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 منوذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 
 

 CEN211 Course Designation هنح 122 رقم املقرر ورمزه

 Logic Design Course Name تصميم منطقي اسم املقرر

 No. of Credits 4 4 عدد الوحدات

 Level 3 3 املستوى

 none Prerequisites ال يوجد متطلب سابق

 (2+1+3) : (متارين + عملي)نظري +  توزيع املقرر
 

Lecture - practical– exercises (3+2+1) Credit Distribution 

 وصف املقرر:
( تصميم الدوائر الرتكيبية ) خطوات التصميم ، احمللل ، املازج ، العداد   …احلاسب الرقمي واملعلومات ) أنظمة العد ، العمليات الرايضية ، الرموز العشرية 

متثيل الدوائر ، تقليل عدد احلاالت  ، الثنائي ( ، الدوائر التتابعية )القالابت ، تصميم وحتليل الدوائر التتابعية املتزامنة ( حتليل وتصميم الدوائر التتابعية املتزامنة
 احلالة . وتكوينها ، اآلآلت حمددة

Course Description: 
Topics covered in this course include: Digital computer and information (numbering systems, arithmetic operations, 

decimal codes, etc), Combinational logic circuits (binary logic and gates, Boolean algebra, simplification, CMOS circuits), 

combinational logic design (design procedure, Decoders, multiplexers, binary adders and subtracters), Sequential circuits 

(Latches, Flip flops, Synchronous Sequential circuits analysis and design), analysis and design of synchronous sequential 

machines: Representation, state reduction and realization;  Finite state machines. 

 

 

 :Text Bookالكتب المقررة:
M. Mano & Charles R. Kime, Logic and Computer Design Fundamentals. 

 

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

 
 

 ELE201 Course Designation كهر  201 رقم املقرر ورمزه

 Fundamentals of Electric Circuits Course Name أساسيات الدوائر الكهرابئية اسم املقرر

 No. of Credits 3  3 عدد الوحدات

 Level 3 3 املستوى

 none Prerequisites ال يوجد متطلب سابق

 (2+0+3) : (+ متارين عملي)نظري +  توزيع املقرر
 

Lecture - practical– exercises (3+0+1) Credit Distribution 

 وصف املقرر:
ر: كريشوف, نظرايت الدوائر: مبدأ اإلضافة, نظرايت نورثن و ثيفينني, انتقال القدرة القصوى, طرق حتليل الدوائالعناصر األساسية للدوائر, القوانني االساسية لنظرية الدوائر, قانون أوم, قانون  

 عامل القدرة.التحليل العقدي و الشبكي, املنابع اجليبية و مبدأ الطور يف حتليل الدوائر, مقدمة ملبدأ القدرة الفعالة و غري الفعالة و املركبة, م

Course Description: 
Basic circuit elements and concepts, Basic laws of circuit theory, Ohm’s law, Kerchoff’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, and complex power,  power factor.  

 :Text Bookالكتب المقررة:
Nilsson,  “Electric Circuits”, Addision Wesley, 10th edition. 

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

 CEN225 Course Designation هنح225 رقم املقرر ورمزه

 Computer organization and assembly التجميع ولغة احلاسبات تنظيم اسم املقرر

language  
Course Name 

 No. of Credits 3 3 عدد الوحدات

 Level 4 4 املستوى

 CEN211 Prerequisites هنح211 متطلب سابق

 Lecture - practical– exercises (3+0+1) Credit Distribution (2+0+3) : (+ متارين عملي)نظري +  توزيع املقرر

 وصف املقرر:
. مراجعة عامة للربجمة بلغة التجميع. متثيل x86مقدمة يف التكوين األساسي للحاسب وطريقة عمله. التكوين الداخلي للحاسبات الشخصية املبنية على إنتل  

وية. تعريف اإلجراء. ت و الرصة البنيالبياانت. متثيل األعداد داخل احلاسب. ونظم الرتقيم. قائمة األوامر يف لغة التجميع. مفاهيم االستدعاء وحاالته. املصفوفا
الفوقي. اإلدخال واإلخراج مبا  ءتداول املتغريات وأوامر العودة. التكرار الذايت. تعريف و معاجلة النصوص وأوامرها وتعريف البياانت اهليكلية. التعريف الفوقي والندا

 . مشروع فصلي يف تطبيقات حقيقية.يف ذلك املقاطعة. شرحية الرتميز البيين مع اللغات العليا مثل لغة سي
Course Description: 
Introduction to the basic organization of the computer and how it works. The internal organization of personal computers based on 

Intel's x86. A general review of the programming in assembly language. Data representation. The representation of numbers in the 

computer. And numbering systems. List of commands in assembly language. Call statements and its situations. Matrices and stacks. 

Procedure definition. Variables and return orders. Self-recursion. Definition and word processing, orders and define the structural data. 

Definition and epitaxial epitaxial appeal. Input and output, including interrupts. Interface with the higher programming languages such 

as C. A real project application. 

 :Text Bookة:الكتب المقرر
 Essentials of Computer Organization and Architecture, third edition, by Linda Null & Julia Lobur. Jones & Bartlett 

Learning, 2010. ISBN: 1449600069. 

 Assembly Language Step-by-Step: Programming with Linux, third edition, by Jeff Duntemann. Wiley, 2009. ISBN: 

0470497025.  

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

 

 



 

 جامعة اجلوف
 املعلوماتكلية علوم احلاسب و 

 قسم هندسة احلاسب و الشبكات
 

Al Jouf  University 

Faculty of Computer Science and  information 

Dept. of computer Engineering and Networks 
 
 

 منوذج وصف مقرر دراسي

Course Description 
 
 

 ELE203 Course Designation كهر  103 رقم املقرر ورمزه

 Electromagnetic Course Name كهرومغناطيسية اسم املقرر

 No. of Credits 3 3 عدد الوحدات

 Level 4 4 املستوى

 MATH102 + PHYS101 Prerequisites فيز 202ريض+ 201 متطلب سابق

 Lecture - practical– exercises (3+0+1) Credit Distribution (2+0+3) : (+ متارين عملي)نظري +  توزيع املقرر

 وصف املقرر:
 ية يف الفراغ, اهلوائيات.ناطيسالكهرابء الساكن: القوه , اجملال, الفيض, اجلهد , التيار , الطاقه و الشغل . املغناطيسية, طبيعة املوجات, انتشار املوجات الكهرومغ

 
 

Course Description: 
Static electricity: strength, field, flux, voltage, current, energy and power. Magnetism, the nature of the waves, propagation of 

electromagnetic waves in vacuum, antennas. 

 :Text Bookالكتب المقررة:
Guru, Bhag Singh, and Hüseyin R. Hiziroglu. Electromagnetic field theory fundamentals. Cambridge university press, 2004. 

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

 CEN326 Course Designation هنح 313 رقم املقرر ورمزه

 Computer Architecture  Course Name عمارة احلاسبات اسم املقرر

 No. of Credits 3 3 عدد الوحدات

 Level 5 5 املستوى

 CEN225 Prerequisites هنح112 متطلب سابق

 Lecture - practical– exercises (3+0+1) Credit Distribution (2+0+3) : (+ متارين عملي)نظري +  توزيع املقرر

 وصف املقرر:
سب واملنطق . امراجعة مبادئ التصميم املنطقي الرتكيب األساسي للحاسب . متثيل البياانت . تصميم حاسب يتحكم فيه ابلعتاد . تركيب املعاجل وحدات احل

أشكال وجمموعات األوامر . الربجمة بلغة التجميع . دور وتصميم اجملمع . برانمج النظام . املعاجلات ذات الربجمة الصفري    slackالتنظيم على شكل مسار أو 
 املقدمة إىل تركيب الذاكرة  أوامر اإلدخال واإلخراج . مقدمة إىل املعاجلة املتوازية .  (CISC, RISC, VLIW).مقارنة بني أنواع املعاجلات

Course Description: 
Review of logic design principles. History of computers.  Basic computer organization. Data representation; Design of a hardwired-

controlled basic computer; Processor organization; ALUs, bus and stack organizations; Instruction sets and instruction formats; Machine 

and Assembly language programming. Assembler function and design. System software. Micro-programmed CPU. Comparison 

between CISC, RISC and VLIW processors.  Introduction to memory organization; I/O operations; Introduction to parallel processing 

techniques.   

 

 :Text Bookالكتب المقررة:
 Patterson  & Hennessy, "Computer Organization and Design, the hardware/software interface," Mogan Kaufmann. 

 M. Mano, "Computer System Architecture," Prentice Hall.   

 

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

 ELE301 Course Designation كهر  302 رقم املقرر ورمزه

 Signals and Systems Analysis Course Name حتليل اإلشارات والنظم اسم املقرر

 No. of Credits 3  3 الوحداتعدد 

 Level 5 5 املستوى

 ELE201 Prerequisites كهر  201 متطلب سابق

 Lecture - practical– exercises (3+0+1) Credit Distribution (2+0+3) : (+ متارين عملي)نظري +  توزيع املقرر

 وصف املقرر:
ل فورير يعمليات اإلشارة؛ الدوال الشاذة؛ األنظمة اخلطية الثابتة زمنياً واإللتفاف؛ االرتباط؛ متسلسلة فوريري؛ حتويل فوريري وتطبيقاته؛ حتو مقدمة عامة وتطبيقات؛ تصنيفات اإلشارات واألنظمة؛ 

  Zاملتقطع والسريع؛ حتويل البالس وتطبيقاته؛ مقدمة لتحويل
 

Course Description: 
Motivation and Applications, Signal Classifications, Signal Operations, Singularity Functions; Linear Time-Invariant 

Systems and Convolution; Correlation; Fourier Series and Transform for continuous and discrete time signals; 

Applications; Laplace transform and applications; Introduction to z-transform. 

 

 :Text Bookالكتب المقررة:
Ziemer, Re; Tranter, WH; and Fannin, DR;” Signals and Systems: Continuous and Discrete”, Prentice Hall. (1998) 

 

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

 
 

 ELE312 Course Designation كهر  312 رقم املقرر ورمزه

 Electronics(1) Course Name (2الكرتونيات) اسم املقرر

 No. of Credits 3  3 عدد الوحدات

 Level 5 5 املستوى

 ELE201 Prerequisites كهر  102 متطلب سابق

 Lecture-practical–exercises (3,0,1) Credit Distribution ( 0,2, 3نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
از, النمذجة يف حالة األساسي, نطاقات العمل, االحنيب ثنائي الوصلة: الرتكيب األساسي, منحين التيار مع اجلهد, النمذجة يف حالة اإلشارات الصغرية و الكبرية. الرتانزستور الثنائي: الرتكي

( من نوع التعزيز, منحين التيار مع اجلهد, MOSFETشبه موصل )-أكسيد-اإلشارات الصغرية و الكبرية, املكرب ذي املرحلة الواحدة. ترانزستور أتثري اجملال: تركيب و عمل الرتانزستور معدن
 طية ملكرب العمليات, مرااي التيار, التغذية العكسية السالبة و املوجبة, دوائر ترانزستور أتثري اجملال الرقمية احلديثة.االحنياز. التطبيقات اخلطية و غري اخل

Course Description: 
PN junction diode: basic structure, I-V characteristics, large and small signal models. Bipolar junction transistor (BJT): 

basic structure, modes of operation, dc biasing, large and small signals models, single stage BJT amplifiers. Field effect 

transistor (FET): structure and operation of enhancement MOSFET, I-V characteristics, dc biasing. Linear and nonlinear 

applications of op-amp. Current mirror. Negative and positive feedback. CMOS logic gates and pass transistor logic gates. 

Dynamic logic.   

 :Text Bookلمقررة:الكتب ا
Sedra and Smith, “Microelectronic Circuits”, Oxford University Press, 1997. 

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

 CEN342 Course Designation هنج 341 رقم املقرر ورمزه

 Introduction to Data Transmission Course Name تراسل البياانت اسم املقرر

 No. of Credits 4 4 عدد الوحدات

 Level 6 6 املستوى

 ELE301 Prerequisites كهر  302 متطلب سابق

 Lecture-practical–exercises ( 3, 2, 1) Credit Distribution ( 2,2, 3نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
النظام الثنائي متعدد  RZ,NRZ اإلشارات واملوجات الرقمية احلاملة :  ,FM ,AM,SSB,DSBنظم تراسل البياانت ومعوقات الرتاسل : الشوشرة ، التوهني ، التعديل والرتميز وأنواعه 

أساليب تراسل البياانت : اإلرسال التزامين وغري  TDM ونظم  ,FDMمضاعفة البياانت بنظم  ,ASK, PSK, FSKونظم التعديل الرقمي  TDM DPCMاملستوايت . نظم 
 التزامين , أساليب املواجهة .

Course Description: 
Introduction to communication systems: wired & wireless, coaxial cables, optical fiber, microwave and satellite channel.  

Transmission Impairments: Noise, attenuation, phase and envelope distortion,  non-linearity;  Data encoding: AM, PM 

and FM modulations, NRZ, Biphase and differential codes, PCM, DPCM and DM, ASK, FSK, PSK and M-ary signal; 

Data Multiplexing: FDM and TDM, Statistical TDM, spread spectrum, T1 & E1, SONET/SDH; Data Communication 

Techniques: HDX, FDX, Asynchronous and synchronous transmission; Interfacing techniques and protocols: EIA 232, 

V.24, X.21 standards; Data transmission over telephone 

 :Text Bookالكتب المقررة:
“ Data & Computer Communications “  W. Stallings   chapters : 1-4 , 6-7 

 

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

 CEN433 Course Designation هنح 433 رقم املقرر ورمزه

 Microprocessor systems Course Name نظم املعاجلات الصغرى اسم املقرر

 No. of Credits 4 4 عدد الوحدات

 Level 6 6 املستوى

 CEN326 Prerequisites هنح 313 متطلب سابق

 Lecture-practical–exercises ( 3, 2, 1) Credit Distribution ( 2,2, 3نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
تصميم وربط دوائر  عاجل، طرقعمارة املعاجلات الدقيقة وزمر تعليماهتا ، رقائق املعاجلات الدقيقة، الرقائق املساندة، رقائق الذاكرة أبنواعها وأساليب ربطها ابمل

 ، أساليب إدخال واخراج البياانت للمعاجل وبرجمة الدوائر املساندة.  (I/O)اإلدخال واإلخراج 
 

Course Description: 
Architecture and Instruction set of different 16 bit microprocessors; Microprocessor chips and LSI technology; Supporting 

chips (Buffers, decoders, system clock generator, reset system); Memory chips and subsystems Interfacing 16-bit 

Microcomputers. Architecture of Microprocessor based systems, design technique, memory and I/O devices interfacing 

to the microprocessor, interfacing technique, I/O techniques: Interrupts, Direct memory access; System development and 

design tools techniques:  hardware, and software.  

 

 :Text Bookالكتب المقررة:
Clements, Alan. Microprocessor systems design: 68000 hardware, software, and interfacing. PWS Publishing Co., 1992. 

Mitchell, Richard James. Microprocessor Systems: An Introduction. Palgrave Macmillan, 1995. 

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

 CEN444 Course Designation هنح 444 رقم املقرر ورمزه

 Computer Networks (1) Course Name (2شبكات احلاسب ) اسم املقرر

 No. of Credits 3 3 عدد الوحدات

 Level 6 6 املستوى

 CEN342 Corequisites هنح 341 مرافقمتطلب 

 Lecture-practical–exercises (3,0,1) Credit Distribution ( 0,2, 3نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
املرجعي؛ طبقة ارتباط البياانت: التحكم ابلتدفق، اكتشاف وتصحيح   OSIاملدخل إىل شبكات احلاسب: أشكال الشبكات، عمارة الشبكات والنموذج 

(، HDLCاملستوى ) انتظر، بروتوكوالت النافذة املنزلقة؛ أمثلة على بروتوكوالت طبقة ارتباط البياانت: التحكم بربط البياانت عايل-و-األخطاء، برتوكول توقف
، برتوكول الوصول املتعدد بتحسس ALOHA؛ بروتوكوالت ومعايري التحكم ابلوصول إىل الوسط الناقل: SLIP(، PPPبروتوكول نقطة  ـ إىل ـ نقطة  )

معايري وأجهزة  (، حلقة العالم، الشبكات الالسلكية؛CSMA/CD(، برتوكول الوصول املتعدد بتحسس الناقل مع كشف التصادم )CSMAالناقل )
، اجلسور، املبدالت؛ خدمات طبقة الشبكة: الشبكات  HUBsللشبكات احمللية، أجهزة الشبكات احمللية،  IEEEالشبكات احمللية: معايري اإليثرينت و 

 .ATM، التبديل ابإلطارات،  X.25ابلدارات االفرتاضية وذات الربقيات؛ تقنية ومعايري الشبكات املوسعة: شبكات 
 
Course Description: 
Introduction to computer networks: Network topologies; Network architecture and the OSI reference model; Data Link 

Control: flow control and error control, ARQ Stop/wait , Sliding window protocols,   DLC standards : HDLC  , PPP and 

SLIP; Medium Access control Protocols and standards; ALOHA, CSMA, CSMA/CD, Token Ring , Wireless;  LAN 

standards & Devices: Ethernet and IEEE standards for LANs; LAN devices: Bridges, HUBs,  Ethernet  Switches; Network 

Layer Services: Datagram and Virtual Circuits; WAN Standards and techniques: X.25, Frame relay, ATM. 

 

 :Text Bookالكتب المقررة:
Computer Networks By A. Tanenbaum. 

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

 CEN445 Course Designation هنح 442 رقم املقرر ورمزه

 Computer Networks (2) Course Name (1شبكات احلاسب ) اسم املقرر

 No. of Credits 4 4 عدد الوحدات

 Level 7 7 املستوى

 CEN444 Prerequisites هنح 444 متطلب سابق

 Lecture-practical–exercises ( 3, 2, 1) Credit Distribution ( 2,2, 3نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
ألقصر، توجيه البث العام؛ ابروتوكوالت طبقة الشبكة: مبدأ املثالية، خوارزميات التوجيه، التوجيه املعتمد على التدفق، التوجيه بشعاع املسافة، التوجيه ابملسار 

؛ بروتوكوالت ارتباط ATMحام يف شبكة خوارزميات التحكم ابالزدحام يف الشبكة: خوارزميات الدلو املثقوب، قولبة حركة املرور، خوارزميات التحكم ابالزد
جزئة، والتجميع؛ بروتوكوالت تالشبكات املختلفة: طبقة الشبكة يف اإلنرتنت، التمرير بقناة، الدارات االفرتاضية املرتابطة، ترويسة بروتوكول اإلنرتنت، التغليف، ال

عنوان، مدولة حتقيق العنوان العكسي، مدولة رسائل التحكم يف اإلنرتنت، مدولة طبقة النقل: مدوالت شبكة اإلنرتنت: مدولة اإلنرتنت، مدولة التحقق من ال
دولة معطيات م توجيه عرب بواابت العبور الداخلي، مدولة توجيه عرب بوابة خارجية، توجيه اجملاالت املتداخلة عدمية التصنيف؛ مدولة التحكم ابإلرسال،

 .ATM يف  AAL، طبقة UDPو   TCPاملستخدم؛ العنونة؛  
 
Course Description: 
Network Layer Protocols: Optimality principle, Routing Algorithms: Flow based, Distance Vector, Shortest Path, 

Broadcast; Congestion control Algorithms: Leaky Bucket, Traffic Shaping,   congestion control in ATM; Internetworking  

Protocols: The Internet Network layer, IP Tunneling and Concatenated Virtual Circuits, IP datagram forwarding, 

encapsulation, fragmentation, and reassembly; Transport Layer Protocol : TCP and UDP  , AAL layer in ATM. Internet 

protocols: IP, ARP, RARP, BOOTAP, Error reporting mechanism (ICMP), OSPF routing, BGP, CDIR, IPv6; TCP and 

UDP; Addressing schemes; 

 :Text Bookالكتب المقررة:
Computer Networks By A. Tanenbaum 
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Course Description 
 
 

 CEN455 Course Designation هنح 422 رقم املقرر ورمزه

 Digital control  Course Name التحكم الرقمي اسم املقرر

 No. of Credits 4 4 عدد الوحدات

 Level 7 7 املستوى

 ELE301 Prerequisites كهر  302 متطلب سابق

 Lecture-practical–exercises ( 3, 2, 1) Credit Distribution ( 2,2, 3نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
 تصميم النظم التعويضية. م،اجلزء األول: النظم املتصلة: مراجعة التمثيل الرايضي للنظم، دالة التحويل، حتليل النظم يف اجملالني الزمين والرتددي، استقرار النظ

صميم نظم التحكم ار، تاجلزء الثاين: النظم الرقمية: متثيل ومنذجة النظم، معادالت الفرق، مراجعة حتويل ، مراجعة نظرية العينات واالستعادة، حتليل االستقر 
 الرقمية، تقنية خالء احلالة.

 
Course Description: 
Part I: Continuous Systems: Review of mathematical representation of systems, transfer functions, system analysis in 

frequency and time domains, system stability, compensator design.  

Part II: Discrete Systems: System Modeling and representation; Difference equations; review of Z transform; Review of 

sampling and reconstruction; Stability analysis; Design of discrete-time control systems;  State-space techniques. 

 :Text Bookالكتب المقررة:
Norman S. Nise ,"Control System Engineering", John Wiley & Sons. 
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Course Description 
 
 

 CEN494 Course Designation هنح 494 رقم املقرر ورمزه

 Project I Course Name (2مشروع التخرج ) اسم املقرر

 No. of Credits 2 2 عدد الوحدات

 Level 7 7 املستوى

 ساعة معتمدة 200 الطالب أهنى متطلب سابق
 هنح433هنح + 341

The student completed 100 credit 

CEN342 + CEN433 
Prerequisites 

 Lecture-practical–exercises ( 2, 0, 0) Credit Distribution ( 0,0, 2نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
ل فصلني اليقوم الطالب بتحضري مشروع للتخرج يف موضوع ذو أمهية ابلنسبة لتخصصه وله قيمة علمية يستفيد منها الطالب ، ويكون العمل يف املشروع خ

الً ملشروعه لطالب بتقدمي تقرير مبدئي عن مشروعه ويقدم وصفاً كاملتحضري مادة املشروع ومع هناية الفصل يقوم ا تنيسيني ، يف األول يسجل الطالب ساعدرا
 موضحاً األعمال اليت أجنزها واملخطط إجنازها يف الفصل الثاين .

 
Course Description: 
The student should take a B.Sc. project in related area to his specialization and with technical merit.  This project is for 

two semesters, it is counted as two hour in the first semester.  At the end of the semester the student submits a report 

describing his projects and the parts he completed in the first semester and proposed parts in the 2nd semester. 

 

 :Text Bookالكتب المقررة:
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Course Description 
 
 

 GEN402 Course Designation 401هعم  رقم املقرر ورمزه

 Project management Engineering Course Name إدارة املشاريع اهلندسية اسم املقرر

 No. of Credits 3  3 عدد الوحدات

 Level 7 7 املستوى

 CSC343  Prerequisites عال343 متطلب سابق

 Lecture-practical–exercises ( 3, 0, 1) Credit Distribution ( 0,2, 3نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
بني الكلفة و مدة التنفيذ,  و التنظيم للموارد, املوازنةع وظائف اإلدارة األساسية, اسرتاتيجيات و أنواع التخطيط, ختطيط املشاريع ابستخدام املستقيمات, طرق املسار احلرج, طريقة بريت, التوزي

 التطبيق ابستخدام احلاسب. اهلياكل التنظيمية و العالقات التعاقدية للمشاريع, عناصر القيادة, اختاذ القرارت, أنظمة تقومي و مراجعة التكلفة و الوقت للمشاريع,

Course Description: 

 
Basic management process approach, strategies and planning methods, project planning and scheduling, Bar-Chart, critical 

path methods, PERT method, resource leveling and allocation, time-cost trade-off, construction and organization 

approaches, leadership elements and decision making, time and cost control, computer applications. 

 :Text Bookالكتب المقررة:

 
 Project management with CPM, PERT and precedence Diagramming by Moder J , Phillips C, and Davis E. 

 Management in Engineering, Principles & Practice, Gail Freeman-Rue & James Balkwill, Prentic Hall. 
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Course Description 
 
 

 CEN448 Course Designation هنح 444 رقم املقرر ورمزه

 Networks & Information Security Course Name والشبكاتأمن املعلومات  اسم املقرر

 No. of Credits 3 3 عدد الوحدات

 Level 8 8 املستوى

 CEN445 Prerequisites هنح 442 متطلب سابق

 Lecture-practical–exercises (3,0,1) Credit Distribution ( 0,2, 3نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
شبكة ، ل، السياسات واملستوايت وتنطيم الولوج،  التشفري ومحاية اخلصوصية ، ونظم التشفري للمفاتيح العامة التوقيع االلكرتوين، محاية وأمن امحاية وأمن املعلومات

ربيد االلكرتوين قة التطبيقات للحماية :  محاية التصفية الرزم، محاية ملقمات اإلنرتنت، مفهوم جدران النار، تشكيل اجلدار الناري، ملقمات الربوكسي؛ مدوالت طب
 ومحاية مواقع الشبكة العنكبوتية .

 
Course Description: 

Information  security: polices, responsibilities, access control, encryption and privacy, public key encryption, DES, RSA, 

Network security:  packet filtering,  proxy and firewall concepts, digital signature; Security protocols in Application layer 

Email security; PGP (Pretty Good Privacy) , OpenPGP, Web security and SSL/TLS 

 

 :Text Bookالكتب المقررة:
 Computer Networks and Internet. Douglas E. Comer. Prentice Hall ,2nd  2000 

 D. Gollman . Computer security . John Wily  &  Sons, 1999 
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Course Description 
 
 

 CEN459 Course Designation هنح 429 رقم املقرر ورمزه

 Intelligent Systems and Robotics Course Name النظم الذكية والروبوتية اسم املقرر

 No. of Credits 3 3 عدد الوحدات

 Level 8 8 املستوى

 CEN455 Prerequisites هنح 422 متطلب سابق

 Lecture-practical–exercises (3,0,1) Credit Distribution ( 0,2, 3نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
لتنظيم الذايت، نظرايت ا اجلزء االول : النظم الذكية :تعريفات الذكاء االصطناعي ، متثيل املعرفة، تقنيات البحث ، توصيل الشبكات العصبية، التعلم واملواءمة،

 واملنطق املبهم، الوكيل الذكي ، اخلوارزميات اجلينية، تطبيقات على اإلنرتنت. اجملموعات
املسار الروبويت، استخدام  طاجلزء الثاين  : الربوتية  : مقدمة اترخيية  لتطور الروبوتية، حركيات ذراع  الروبوت ، احلركيات العكسية، التحريكيات والتحكم، ختطي

الصور ومعاجلتها، الروبواتت ذات احلركة الذاتية، بىن التحكم، روبوت "ليغو مايندستورمز" وجمموعات األداء الروبوتية األخرى  حزم الربجميات، احملسات، حيازة
 واألجهزة التجريبية، تطبيقات على الروبواتت املتحركة، الروبوتية علىاإلنرتنت والشبكة العاملية،

 
Course Description: 
Part I Intelligent Systems : AI Definitions, Knowledge representation, Search techniques, Connectionist neural networks, 

learning and adaptation, self-organization, fuzzy set theory and fuzzy logic, intelligent agents, genetic algorithms, Internet 

applications. 

Part II : Robotics : Introductory historical development of robotics, robot arm kinematics, inverse kinematics, dynamics 

and control, trajectory planning, use of software packages, sensors, image acquisition and processing, autonomous mobile 

robots, control architectures, LEGO Mindstorms and other robotic kits & devices for experimentation,applications of 

mobile robots,  Internet and Web Robotics, 

 

 :Text Bookالكتب المقررة:
 S.Russell and Peter Norvig , "Artificial Intelligence -A Modern Approach", Prentice-Hall ,Inc. 

 K.S.Fu, R.C.Gonzalez, C.S.G.Lee , " Robotics : Control, Sensing, Vision , and Intelligence" McGraw-Hill. 

 Josef L. Jones and Anita Flynn ,"Mobile Robotics : Inspiration to Implementation",A.K.Peters Ltd.,Wellesley. 

 Rodney Brooks ," Cambrian Intelligence ", MIT Press. 
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Course Description 
 
 

 CEN491 Course Designation هنح 492 رقم املقرر ورمزه

 Selected Topic in CEN Course Name مواضيع خمتارة يف هندسة احلاسب اسم املقرر

 No. of Credits 3 3 عدد الوحدات

 Level 8 8 املستوى

 none Prerequisites ال يوجد متطلب سابق

 Lecture-practical–exercises (3,0,1) Credit Distribution ( 0,2, 3نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
على موضوعات خاصة وذات أمهية وخمتارة بعناية من املوضوعات املتعلقة هبندسة احلاسبات وجيري حتديد احملتوايت عند عرض املادة من قبل حتتوي هذه املادة 

 القسم واملدرس املختص .

Course Description: 
This course is designed to enable students to study variable special topics of interest, which are carefully selected from 

EE-related topics.  The contents of such a course are to be determined by the instructor and the department. 

 

 :Text Bookالكتب المقررة:
Journals and Magazines relevant to the topic covered . 
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Course Description 
 
 

 CEN495 Course Designation هنح 492 رقم املقرر ورمزه

 Project (II) Course Name (1مشروع التخرج ) اسم املقرر

 No. of Credits 3 3 عدد الوحدات

 Level 8 4 املستوى

 CEN494 Prerequisites هنح 494 متطلب سابق

 Lecture-practical–exercises (1,4,0) Credit Distribution ( 4,0, 1نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
م عرضاً شهرايً عن مدى التقدم يف مشروعه مع هناية الفصل على الطالب أن يقديف هذا الفصل يستكمل الطالب العمل يف املشروع وقد يتطلب ذلك أن يقدم 

لموضوعات اليت درسها لعرضاً شفهياً وتقريراً كامالً ومفصالً عن األعمال اليت أجنزها خالل فصلي املشروع . وجيب أن يظهر من خالل التقرير أن الطالب متفهم 
بتطوير دوائر أو أجهزة فيجب وصفها يف التقرير بدقة وتقدير الدرجة اليت حيصل عليها بناًء على اهتمامه  مبوضوع  واألعمال اليت قام هبا . وإذا قام الطالب

 املشروع ومواظبته على اجنازه وكذلك على التقرير املكتوب النهائي والعرض الشفهي الذي يقدمه عن املشروع.
 

Course Description: 
In this semester the student continues his work in the project.  This may require the student to present his progress monthly.  

At the end of the semester the student presents a detailed report of developed project and oral presentation.  The report 

should indicate that the student understands the topic and his specific implementation.  Any hardware or software should 

be documented in detail.  The students grade is based on his work during the project and commitment to fulfil objectives, 

on the report, and on his oral presentation. 

 

 :Text Bookالكتب المقررة:
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Course Description 
 
 

 ELE417 Course Designation كهر  427 رقم املقرر ورمزه

 Integrated Circuits Course Name تصميم الدوائر املتكاملة اسم املقرر

 No. of Credits 4 4 عدد الوحدات

 Level 8 8 املستوى

 ELE312 + CEN211 Prerequisites كهر  321هنح + 122 متطلب سابق

 Lecture-practical–exercises ( 3, 2, 1) Credit Distribution ( 2,2, 3نظري, معمل, متارين ) توزيع املقرر

 وصف املقرر:
قواعد تصميم وختطيط الدوائر املتكاملة.  .CMOS و الزوجياخلطوات األساسية لتصنيع الدوائر املتكاملة: تقنية البوابة ذاتية الضبط السيليكونية، تقنية ترانزيستور أتثري اجملال سالب القناة أ

 FPGAs ملربجمةاي القياسية واملصفوفات املنطقية أو االتجميعية والدوائر ذات احلالة املرتابطة، دوائر الذاكرة واملسجالت، مقدمة عن الدوائر اتمة التحديد وشبه احملددة ، مقدمة عن اخلالالدوائر 
، مقدمة عن تصميم الدوائر املتكاملة ذات الطاقة واجلهد VHDL ميم العايل املستوى ابستعمال لغة، الربامج احلاسوبية املستخدمة يف تصميم وختطيط الدوائر املتكاملة، برامج التص PLDsو

 .املنخفض
Course Description: 
The basic steps for the manufacture of integrated circuits: gate silicon technology self-policing, field effect transistor technology 

Negative channel or doubles CMOS. The rules of design and layout of integrated circuits. Aggregate circuits and circuits with 

interconnected case, memory circuits and recorders. Introduction to complete identification and semi-specific circuits, introduction to 

standard cell logic arrays or programmed FPGAs and PLDs, software used in the design and planning of integrated circuits, high-design 

software level using VHDL language, introduction to design with power and low voltage integrated circuits. 

 :Text Bookرة:الكتب المقر
 Gray, Paul R., and Robert G. Meyer. Analysis and design of analog integrated circuits. John Wiley & Sons, 

Inc., 1990. 

 Hodges, David A., and Horace G. Jackson. Analysis and design of digital integrated circuits. McGraw-Hill, 

1988. 

 Razavi, el at, “ Design of analog CMOS integrated circuits”, 2001. 
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