
  ة3رسألا ةيب-,لا مسق تايلاعف

 .ةيذغتلاب ھتقالعو 345فنلا رتوتلا ناونع) ةرود :ةيلاعفلا مسإ .١

 قAرط نع ھفيفخت ةيفيكو ھنم ھياقولا بيلاسأ و  رتوتلل ماعلا موGفملاب تابلاطلا فAرع@ :ةيلاعفلا فاد.أ

 .ة]Zلا XYع ھل ھيبلسلا راثآلا بنجتل ةيذغتلا

  يواسوde aاص دنa.أ :مسقلا قس^م مسإ

 k5يjثلا ضوع ةبa.د :بردملا مسإ

 ٩٦٦٥٥٢٣٣٨٢٨٢    :بردملا لاوج مقر

   rs: Hathubaiti@uqu.edu.saماdqا ليميالا 

 .تارابتخإلا ةwxف لالخ ةميلسلا ةيذغتلا ناونع) ةرود :ةيلاعفلا مسإ .٢

 ةيذغألا ن�ب ��يمتلل تاناحتمالا ةwxف لالخ تابلاطلل ي{اذغ دشرمك zxتع@ ةيقيقثت ةرود :ةيلاعفلا فاد.أ

 .تاناحتمالا ةwxف لالخ ا��نجت بجي k5لا ةيذغألا و غامدلل ةيذغملا

  يواسوde aاص دنa.أ :مسقلا قس^م مسإ

 يوانzxلا دمحم ىدa .د :بردملا مسإ

 ٩٦٦٥٦٣٠٢٩١٢٣ :بردملا لاوج مقر

 rs:  hmbarnawi@uqu.edu.saماdqا ليميالا

 ةيكAرمألا تاعماdqاب ةغللا ةساردل تاداشرإ :ثاعتبالا ةلحر ناونع) ةرود :ةيلاعفلا مسإ    .٣     

 .ةيناطيzxلاو

 تايالولا �s ةساردلا لوح ماع روصت نAوكت �s ثاعتبالا XYع تالبقملا تابلاطلا داشرإ :ةيلاعفلا فاد.أ

 �xضحتلا ءانثأو لبق تابلاطلا ديفت ةديدع بناوج XYع تلمتشا ثيح، ايناطAرب و ةيكAرمالا ةدحتملا

 .ثاعتبالل

  يواسوde aاص دنa.أ :مسقلا قس^م مسإ

 يوانzxلا دمحم ىدa .د :بردملا مسإ



 ٩٦٦٥٦٣٠٢٩١٢٣ :بردملا لاوج مقر

 rs:  hmbarnawi@uqu.edu.saماdqا ليميالا

 

 





 



  سفنلا ملع و ةيب-,لا مسق تايلاعف

 .تا3ردملا ب0ردت ناونع) ةرود :ةيلاعفلا مسإ .١

 لقن نم نNHكمت JKلا تاراIملا نGHاسكا عم تاBCان تا3ردم نحبصيل تا3ردتملا لي7أت :ةيلاعفلا فاد.أ

 م7أب ن7د0وزتو ،ھتيم7أو ب0ردتلا bcعم RSإ ةرودلا a` قرطتلا مت ثيح ،ةلاعف ةق0رطب ن0رخآلا RSإ تامولعملا

 qKلعلا نكمتلاو Raاعفنالا نازتالاو Boانلا لصاوتلا تاراIم كالتماو سفنلاب ةقثلاh ةBCانلا ة3ردملا تامس

 لبق ةما7 تايساسأ uSع ءوضلا طيلس} مت امك ،ةxzمتملا ة3ردملا تامس نم اxy7غو تادجتسملا uSع عالطالاو

الضف اذ7 ،هدع�و هءانثأو ب0ردتلا
ً

�0ردت نع Hع نuS 0ردت ىوتحم ةعانص ةيفيك�K جذومن ضارعتسا عم ديج 

 ،ةي�0ردتلا تارودلل ق0وس�لا ةيفيك حيضوت عم ب0ردتلا ريذاحمو تايقالخأ حيضوتب ًءا�Hنا ،ب0ردتلا a` غ�اغ

 ..اNHم فدIلا قيقحتل ةيلمعلا تاقيبطتلاو ةي�0ردتلا ةطش�ألا ضع) ةرودلا تللخت دقو

 يركمس نxساي را7زأ.د :بردملا مسإ

 ٩٦٦٥٠٤٥٠٤٤٨٧    :بردملا لاوج مقر

 a: ayhsamkari@uqu.edu.sa¢ما¡ ا ليميالا 

 .ي�وy¥كلإلا رمنتلا ناونع) ةرود :ةيلاعفلا مسإ .٢

 لئاسو uSع ثدحي نأ نكم0و ،ةيمقرلا تاينقتلا مادختساب رمنت و7 ي�وy¥كلإلا رمنتلا :ةيلاعفلا فاد.أ

 RSإ فدH رركتم كولس و7و ،ةلومC¬ا فتاوIلاو باعلألا تاصنمو ةلسارملا تاصنمو ªaامتجالا لصاوتلا

 .م�Hعمس ھ0وش} وأ ھب نxفد�Hسملا زازفتسا وأ ةفاخإ

 ءا�Hناو موIفملاب ًءادتبا  ي�وy¥كلالا رمنتلاب ةقلعتملا a°اونلا عيمج à تابلاطلا فيقثت RSإ ةرودلا فدH̄ كلذل

 .جالعلاب

 ي±راC ا ناميإ .د :بردملا مسإ

 ٩٦٦٥٦٦٦٦٤٣٧٦ :بردملا لاوج مقر

 a:  eoharthi@uqu.edu.sa¢ما¡ ا ليميالا

 

 







 



 ةيعامتجإلا ةمد-,ا مسق تايلاعف

 .ةCDان ةيص?< ءانبل ;:امتجالا لصاوتلاو لاعفلا لاصتالا ناونع) ةرود :ةيلاعفلا مسإ .١

:ةيلاعفلا فاد.أ  ِھتايح ;_ع ي\اجيإ ٍلWش) رثؤتو ناسQإلا ةايح MN اًيساسأ اًرود لصاوتلا تاراHم بعلت

 ،ةايbDا ِهذMN r اًديحوو اًدرفنم شoعm نأ عيطتسm ال ناسQإلاف ،نiرخآلا عم ِھتقالع ;_عو ةّيلمعلاو ةصا?bا

MN rس ةرودلا هذu
ُ

 لبس   ;~إ ةفاضإلاب ،ةايbDا MN ا}zيمrأو لصاوتلا تاراHم موHفم ;_ع ءوضلا طلس

.ا}zيمنت و اrرiوطت  

ديسلا ناضمر راونأ .د :مسقلا قسuم مسإ  

 �Nيشلا ةمطاف .أ :بردملا مسإ

 ٩٦٦٥٠١٧٩١٠٩٤    :بردملا لاوج مقر

 �N: Fashaikhi@uqu.edu.saما�bا ليميالا 

 . تقولا ةرادإ ةراHم  ناونع) ةرود :ةيلاعفلا مسإ .٢

 ةرودلا هذMN r ضرعتسQ تاذلا رiوطتو حاجنلا تاراHم مrأ نم تقولا ميظنتو ةرادإ :ةيلاعفلا فاد.أ

 ةرادإ ةقالعو ةركاذملل تقولا ميظنت ;_ع ةردقلا ا}�مض نم ��لاو تقولا ميظنت ةيمrأو تقولا ةرادإ فiرع�

 MN تقولا ميظنت تاوطخ و ،ا}�اس�كا نكمي ��لا تقولا ةرادإ تاراHم ;~إ ةفاضإلاب ، ةيجاتنإلا ةداiزب تقولا

 .ةطي�Dا تاطوغضلا ;_ع بلغتلا ةيفيكو انتايح

 ديسلا ناضمر راونأ .د :مسقلا قسuم مسإ

 ديسلا ناضمر راونأ .د :بردملا مسإ

  ٩٦٦٥٠٠٢١٠٦٥٢ :بردملا لاوج مقر

 �N:  arelsayed@uqu.edu.saما�bا ليميالا

  

 

 



 -تابلاطلا رطش -تايضا-رلا مسق تايلاعف

 . MATLAB	to	Introduction  /بالتاملا 23 ةمدقم  ناونع) ةرود :ةيلاعفلا مسإ .١

لمش= >;لا و  ABبالتاملا جمان ل ةفلتEFا :ةيلاعفلا فاد.أ = RSع تابلاطلا فOرع تاقيبطتلا  

 . تاVBغتملا -١

 ا]Zلع تايلمعلا و تاYجتملا - -٢

 .ا]Zلع تايلمعلا و تافوفصملا -٣

 .دودbcا تاVBثك  -٤

 .لاودلا -٥

ركباب ةراس.أ :مسقلا قسiم مسإ  

 ركباب ةراس.أ أ :بردملا مسإ

 ٥٥١٤٦٤٧٧٩٩٦٦    :بردملا لاوج مقر

 u3: sababiker@uqu.edu.saماbtا ليميالا 

 .IPE a graphic editor with Latex integration  ناونع) ةرود :ةيلاعفلا مسإ .٢

ةيناzمإ  ةيضاOرلا زومرلا مادختسا :   ي|ايبلا مسرلا ةقOرطب تابلاطلا فOرع= عم ةيلاعفلا فاد.أ

   .ةينايب تاموسر RSع يوتحت ةيضاOر ثاحبأ لمع ةلوYس و  )سكيتال( ةغل مادختساب

ركباب ةراس.أ :مسقلا قسiم مسإ  

 نارفلا ادOو� .د :بردملا مسإ

 ٥٣٣٣٩٠١١١٩٦٦ :بردملا لاوج مقر

  u3: hafran@uqu.edu.saماbtا ليميالا

  

 

 


