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 نموذج وصف مقرر دراسي

 Code & No.    :  EE 4131 كهر  4131الرقم والرمز   : 

 Course:  Industrial and Consumer Electronics الصناعيةو االستهالكية االلكرتونيات اسم املقرر     : 

 Credits            : 3(3,1,0)   ( 0 ، 1،  3) 3الوحدات الدراسية:  

 كهر  3171،  كهر  3121  متطلب سابق  : 
 متطلب مرافق : 

Pre-requisite   : EE 3121, EE 3171 

Co-requisite    : 

 Level               :  9 or10  Electives (3) : التاسع أو العاشر  املستوى     

مثل املبدالت، مبدالت  األجهزةتشمل عناصر هذه  أناملستخدمة على نطاق واسع يف الصناعة. وميكن  االلكرتونيةاملكونات 
العدادات،  املوقتات، أيضاقد تشمل  أخرىالطاقة، الدوائر املتكاملة، منتجات  إدارةالطاقة،  إمدادات ، الفالتر،الصلبة احلالة

صمامات، دوائر احملوالت الكهربائية. وصف نظام معني يف التطبيق الصناعي والتعرف على مكوناته. املربجمات، جهد تشغيل ال
:  االستهالكية، االلكرتونيات احلرارة، ودرجة ئيةعلى الكرتونيات السيارات، والغساالت الكهربا األمثلةتشمل  أنوميكن 

، العدادات ،  LCDالتوقيت، عارضات  وأجهزة، ئيةالكهربا الطاقةب اإلمداد، الفالتر، وحدات الصلبة احلالةاملبدالت، مبدالت 
، مساعة اهلاتف، ومكربات الصوت، املتحكم الدقيق. يقوم الطالب بعمل مشروع مثل لوحة عارض سيارة الرقميةوالساعات 

 .، اخلااللكرتونيةبسيط، أو درجة حرارة احملرك، مراقبة السرعة، اللعب 
The state-of-the-art overview of electronic components used widely in industry. These components 

may include devices such as: relays, solid state relays, power filters, dc power supply, power 

management IC,s…ect.. Other products may also includes timers, programmable and universal 

counters, voltage operating valves, firing circuits, piezoelectric transducers. The description of a given 

system in industrial application and recognize its components. Examples may include car electronics, 

washing machines, electric air condition, temperature controlled ovens etc. Consumer electronics: 

relays, solid state relays, power filters, dc power supply modules, timers, LCD displays, universal 

counters, digital clocks, power drivers, telephone handset, speakers and microphones, audio power  

amplifier modules, light dimmer, microcontroller boards. This course is to be associated with a project 

in which the student design and assemble a given simple industrial product in the market like simple 

car display panel, temperature or motor speed controller, electronic based toys, electronic lock…etc    
  Text Books  الكتب المقررة:

James T. Humphries and , Leslie P. Sheets, "Industrial Electronics", Last Edition. 

 References : المراجع

للعام الدراسي موافقة جملس القسم جبلسته         
 هر 1429هر واليت عقدت بتاريخ    /   / 1428/1429

موافقة جملس الكلية جبلسته         للعام الدراسي 
 هر 1429هر واليت عقدت بتاريخ    /   / 1428/1429

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=James%20T.%20Humphries
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Leslie%20P.%20Sheets

