر

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Third  Level      الثالث    المستوى

  MATH 102 Prerequisites       ريض 102  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر
: ثية توازن القوى ، التحليل اإلنشائي تحليل القوى ، العزوم ، عزم اإلزدواج في األنظمة ذات األبعاد الثنائية والثال: أنظمة القوى 

  .مراكز األجسام واألشكال المركبة ، عزوم القصور الذاتي للمساحات ، اإلحتكاك: السنام المستوي والهياكل ، توزيع القوى 

Course Description: 
Force systems;  vector analysis of forces, moments and couples in 2 and 3 dimensions.  Equilibrium 

of force systems.  Analysis of structures;  plane trusses and frames.  Distributed force system;  

centroids and composite bodies.  Area moments of inertia. .  Friction. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

STATICS, 1Volume ;  Engineering Mechanics , Third Edition,  Kraige. Meriam and LG. L. By J
.1993  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  رر دراسينموذج وصف مق

Course Description 
  

  GE401 Course Designation   ھعم401  رقم المقرر ورمزه
  Engineering Economy   Course Name  ا&قتصاد الھندسي  اسم المقرر

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Seventh  Level        السابع  المستوى

  Prerequisites  -       -  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  ع المقررتوزي

 :وصف المقرر
مقدمة في االقتصاد الهندسي ، قوانين العائد ، التكافؤ االقتصادي ، أسس المقارنة بين البدائل ، إتخاذ القرار واإلختيار بين البدائل 

ة بالتكلفة الدنيا ونقطة التكافؤ ، محاسبة التكاليف اإلهالك ، التحليل االقتصادي للعمليات ، تقويم بدائل اإلحالل التحليالت الخاص
  متطلب سابق. ، التحليل االقتصادي للمشاريع الحكومية

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

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
White, Agee and case, “Principles of Engineering Economics Analysis”, Third Edition. 
 
  . 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432معي اQولى للعام الجاعرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................لسته رقم اعتمد في مجلس الجامعة بج
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 
  
 

  MATH101 Course Designation   ريض101  رقم المقرر ورمزه
  Calculus 1            Course Name  1حساب التفاضل والتكامل   اسم المقرر

  No. of Credits  3    3    عدد الوحدات
  First  Level        ا�ول  المستوى

  Prerequisites  -      -  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 2)  Credit Distribution   )0,2, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

يا ، األعداد الحقيقية ، الدوال ، النهايات ، االتصال ، االشتقاق ، التفاضلي ، قانون السلسلة ، اإلشتقاق الضمني ، المشتقات العل
القيم القصوى المحلية ، التقعر ، المستقيمات التقاربية األفقية والرأسية ، تطبيقات على القيم القصوى ومعدالت التغير المترابطة ، 

  .ويقدم باللغة اإلنجليزية. نظرية رول ، نظرية القيمة المتوسطة ، الدوال المثلثية العكسية ، القطوع المخروطية 
Course Description: 
Real numbers, functions, Limits, continuity.  Derivatives, differentials, chain rule, implicit 
differentiation.  Higher order derivatives, local extrema, concavity, horizontal and vertical 
asymptotes, applications of extrema, related rates. Rolle ’s Theorem, mean value theorem, inverse 
trigonometric functions. Conic sections. 
 
Objectives: To introduce the student to basic concepts and methods of Calculus. Topics include: 
Limits and continuity of functions of a single variable. Differentiability. Exponential, Logarithmic, 
Hyperbolic, trigonometric and inverse trigonometric functions. Applications: Related rates, Local 
linear approximation, Differentials, Curve sketching and Applied optimization problems. 
 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 

1- Calculus (Early Transcendentals), by J. Stewart, 6th edition, Brooks/Cole, 2008.  
 
2- Calculus with analytical geometry, Howard Anton, John Wiley & Sons. 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي على مجلس القسم بجلسته  عرض 

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 

  MATH201 Course Designation   ريض201  رقم المقرر ورمزه
  Calculus 3            Course Name  3حساب التفاضل والتكامل   اسم المقرر

  No. of Credits  3    3    عدد الوحدات
  Third  Level        الثالث  المستوى

  MATH101, MATH102  Prerequisites       ريض102,  ريض 101  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 2)  Credit Distribution   )0,2, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

نائي في اإلحداثيات القطبية ، التكامل الثالثي ، التكامل الثالثي في اإلحداثيات التكامل الثنائي ، المساحات والحجوم ، التكامل الث
اإلسطوانية والكروية ، مساحة السطح ، الحجم ، العزوم ، مركز الثقل ، حقول المتجهات ، التكامل على منحنى وعلى سطح ، 

  .نظرية جرين نظرية جاوس للتباعد ، نظرية ستوكس 
  

Course Description: 
Double integral and its applications to area, volume, moments and center of mass.  Double 

integrals in polar coordinates. Triple integral in rectangular, cylindrical and spherical coordinates 
and applications to volume, moment and center of mass.  Vector fields, line integrals, surface 
integrals, Green’s theorem, the divergence theorem. Stoke’s theorem. 
 
solid analytic geometry, vectors and surfaces, differentiation of functions of several variables and 
multiple integrals. 
. 
 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 

1- Calculus (Early Transcendentals): by James Stewart; 6th edition (2008) 
2- Calculus with analytical geometry, Howard Anton, John Wiley & Sons. 
 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  ھندسةكلية ال

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  

  MATH254 Course Designation   ريض254  رقم المقرر ورمزه
  Numerical Methods   Course Name  الطرائق العددية  اسم المقرر

  No. of Credits  3    3    عدد الوحدات
  Fifth  Level        الخامس  المستوى

  MATH102  Prerequisites       ريض 102  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

طية ، حساب األخطاء المرفقة لهذه الطرائق ومعدالت تقارب الطرائق التكرارية ، الطرائق طرائق عددية لحل المعادالت غير الخ
والتكرارية لحل نظم المعادالت الخطية ، حساب األخطاء المتعلقة بهذه الطرائق ، اإلستكمال بأستخدام كثيرات الحدود . المباشرة 

عددي بما في ذلك األخطاء المتعلقة به مدخل الحلول العددية وصيغة الخطأ المرفق لهذا اإلستكمال ، التفاضل والتكامل ال
  .للمعادالت التفاضلية العادية ، يقدم باللغة االنجليزية 

  
Course Description: 
linear and quadratic equations, functions of a single variables, solution of systems of linear 
equations,, solution of linear systems by elimination, Elementary introduction to linear 
programming, convex sets, maxima and minima of linear functions,. Problems of maximizing or 
minimizing a linear function to linear contraints, linear Progrmming problems, Numerical solution of 
differential equations, mathematical preliminaries, Simple difference equations,  Euler method, 
Runge-Kutta methods, Systems of linear equations, introduction, properties of matrices, diagonal and 
triangular matrices, the numerical solution of linear systems, The pivoting strategy, introduction, 
properties and the numerical methods.  
. 
 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 

1. Numerical Methods for Scientists and Engineers  by R W Hamming  Courier Dover Publications 
2. Advanced Engineering Mathematics    , Erwin Kreyszig / Paperback / Wiley, John & Sons 
 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/س توقيع رئي

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  

  MATH102 Course Designation   ريض102  رقم المقرر ورمزه
  Calculus 2            Course Name  2حساب التفاضل والتكامل   اسم المقرر

  No. of Credits  3    3    عدد الوحدات
  Second  Level        الثاني  المستوى

  MATH101  Prerequisites       ريض101  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 2)  Credit Distribution   )0,2, 3(تمارين , معمل, نظري   المقررتوزيع

 :وصف المقرر
التكامل المحدود ، النظرية األساسية لحساب التفاضل والتكامل ، التكامل غير المحدود ، تحويل المتغير ، التكامل العددي 

 وتكامل الدوال المثلثية العكسية ، الدوال األسية واللوغاريتمية والزائدية ، المساحة ، حجم الدوران ، الشغل ، طول القوس ، تفاضل
التعويض ، التجزيء ، التعويضات المثلثية ، الكسور الجزئية ، تعويضات متفرقة ، اإلشكال غير المعينة : العكسية ، طرق التكامل

  . ، التكامالت المعتلة ، اإلحدثيات القطبية 
  

Course Description: 
The definite integral fundamental theorem of calculus, the indefinite integral, change of variable, 
numerical integration.  Area, volume of revolution, work, arc length.  Differentiation and integration 
of inverse trigonometric functions.  The logarithmic, exponential, hyperbolic and inverse hyperbolic 
functions. Techniques of integration:  substitution, by parts, trigonometric substitutions, partial 
fractions, miscellaneous substitutions.  Indeterminate forms, improper integrals.  Polar coordinates. 
Definite and indefinite integrals of functions of a single variable. Fundamental Theorem of Calculus. 
Techniques of integration. Application of the definite integral to area, volume, arc length and 
surface of revolution. Improper integrals. Sequences and series:  convergence tests, integral, 
comparison, ratio and root tests. Alternating series. Absolute and conditional convergence. Power 
series. Taylor and Maclaurin series. 
. 
 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 

1- Calculus (Early Transcendentals), by J. Stewart, 6th edition, Brooks/Cole 2008  
 
2- Calculus with analytical geometry, Howard Anton, John Wiley & Sons. 
 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  وفجامعة الج
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  
 

  MATH204 Course Designation   ريض204  رقم المقرر ورمزه
  Differential Equations   Course Name  المعاد&ت التفاضلية  اسم المقرر

  No. of Credits  3    3    عدد الوحدات
  Fourth  Level        الرابع  المستوى

  MATH201  Prerequisites       ريض 201  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

 معادالت الدرجة األولى وتطبيقاتها ، المعادالت الخطية ذات الرتب األعلى ، األنظمة الخطية ذات المعامالت أنواع مختلفة من
الثابتة ، تخفيض الرتبة ، طريقة متسلسالت القوى لمعادالت الرتبة الثانية ذات المعامالت كثيرة المحدود ، متسلسالت فورييه للدوال 

  .المركب ، تكامل فورييه الزوجية والفردية ، مفكوك فورييه 
  

Course Description: 
Introduction to differential equations, equations with separable variables, homogeneous equations, 
exact equation, the linear equation of first order, linear equation of second order, direct deduction, 
comparison theorems, Linear equations with constant coefficients,  inhomogeneous  case, methods 
of undetermined coefficients and variations, Variation of parameters, systems of differential 
equations. Odd & Even Fourier Series , Fourier  Integral   
. 
 

    Text Book :                                                                                                                   :ررةالكتب المق 
 

1. Ordinary Differential Equations: An Elementary Textbook for Students of Mathematics, 
Engineering, and the Sciences  Morris Tenenbaum,Harry Pollard , Dover Publications 

2. Advanced Engineering Mathematics   Erwin Kreyszig / Paperback / Wiley, John & Sons 
 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  

  .................................................................جامعي  للعام ال............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  
 

  STAT325 Course Designation  احص 325  قرر ورمزهرقم الم
  Prob. & Eng. Stat.            Course Name  ا&حتما&ت وا0حصاء للتعليم الھندسي  اسم المقرر

  No. of Credits  3    3    عدد الوحدات
  Fourth  Level        الرابع  المستوى

  Prerequisites  -      -  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, ينظر  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

  مقاييس التشتت، المجموعات ،  مقاييس النزعة المركزية  مقدمة في االحصاء واالحتماالت ، تنظيم البيانات الكمية وتمثيلها بيانيا

التوزيع الطبيعي    تغير العشوائي توزيع ذي الحدين وتوزيع بواسونالم القواعد واالحتماالت البسيطة ، : مبادئ االحتماالت 
مفاهيم االحتمالية وقواعدها وتطبيقاتها العلمية والهندسية، المتغيرات العشوائية، انواع توزيع  االحتمالية، توزيعات . وتطبيقاتها 

، مفاهيم االحصاء وقواعده خاصة للمهندسين ية توزيع بويسون، ويبل ، وتوزيع احتماالت أخرى ذات أهم:للتطبيقات الهندسية 
 أرقام الفهرس، االرتباط واالرتداد،. تحليل التسلسل الزمني والتنبوء. وتطبيقاته  العلمية والهندسية ،تحليل التشتت، تقدير المعامالت

    .تطبيق الحاسب االلي باستخدام برامج إحصائية
Course Description: 
Concepts of probability and statistics,  probability theorems ,  Mean  and variance of probability 
distributions, Discrete & Continuous distributions; Random Variables, Poission , Normal and 
binomial distributions  and its applications. The theory of probabilities with applications to science 
and engineering :  introduction, properties, applications.  Expected value and variance. Discrete 
random variables, sums of discrete random variables, law of large numbers, Discrete & Continuous 
distribution or engineering applications , Joint, marginal, conditional distributions.  Selected 
distributions: Poisson, exponential, Weibull, normal and lognormal random variables,  
Basic concepts and methods of statistics, including descriptive statistics, significance tests, 
estimation, sampling and correlation, sampling distributions; hypothesis testing; parameter 
estimation; elements of experimental design; analysis of variance; Correlation ,  simple and multiple 
linear regression, analysis of residuals and model building, N Models for discrete and count data, 
measures of association, Central Limit theorem. Statistical software & its application 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 

1. R. E Walpole , R. H. Myers  Probability and Statistics for Engineers and Scientists  
      Macmillan Publishing 1998  
2. W. Mendenhall and T Sincich, Statistics for engineers and Scientists, Prentice 
      Hall, Fourth Edition, 1995 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432لى للعام الجامعي اQوعرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................جلس الجامعة بجلسته رقم اعتمد في م
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 

  ME241 Course Designation   ھمك241  رقم المقرر ورمزه
الرسم الھندسي  الميكانيكي   اسم المقرر

  باستخدام الحاسب
ME Drawing & Graphics  Course Name  

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Fourth  Level        الرابع  المستوى

  GE 104  Prerequisites       ھعم104  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 2, 0)  Credit Distribution   )2,0, 2(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

راد اQجسام الھندسية ، اQرقام المساقط المساعدة ؛ السطوح ثنائية الميل وث[ثية الميل ؛ تقاطعات السطوح ؛ إف

المفضلة ؛ التوافقات والتفاوتات ؛ أجزاء ا�Zت الميكانيكية ؛ الرسم اFنشائي ؛ الرسم التجميعي ؛ أساسيات الرسم 

   .أوتوكادالھندسي واستخدام برنامج 

  

Course Description: 
Auxiliary views; Skew and inclined planes; Surface intersections; Developed views; Preferred 

numbers; Fits and tolerances; Machine components; Structural drawings; Assembly drawings; 

Fundamentals of computer graphics and the use of Auto CAD computer drafting software 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

A Manual of Engineering Drawing Practice, C.H. Simons and E.E. Maguire, Hodder and Stoughton. 

 Manual of AutoCAD. 

    

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432الجامعي اQولى للعام عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................ة بجلسته رقم اعتمد في مجلس الجامع
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  
 

  ME331 Course Designation   ھمك331  رقم المقرر ورمزه
 Manufacturing Processes  1أساليب التصنيع   اسم المقرر

1  
Course Name  

  No. of Credits  4       4    عدد الوحدات
  Sixth  Level        السادس  المستوى

  ME 241, ME 251, ME 352  Prerequisites   ھمك352 ھمك، 251 ھمك، 241  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 2, 1)  Credit Distribution   )2,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

تجارب معملية لمتابعة سلوك . كيل الب[ستيكالصب والتشكيل واللحام والقولبة وتش: أساليب التصنيع للمعادن والب[ستيك وتشمل

  .والتحكم باQبعاد, والتشكيل با�Zت, واللحام, والتشكيل, المعادن

  

Course Description: 
Manufacturing methods of metals and plastics including: metal casting, forming, machining, 

welding, and plastic processing. Laboratory experiments and demonstrations in material behavior, 

forming, casting, welding, and machining operations, metrology and dimensional control. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

Manufacturing Engineering Processes,  Leo Alting, Marcel-Dekker. 

Fundamentals of Modern Manufacturing, M.P. Groover, Prentice-Hall. 

    

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  رر دراسينموذج وصف مق

Course Description 
 
  

  ME 321 Course Designation     ھمك321  رقم المقرر ورمزه
  Electrical power plants   Course Name  محطات القوى الكھربائية  اسم المقرر

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Eighth Level    الثامن  المستوى

  PHYS 104  Prerequisites      فيز104  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3,0, 1)  Credit Distribution  )   1 ، 0، 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

  

 لانتقا. خصائص البخار والغازات ، دورة الھواء العادية ودورة كارنو، ودروه  رانكن ودروه التورينات الغازية ، دورات التبريد 

الش[�ت ، ( خصائص الموائع ا�ستاتيكية والمتحركة مصادر الطاقة المتجددة .  ميكانيكا الموائع شعاعواFالحرارة التوصيل 

   ).الشمسية ، الرياح

  

Course Description: 
First law, second law. Properties of vapors and perfect gases, Air standard cycles. Carnot, Rankine 

and Gas Turbine Cycles. Refrigeration cycles. Heat Transfer: Conduction, convection and radiation. 

Fluid Mechanics: Properties of fluids, fluid static and Kinematics. Similitude and dimensional 

Analysis. Dynamics of Ideal and Viscous Flows. Renewable energy resources. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :تب المقررةالك 
 

Yunus. Ceingle & Robert Turner: "Fundamentals of thermal fluid sciences"  

. 
 
  . 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432لى للعام الجامعي اQوعرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................لس الجامعة بجلسته رقم اعتمد في مج
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 
 
  
 

  ME 357 Course Designation   ھمك357  رقم المقرر ورمزه
ميكانيكا المواد لغير طلبة الھندسة   اسم المقرر

  الميكانيكية
Engineering 
Mechanics  

Course Name  

  No. of Credits  2       2    عدد الوحدات
  fifth Level  الخامس    المستوى

  GE201  Prerequisites     ھعم201  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 0, 1)  Credit Distribution  )   1، 0، 2(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

 
؛ قوى القص وعزوم ا�نحناء في  قوانين المواد  ھاد ؛ا�جھادات وا�نفعا�ت الميكانيكية والحرارية ؛ الع[قة بين ا�نفعال واFج

؛ تحليل ا�جھادات وا�نفعا�ت المستوية ) أو المؤلفة(العوارض ؛ اFجھادات في   العوارض ؛ اللي في المحاور ؛ اQحمال المركبة 
  ) .اQعمدة (ً؛ نظريات ا�نھيار ؛  انحراف العوارض ؛ ؛ طرق الطاقة ؛ استقرارية العوارض المحملة محوريا

  
Course Description: 
 
Mechanical and thermal stresses and strains; Stress-strain relations; Mechanical behavior of solid 
bodies  Shear and bending moments in beams; Stresses in beams; Torsion of shafts; Combined 
loadings; Analysis of plane stress and plane strain; Theories of failures; Deflection of beams; 
Energy methods,  Stability of axially loaded beams (columns).  

 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

 
  Mechanics of Materials, R.C. Hibbeler, Prentice Hall.. 
 
  . 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  

  ME352 Course Designation   ھمك352  رقم المقرر ورمزه
  Mechanics of Materials   Course Name  ميكانيكا المواد  لمقرراسم ا

  No. of Credits  4       4    عدد الوحدات
  Fifth  Level        الخامس  المستوى

  GE 201  Prerequisites    عم ھ201  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 2, 1)  Credit Distribution   )2,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

تحت تأثير اQحمال المختلفة ؛ ا�جھادات ) القضبان ، المحاور ، العوارض ، الخ(دراسة السلوك الميكانيكي ل�جسام الصلبة 
؛ القصبان والعوارض غير ) اQحادي(وا�نفعا�ت الميكانيكية والحرارية ؛ الع[قة بين ا�نفعال واFجھاد ؛ التشوه المحوري 

تاتيكيا ؛ قوى القص وعزوم ا�نحناء في العوارض ؛ اFجھادات في   العوارض ؛ اللي في المحاور واQنابيب ذات المحددة إس
؛ تحليل ا�جھادات وا�نفعا�ت المستوية ؛ نظريات ا�نھيار ؛ أجھزة قياس ا�نفعال ) أو المؤلفة(الجدران الرقيقة ؛ اQحمال المركبة 

الجدران السميكة و الرقيقة ؛ تصميم العوارض والمحاور ؛ انحراف العوارض ؛ المسائل غير وتطبيقاتھا ؛ ا�سطوانات ذات 
ًالمحددة إستاتيكيا ؛ طرق الطاقة ؛ استقرارية العوارض المحملة محوريا    ) .اQعمدة(ً

Course Description: 
Study of the mechanical behavior of solid bodies (Rods, shafts, beams, etc.) under various types of 

loading. Mechanical and thermal stresses and strains; Stress-strain relations; Axial deformation; 

Shear and bending moments in beams; Stresses in beams; Torsion of shafts and thin walled tubes; 

Combined loadings; Analysis of plane stress and plane strain; Theories of failures; Thick – and thin-

walled cylinders; Strain gauges and applications; Deflection of beams; Statically indeterminate 

problems; Energy methods; Stability of axially loaded beams (columns). 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

1. Mechanics of Materials, R.C. Hibbeler, Prentice Hall. 

2. Mechanics of Materials, E.P. Popov, Prentice Hall 

3. Mechanics of Materials, (SI Units), F.P. Beer and E.R. Johnston, Jr., McGraw-Hill. 

4. Mechanics of Materials, J.M. Gere and S.P. Timoshenko, PWS Publishing Company. 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: سق القسممن/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  ME361 Course Designation   ھمك361  رقم المقرر ورمزه
  Mechanics of Machinery   Course Name  ميكانيكا اl&ت  اسم المقرر

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Sixth  Level        السادس  المستوى

  GE 202  Prerequisites   ھعم  202  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 1, 1)  Credit Distribution   )1,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

خصائص اZليات المستوية ؛ درجة الحرية ؛ تحليل الموضع والسرعة والتسارع للوص[ت المفصلية ؛ طرق الرسم والطرق 
؛ قوانين التروس ؛  ؛ آليات الحدبات)الحدافات(ة التحليلية ؛ التحليل ا�ستاتيكي والديناميكي للقوى في ا�Zت ؛ دواليب الطاق

  .منظومات التروس البسيطة والمستوية المتقاطرة ؛ مشروع فصلي 

Course Description: 
Topological characteristics of planar mechanisms; Degree-of-freedom; Position, velocity and 

acceleration analysis of linkages: graphical and analytical methods; Static and dynamic force 

analysis of machinery: graphical and analytical methods; Flywheels; Cam mechanisms;  Law of 

gearing;  Simple and planetary gear trains; Term project. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

1. Mechanisms and Dynamics of Machinery, H.H. Mabie and C.F. Reinholtz, John Wiley.  

2. Theory of Machines and Mechanisms, J.E. Shigley and J.J. Uicker, McGraw Hill. 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  ME372 Course Designation   ھمك372  رقم المقرر ورمزه
  Thermodynamics 2   Course Name  2الديناميكا الحرارية   اسم المقرر

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Fourth  Level        الرابع  المستوى

  ME371  Prerequisites     ھمك371  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

ت المثالية ؛ مخاليط الغاز والبخار ؛ الديناميكا الحرارية للضواغط اFتاحية ؛ الع[قة الديناميكية الحرارية المعممة ؛ مخاليط الغازا
  .الترددية ؛ ا�حتراق ؛ مدخل إلى آ�ت ا�حتراق الداخلي 

Course Description: 
Availability; Thermodynamic relations; Ideal gas mixtures; Gas-vapor mixtures; Thermodynamics of 

reciprocating gas compressors; Combustion; Introduction to internal combustion engines. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

1. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M.J. Moran and H.N. Shapiro, Wiley. 

2. Applied Thermodynamics for Engineering Technologists, T.D. Eastop and A. McConkey, 

Longman Scientific & Technical, Ch. 12 and 13.  

  
  ھ 24/4/1432ثاء الث[ بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

  دراسيصف مقرر
 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 
  

  ME381 Course Designation   ھمك381  رقم المقرر ورمزه
  Fluid Mechanics 1   Course Name  1ميكانيكا الموائع   اسم المقرر

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Fifth  Level        الخامس  المستوى

  ME371 , GE202  Prerequisites     ھمك371،  ھعم  202  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

؛ معادلة الوحدات واQبعاد ؛ مفاھيم أساسية للموائع ؛ استاتيكا الموائع ؛ الحيز التحكمي ؛ معادلة حفظ الكتلة ؛ معادلة كمية الحركة 
 معاد�ت اويلر ؛ معادلة   بيرنولي ؛ تحليل اQبعاد ونظرية التشابه ؛السريان -الطاقة ؛ الصيغة التفاضلية للمعاد�ت ؛ دالة السريان 

  مدخل الى ا��ت التربينية. في اQنابيب

Course Description: 
Dimensions and units; Fundamental concepts in fluids; Fluid statics; Control volume; Conservation 

of mass and momentum equations; Energy equation; Differential form of equations; Stream 

function;  Euler's equations; Bernoulli's equation; Dimensional analysis and model studies; flow in 

pipe, Introduction to turbomachinery. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

1. Introduction to Fluid Mechanics, R.W. Fox, and A.T. McDonalds, John Wiley and Sons. 

2. Fundamentals of Fluid Mechanics, B. Munson, D. Young and T. Okiishi, J. Wiley. 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................: يع عميد الكلية توق.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  ME384 Course Designation   ھمك384  رقم المقرر ورمزه
  Fluid Mechanics 2   Course Name  2لموائع ميكانيكا ا  اسم المقرر

  No. of Credits  2       2    عدد الوحدات
  Sixth  Level        السادس  المستوى

  ME 381  Prerequisites    ھمك381  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 0, 2, 0)  Credit Distribution   )0,1, 2(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

 ستوكس ؛ الحلول الرياضية البسيطة ؛ حلول تقريبية ؛ معاد�ت الطبقة الجدارية ؛سريان –اميكا سريان الموائع ومعاد�ت نافيير دين

؛ الجھد المركب للسريانات اQساسية ؛ تركيب ) ال[دوراني(ب[زيوس ؛ معادلة كمية الحركة التكاملية ؛ السريان ذو الجھد 

 المنضغط أحادي البعد ؛ أنواع   السريانات ؛ السريان اQيزنتروبي في الممرات متغيرة المساحة ؛ السريانات ؛ مقدمة للسريان

  ) .أو ا�رتجافية(الموجات الصدمية 

  
Course Description: 
Dynamics of fluid flow and Navier-Stokes equations; Flow in pipes; Boundary layer equations; 

Blasius flow; Momentum integral equation; Potential flow, complex potential of elementary flows, 

superpositioning; Introduction to one dimensional compressible flows; Types of flows; Isentropic 

flow in variable-area passages, shock waves .  

 
    BookText  :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

Viscous Fluid Flow, F.M. White, McGraw Hill. 

Modern Compressible Flow, J.D. Anderson, McGraw-Hill.  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432الجامعي اQولى للعام عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................ة بجلسته رقم اعتمد في مجلس الجامع
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  ME447 Course Designation   ھمك447  رقم المقرر ورمزه
  Mech. Eng. Design 2   Course Name  2التصميم الھندسي الميكانيكي   اسم المقرر

  No. of Credits  3        3      عدد الوحدات
  Seventh  Level        السابع  المستوى

  ME 341  Prerequisites   ھمك341  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 1, 1)  Credit Distribution   )1,1, 2(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

مستقيمة،  الحلزونية ، الميكانيكية ، التزييت و المحامل اFنز�قية، التروس  ال) النوابض(الزنبكات : تصميم اQجزاء الميكانيكية 

  . و الدودية ، تصميم القوابض والكوابح ،مختلف عناصر نقل الحركة ؛ مشروع تصميم فصلي ) المشطوبة(المائلة 

  

Course Description: 
Design of mechanical elements: springs, lubrication and journal bearings, spur, helical, bevel, and 

worm gears, clutches and brakes, miscellaneous power transmission components; Term design 

projects. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

 1. Mechanical Engineering Design, J.E. Shigley and R. Mischke, McGraw-Hill. 

2. Fundamentals of Machine Component Design, R.C. Juvinall, John Wiley&Sons. 

3. Mechanical Analysis and Design, A.H. Burr, Elsevier. 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء اريخ     بت   ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
es 
 
 

  ME469 Course Designation   ھمك469  رقم المقرر ورمزه
  Mechanical Vibrations   Course Name  ا&ھتزازات الميكانيكية  اسم المقرر

  No. of Credits  3        3      عدد الوحدات
  Eighth  Level        الثامن  المستوى
  Prerequisites        بقمتطلب سا

  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

تصميم العوازل ل�حمال الصدمية واQحمال التوافقية ؛ طيف الردود ؛ منظومات درجات الحرية المتعددة ؛ ا�ھتزازات الطبيعية 

  .وصف وتشخيص اQعطال : ريبية والعددية ؛ ديناميكا الدوران ؛ اھتزاز الماكينات والقسرية ؛ الطرق التق

  
Course Description: 
Design of isolators for shock and harmonic loading, response spectrum;  Multi-degree-of-freedom 

systems; Natural and forced vibrations; Approximate and numerical methods; Rotor dynamics; 

Machinery vibration: monitoring and diagnosis. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

 1. Mechanical Vibrations, S.S. Rao, Addison Wesley. 

 2. Vibration for Engineers, A.D. Dimargonas, and S. Haddad, Prentice  Hall. 

 3. Theory of Vibration with Applications, W.T. Thomson, Prentice     Hall. 

 4. Rotor Dynamics, J.S. Rao, Wiley Eastern Ltd. 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432ى للعام الجامعي اQولعرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................س الجامعة بجلسته رقم اعتمد في مجل
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 
 
  
 

  ME472 Course Designation   ھمك472  رقم المقرر ورمزه
  Ref. & Air Conditioning   Course Name  التبريد وتكييف الھواء  اسم المقرر

  No. of Credits  3        3      عدد الوحدات
  Eighth  Level        الثامن  ىالمستو

  ME 374  Prerequisites     ھمك  374  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 1, 1)  Credit Distribution   )1,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

ت ؛ وسائل التمدد ؛ تحليل المنظومة ؛ الدورة القياسية وتعدي[تھا ؛ الضواغط ؛ المكثفات ؛ المبخرا: أنظمة التبريد بضغط البخار 

الدورة وتعدي[تھا ؛ اQنظمة المركبة ؛ أنظمة الماء : اQنظمة متعددة الضغوط ؛ أنظمة التبريد با�متصاص ؛ نظام بروميد الليثيوم 

  .والنشادر ؛ العمليات على الھواء الرطب ؛ أنظمة تكييف الھواء ؛ حسابات اQحمال 

  

Course Description: 
Vapor - compression refrigeration systems: standard cycle and its modification, compressors, 
condensers, evaporators, expansion devices, system analysis, multipressure systems; Absorption 
refrigeration systems: Lithium-Bromide system, cycle and improvements, combined systems; Aqua-
Ammonia systems; Psychrometric processes; Air conditioning systems; Load calculations 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 1. Refrigeration and Air Conditioning, W.F. Stoecker and J.W. Jones, McGraw-Hill Co. 

 2. ASHRAE Handbook (Fundamentals Volume). 

 3. Modern Air Conditioning Practice, N. Harris, McGraw-Hill Co. 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  
 

  ME499 Course Designation   ھمك499  رقم المقرر ورمزه
  Graduation Project 2  Course Name  2مشروع التخرج   اسم المقرر

  No. of Credits  2        2      عدد الوحدات
  Eighth  Level        الثامن  المستوى

  ME498  Prerequisites      ھمك498  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 1, 2, 0)  Credit Distribution   )2,0, 1(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

إكمال مشروع التخرج في الجزء اQول ويشمل ذلك إجراء التجارب المعملية أو النموذج الرياضي أو الحاسوبي المطلوب وإنھاءھا 

  .تائج وكتابة التوصيات ، وإكمال كتابة تقرير المشروع والدفاع عنه ، وتحليل الن

  
Course Description: 
Continuation of Part-I of the project including: running and finalizing the experimental program or 

the mathematical/computer model, analyzing the results and findings and drawing the conclusion, 

writing the complete project report, presenting and defending the project. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

  
 

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي على مجلس القسم بجلسته  عرض 

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  ME251 Course Designation   ھمك251  رقم المقرر ورمزه
  Materials Engineering  Course Name  ھندسة المواد  اسم المقرر

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Third  Level        الثالث  المستوى

  PHYS102, CHEM101  Prerequisites       كيم101,   فيز 102  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 2, 1)  Credit Distribution   )2,1, 2(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

ت والخزفيات ؛ منحنيات التوازن الطوري ؛ مقدمة في ھندسة المواد ؛ تركيب وخصائص الفلزات ؛ البوليمرا

البنية المجھرية للسبائك ؛ الشوائب ؛ ا�نتشار ؛ الخصائص الميكانيكية للفلزات والبوليمرات والخزفيات ؛ 

  .المعالجة الحرارية للصلب الكربوني ؛ حديد الزھر ؛ التصلد بالترسيب 

  

Course Description: 
Introduction to materials engineering; Structure and characteristics of metals; polymers and 

ceramics; Equilibrium-phase diagrams; Microstructures of alloys; Imperfections; Diffusion; 

Mechanical properties of metals, polymers, ceramics; Heat  

treatment of plain-carbon steels, cast irons and precipitation hardening. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

Materials Science and Engineering - An Introduction, W.D. Callister, John Wiley. 

Elements of Materials Science and Engineering, L.H. Van Vlack, Addison-Wesley Publishing Co. 

    

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 

  ME 228 Course Designation   ھمك228  رقم المقرر ورمزه
العلوم الحرارية لطلبة الھندسة   اسم المقرر

  المدنية    
Thermal Sciences for 
Civil Engineering   

Course Name  

  No. of Credits  2       2    عدد الوحدات
  Fourth Level  لرابعا    المستوى

  PHYS 104  Prerequisites      فيز104  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 0, 1)  Credit Distribution  )   1، 0، 2(مارين ت, معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

  

القانونين اQول والثاني للديناميكا الحرارية؛ خواص الغاز المثالي واQبخرة؛ دورات الھواء القياسية؛ دورات 

  .؛ انتقال الحرارة بالتوصيل)التبريد(القوى البخارية؛ الدورات المعكوسة 

  

Course Description: 
First and second law of thermodynamics; Properties of ideal gases and vapors; Air standard cycles; 

Vapor power and reversed cycles;  Conduction heat transfer. 

. 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

Thermodynamics - An Engineering Approach, Y.A. Cengel and  M.A. Boles, McGraw-Hill. 

. 
 
  . 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ع رئيس توقي

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 

  ME 329 Course Designation   ھمك329  رقم المقرر ورمزه
الموائع للھندسة  الحرارة و  اسم المقرر

  الصناعية      

Thermal and fluid 
Sciences  for Industrial 
Engineering  

Course Name  

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Third Level  الثالث    المستوى

  PHYS 102  Prerequisites    فيز102  طلب سابقمت
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution  )   1، 0، 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

 

 دورة -  دورات الھواء القياسية - دورة كارنو - خصائص الغازات المثالية والبخار -القانون اQول والثاني للديناميكا الحرارية 

   . اFشعاعالتوصيل ، الحمل ، :  الحرارة انتقال وسائل -  مقدمة في ميكانيكا الموائع -رانكن ودورة كارنو المعكوسة 

  
Course Description: 
 

First and second law of thermodynamics; Properties of ideal gases and vapors; Carnot and reversed 

Carnot cycles; Rankine cycle;, Air standard cycles; Vapor power and reversed cycles; Basics of  

Fluid Mechanics ,  Conduction  and convention heat transfer. 

Prerequisite: PHYS 104 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

 
Thermodynamics - An Engineering Approach, Y.A. Cengel and  M.A. Boles, McGraw-Hill. 
  . 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: سممنسق الق/ توقيع رئيس

  .................................................................للعام الجامعي  ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  ME341 Course Designation   ھمك341   المقرر ورمزهرقم
  Mechanical Eng. Des. 1   Course Name  1التصميم الھندسي الميكانيكي   اسم المقرر

  No. of Credits  4       4    عدد الوحدات
  Sixth  Level        السادس  المستوى

  ME 331,ME 352, ME 361  Prerequisites   ھمك361 ھمك،  352 ھمك، 331  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 2, 1)  Credit Distribution   )2,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

عملية التصميم ؛ أصل مسائل التصميم الھندسي والتعرف عليھا ؛ اFبداع في التصميم الھندسي ؛ التحليل الفني ؛ العوامل البشرية 
ئل واتخاذ القرار ؛  معامل اQمان ؛ المواد ؛ تجنب ا�نھيار ؛ التحمل الثابت ونظريات ا�نھيار ؛ التحميل والقانونية ؛ حل المسا

المتغير ونظريات ا�نھيار بالك[ل ؛ اختبار المواد للمتانة والجسارة ؛ تصميم اQجزاء الميكانيكية ؛ تصميم المسامير ؛ المسمار  
  .بط والوص[ت المتراوحة ؛ محامل الت[مس التدحرجى ؛ مشروع فصلي المقلوظ الناقل للقدرة ؛ وسائل الر

Course Description: 
Design process; Origin and identification of engineering design problems; Creativity in engineering 
design; Technical analysis; Human and legal factors; Problem solving and decision making; Design 
communication; Failures resulting from static loading; Variable loading and fatigue failure; Material 
selection for strength and rigidity; Design of mechanical elements: screws, power screws, fasteners 
and connections, welded, brazed and bonded joints; Rolling contact bearings; Term design project. 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
1. Engineering Design - A Material and Processing Approach, G.E. Dieter, McGraw-Hill. 

2. Mechanical Engineering Design, J.E. Shigley and C. R. Mischke, McGraw-Hill. 

   3.  Mechanical Analysis and Design, A.H. Burr, Elsevier. 

   4.  Fundamentals of Machine Component Design, R.C. Juvinall, John Wiley & Sons. 

  . 
  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  
 

  ME353 Course Designation   ھمك353  رقم المقرر ورمزه
  Mech. Of Materials Lab.   Course Name  معمل ميكانيكا المواد  اسم المقرر

  No. of Credits  1        1      عدد الوحدات
  Fifth  Level        الخامس  المستوى

  Co-requisite: ME 352  Prerequisites   ھمك352: متطلب مرافق   متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 0, 2, 0)  Credit Distribution   )2,0, 0(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

إختبارات على الكابولى و قياس الضغط فى الخزانات اFسطوانية؛ إنحناء , إختبار اFلتواء, إختبار الشد: تطبيقات مقاييس اFنفعال

  .الكمرات؛ إنبعاج اQعمدة

  
Course Description: 
Strain gauge applications: tension test, torsion test, cantilever beam, pressurized  cylindrical vessel; 
Deflection of beams; Buckling of columns. 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 1. Mechanics of Materials, R.C. Hibbeler, Prentice Hall. 

2. Mechanics of Materials, E.P. Popov, Prentice Hall. 

3. Experimental Stress Analysis, J.W. Dally and W.F. Riley, McGraw Hill. 
4. Introduction to Solid Mechanics, I.H. Shames, Prentice Hall.  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  مقرر دراسينموذج وصف 

Course Description 
  
 

  ME371 Course Designation   ھمك371  رقم المقرر ورمزه
  Thermodynamics 1   Course Name  1الديناميكا الحرارية   اسم المقرر

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Third  Level        الثالث  المستوى

  PHYS102  Prerequisites     فيز102  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

أساسيات وتعاريف الديناميكا الحرارية ؛ القانون اQول للديناميكا الحرارية ؛ القانون الثاني للديناميكا الحرارية ؛ اFنتروبي ؛ دورة 
  .كوسة ؛ دورة رانكن ؛ دورات القوى بالغاز ؛ دورات التبريد والمضخة الحراريةكارنو ؛ دورة كارنو المع

Course Description: 
Basics and definitions of thermodynamics; First law of thermodynamics; Second law of 
thermodynamics; Entropy; Carnot and reversed Carnot cycles; Rankine cycle; Gas power cycles; 
Refrigeration and heat pump cycles.  

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
1. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M.J. Moran and H.N. Shapiro, Wiley. 

2. Thermodynamics - An Engineering Approach, Y.A. Cengel and M.A. Boles, McGraw Hill. 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 

  ME374 Course Designation   ھمك374  رقم المقرر ورمزه
  Heat Transfer   Course Name  انتقال الحرارة  اسم المقرر

  No. of Credits  3       3    عدد الوحدات
  Sixth  Level        السادس  المستوى

  ME381  Prerequisites     ھمك381  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

التوصيل المستديم وغير المستديم ؛ الحمل الحر والحمل القسري في السريانات الخارجية والسريانات الداخلية ؛ المباد�ت الحرارية 
  .؛ الخواص اFشعاعية وعملية اFشعاع ؛ التبادل اFشعاعي بين السطوح 

Course Description: 
Steady and unsteady heat conduction; Free and forced convection for external and internal flows; 

Heat exchangers; Properties and process of radiation, radiation exchange between surfaces. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

1. Principles of Heat Transfer, F. Kreith and M. Bohn, Pub. West. 

2. Fundamentals of Heat and Mass Transfer, F. Incropera and  D. Dewitt, J. Wiley & Sons. 

3. Analysis of Heat and Mass Transfer, E. Eckert and R. Drake, McGraw-Hill. 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  ھندسةكلية ال

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 

  ME383 Course Designation   ھمك383  رقم المقرر ورمزه
  Thermo-fluid Lab. 1   Course Name  1معمل الحرارة والموائع   اسم المقرر

  No. of Credits  1       1    عدد الوحدات
  Fifth  Level        الخامس  المستوى

  Co-req.: ME372, ME 381  Prerequisites   ھمك381,  ھمك372: متطلب مرافق  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 0, 2, 0)  Credit Distribution   )2,0, 0(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر

 :المقرروصف 
إختبار اداء ضاغط ترددى متعدد المراحل؛ قياس القيمة الحرارية لوقود غازى؛ تحليل غاز العادم؛ أداء محرك 

  .إحتراق بالشرارة؛ أداء محرك احتراق بالضغط؛ إظھار سريان الموائع

  
Course Description: 
Performance test for a multi-stage reciprocating air compressor; Measurement of 

heating value of a gaseous fuel; Exhaust-gas analysis; Performance of spark ignition 

engine; Performance of compression ignition engine; Demonstration of fluid flow 

(flow visualization). 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

1. Introduction to Fluid Mechanics, R.W. Fox, and A.T. McDonalds, John Wiley and Sons. 

2.  Fundamentals of Fluid Mechanics, B. Munson, D. Young and T. Okiishi, J. Wiley. 

3. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, M.J. Moran and H.N. Shapiro, Wiley. 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  
 

  ME387 Course Designation   ھمك387  رقم المقرر ورمزه
  Thermo-fluid Lab. 2   Course Name  2معمل الحرارة و الموائع   اسم المقرر

  No. of Credits  1        1      عدد الوحدات
  Sixth  Level        السادس  المستوى

  ME 384 , Co-req. ME 374  Prerequisites   ھمك374:  المتطلب المرافق, ھمك384  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 0, 2, 0)  Credit Distribution   )2,0, 0(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

إظھار مجا�ت السريان ذي الجھد؛ إظھار السريان الفعلي حول اQجسام ا�نسيابية و اQجسام العريضة؛ السريان في اQنابيب؛ 

ة الفوھة الحادة و الفوھة المنفرجة و مقياس فنتورى؛ معاير: توزيع السرعة؛ فاقد الضغط و معامل ا�حتكاك؛ قياس معدل التدفق 

معايرة ا�زدواج الحراري؛ الحمل الحر لنظام مكثف حراري مكتل؛ قياس معامل التوصيل الحراري للمعادن الجديدة؛ اQداء 

  ).الحمل الحراري و القسري(الحراري للزعانف 

  
Course Description: 
Visualization of potential flow fields; Visualization of real flow around  streamlined and bluff 
bodies; Pipe flow, velocity distribution, pressure drop and friction factor; Flow measurements: 
orifice, venturi and nozzle calibrations; Calibration of thermocouples; Free convection for a lumped 
thermal capacitance system; determination of thermal conductivities of a new metals; thermal 
performance of fins (for free and forced convection). 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
 1. Introduction to Fluid Mechanics, R.W. Fox, and A.T. McDonalds, John Wiley and Sons. 

 2. Principles of Heat Transfer, F. Kreith and M. Bohn, Pub. West 

 3. Fundamentals of Fluid Mechanics, B. Munson, D. Young and T. Okiishi, J. Wiley. 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  ندسة الميكانيكيةقسم الھ
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 

  ME466 Course Designation   ھمك466  رقم المقرر ورمزه
  Automatic Control   Course Name  التحكم اlلي  اسم المقرر
  No. of Credits  3       3    تعدد الوحدا
  Seventh  Level        السابع  المستوى

  MATH 204  Prerequisites   ريض  204  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

 ؛ دوال التحويل والمخططات الصندوقية ؛ تحويل �ب[س ؛ل منظومات التحكم  تمثي؛ لمنظومات التحكم ذات التغذية المرتدة  مقدمة
 مشروع ؛ التعويض ؛ طرق ا�ستجابة الترددية ؛ أسلوب مسار روت ؛ا�ستجابة الزمنية لمنظومات التحكم ذات التغذية المرتدة 

  .فصلي

Course Description: 
Introduction to feedback control systems ; Representation of control system components ; Laplace 

transformation ;   Transfer functions and block diagrams ;  Time response of feedback control 

system ; Root locus technique ;  Frequency response method ;  Compensation ; Term project. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

1. Feedback Control Dynamic System, Franklin, Powell and Naeini, Addison Wesley. 

2. Automatic Control Systems, B.C. Kuo, Prentice-Hall Inc. 

  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  كيةقسم الھندسة الميكاني
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  
 

  ME471 Course Designation   ھمك471  رقم المقرر ورمزه
  Power & Des. Plants   Course Name  التحلية محطات القوى و  اسم المقرر

  No. of Credits  3        3      عدد الوحدات
  Eighth  Level        الثامن  المستوى

  ME 374, EE 338  Prerequisites    كھر 338 ھمك  ،  374  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

 إعادة التسخين ، ا�سترجاع ، الوصف ، التحليل الحراري وأداء منظومات ومكونات المحطة التحميص ،: محطات القوى البخارية 

التحليل الحراري للدورة البسيطة ، التبريد البيني ، إعادة التسخين ، ا�سترجاع ؛ مكونات المحطة ؛ : ؛  محطات القوى الغازية 

الوميض :  الطرق الحرارية Fزالة الملوحة – أساسيات تحلية المياه :محطات التحلية . الغازية المولفة /محطات القوى البخارية 

   .MED ؛ التحلية متعددة التأثيرات    MSF  متعدد المراحل

  

Course Description: 
Steam power plants - superheat, reheat and regeneration; Description, thermal analysis and 

performance of the plant systems and components; Gas Power Plants:  Thermal analysis of the 

simple cycle, intercooling, reheat and regeneration; Plant components;  Combined gas and steam 

cycle plants; Desalination plants: Fundamentals of water desalination - thermal methods of 

desalination: MSF & MED 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

 1. Power Plant Technology, M.M.El-Wakil, McGraw-Hill Book Co. Inc. 

 2. Power Station Engineering and Economy, B.G.A., Skrrotizki and W.A. Vopat, McGraw-Hill 
Book Co. Inc. 
3. Power Plant Engineering, S. Domkundwar, and Dhanpat Rai, McGraw-Hill Book Co. Inc. 
4. Fundamentals of Water Desalination, E.D. Howe, Marcel Dekker  

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي لسته  عرض على مجلس القسم بج

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................عتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم ا
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  
  
  
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 

  ME498 Course Designation   ھمك498  رقم المقرر ورمزه
  Graduation Project 1   Course Name  1مشروع التخرج   اسم المقرر

  No. of Credits  2        2      عدد الوحدات
  Seventh  Level        السابع  المستوى

  Finishing 65 CR  Prerequisites      وحدة دراسية65إكمال   متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 1, 2, 0)  Credit Distribution   )2,0, 1(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

لومات الحقلية ال[زمة ؛ ا�ستعداد أو العمل المبدئي في إختيار الموضوع ؛ البدء في المشروع ؛ جمع أدبيات الموضوع ؛ جمع المع

  .التجارب أو إنشاء النموذج الرياضي أو الحاسوبي المطلوب ؛ وكتابة فصلين من المشروع مع النتائج المبدئية 

  
Course Description: 
Choosing the topic, establishing the project, literature review, preparing for/or preliminary 

conducting the experiments, collecting the field data and developing the mathematical/ computer 

model if applicable, writing the first two chapters along with any preliminary findings. 

 
    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 

  
 

  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 
 
  

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  
 

  EE318 Course Designation   كھر318  رقم المقرر ورمزه
 Electric & Electronic الدوائر الكھربائية وا&لكترونية  اسم المقرر

Circuits   
Course Name  

  No. of Credits  3        3      عدد الوحدات
  Fifth  Level        الخامس  المستوى

  PHYS102  Prerequisites      فيز 102  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 3, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 3(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر

مبدأ اإلضافة؛ : قانون أوم؛ قانون كيرتشوف؛ نظريات الدوائر: العناصر األساسية للدوائر ؛ القوانين األساسية لنظريات الدوائر
كي؛ المصادر الجيبية ومبدأ الطور في التحليل العقدي والشب: نظريات نورتن وثيفينن؛ انتقال القدرة القصوى؛ طرق تحليل الدوائر

, العناصر األساسية للدوائر االليكترونية. تحليل الدوائر؛ مقدمة لمبدأ القدرة الفعالة وغير الفعالة والمركبة؛ معامل القدرة
  .مكبرات التشغيل, الترانزستورات

Course Description: 
Basic circuit elements and concepts; Basic laws of circuit theory: Ohm's law, Kirchoff's law; Circuit 
theorems: superposition principle, Thevenin and Norton theorems; maximum power transfer 
theorem Techniques of circuit analysis: Nodal and mesh analysis; Sinusoidal sources and the 
concept of phasor in circuit analysis; Introduction to concept of active, reactive, complex power and 
power factor. Basics of electric circuits, transistors, operation amplifiers. 

    Text Book :                                                                                                                   :الكتب المقررة 
  
Nilsson, “Electric Circuits“, Addision Wesley, 10th edition 
 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته رقم 
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  جامعة الجوف
  كلية الھندسة

  قسم الھندسة الميكانيكية
  

Aljouf University 
Faculty of Engineering 
Dept. of Mechanical Engineering 

 
 

  نموذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
  
 

  EE338 Course Designation   كھر338  رقم المقرر ورمزه
  Electrical Machines   Course Name  اl&ت الكھربائية  اسم المقرر

  No. of Credits  2        2      عدد الوحدات
  Seventh  Level        السابع  المستوى

  EE318  Prerequisites      كھر 318  متطلب سابق
  LT, LB, TU ( 2, 0, 1)  Credit Distribution   )0,1, 2(تمارين , معمل, نظري  توزيع المقرر
 :وصف المقرر
التركيب، تشغيل المحوالت أحادية الطور، الدائرة المكافئة، تنظيم الجهد، الكفاءة، المحوالت الذاتية، المحوالت ثالثية ( المحوالت 
ائرة المكافئة، حسابات األداء، بدء التركيب، التشغيل، الد(، مبادئ آالت التيار المتغير، المحركات الحثية ثالثية األطوار )األطوار

  . الحثية أحادية الطورمحركاتال، )حركة المحركات الحثيه، التحكم في السرعة
Course Description: 
Transformers (construction, operation of single-phase transformers, equivalent circuit, voltage 
regulation and efficiency, auto-transformers, three-phase transformers), AC machinery 
fundamentals, three-phase induction machines (construction, operation, equivalent circuit, 
performance calculations, starting of induction motors, speed control), single-phase induction 
motors. 

    Text Book :                                                                                                                   :مقررةالكتب ال 
  
Chapman;” Fundamentals of Electric Machinery”, McGraw Hill, 1998 

 
 

  
  ھ 24/4/1432الث[ثاء  بتاريخ       ھ 1431/1432اQولى للعام الجامعي عرض على مجلس القسم بجلسته  

  .......................................................................:  توقيع عميد الكلية.................................................................: منسق القسم/ توقيع رئيس

  ................................................................. للعام الجامعي ............................................................رقم اعتمد في مجلس الجامعة بجلسته 
 

 


