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حــن	نعــي	دور	التعليــم	والتعليــم	الهنــديس	خصوصــا	يف	تطويــر	البرشيــة	وتحســن	ســبل	الحيــاة	
ــورة	خطــط	اســرتاتجية	ودراســية	تحقــق	الهــدف	 ــك	يســاعدنا	يف	بل واســتعمار	األرض	فــإن	ذل
ــكل	أدق،	 ــية	بش ــات	الهندس ــام	والكلي ــكل	ع ــة	بش ــات	التعليمي ــه	املؤسس ــدت	ألجل ــذي	وج ال
حيــث	أدركــت	كثــر	مــن	الــدول	املتقدمــة	أن		كليــات	الهندســة	تعتــرب	مــن	الركائــز	األساســية	
ــريف	 ــىل	االقتصــاد	املع ــم	ع ــديس	القائ ــدور	الهن ــن	ال ــت	م ــي	جعل ــات		شــعوبها	الت القتصادي
ــا	دورهــا	 ــة	املتجــددة،		فله ــوع	مصــادر	الطاق ــة	ولتن ــوارد	البرشي ــة	امل ــاً	لتنمي مصــدراً	دائم
الكبــر	يف	تأهيــل	املهندســن	الذيــن	يعتــربون	مــن	أهــم	روافــد	النهــوض	بالصناعــة	واســتمرار	
تشــغيل	املنشــآت	الحيوية.ومــع	التطــورات	التقنيــة	نجــد	أن	هنــاك	بعــض	املتغــرات	التــي	تطــرأ	

ــة	وضــع	 ــه	يــربز	أيضــاً	أهمي ــة،	وعلي ــة	الحديث ــات	العرصي عــىل	املهــن	الهندســية	لتفــي	باملتطلب
االســرتاتيجيات	والخطــط	التــي	تصــب	يف	تطويــر	التعليــم	الهنــديس	وكليــات	الهندســة	ســواء	كان	ذلــك	

من	خالل	تأهيل	املهندسن	عىل	األساليب	العرصية	أو	عن	طريق	تفعيل	دور	البحث	العلمي.

ومــع	تأســيس	جامعــة	األمــر	ســطام	بــن	عبــد	العزيــز	عنيــت	كليــة	الهندســة	بدعــم	ســخي	مــن	والة	األمــر	حفظهــم	اللــه	واهتمــام	
خــاص	مــن	معــايل	مديــر	الجامعــة	ولــذا	فهــي	ســاعية	نحــو	االنطــالق	للتنافــس	ليــس	فقــط	عــىل	الصعيــد	املحــي	بــل	عــىل	الصعيــد	
اإلقليمــي	أيضــا،	حيــث	اعتمــدت	يف	وضــع	خططهــا	عــي	أحــدث	املعايــر	العامليــة	الحديثــة	والقائمــة	عــي	املتطلبــات	الوطنيــة	وقــد	تــم	
ذلــك	مــن	خــالل	العمــل	عــىل	الحصــول	عــىل	االعتمــادات	األكاديميــة	الدوليــة	والوطنيــة	عــىل	حــد	ســواء	حيــث	نجحــت	الكليــة	مؤخــراً	
يف	الحصــول	عــىل	االعتمــاد	األكاديمــي	مــن	مجلــس	اعتمــاد	برامــج	الهندســة	والتقنيــة	يف	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة	)ABET(	وقــاب	
قوســن	أو	أدنــى	مــن	اعتمــاد	الهيئــة	الوطنيــة	للتقويــم	واالعتمــاد	األكاديمــي	الســعودية	)NCAAA(.	كمــا	عملــت	عــىل	إبــرام	عــدد	مــن	
عقــود	الخدمــات	واالتفاقيــات	الدوليــة	مــع	عــدد	مــن	الجامعــات	العامليــة	مثــل	جامعتــي	كالفورنيــا	ارفايــن	األمريكيــة	وكيبيــك	الكنديــة	
حيــث	تــم	اســتثمارها	يف	جوانــب	تطويريــة	كثــرة	للكليــة	وطالبهــا	مــن	خــالل	بعــض	الرحــالت	العلميــة	التــي	اســتفاد	منهــا	العديــد	

مــن	الطــالب	يف	إعــداد	مشــاريع	التخــرج	وإيجــاد	فــرص	للتدريــب	الصيفــي	يف	بيئــات	علميــة	هندســية	متقدمــة.

ــة	الهندســة	وأقســامها	يف	جامعــة	األمــر	 ــك	عزيــزي	القــارئ	بعــد	االطــالع	عــي	هــذا	الكتيــب	أن	تكــون	قــد	تعرفــت	عــىل	كلي ولعل
ــد	مــن	التواصــل	والتعــارف،	 ــارة	موقعهــا	اإللكرتونــي	ملزي ــة	أو	زي ــارة	الكلي ــه	لزي ــز	وأدعــوك	يف	الوقــت	ذات ــد	العزي ســطام	بــن	عب

ــه	عــز	وجــل	أن	يوفــق	الجميــع	إىل	مــا	يحــب	ويــرىض. ــاً	الل شــاكراً	لكــم	وقتكــم	هــذا	وداعي

كلمة عميد الكلية

عميد كلية الهندسة
د. محمد بن سعيد القحطاني
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كلمة وكيل الكلية

ــلن	 ــاء	واملرس ــىل	أرشف	األنبي ــالم	ع ــن	والصــالة	والس ــه	رب	العامل ــد	لل الحم
نبينــا	محمــد	عليــه	أفضــل	الصــالة	وأتــم	التســليم	.	فــإن	مســرة	التعليــم	يف	
بالدنــا	تعيــش	نمــواً	متزايــداً	كيفــاً	وكمــاً	ولــم	يتحقــق	هــذا	النمــو	إال	بتضافــر	
الجهــود	تحــت	قيــادة	خــادم		الحرمــن	الرشيفــن	رائــد	التعليــم	الــذي	أعطــى	

التعليــم	جــل	جهــده،	نســأل	اللــه	أن	يحفــظ	لنــا	حكومتنــا	الرشــيدة.

تحظــى	جامعــة	األمــر	ســطام	بــن	عبــد	العزيــز	كإحــدى	مؤسســات	التعليــم	
العــايل	بوافــر	االهتمــام	والرعايــة	الكريمــة	ونفخــر	بمــا	حققتــه	مــن	إنجــازات	
ــا	 ــة	وله ــزة	يف	الجامع ــات	املمي ــدى	الكلي ــي	إح ــة	ه ــة	الهندس ــزة،	وكلي ممي
جهــود	ومشــاركات	بــارزة	عــىل	مســتوى	الجامعــة	خاصــة	بعــد	حصولهــا	عــىل	
االعتمــاد	األكاديمــي	الــدويل	ونطمــح	أيضــاً	أن	تكــون	الكليــة	العلميــة	املميــزة	

يف	مجــال	البحــوث	والتدريــس	وخدمــة	املجتمــع.

يعطــي	هــذا	الدليــل	ملحــة	رسيعــة	عــن	الكليــة	وأهدافهــا	والدرجــات	العلميــة	
ومتطلبــات	التخــرج	يف	األقســام	املختلفــة	باإلضافــة	إىل	ترميــز	املقــررات.

وكيل الكلية
د. خالد بن علي أبو حاصل



9

عميد كلية الهندسة
د. محمد بن سعيد القحطاني

وكيل الكلية
د. خالد بن علي أبو حاصل

مشرف قسم الهندسة الكهربائية
أ.د. فايز فهيم السوسي

مساعد العميد للتطوير و الجودة
د. إبراهيم محمد المرابط

مشرف قسم الهندسة الميكانيكية
د. الحبيب محمد بن باشة

مساعد العميد للشؤون األكاديمية
د. احمد مصطفي حسين

رئيس قسم الهندسة المدنية
د. فريح بن شريده العنزي



10

نبذة	عن	كلية	الهندسة

جــاء	البــدء	يف	إنشــاء	كليــة	الهندســة	إنطالقــاً	مــن	التوجيهــات	
الســامية	بالتوســع	يف	إنشــاء	الجامعــات	والكليــات	يف	مختلــف	
مناطــق	اململكــة	الســتيعاب	مخرجــات	التعليــم	العــام	وتخفيــف	الضغــط	
ــعود	 ــك	س ــة	املل ــد	رأت	جامع ــة.	فق ــات	القائم ــات	والكلي ــن	الجامع ع
ــة	 ــة	اململك ــراً	لحاج ــة	نظ ــة	للجامع ــرج	تابع ــة	بالخ ــة	للهندس ــاء	كلي إنش
ــدة	 ــداد	املتزاي ــايل	لألع ــم	الع ــرص	التعلي ــر	ف ــن	ولتوف ــة	إىل	املهندس امللح
ــام	يف	محافظــة	الخــرج	واملحافظــات	املجــاورة	 ــم	الع مــن	خريجــي	التعلي
حيــث	بلــغ	عددهــم	نهايــة	العــام	الــدرايس	1425/1424	هـــ	أكثــر	مــن	
ــعود	 ــك	س ــة	املل ــر	جامع ــايل	مدي ــن	مع ــه	م ــب.	وبتوجي 1400	طال
ــة	بإعــداد	 ــة	واألكاديمي ــة	الجامعــة	للشــؤون	التعليمي ــادرت	وكال ب
ــر	 ــذي	أق ــة	ال ــس	الجامع ــا	ملجل ــة	ورفعه ــات	الالزم الدراس

إنشــاء	الكليــة	يف	جلســته	الثانيــة	للعــام	1427/1426 
و	تاريــخ	1426/9/19	هـــ.

الرؤية

الرسالة

التميــز	والريــادة	إقليميــا	ىف	مجــال	العلــوم	الهندســية	
. تها وتطبيقا

ــة	 ــزودة	باملعرف ــة	وم ــية	مؤهل ــوادر	هندس ــداد	ك إع
وأدوات	التقنيــة	الحديثــة	ىف	املجــاالت	الهندســية	
املختلفــة	مــن	خــالل	تعليــم	أكاديمــى	وبيئــة	بحثيــة	
ــع. ــة	وتطويراملجتم ــة	لخدم ــر	العاملي ــق	املعاي وف
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تهــدف	كليــة	الهندســة	بالخــرج	إىل	تأهيــل	وتطويــر	الكفــاءات	الهندســية	املحرتفــة	القــادرة	عــىل	خدمــة	القطاعــن	العــام	والخــاص	
للمســاهمة	الفعالــة	يف	التنميــة	الصناعيــة	والعمرانيــة	والتقنيــة	يف	اململكــة	وذلــك	عــن	طريــق	تحقيــق	التميــز	يف	التعليــم	الهنــديس	ذي	

الجــودة	والكفــاءة	العاليــة	باســتخدام	أحــدث	الوســائل	التعليميــة	والتدريبيــة	والفنيــة	مــن	خــالل	التــايل:

تطوير كلية الهندسية لتكون من الكليات الرائدة ىف املجال األكادميى1 ))

االهتامم بالطالب وتطوير مهاراتهم1 ))

النهــوض بربامــج الدراســات العليــا وتطويــر األبحــاث العلميــة التــي تعالــج قضايــا املجتمــع التنمويــة 1 ))
والتطويريــة

املساهمة يف تطوير املجتمع املحيل1 ))

بناء و توطيد عالقات تعاون مع كافة الجهات الدولية واملحلية  العاملة يف املجاالت الهندسية1 ))

األهداف االسرتاتيجية 

القيم

متثل القيم التي تتطلع إليها الكلية ما ييل:

اإلتقان1 ))

العدالة والنزاهة1 ))

العمل بروح الفريق1 ))

الشفافية واملساءلة1 ))

اإلبداع واالبتكار1 ))
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عميد الكلية

المجلس االستشاريمجلس الكلية

المجلس الطالبيأمانة لجان  الكلية

وكيل الكلية للشؤون 
ا�دارية والفنية

وكيل الكلية للشؤون
  التعليمية وا�كاديمية

وكيل الكلية للدراسات 
العليا والبحث العلمي

وكيل الكلية
 للتطوير والجودة

وحدة  شؤون  الموظفين

وحدة الشؤون المالية 
والمشتريات

وحدة المستودعات والعهد

وحدة الخدمات المساندة

وحدة المعامل والورش

وحدة  ا�من والسالمة

وحدة العالقات العامة
 واعالم

وحدة االتصاالت ادارية

المكتبة

وحدة  شؤون  الطالب

وحدة ارشاد ا�كاديمي

وحدة  الجداول الدراسية
 واالختبارات

وحدة القضايا الطالبية

وحدة التدريب الميداني

وحدة المطبوعات
 والمحتويات الكترونية

وحدة الدراسات العليا

وحدة الكراسي البحثية

وحدة شؤون المبتعثين

وحدة ا�نشطة الطالبية

وحدة الندوات والمؤتمرات

نادي االبتكارات

وحدة الجودة

وحدة التعاون الدولي

وحدة الخريجين والتوظيف

وحدة تطوير المهارات

وحدة خدمة المجتمع
 والتعليم المستمر

وحدة تقنية المعلومات 
والتعلم الكتروني

قسم الهندسة
 المدنية

قسم الهندسة 
الميكانيكية

برنامج الهندسة 
مركز البحوثالصناعية قسم الهندسة 

الكهربائية

الهيكل اإلداري والتنظيمي

يتكــون	الهيــكل	اإلداري	للكليــة	مــن	عميــد	الكليــة	،	وكيــل	الكليــة	للشــؤون	اإلداريــة	والفنيــة،	وكيــل	الكليــة	للشــؤون	األكاديميــة،	وكيل	
ــس	 ــي	ومجل ــس	الطالب ــس	االستشــاري،	املجل ــي	،	املجل ــا	والبحــث	العلم ــة	للدراســات	العلي ــل	الكلي ــر	والجــودة،	وكي ــة	للتطوي الكلي
الكليــة	واألقســام	األكاديميــة		والوحــدات	املســاندة	باإلضافــة	للجــان	الكليــة	الدائمــة	لتحقيــق	رؤيــة	ورســالة	الكليــة	كمــا	هــو	موضــح	

بالشــكل	)1(.

شكل ))1 الهيكل اإلداري والتنظيمي
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المجلس االستشاري

رسالة المجلس االستشارى 

مهام المجلس االستشاري 

تــم	تشــكيل	املجلــس	االستشــاري	للكليــة	يف	عــام	1434هـــ	وتــم	عقــد	جلســتن	منذ	إنشــائه	ومقــرر	عقــد	الجلســة	الثالثة	
يف	النصــف	األول	مــن	العــام	1437هـــ.	ويضــم	يف	عضويتــه	مــن	األكاديميــن	واملهندســن	مــن	ذوي	الخــربة	املتميــزة	مــن	
املؤسســات/الرشكات	الحكوميــة	واملؤسســات/الرشكات	الخاصــة	التــي	لهــا	مكانتهــا	وســمعتها	يف	التخصصات	الهندســية	

ــا	الكلية. ــي	تقدمه الت

	تقديــم	النصــح	واملشــورة	لتطويــر	كليــة	الهندســة	وبرامجهــا	األكاديميــة	وذلــك	بهــدف	رفــع	مســتوى	أدائهــا	وتوثيــق	
عالقتهــا	بالصناعــة.

• العمل	عىل	بناء	رشاكة	فعالة	بن	الكلية	واملجتمع	املحي	واقرتاح	السبل	لتعميقها.			

• املساهمة	يف	مراجعة	وصياغة	أهداف	الربامج	الهندسية	واملناهج	الدراسية	بالكلية	وفق	معاير	االعتماد			
ــل. ــات	ســوق	العم ــق	متطلب ــدويل	واملحــي	ووف ــي	ال األكاديم

• تقديم	مقرتحات	بشأن	كل	ما	يخدم	استرشاف	مستقبل	الكلية.	

• املساهمة	يف	وضع	الخطة	االسرتاتيجية	للكلية.	
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نادي االبتكار:

رؤية النادي: 

رسالة النادي: 

أهداف النادي:

بنــاًء		عــىل	توجيهــات	معــايل	مديــر	الجامعــة	الدكتورعبدالرحمــن	بــن	محمــد	العاصمــي		وانطالقــا	مــن	رســالة	الكليــة	
املتمثلــة	بإعــداد	مهندســن	متميزيــن	يف	تخصصاتهــم،		قامــت	الكليــة	بالتعــاون	مــع	عمــادة	شــؤون		الطــالب	وبدعــم	
مــن	معاليــه	بإنشــاء		نــادي	متخصــص	لالبتــكارات	ولتنميــة	القــدرات	االبتكاريــة	لــدى	طــالب	الجامعــة	كافــة		ومقــر	

النــادي	يقــع		يف	كليــة	الهندســة	ويــرشف	عليــه	كادر	متميــز	مــن	أعضــاء	التدريــس	يف	الكليــة.

أن		يكــون		نــادي		االبتــكار		متميــزاً			بــن			النــوادي	الطالبيــة		يف	الجامعــة	ومــن	أهــم	نــوادي	االبتــكارات	يف	الجامعــات	
الســعودية	ومرجعــا		يف	احتضــان	االبتــكارات.

ــي	 ــة	والت ــة	الالزم ــارات			العلمي ــة	،		واالستش ــة	التحتي ــة	البيئة،والبني ــي	يف	الجامع ــع	الطالب ــادي	للمجتم ــر		الن أن	يوف
يحتاجهــا	الطــالب	املبدعــن		وغرهــم	مــن	املهنيــن	،	لتنميــة	مهــارات	االبتــكار	ولتنفيــذ	ابتكاراتهــم	بنمــاذج	مصغــرة	

ــريف.	 ــىل	املســتوى	االقتصــادي	واملع ــق	التنافســية	ع ــن	أن	يحق ــج	يمك ــا	اىل	منت وتحويله

غرس	ثقافة	االبتكار	واإلبداع	لدى	طالب	الجامعة	،	1 ))

تحقيق	الريادة	يف	مجال	االبتكارات	،	تقديم	الحلول	املبتكرة	للمجتمع	املحي	،1 ))

توفر	البيئة	املناسبة	التي	تساعد	عىل	تنفيذ	االبتكارات	،1 ))

توفر	االستشارات	والدعم	العلمي	الالزم	لتنفيذ	االبتكارات	،1 ))

توفر	مكان	مناسب	ليحتوي	أهم	التطبيقات	العملية	للمبتكرات	ليتم	عرضها	بشكل	يسهل	تبنيها	،1 ))

تنظيــم	الــورش	العمليــة	والتطبيقيــة	لتدريــب	الطــالب	عــىل	املهــارات	االبتكاريــة	ومايتعلــق	بهــا	مثــل	إدارة	املشــاريع	1 ))
،	آليــة	تنفيــذ	االبتــكار	،	كتابــة	التقاريــر	،	التقــدم	للحصــول	عــىل	بــراءة	اخــرتاع	وغرهــا.
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االعتماد األكاديمي 

االعتماد األكاديمي الوطني

حصلــت	كليــة	الهندســة	بجامعــة	األمــر	ســطام	بــن	عبــد	العزيــز	عــىل	االعتمــاد	األكاديمــي	الــدويل	لربامــج	الهندســة	
الكهربائيــة	واملدنيــة	وامليكانيكيــة	ملــدة	ســت	ســنوات	مــن	مجلــس	اعتمــاد	برامــج	الهندســة	بالواليــات	املتحــدة	األمريكيــة	
»ABET«	واملتخصصــة	يف	منــح	االعتمــاد	األكاديمــي	الــدويل	لربامــج	الهندســة	املرموقــة	يف	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة	
والعالــم،	وذلــك	بعــد	اجتيازهــا	املعايــر	واإلجــراءات	الدوليــة	التــي	يأخــذ	بهــا	املجلــس	يف	ضمــان	الجــودة	ومنهــا	األداء	

األكاديمــي	والتدريــي	وكذلــك	جــودة	املخرجــات	التعليميــة	وتميــز	الخريجــن	يف	ســوق	العمــل.

ــاد	 ــم	واالعتم ــة	للتقوي ــة	الوطني ــن	الهيئ ــاد	املؤســي	م ــىل	االعتم ــز	للحصــول	ع ــن	عبدالعزي ــطام	ب ــر	س ــة	األم ــعي	جامع تس
األكاديمــي	NCAAA	وتــم	اختيــار	برنامــج	الهندســة	الكهربائيــة	بكليــة	الهندســة	كأحــد	الربامــج	املشــاركة	يف	التقويــم	التطويــري	
الربامجــي.	ودأب	قســم	الهندســة	الكهربائيــة	عــىل	إنهــاء	متطلبــات	االعتمــاد	األكاديمــي	الوطنــي	NCAAA	وأهمهــا	تقريــر	الدراســة	

الذاتيــة	وتقريــر	الربنامــج	وتوصيــف	الربنامــج	باإلضافــة	ألعمــال	الجــودة	املكملــة	لذلــك	.	

ABET

NCAAA
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المجلس الطالبي

رؤية المجلس الطالبي:

رسالة المجلس الطالبي:

أهداف المجلس الطالبي:

املساهمة	الفعالة	يف	تحقيق	كلية	الهندسة	لرؤيتها	بأن	تكون	واحدة	من	الكليات	املتميزة	والرائدة	إقليميا	ىف	مجال	العلوم	الهندسية	
وتطبيقاتها	و	تفعيل	الدور	الطالبي	كركيزة	أساسية	للوصول	إىل	هذه	الغاية.	

حماية	حقوق	الطالب	وتحسن	أوضاعهم	والخدمات	املتوفرة	لهم	واملساهمة	يف	تطوير	املجتمع	الطالبي.

إنشاء	مجتمع	طالبي	مزدهر	مبني	عىل	املساواة	والشفافية	والعمل	الجماعي. 	•

تحقيق	احتياجات	الطالب	وتوضيح	وجهات	نظرهم	فيما	يتعلق	بالنظام	التعليمي	والبيئة	الدراسية	لدى	إدارة	الكلية. 	•

تمثيل	طالب	كلية	الهندسة	يف	مجالس	الكلية	املختلفة	مثل	مجلس	الكلية	واملجلس	االستشاري. 	•

استخدام	التقنية	الحديثة	يف	االتصاالت	الداخلية	بن	الطالب	لتزويدهم	وبشكل	رسيع	بكل	اإلعالنات	واالستبيانات. 	•

تشجيع	التعاون	بن	الطالب	أنفسهم	وبن	النوادي	املختلفة	داخل	الكلية	وخارجهـا. 	•

تحسن	مستوى	الحياة	األكاديمية	لطالب	كلية	الهندسة	. 	•

عمل	قاعدة	بيانات	من	التقارير	واملواد	التي	يرى	املجلس	الطالبي	أهميتهـا	للكلية	وألعضاء	املجلس	الطالبي	يف	السنوات	القادمة	. 	•



17

 اتفاقيات التعاون الدولي

أهداف التعاون بني جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز و جامعة كاليفورنيا – إرفاين األمريكية وجامعة كيبك الكندية:

• 	تنمية	عدد	من	املهارات	لدى	الطالب	مثل:	مهارات	التواصل	والعمل	بروح	الفريق	وطريقة	البحث	والتحليل،	وغرها	من	املهارات	التي	يتطلبها	سوق		
العمل.

• تنمية	مهارات	اللغة	اإلنجليزية	للطالب	وقد	لوحظ	ذلك	من	خالل	العروض	التي	قدموها	يف	املؤتمرات	التي	تم	عقدها	يف	الجامعة	وجامعة	كاليفورنيا		
وجامعة	كيبك	الكندية.

• تساعد	الطالب	عىل	التواصل	مع	أعضاء	هيئة	التدريس	من	جامعة	كاليفورنيا	وغرها	من	الجامعات	األمريكية،	مما	يسهل	فرص	حصولهم	عىل	فرص		
إلتمام	دراساتهم	العليا،	وقد	تم	إيفاد	عددمن	الطالب	لجامعة	كاليفورنيا	لدراسة	اللغة	اإلنجليزية	تمهيدا	لبدء	الدراسة	لدرجتي	املاجستر	والدكتوراه.	

اإلنجازات التي تمت من خالل عقود الخدمات مع جامعة كاليفورنيا - إرفاين وجامعة كيبك الكندية:

• االنتهاء	من	برنامج	التدريب	الصيفي	)10	أسابيع(	يف	األعوام	األربع	املاضية	)2012-2015م(	لعدد	)100(	طالباً.	

• تبادل	زيارات	ألعضاء	هيئة	التدريس	من	جامعة	األمر	سطام	بن	عبدالعزيز	وجامعة	كاليفورنيا		وجامعة	كيبك	الكندية	بهدف	تبادل	الخربات		
البحثية	واألكاديمية.

• مراجعة	جميع	املقررات	الدراسية	للربامج	املوجودة	بكلية	الهندسة	ومقارنتها	باملقررات	التي	تدرس	بجامعة	كاليفورنيا	–	إرفاين	تمهيدا	إلعداد		
برنامج	إنهاء	الطالب	الدراسة	يف	السنة	النهائية	لديهم.

تــم	إبــرام	اتفاقيــات	التعــاون	الــدويل	مــع	كل	مــن	جامعــة	كاليفورنيــا	إرفايــن	األمريكيــة	وجامعــة	كيبــك	الكنديــة	لتنميــة	مهــارت	الطــالب	بكليــة	
الهندســة	وفــق	معايــر	عامليــة	وإلتاحــة	الفرصــة	لهــم	الكتســاب	مهــارات	هندســية	وبحثيــة	مختلفــة.	ويف	إطارهــا	تــم	إيفــاد	100	طالــب	مــن	
الكليــة	لينخرطــوا	يف	برامــج	تدريــب	صيفيــة	إســتمرت	لعــرشة	أســابيع،	كمــا	تــم	تبــادل	زيــارات	ألعضــاء	هيئــة	التدريــس،	وإجــراء	العديــد	مــن	

البحــوث	العلميــة	املشــرتكة.
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 البرامج األكاديمية في الكلية
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تضم الكلية األقسام األكاديمية التالية: 

قسم	الهندسة	الكهربائية.1 )) 	

قسم	الهندسة	املدنية.1 )) 	

قسم	الهندسة	امليكانيكية.1 )) 	

برنامج	الهندسة	الصناعية	ويتبع	قسم	الهندسة	امليكانيكية.1 )) 	

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

تمنــح	الكليــة	درجــة	بكالوريــوس		العلــوم	يف	الهندســة	يف	تخصصــات	األقســام	املختلفــة،	قســم	الهندســة	الكهربائيــة	،	قســم	
الهندســة	امليكانيكيــة	،	برنامــج	الهندســة	الصناعيــة	والتابــع	لقســم	الهندســة	امليكانيكيــة،	قســم	الهندســة	املدنيــة.

البرامج األكاديمية في الكلية
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متطلبات الحصول على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة

الخطة الدراسية

تتكون	متطلبات	الحصول	عىل	درجة	بكالوريوس	العلوم	يف	الهندسة	من	162	وحدة	دراسية	معتمدة	يف	خمس	سنوات	دراسية	مقسمة	عىل	
عرشة	فصول	دراسية	بمعدل	فصلن	دراسين	لكل	سنة	منها	فصلن	بالسنة	التحضرية	وثمانية	فصول	بكلية	الهندسة،	باإلضافة	إىل	60 

يوم		من	التدريب	امليداني.	

تنقسم	وحدات	الدراسة	املطلوبة	إىل	ثالث	مجموعات	رئيسة	من	املقررات:

• تتضمن	املجموعة	األوىل	12	وحدة	دراسية،	وهي	الوحدات	الدراسية	املطلوبة	من	جميع	طلبة	الجامعة،	يف	مختلف	الكليات،	وتسمى		
هذه	الوحدات	الدراسية	بمتطلبات	الجامعة،	وتحتوي	مقررات	دراسية	عامة.	

• وتشمل	املجموعة	الثانية	63	وحدة	دراسية،	وهي	الوحدات	الدراسية	املطلوبة	من	جميع	طلبة	كلية	الهندسة	بالجامعة،	يف	مختلف		
أقسام	الكلية،	وتسمي	هذه	الوحدات	الدراسية	بمتطلبات	كلية	الهندسة،	وتشمل	مقررات	هندسية	يحتاجها	جميع	املهندسن.

• ويف	املجموعة	الثالثة	مقررات	التخصص:	وتتضمن	هذه	املجموعة	87	وحدة	دراسية	وتشمل	مقررات	تخصصية	ُمتقدمة	منها	جزء		
إجباري	وآخر	اختياري	حسب	كل	قسم.
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التدريب الصيفي

 متطلبات القسم

التخصص بين األقسام

مــن	متطلبــات	الحصــول	عــىل	درجــة	البكالوريــوس	أن	يمــي	الطالــب	فــرتة	تدريــب	
ــك	 ــم	تل ــدة.	تت ــد	أن	ينهــي	96	وحــدة	دراســية	معتم ــاً	بع ــدة	ســتن	يوم ــي	مل ميدان
الفــرتة	التدريبيــة	أثنــاء	اإلجــازة	الصيفيــة	عــىل	أن	يكــون	التدريــب	مــع	جهــة	تعــرتف	

بهــا	الكليــة.

ــدة	 ــي	معتم ــية	وه ــدة	دراس ــا	87	وح ــم	وعدده ــكل	قس ــات	ل ــاك	متطلب هن
وموزعــة	بــن	مــا	يطرحــه	القســم	مــن	مقــررات	تخصصيــة	وهندســة	عامــة	
ــب	مــن	مقــررات	تطــرح	مــن	أقســام	أخــرى	وســيأتي	 ــن	مــا	هــو	متطل و	ب

ــاً. ــا	الحق تفصيله

يتــم	قبــول	الطالــب	يف	البدايــة	كطالــب	يف	كليــة	الهندســة	تخصــص	
ــايل	 ــة	وبالت ــنة	التحضري ــد	الس ــث	بع ــتوى	الثال ــدرس	املس ــث	ي ــام	حي ع
ــد	 ــية(.	وبع ــول	دراس ــة	فص ــتويات	)ثالث ــة	مس ــالب	ثالث ــون	درس	الط يك
ــام	 ــىل	أقس ــم	ع ــم	توزيعه ــة	يت ــتويات	الثالث ــذه	املس ــالب	له ــاز	الط اجتي
الكليــة	حســب	معدالتهــم	ورغباتهــم	وفــق	مــا	يقــره	مجلــس	الكليــة.
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أقسام الكلية
قسم الهندسة الكهربائية
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مقدمة:

يف	هــذا	العــرص	تحيــط	بنــا	منتجــات	»الهندســة	الكهربائيــة	والحاســب	اآليل«	وخدماتهــا	مــن	كل	
جانــب.	الطاقــة	التــي	نســتمتع	بهــا	يف	املنــازل	واملكاتــب،	واألجهــزة	اإللكرتونيــة	ووســائط	
التحكــم	داخــل	األنظمــة	املختلفــة،	داخــل	الســيارة	والطائــرة	وأنظمــة	التصنيــع	واإلنتــاج،	
ــة،	 ــذه	األنظم ــت.	كل	ه ــبكاتها،	واإلنرتن ــات	وش ــة	االتصــاالت	واإللكرتوني ــك	أنظم وكذل

وتطبيقاتهــا	يف	املجــاالت	املختلفــة	هــي	أجــزاء	مــن	تخصــص	الهندســة	الكهربائيــة.

ــن	متخصصــن	 ــج	مهندســن	كهربائي ــة	إىل	تخري ــدف	قســم	الهندســة	الكهربائي ويه
ــي	 ــور	اإلنمائ ــز	التط ــىل	تعزي ــن	ع ــة	وقادري ــة	الكهربائي ــاالت	الهندس ــتى	مج يف	ش
ــدس	القــوى	املتخصــص	 ــذي	تشــهده	اململكــة.	فالقســم	يقــوم	بإعــداد	مهن ــع	ال الرسي
ــط	 ــبكات	الضغ ــة	وش ــات	الفرعي ــة	واملحط ــوى	الكهربائي ــد	الق ــات	تولي ــل	يف	محط للعم

العــايل	واملحــوالت،	ومهنــدس	املكائــن	القــادر	عــىل	تصميــم	وتطويــر	وتحليــل	أداء	املولــدات	
واملحــركات	الكهربائيــة	بجميــع	أنواعهــا	وطاقاتهــا	وكذلــك	تشــغيلها	والتحكــم	فيهــا	مــن	خــالل	

ــة	 ــة	أنظم ــر	وصيان ــغيل	وتطوي ــوم	بتش ــذي	يق ــدس	االتصــاالت	ال ــوى،	ومهن ــات	الق ــة	إلكرتوني أنظم
االتصــاالت	الســلكية	والالســلكية	ومعالجــة	اإلشــارات	والصــور	الرقميــة،	ومهنــدس	اإللكرتونيــات	الــذي	
ــاالت	 ــاالت	االتص ــتعمل	يف	مج ــي	تس ــة	الت ــم	اإللكرتوني ــر	والنظ ــة	الدوائ ــم	وصيان ــىل	تصمي ــل	ع يعم
والتحكــم	وغرهــا	مــن	النظــم	مدنيــة	كانــت	أم	عســكرية،	إضافــة	إىل	مهنــدس	النظم	الــذي	يتــوىل	تصميم	
وإدارة	نظــم	التحكــم	بالحاســبات	لتشــغيل	العمليــات	الصناعيــة	والعديــد	مــن	املجــاالت	التطبيقيــة.	كمــا	
ــة	التطــور	الصناعــي	 ــة	ملواكب ــدة	يف	تخصــص	الهندســة	الطبي أضيفــت	مجموعــة	مــن	املقــررات	الجدي

والتقنــي	يف	هــذا	املجــال.

انطالقــاً	ممــا	ســبق،	تأتــي	أهميــة	إنشــاء	قســم	للهندســة	الكهربائيــة	حيــث	يســعى	القســم	إىل	تقديــم	
ــة،	 ــم	مــن	ناحي ــي	يشــهدها	العال ــة	الت ــة	والتقني ــم	باالســتجابة	للمتغــرات	العلمي ــز	يهت برنامــج	متمي

وباالســتجابة	ملتطلبــات	املجتمــع	املحــي	يف	هــذا	املجــال	مــن	ناحيــة	أخــرى.

مشرف قسم الهندسة الكهربائية
أ.د. فايز فهيم السوسي
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الرؤية والرسالة واألهداف:

تتمثــل	مهمــة	قســم	الهندســة	الكهربائيــة	يف	تقديــم	تعليــم	عــايل	الجــودةُ	يَمّكــن	الطــالب	مــن	اكتســاب	املعــارف	واملهــارات	
املهنيــة	والتقنيــة	واإلداريــة	ليتبــوءوا	مواقــع	متقدمــة	يف	املؤسســات	الصناعيــة	وليســاهموا	يف	تأمــن	احتياجــات	املجتمــع.	
ــة	وفــق	مــا	توضحــه	النقــاط	 ــكار	املعــريف	يف	مجــال	الهندســة	الكهربائي ــداع	واالبت ــك	مــن	خــالل	اإلب ــق	ذل ُيْمكــن	تحقي

التاليــة:

• تقديم	تعليم	عايل	الجودة	يخرج	كوادر	هندسية	ذات	قدرات	تنافسية	وإبداعية.	

• ــة	التطــور		 ــع	عجل ــاة	ويســهم	يف	دف ــدة	لتحســن	مســتوى	الحي ــوالً	جدي ــدم	حل ــث	يق ــي	بحي ــر	البحــث	العلم تطوي
ــتدامة. ــة	املس االقتصــادي	والتنمي

• توفــر	مصــدر	فعــال	للخــربات	الهندســية	املؤهلــة	للخدمــة	الهندســية	بمــا	يتناســب	مــع	حاجــات	الســوق	والتطــور		
املصاحــب	مــن	خــالل	التدريــب	وتقديــم	االستشــارات	للهيئــات	الحكوميــة	والصناعيــة	يف	املجتمــع	املحــي	واملجتمــع	

الــدويل.

خدمة	املجتمع	يف	املجاالت	املتصلة	بالهندسة	الكهربائية	عرب	تأهيل	مهندسن	مبدعن	ومتميزين.

الرؤية:

الرسالة:
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تتلخص أهداف قسم الهندسة الكهربائية يف تهيئة الطالب ملستقبل مهني ناجح عن طريق املناهج التالية:

• تزويدهم	بمعرفة	جيدة	يف	الرياضيات	والفيزياء	والكيمياء.	

• تزويدهــم	بــاألدوات	والوســائل	التحليليــة	والتجريبيــة	والحاســوبية	واملنهجيــة	الالزمــة	للتعــرف	عــىل	املشــاكل	الهندســية		
وصياغتهــا	وحلهــا.

• تزويدهم	باملهارات	الالزمة	للتواصل	والعمل	مع	اآلخرين	كفريق.	

• ــات	وهندســة		 ــوي	يف	أساســيات	هندســة	االتصــاالت	واإللكرتوني ــي	ق ــل	علم ــىل	تأهي ــن	الحصــول	ع ــن	الطــالب	م تمك
القــوى	الكهربائيــة	واآلالت	الكهربائيــة	ونظــم	التحريــك	الكهربائيــة	وتثقيفهــم	يف	مســايرة	التطــور	املســتمر	يف	مجــاالت	

ــة. ــات	الهندســة	الكهربائي تطبيق

• ــوى		 ــة	الق ــات	وهندس ــاالت	واإللكرتوني ــة	االتص ــل	هندس ــدة	مث ــروع	عدي ــة	بف ــة	الكهربي ــن	يف	الهندس ــداد	مهندس إع
ــذه	 ــدة	به ــة	عدي ــة	وإدارة	أنظم ــر	وصيان ــم	وتطوي ــن	لتصمي ــة	مؤهل ــة	الطبي ــم	والهندس ــة	التحك ــة	وهندس الكهربائي

ــاالت. املج

• ــة	ووضــع	خطــط	للحــل	حســب		 ــدرة	عــي	تشــخيص	املشــاكل	واملشــاريع	يف	الهندســة	الكهربائي إكســاب	الطــالب	الق
ــة. ــة	واالجتماعي ــب	األخالقي ــاة	الجوان ــع	مراع ــة	م ــة	عالي ــات	تقني مواصف

• تطوير	قدرة	الطالب	عي	استعمال	الحاسب	يف	التحليل	والتصميم	ملوضوعات	عديدة		بالهندسة	الكهربائية.		

• يهيــئ	برنامــج	الهندســة	الكهربائيــة	الطــالب	القتحــام	املجــال	الصناعــي	)مثــل	نظــم	االتصــاالت	ومحطــات	توليــد	الطاقة		
والصناعــات	املختلفــة	والصناعــات	األساســية	والصناعــات	العســكرية(	واملهــن	املســتقلة	)مثــل	االستشــارات	واملقــاوالت	
ــة	لاللتحــاق	 ــة	يف	الهندســة	الكهربائي ــن	اســتخدام	الدرجــة	الجامعي ــة.	ويمك ــات	الحكومي ــل	يف	الجه ــع(	والعم والتصني

بعمــل	حــر	أو	مواصلــة	الدراســات	العليــا	يف	املجــال	الهنــديس.

األهداف:
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مخرجات البرنامج التعليمية:

الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:

	القدرة	عىل	تطبيق	املعرفة	يف	الرياضيات	والعلوم	والهندسة.. )

	القدرة	عىل	تصميم	وإجراء	التجارب	وكذلك	تحليل	وتفسر	النتائج.. )

	القدرة	عىل	تصميم	نظام	أو	عنرص	أو	عملية	لتحقيق	غاية	معينة.. )

	القدرة	عىل	العمل	يف	فرق	متعددة	االتجاهات	أو	الخلفيات	العلمية.. )

	القدرة	عىل	تحديد	وصياغة	وحل	املشاكل	الهندسية.. )

	معرفة	املسئوليات	األخالقية	واملهنية.. )

	القدرة	عىل	االتصال	بكفاءة.. 7

	التعليم	الواسع	الرضوري	لفهم	تأثر	الحلول	الهندسية	عىل	املجتمع.. 8

	إدراك	الحاجة	للتعلم	املستمر	والقدرة	عىل	االنخراط	يف	مجاالته.. 9

	املعرفة	الكافية	بالقضايا	واملشكالت	املعارصة.. 0)

القدرة	عىل	استخدام	األساليب	واملهارات	والوسائل	الهندسية	الرضورية	ملزاولة	مهنة	الهندسة.. ))

يمنح	القسم	درجة	بكالوريوس	العلوم	يف	الهندسة	الكهربائية.	
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الخطة الدراسية
تتكــون	متطلبــات	الحصــول	عــىل	درجــة	بكالوريــوس	العلــوم	يف	الهندســة	الكهربائيــة	مــن	كليــة	الهندســة	مــن	162 . )

وحــدة	دراســية	معتمــدة	يف	خمــس	ســنوات	دراســية	مقســمة	عــىل	عــرشة	فصــول	دراســية	بمعــدل	فصلــن	دراســين	
لــكل	ســنة	منهــا	باإلضافــة	إىل60	يومــاً	مــن	التدريــب	امليدانــي.	و	يتــم	توزيــع	املتطلبــات	عــىل	النحــو	املبــن	يف	الجــدول	
ــمل	 ــية	وتش ــدة	دراس ــن	87	وح ــذي	يتضم ــة«	وال ــة	الكهربائي ــب	تخصــص:	»الهندس ــار	الطال ــث	يخت ــم	)1(.	حي رق

مقــررات	تخصصيــة	ُمتقدمــة.	وتتــوزع	متطلبــات	القســم	كمــا	يــي:	

 69	ساعة	مقررة	إجبارية	واملطروحة	من	قبل	قسم	الهندسة	الكهربائية،	كما	هو	مبن	يف	الجدول	رقم	)2(.. )

ــل	قســم	الهندســة	. ) ــك	مــن	املقــررات	املطروحــة	مــن	قب ــاري(	وذل ــة	)اختي 18	ســاعة	مقــررة	مــن	املقــررات	االختياري
ــم	)3(. ــن	يف	الجــدول	رق ــا	هــو	مب ــة،	كم الكهربائي

وتجــدر	اإلشــارة	إىل	أنــه	يتعــن	عــىل	الطالــب،	باإلضافــة	إىل	مــا	ســبق	أن	يتلقــى	تدريبــاً	ميدانيــاً	لفــرتة	ســتن	يــوم	بعــد	. )
أن	يكمــل	بنجــاح	96	وحــدات	دراســية.	يهــدف	هــذا	التدريــب	إىل	التقريــب	بــن	الدراســة	يف	القســم	والعمــل	الهنــديس	
ــم	 ــا.	يت ــاق	معه ــب	باالتف ــات	التدري ــة	عــىل	جه ــع	الطلب ــوم	القســم	بتوزي ــام	والخــاص.	ويق ــي	يف	القطاعــن	الع املهن

التدريــب	خــالل	اإلجــازة	الصيفيــة،	ويتــم	التوزيــع	عــىل	أســاس	رغبــة	الطالــب	والفــرص	املتاحــة	لــه.	

جدول	رقم	)1(:-	توزيع	الساعات	املعتمدة	للحصول	عىل	درجة	بكالوريوس	العلوم	يف	الهندسة	الكهربائية	

بكالوريــوس  درجــة  علــى  الحصــول  متطلبــات 
الكهربائيــة: الهندســة  فــي  العلــوم 

 

املجموع	بالساعاتالساعات	املعتمدة	االختياريةاملتطلباتاملتطلبات

12---12متطلبات	الجامعة

63---63متطلبات	الكلية

691887متطلبات	القسم

14418162املجموع
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املستوى	الثاني-تحضريةاملستوى	األول-تحضرية
الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)2	،	0	،	0(2املهارات	اللغويةعرب101)3	،	1	،	0(3حساب	التفاضلريض1050

)2	،	0	،	0(2املدخل	إىل	الثقافة	اإلسالميةسلم101)2	،	0	،	2(3مهارات	القراءةنجم1210

)3	،	1،	2(4فيزياء	عامة	)1(فيز1010)2	،	0	،	2(3مهارات	الكتابةنجم1220

)3	،	1،	0(3حساب	التكاملريض1060)2	،	0	،	2(3مهارات	االستماعنجم1230

)2	،	0	،	0(2مهارات	االتصالعلم1400)2	،	0	،	2(3مهارات	الحاسب	اآليلعال1400

)9	،	0	،	0(3اإلنجليزية	للتخصصات	العلميةنجم1604

16املجموع15املجموع

املستوى	الرابعاملستوى	الثالث
الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)3	،	1،	0(3االحتماالت	واإلحصاء	الهنديسهنع3201)3	،	1،	2(4كيمياء	عامة	)1(كيم1010

)2	،	0	،	3(3الرسم	والغرافيك	الهنديسهنع1021)3	،	1،	2(4فيزياء	عامة	)2(فيز1040

)3	،	1،	0(3أساسيات	الدوائر	الكهربائيةكهر2010)2	،	0	،	0(2مقدمة	يف	الهندسةهنع1011

)2	،	1،	0(2االقتصاد	الهنديسهنع4010)3	،	1،	0(3الجرب	والهندسة	التحليليةريض1070

)3	،	1،	0(3حساب	التفاضل	والتكاملريض2030)2	،	1،	2(3برمجة	الحاسب	)1(عال1090

)3	،	1،	0(3امليكانيكا	الهندسيةهنع2100)2	،	0،	0(2اإلسالم	وبناء	املجتمع	سلم102

)16	،	5	،	3(17املجموع)15	،	4	،	6(18املجموع

املستوى	السادساملستوى	الخامس

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)2	،	0،	0(2أسس	النظام	السيايس	يف	اإلسالمسلم104)2	،	0،	0(2التحرير	العربيعرب103

)3	،	1،	0(3تحليل	اإلشارات	والنظمكهر3010)2	،	0،	0(2النظام	االقتصادي	يف	اإلسالمسلم103

)3	،	1،	0(3اآلالت	الكهربائية	)1(كهر3350)3	،	1،	0(3املعادالت	التفاضليةريض2040

)3	،	1،	0(3مقدمة	يف	املعالجات	الصغرىكهر3541)3	،	1،	0(3التصميم	املنطقي	كهر2111

)0	،	0،	3(1معمل	املعالجات	الصغرىكهر3551)0	،	0،	3(1معمل	التصميم	املنطقي	كهر2121

كهر3121)3	،	1،	0(3تحليل	الدوائر	الكهربائية	كهر2020
أساسيات	النبائط	والدوائر	

اإللكرتونية
2)0	،1	،	2(

كهر3131)0	،	0،	3(1معمل	الدوائر	الكهربائية	كهر2050
معمل	أساسيات	النبائط	والدوائر	

اإللكرتونية
1)3	،0	،	0(

)3	،	1،	0(3الجرب	الخطيريض2440)3	،	1،	0(3الكهرومغناطيسية	)1(	كهر2030

)16	،	5	،	6(18املجموع)16	،	4	،	6(18املجموع

مقررات العشر مستويات الدراسية:

جدول	رقم		)2(	الخطة	الدراسية	لقسم	الهندسة	الكهربائية	
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املستوى	الثامناملستوى	السابع

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)3	،	1،	0(3أنظمة	التحكم	التلقائيكهر3511الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)0	،	0،	3(1معمل	أنظمة	التحكم	التلقائيكهر3521)3	،	1،	0(3مبادئ	االتصاالتكهر3200

)3	،	1،	0(3االتصاالت	الرقميةكهر3220)3	،	1،	0(3مبادئ	أنظمة	القوى	الكهربائيةكهر3400

)0	،	0،	3(1معمل	االتصاالت	كهر3260)2	،	1،	0(2الكهرومغناطيسية	)2(	كهر2041

كهر3171)2	،	0،	2(2كتابة	التقارير	الفنيةنجم1261
الدوائر	اإللكرتونية	التماثلية	

والرقمية
3)0	،1	،	3(

كهر3191)3	،	1،	0(3الطرائق	الحسابية	يف	الهندسةكهر3561
معمل	الدوائر	اإللكرتونية	التماثلية	

والرقمية
1)3	،0	،	0(

)3	،	1،	0(3الهندسة	الطبيةكهر3611)2	،	1،	0(2القياسات	التماثلية	والرقميةكهر3001

)2	،	1،	0(2إدارة	املشاريع	الهندسيةهنع4020)0	،	0،	3(1معمل	القياسات	التماثلية	والرقميةكهر3021

)14	،	5،	9(17املجموع)15	،	5،	5(16املجموع

املستوى	العارشاملستوى	التاسع

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

-----3اختياري	قسم		كهر****)3	،	1،	0(3معالجة	اإلشارات	الرقميةكهر3240

-----3اختياري	قسم		كهر****-----3اختياري	قسم		كهر****

-----3اختياري	قسم		كهر****-----3اختياري	قسم	كهر****

)1	،	0،	6(3مرشوع	تخرج	)2(كهر4990-----3اختياري	قسم	كهر****

--0التدريب	العمي	)ستون	يوماً(كهر9990)2	،	0،	0(2أخالقيات	مهنة	الهندسةهنع4031

)1	،0	،	0(1مرشوع	تخرج	)1(كهر4980

-----12املجموع-----15املجموع

162	ساعة	معتمدة 	 مجموع	ساعات	الخطة	الدراسية:	
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2-	املجاالت	واملوجات	-	مقررات	اختيارية	)2(1-	االتصاالت	ومعالجة	اإلشارات-	مقررات	اختيارية	)1(
الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)3	،	1	،	0(3الكرتونيات	امليكرويفكهر	4140)3	،	1	،	0(3معالجة	الصور	الرقمية	كهر3281

)3	،	1	،	0(3الهوائيات	وانتشار	املوجاتكهر4230)3	،	1	،	0(3أنظمة	االتصاالتكهر4220

)3	،	1	،	0(3دوائر	ونبائط	امليكرويف	كهر4251)3	،	1	،	0(3شبكات	االتصاالت	كهر4240

)3	،	1	،	0(3اتصاالت	األلياف	البرصية	كهر4271)3	،	1	،	0(3االتصاالت	الالسلكيةكهر4260

كهر4281
معالجة	اإلشارات	الرقمية	يف	

الزمن	الحقيقي	
كهر4291  )3	،	1	،	0(3

 MIC,	امليكرويف	دوائر	تصميم
 MMIC

3)0	،	1	،	3(

3-	تصميم	دوائر	االلكرتونيات	الدقيقة	-	مقررات	
اختيارية	)3(

  4-	هندسة	القوى	واآلالت	الكهربية	-	مقررات	اختيارية	)4(

كهر4111
مواد	االلكرتونيات	الدقيقة	متناهية	

الصغر
الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم)3	،	1،	0(3

كهر4121
تصميم	الدوائر	املتكاملة	التماثلية	

والرقمية	
)3	،	1،	0(3اآلالت	الكهربائية	)2(		كهر3360)3	،	1،	0(3

كهر4131
االلكرتونيات	االستهالكية		

والصناعية	
)0	،	0،	3(1معمل	اآلالت	الكهربائيةكهر3370)3	،	1،	0(3

)3	،	1،	0(3تحليل	أنظمة	القدرةكهر	3410)3	،	1،	0(3الكرتونيات	االتصاالت	كهر4151

)0	،	0،	3(1معمل	القدرة	الكهربائيةكهر3420)2	،	1،	0(2تصميم	الدوائر	املتكاملة	VLSI كهر4170

كهر4180
معمل	تصميم	الدوائر	املتكاملة	

 VLSI
)3	،	1،	0(3الكرتونيات	القوىكهر4321)0	،	0،	3(1

)0	،	0،	3(1معمل	الكرتونيات	القوى	كهر4331

كهر4430
التشغيل	والتحكم	يف	نظم	القوى	

الكهربائية
3)0	،1	،	3(

)3	،	1،	0(3نظم	التحريك	الكهربية	والتحكم	كهر4451

6-	القياسات	والهندسة	الطبية	-	مقررات	اختيارية		)6(5-	النظم	والتحكم	-	مقررات	اختيارية	)5(

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)3	،	1،	0(3املشغالت	واملستشعرات	كهر4621)3	،	1،	0(3نظم	التحكم	الرقميةكهر4511

)3	،	1،	0(3االلكرتونيات	الطبية	واملستشعرات	كهر4631)3	،	1،	0(3نظم	التحكم	الصناعية	كهر4521

)3	،	1،	0(3أجهزة	القياسات	الطبية	كهر4641)0	،	0،	3(1معمل	نظم	التحكم	الصناعية	كهر4531

كهر4541
مقدمة	يف	النظم	املشوشة	

والشبكات	العصبية	
)3	،	1،	0(3أجهزة	الفحص	األوتوماتيكي	كهر4651)3	،	1،	0(3

)3	،	1،	0(3نظم	التصوير	الطبي	كهر4661)3	،	1،	0(3تصميم	ومحاكاة	نظم	التحكم	كهر4551

)3	،	1،	0(3امليكاترونيات	كهر4561

جدول	رقم	)3(:-	مقررات	متطلب	قسم	الهندسة	الكهربائية	االختيارية
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المعامل والمختبرات:
جرى	تجهيز	القسم	بعدد	من	املختربات	التي	تهدف	إىل	تعزيز	
املعارف	النظرية	بالتجربة	العملية	يف	تخصصات	الهندسة	

الكهربائية.



35

  معمل الدوائر الكهربائية

معمل المعالجات الصغرى

معمل التصميم المنطقي

معمل اإللكترونيات
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معمل االتصاالتمعمل القياسات التماثلية والرقمية

معمل تصميم الدوائر المتكاملة معمل أنظمة التحكم التلقائي
VLSI
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معمل إلكترونيات القويمعمل اآلالت الكهربية

 12-7-18
معمل محاكاة نظم القوى الكهربية
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أقسام الكلية
قسم الهندسة المدنية 
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مقدمة:

ــىل	 ــات	ع ــة	بالجامع ــات	الهندس ــام	يف	كلي ــرق	األقس ــن	أع ــة	م ــة	املدني ــم	الهندس ــرب	قس يعت
ــية	 ــطة	الهندس ــم	األنش ــمولية	ملعظ ــن	ش ــذا	االختصــاص	م ــا	له ــك	مل ــي	وذل ــتوى	العامل املس
ــدس	 ــل	املهن ــات	املتخصصــة	بالهندســة.	فعم ــة	والهيئ ــات	الحكومي ــي	تمارســها	الجه الت
ــرص	–	يف	 ــر	ال	الح ــبيل	الذك ــىل	س ــة	–	ع ــب	املتمثل ــن	الجوان ــرا	م ــمل	كث ــي	يش املدن
تصميــم	وإنشــاء	وصيانــة	املنشــآت	الهندســية	املختلفــة	كاملبانــي	الخرســانية	واملعدنيــة	
والجســور	والطــرق	وخطــوط	الســكك	الحديديــة	والخزانــات	والســدود	وشــبكات	ميــاه	
الــرشب	والــري	والــرصف	الزراعــي	والصحــي.	كمــا	يلعــب	املهنــدس	املدنــي	دوراً	بــارزاًً	
يف	تصميــم	وإدارة	أنظمــة	النقــل	املختلفــة،	والســالمة	املروريــة	وكذلــك	العنايــة	بمــوارد	
امليــاه	املختلفــة	مــن	ناحيــة	هندســية،	وطــرق	معالجــة	ميــاه	الــرصف	الصحــي	وإعــادة	
اســتخدامها،	وكذلــك	إيجــاد	الحلــول	ملشــاكل	الرتبــة	وتقويتهــا	مــن	الناحيــة	اإلنشــائية،	

ــف	وأســاليب	التشــييد. وإدارة	املشــاريع	الهندســية	وحســاب	التكالي

وقــد	صممــت	الخطــة	الدراســية	ملرحلــة	البكالوريــوس	بكليــة	الهندســة	لتحقــق	هــذه	الشــمولية	
يف	وظيفــة	املهنــدس	املدنــي	ولتُمكــن	الطالــب	مــن	القــدر	الــكايف	واملناســب	واملتــوازن	مــن	املعــارف	
واملهــارات	والقــدرات	يف	كل	فــرع	مــن	فــروع	هــذا	االختصــاص،	مــن	خــالل	مجموعــة	متكاملــة	مــن	
متطلبــات	الجامعــة	التثقيفيــة	ومتطلبــات	الكليــة	مــن	مقــررات	العلــوم	األساســية	والهندســة	العامــة	

إضافــًة	إىل	مجموعــة	مــن	مقــررات	القســم	اإلجباريــة.

ولغــرض	إعطــاء	الطالــب	فرصــة	التعمــق	يف	أحــدث	مجــاالت	الهندســة	املدنيــة،	تســمح	لــه	الخطــة	
باختيــار	عــدد	مــن	املقــررات	الدراســية	مــن	مجموعــات	مختلفــة	مــن	املقــررات	املعمقــة	االختياريــة	

طبقــا	مليولــه	الشــخصية.

رئيس قسم الهندسة المدنية
د. فريح بن شريده العنزي
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الرؤية والرسالة واألهداف:

اإلسهام	يف	تقدم	املجتمع	من	خالل:

• تقديم	مستوى	هندسة	مدنية	عايل	الجودة	يخرج	كوادر	هندسية	ذات	قدرات	تنافسية	و	إبداعية.	

• ــور		 ــة	التط ــع	عجل ــاهم	يف	دف ــا	يس ــاة	بم ــتوى	الحي ــدة	لتحســن	مس ــول	جدي ــدم	حل ــث	تق ــي	بحي ــث	العلم ــر	البح تطوي
ــتدامة. ــة	املس ــادي	و	التنمي االقتص

• توفــر	مصــدر	ثــري	وفعــال	للخــربات	الهندســية	املؤهلــة	للخدمــة	بمــا	يتناســب	مــع	حاجــات	الســوق	و	التطــور	املصاحــب		
مــن	خــالل	التدريــب	و	تقديــم	االستشــارات	للهيئــات	الحكوميــة	و	الصناعيــة	محليــا	وإقليميــا	ودوليــا.

الرؤية:

الرسالة:

نحو	التميز	يف	الخريج	و	التعليم	والبحث	العلمي	و	خدمة	املجتمع	يف	مجال	الهندسة	املدنية	.

يهدف	برنامج	الهندسة	املدنية	إىل:-

تخريــج	مهندســن	يتمتعــون	بمعرفــة	رضوريــة	ومهــارات	تؤهلهــم	الســتيعاب	املســتجدات	الحديثــة	يف	مجــال	الهندســة	املدنية	. )
و	التعامــل	معهــا	بصــورة	بنّاءة.	

ــر	للخطــة	. ) ــم	و	التطوي ــة	املســتمرة	و	التقيي ــن	خــالل	املراجع ــة	م ــدة	يف	مجــاالت	الهندســة	املدني ــات	الجدي ــة	التطبيق مواكب
الدراســية.

تشجيع	الدراسات	و	البحوث	العلمية	التي	تساهم	يف	معالجة	املشاكل	الهندسية	املحلية	و	اإلقليمية	و	الدولية.. )

ــن	. ) ــاءة	كل	م ــع	كف ــة	لرف ــة	ودولي ــة	و	إقليمي ــات	محلي ــوث	و	رشكات	و	مؤسس ــز	بح ــات	ومراك ــع	جامع ــة	م تأســيس	رشاك
ــي. ــث	العلم ــة	والبح ــة	التعليمي العملي

األهداف:



42

مخرجات البرنامج التعليمية:

الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:

تتلخص	املخرجات	التعليمية	لربنامج	الهندسة	املدنية	يف	كلية	الهندسة	بالخرج	يف	تمكن	الخريج	مــن:

القدرة	عىل	تطبيق	املعرفة	يف	الرياضيات	و	العلوم	والهندسة،. )

القدرة	عىل	تصميم	وإجراء	التجارب	وكذلك	تحليل	وتفسر	النتائج،. )

القدرة	عىل	تصميم	عنرص	أو	عملية	أو	نظام	لتحقيق	غاية	معينة،. )

القدرة	عىل	العمل	يف	فرق	متعددة	االختصاصات	و	الخلفيات	العلمية،. )

القدرة	عىل	تحديد	و	صياغة	وحل	املشاكل	الهندسية،. )

املعرفة	باملسؤوليات	األخالقية	واملهنية،. )

القدرة	عىل	االتصال	والتواصل	بكفاءة	مع	اآلخرين	بما	يف	ذلك	فرق	العمل	املختلفة،. 7

التعليم	الواسع	الرضوري	لفهم	تأثر	الحلول	الهندسية	عىل	املجتمع،. 8

اإلدراك	بالحاجة	إىل	التعلم	املستمر	والقدرة	عىل	االنخراط	يف	مجاالته،. 9

	اإلملام	التام	بالقضايا	واملشكالت	املعارصة،. 0)

	القدرة	عىل	استخدام	األساليب	واملهارات	والوسائل	الهندسية	الرضورية	ملزاولة	مهنة	الهندسة.. ))

يمنح	القسم	درجة	بكالوريوس	العلوم	يف	الهندسة	املدنية.	
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الخطة الدراسية
تتكــون	متطلبــات	الحصــول	عــىل	درجــة	بكالوريــوس	العلــوم	يف	الهندســة	املدنيــة	مــن	كليــة	الهندســة	مــن	162	وحــدة	دراســية	
معتمــدة	يف	خمــس	ســنوات	دراســية	مقســمة	عــىل	عــرشة	فصــول	دراســية	بمعــدل	فصلــن	دراســين	لــكل	ســنة	منهــا	باإلضافــة	
إىل60	يــوم	مــن	التدريــب	امليدانــي.	و	يتــم	توزيــع	املتطلبــات	عــىل	النحــو	املبــن	يف	الجــدول	رقــم	)4(.	حيــث	يختــار	الطالــب	
تخصــص:	»الهندســة	املدنيــة«	والــذي	يتضمــن	87	وحــدة	دراســية	وتشــمل	مقــررات	تخصصيــة	ُمتقدمــة.	وتتــوزع	متطلبــات	

القســم	كمــا	يــي:	

)1(	75	ساعة	مقررة	إجبارية	واملطروحة	من	قبل	قسم	الهندسة	املدنية،	كما	هو	مبن	يف	الجدول	رقم	)5(.

)2(	12	ســاعة	مقــررة	مــن	املقــررات	االختياريــة	)اختيــاري(	وذلــك	مــن	املقــررات	املطروحــة	مــن	قبــل	قســم	الهندســة	املدنيــة،	
كمــا	هــو	مبــن	يف	الجــدول	رقــم	)6(.

جدول	رقم	)4(	توزيع	الساعات	املعتمدة	للحصول	عىل	درجة	بكالوريوس	العلوم	يف	الهندسة	املدنية

متطلبــات الحصــول علــى درجــة بكالوريــوس العلــوم فــي 
الهندســة المدنيــة:

 

الساعات	املعتمدة	املتطلبات

اإلجبارية

املجموع	بالساعاتالساعات	املعتمدة	االختيارية

12---12متطلبات	الجامعة

63---63متطلبات	الكلية

751287متطلبات	القسم

15012162املجموع
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مقررات العشر مستويات الدراسية:

املستوى	الثاني-تحضريةاملستوى	األول-تحضرية
الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)2	،	0	،	0(2املهارات	اللغويةعرب101)3	،	1	،	0(3حساب	التفاضلريض0501

)2	،	0	،	0(2املدخل	إىل	الثقافة	اإلسالميةسلم101----3مهارات	القراءةنجم1210

)3	،	1،	2(4فيزياء	عامة	)1(فيز1010----3مهارات	الكتابةنجم1220

)3	،	1،	0(3حساب	التكاملريض1060----3مهارات	االستماعنجم1230

)2	،	0	،	0(2مهارات	االتصالعلم1400----3مهارات	الحاسب	اآليلتقن1400

----3اإلنجليزية	للتخصصات	العلميةنجم1604

16املجموع15املجموع

املستوى	الرابعاملستوى	الثالث
الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

احص3201)3	،	1،	2(4كيمياء	عامة	)1(كيم1010
مقدمة	يف	االحتماالت	واإلحصاء	

الهنديس
3)0	،	1	،	3(

)2	،	0	،	3(3الرسم	والغراافيك	الهنديسهنع1021)3	،	1،	2(4فيزياء	عامة	)2(فيز1040

)3	،	1	،	0(3الطرائق	العدديةريض2540)2	،	0	،	0(2مقدمة	يف	الهندسةهنع1011

)2	،	1	،	0(2االقتصاد	الهنديسهنع4010)3	،	1،	0(3الجرب	والهندسة	التحليليةريض1070

)3	،	1	،	0(3حساب	التفاضل	والتكاملريض2030)2	،	1،	2(3برمجة	الحاسب	)1(عال1090

)3	،	1	،	0(3االستاتيكاهنع2010)2	،	0،	0(2اإلسالم	وبناء	املجتمع	سلم102

)16	،	5	،	3(17املجموع)15	،	4	،	6(18املجموع

املستوى	السادساملستوى	الخامس

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

) 2،		0،	0(2أسس	النظام	السيايس	يف	اإلسالمسلم104) 2،		0،	0	(2التحرير	العربيعرب103

)3	،	1	،	0(3ميكانيكا	املوائعهمد3210)1	،	0	،	3(2إنشاء	املبانيهمد3101

همد3231)2،	0،	0(2النظام	االقتصادي	يف	اإلسالمسلم103
معمل	ميكانيكا	املوائع	

والهيدروليكا	
1)3	،	0	،	0(

همد3511)3	،	1	،	0(3املعادالت	التفاضليةريض2040
تكنولوجيا	الخرسانة	ومواد	

التشييد
3)0	،	1	،	3(

همد3521)3	،	1	،	0(3ميكانيكا	املوادهمد3020
معمل	تكنولوجيا	الخرسانة	ومواد	

التشييد
1)3	،	0	،	0(

)2	،	1	،	0(2أنظمة	النقلهمد3331)3	،	1	،	0(3الديناميكاهنع2020

)3	،	1	،	0(3التحليل	اإلنشائي		)I(همد3610)0	،	0	،	3(1معمل	املساحةهمد2321

)2	،	1	،	0(2املساحةهمد2311

)13	،	4	،6(15املجموع)16	،	4	،	6(18املجموع

	جدول	رقم	)5(	الخطة	الدراسية	لقسم	الهندسة	املدنية
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	جدول	رقم	)5(	الخطة	الدراسية	لقسم	الهندسة	املدنية
املستوى	الثامناملستوى	السابع

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)2	،	1	،	0(2مواد	وتصميم	الرصفهمد4311)3	،	1	،	0(3الهيدروليكا	والهيدرولوجيهمد3221

)0	،	0	،	3(1معمل	هندسة	الطرق	همد4321)3	،	1	،	II( 3)0(	التحليل	اإلنشائي		همد4610

)3	،	1	،	0(3االحياء	الدقيقةهمد4440)3	،	1	،	I( 3)0(خرسانة	مسلحة		همد4710

)2	،	0	،	2(2كتابة	التقارير	الفنيةنجم1261)3	،	1	،	0(3الهندسة	الجيوتقنيةهمد4831

)3	،	1	،	II( 3)0(خرسانة	مسلحة		همد4720)0	،	0	،	3(1معمل	الهندسة	الجيوتقنيةهمد4841

)3	،	1	،	0(3هندسة	األساساتهمد4851)3	،	1	،	0(3هندسة	الطرق	واملرورهمد4350

)2	،	1	،	0(2إدارة	املشاريع	الهندسيةهنع4020

)14	،	5،	9(16املجموع)15	،	5	،	3(16املجموع

املستوى	العارشاملستوى	التاسع

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)3	،	1	،	0(3معدات	وأساليب	التشييدهمد4170)2	،	0	،	0(2أخالقيات	مهنة	الهندسةهنع4031

)3	،	1	،	0(3اختياري	قسم	همد***)3	،	1	،	0(3إنشاءات	معدنيةهمد4730

)3	،	1	،	0(3اختياري	قسم	همد***)0	،	0	،	3(1معمل	الهندسة	الصحية	همد4451

همد	4461
أنظمة	مصادر	املياه	والرصف	

الصحي
)3	،	1	،	0(3اختياري	قسم	همد***)3	،	1	،	0(3

)1	،	0	،	II( 3)4(	مرشوع	تخرج		همد4990)3	،	1	،	0(3معالجة		املياة	ومياة	الرصف	همد4471

0التدريب	العمي	)شهرين(همد999)3	،	1	،	0(3اختياري	قسم	همد***

)0	،	0	،	I( 1)3(	مرشوع	تخرج		همد4980

)13	،	4	،	4(15املجموع) 14،	4	،	3(16املجموع

162	ساعة	معتمدة 	 مجموع	ساعات	الخطة	الدراسية:	
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2-	هندسة	مصادر	املياه	-	مقررات	اختيارية	)2(1-		هندسة	التشييد	-	مقررات	اختيارية	)1(

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

3تقدير	مشاريع	التشييدهمد4141
	،	1	،	3(
)0

)3	،	1	،	0(3املنشآت	املائيةهمد	4230

3مواصفات	وعقود	التشييدهمد	4161
	،	1	،	3(
)0

)3	،	1	،	0(3هندسة	الري	والرصفهمد	4251

همد	4181
تخطيط	وتنظيم	وجدولة	

مشاريع	التشييد
3

	،	1	،	3(
)0

)3	،	1	،	0(3هندسة	املياه	الجوفيةهمد4261

3أساليب	تشييد	متقدمهمد4191
	،	1	،	3(
)0

همد	4271
تخطيط	وإدارة	املوارد	

املائية
3)0	،	1	،	3(

4-	هندسة	البيئة	-	مقررات	اختيارية	)4(3-	هندسة	املواصالت	-	مقررات	اختيارية	)3(
الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم)3	،	1،	0(3هندسة	وتخطيط	املرورهمد	4361

)3	،	1،	0(3التصميم	والتحكم	يف	تلوث	الهواءهمد	4481)3	،	1،	0(3تخطيط	النقل	يف	املدن	واملناطقهمد4371

همد	4381
أنظمة	املعلومات	الجغرافية	يف	

الهندسة
)0	،	0،	3(1تقنية	املخلفات	الصلبةهمد4491)3	،	1،	0(3

6-	الهندسة	الجيوتقنية	-	مقررات	اختيارية		)6(5-	هندسة	اإلنشاءات	-	مقررات	اختيارية	)5(

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

همد4741
تحملية	وتقييم	وإصالح	املنشآت	

الخرسانية
)3	،	1،	0(3الهندسة	الجيوتقنية	التطبيقيةهمد	4861)3	،	1،	0(3

)3	،	1،	0(3تثبيت	الرتبة	وتحسينهاهمد	4871)3	،	1،	0(3تصميم	خرسانة	مسبقة	اإلجهادهمد4751

)3	،	1،	0(3منشآت	الرتبة	واألساساتهمد	4881)3	،	1،	0(3تحليل	وتصميم	إنشائي	متقدمهمد	4761

)3	،	1،	0(3ميكانيكا	الصخورهمد4891)3	،	1،	0(3مقدمة	يف	هندسة	الزالزلهمد	4771

7-	مواضيع	خاصة	وتطبيقات	الحاسوب	-	مقررات	
اختيارية	)7(

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

همد4911
تطبيقات	الحاسوب	يف	الهندسة	

املدنية
3)0	،1	،	3(

)3	،	1،	0(3مواضيع	خاصة	يف	الهندسة	املدنيةهمد4971

جدول	رقم	)6(	مقررات	متطلب	قسم	الهندسة	املدنية	االختيارية
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معمل الهندسة  الصحية والبيئة

معمل الهندسة الجيوتقنية والتربة

معمل تكنولوجيا الخرسانة ومواد التشييد

معمل هندسة المرور والطرق

المعامل والمختبرات:
جرى	تجهيز	القسم	بعدد	من	املختربات	التي	تهدف	إىل	تعزيز	املعارف	النظرية	بالتجربة	العملية	يف	تخصصات	الهندسة	املدنية.
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معمل هندسةالمساحةمعمل ميكانيكا الموائع والهيدروليكا

معمل إنشاء المباني والحاسب اآلليمعمل ميكانيكا الصخور
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معمل هندسةالمساحة
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أقسام الكلية
قسم الهندسة الميكانيكية 
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مقدمة :

ــة	 ــاالت	الهندس ــر	مج ــة	أكث ــة	امليكانيكي ــت	الهندس ــا	كان ربم
ــر	يف	 ــدة	تؤث ــة	عدي ــاالت	فرعي ــىل	مج ــتمل	ع ــاً	إذ	تش تنوع
كافــة	نواحــي	الحيــاة	املعــارصة.	وتعتــرب	الهندســة	
امليكانيكيــة	علــم	وفــن	يف	صياغــة	املنظومــات	واملكونــات	
ــا	 ــم	فيه ــا	والتحك ــا	وتطويره ــة	وتصميمه امليكانيكي
وتحويــل	الطاقــة	إىل	منتــج	مفيــد.	يعمــل	املهندســون	
ــات	 ــات	وعملي ــر	آالت	ومنتج ــىل	تطوي ــون	ع امليكانيكي
جديــدة	واعــدة		وبالتــايل	توفــر	حيــاة	أفضــل	للبــرش	
ــب	 ــون	بالجوان ــم	معني ــورة.	وه ــاء	املعم ــة	أنح يف	كاف
التقنيــة	واالقتصاديــة	واإلنســانية	والقانونيــة	يف	تصميــم	

ــي	 ــدس	امليكانيك ــاج	املهن ــتخدامها.	يحت ــم	واس منتجاته
إىل	إعــداد	واف	يف	الفيزيــاء	والكيميــاء	واملــواد	الهندســية	

ــكا	 ــع	وميكاني ــاليب	التصني ــكا	وأس ــواد	وامليكاني ــكا	امل وميكاني
املوائــع	والدوائــر	الكهربائيــة	واإللكرتونيــة	وكذلــك	إىل	خــربة	يف	التصميــم	واملختــربات.

مشرف قسم الهندسة الميكانيكية
د. الحبيب محمد بن باشة
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الرؤية والرسالة واألهداف

تتمثــل	مهمــة	قســم	الهندســة	امليكانيكيــة	يف	إعــداد	املهنــدس	الخريــج	للعمــل	يف	مختلــف	املجــاالت	الواقعــة	ضمــن	
ــا	 ــا	وتطويره ــة	وتصميمه ــات	امليكانيكي ــات	واملكون ــة	املنظوم ــن	صياغ ــم	وف ــن	عل ــي	يتق ــاق	التخصــص	و	لك نط
ــاً	يف	 ــداداً	وافي ــدس	امليكانيكــي	إع ــداد	املهن ــوم	القســم	بإع ــد.	ويق ــة	إىل	شــغل	مفي ــل	الطاق ــا	وتحوي ــم	فيه والتحك
املــواد	الهندســية	وميكانيــكا	املــواد	وميكانيــكا	اآلالت	وأســاليب	التصنيــع	والديناميــكا	الحراريــة	و	ميكانيــكا	املوائــع	
ــربات	 ــم	واملخت ــربة	يف	التصمي ــارات	والخ ــاء	امله ــة	إىل	بن ــاه	باإلضاف ــة	املي ــواء	و	تحلي ــف	اله ــك	و	تكيي و	امليكاتروني

ــة. امليكانيكي

الرؤية:

الرسالة:

خدمة	املجتمع	يف	املجاالت	املتصلة	بالهندسة	امليكانيكية	عرب	تكوين	مهندسن	مبدعن	و	متميزين.

تتمثل	أهداف	برنامج	الهندسة	امليكانيكية	يف:

ممارسة	الهندسة	امليكانيكية	ىف	الصناعة	واملؤسسات	الحكومية.	. )

السعى	ملناصب	قيادية	ىف	حياتهم	املهنية.. )

السعى	للتسجيل	الهندىس	ىف	املنظمات	املهنية	املحلية	والدولية.. )

متابعة	الدراسات	العليا	ىف	مجال	الهندسة	امليكانيكية.. )

األهداف:
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مخرجات البرنامج التعليمية

الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:

	القدرة	عىل	تطبيق	املعرفة	يف	الرياضيات	والعلوم	والهندسة.. )

	القدرة	عىل	تصميم	وإجراء	التجارب	وكذلك	تحليل	وتفسر	النتائج.. )

	القدرة	عىل	تصميم	نظام	أو	عنرص	أو	عملية	لتحقيق	غاية	معينة.. )

	القدرة	عىل	العمل	يف	فرق	متعددة	االتجاهات	أو	الخلفيات	العلمية.. )

	القدرة	عىل	تحديد	وصياغة	وحل	املشاكل	الهندسية.. )

	معرفة	املسئوليات	األخالقية	واملهنية.. )

	القدرة	عىل	االتصال	بكفاءة.. 7

	التعليم	الواسع	الرضوري	لفهم	تأثر	الحلول	الهندسية	عىل	املجتمع.. 8

	إدراك	الحاجة	للتعلم	املستمر	والقدرة	عىل	االنخراط	يف	مجاالته.. 9

	املعرفة	الكافية	بالقضايا	واملشكالت	املعارصة.. 0)

	القدرة	عىل	استخدام	األساليب	واملهارات	والوسائل	الهندسية	الرضورية	ملزاولة	مهنة	الهندسة.. ))

	يمنح	القسم	درجة	بكالوريوس	العلوم	يف	الهندسة	امليكانيكية.
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الخطة الدراسية
تتكــون	متطلبــات	الحصــول	عــىل	درجــة	بكالوريــوس	العلــوم	يف	الهندســة	امليكانيكيــة	مــن	كليــة	الهندســة	مــن	162	وحــدة	دراســية	
معتمــدة	يف	خمــس	ســنوات	دراســية	مقســمة	عــىل	عــرشة	فصــول	دراســية	بمعــدل	فصلــن	دراســين	لــكل	ســنة	منهــا	باإلضافــة	إىل60 
يــوم		مــن	التدريــب	امليدانــي.	و	يتــم	توزيــع	املتطلبــات	عــىل	النحــو	املبــن	يف	الجــدول	رقــم	)7(.	حيــث	يختــار	الطالــب	تخصــص:	
»الهندســة	امليكانيكيــة«	والــذي	يتضمــن	87	وحــدة	دراســية	وتشــمل	مقــررات	تخصصيــة	ُمتقدمــة.	وتتــوزع	متطلبــات	القســم	كمــا	

يــي:	

72	ساعة	مقررة	إجبارية	واملطروحة	من	قبل	قسم	الهندسة	امليكانيكية،	كما	هو	مبن	يف	الجدول	رقم	)8(. 	)1(

15	ســاعة	مقــررة	مــن	املقــررات	االختياريــة	)اختيــاري(	وذلــك	مــن	املقــررات	املطروحــة	مــن	قبــل	قســم	الهندســة	امليكانيكية،	 	)2(
كمــا	هــو	مبــن	يف	الجــدول	رقــم	)9(.

وتجــدر	اإلشــارة	إىل	أنــه	يتعــن	عــىل	الطالــب،	باإلضافــة	إىل	مــا	ســبق	أن	يتلقــى	تدريبــاً	ميدانيــاً	لفــرتة	ســتن	يومــاً	بعــد	أن	يكمــل	
بنجــاح	96	وحــدات	دراســية.	يهــدف	هــذا	التدريــب	إىل	التقريــب	بــن	الدراســة	يف	القســم	والعمــل	الهنــديس	املهنــي	يف	القطاعــن	العــام	
ــم	 ــة،	ويت ــم	التدريــب	خــالل	اإلجــازة	الصيفي ــة	عــىل	جهــات	التدريــب	باالتفــاق	معهــا.	يت والخــاص.	ويقــوم	القســم	بتوزيــع	الطلب

التوزيــع	عــىل	أســاس	رغبــة	الطالــب	والفــرص	املتاحــة	لــه.

جدول	رقم	)7(	توزيع	الساعات	املعتمدة	للحصول	عىل	درجة	بكالوريوس	العلوم	يف	الهندسة	امليكانيكية	

بكالوريــوس  درجــة  علــى  الحصــول  متطلبــات 
: الميكانيكيــة  الهندســة  فــي  العلــوم 

 

الساعات	املعتمدة	املتطلبات
اإلجبارية

املجموع	بالساعاتالساعات	املعتمدة	االختيارية

12---12متطلبات	الجامعة

63---63متطلبات	الكلية

721587متطلبات	القسم

14715162املجموع
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مقررات العشر مستويات الدراسية:

املستوى	الثاني-تحضريةاملستوى	األول-تحضرية

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

3حساب	التفاضلريض1050
	،	1	،	3(
)0

)2	،	0	،	0(2املهارات	اللغويةعرب101

سلم101----3مهارات	القراءةنجم1210
املدخل	إىل	الثقافة	

اإلسالمية
2)0	،	0	،	2(

)3	،	1،	2(4فيزياء	عامة	)1(فيز1010----3مهارات	الكتابةنجم1220
)3	،	1،	0(3حساب	التكاملريض1060----3مهارات	االستماعنجم1230
)2	،	0	،	0(2مهارات	االتصالعلم1400----3مهارات	الحاسب	اآليلتقن1400

16املجموع15املجموع

املستوى	الرابعاملستوى	الثالث
الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم)3	،	1،	2(4كيمياء	عامة	)1(كيم1010

احص3201)3	،	1،	2(4فيزياء	عامة	)2(فيز1040
مقدمة	يف	االحتماالت	واإلحصاء	

الهنديس
3)0	،1	،	3(

)2	،	0	،	3(3الرسم	والغرافيك	الهنديسهنع1021)2	،	0	،	0(2مقدمة	يف	الهندسةهنع1011

)3	،	1،	0(3حساب	التفاضل	والتكاملريض2030)3	،	1،	0(3الجرب	والهندسة	التحليليةريض1070

همك2331)2	،	1،	2(3برمجة	الحاسب	)1(عال1090
مبادئ	وتطبيقات	العمليات	

الصناعية
1)0	،	0	،	1(

همك2341)2	،	0،	0(2اإلسالم	وبناء	املجتمع	سلم102
معمل	مبادئ	وتطبيقات	العمليات	

الصناعية
1)3	،	0	،	0(

)16	،	5	،	3(17املجموع)15	،	4	،	6(18املجموع

جدول	رقم	)8(	الخطة	الدراسية	لقسم	الهندسة	امليكانيكية
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جدول	رقم	)8(	الخطة	الدراسية	لقسم	الهندسة	امليكانيكية

املستوى	السادساملستوى	الخامس

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)3	،	1	،	0(3الطرائق	العدديةريض2540 )2	،	0،	0(2التحرير	العربيعرب103

)3	،	1	،	0(3أساليب	التصنيعهمك3351)3	،	1،	0(3املعادالت	التفاضليةريض2040

)0	،	0	،	3(1معمل	أساليب	التصنيعهمك3361)3	،	1	،	0(3الديناميكاهنع2020

همك2421 
الرسم	الهنديس	امليكانيكي	

باستخدام	الحاسب
)2	،	1	،	0(2ميكانيكا	اآلالتهمك3651)2	،	0	،	0(2

همك2431
معمل	الرسم	الهنديس	امليكانيكي	

باستخدام	الحاسب
)0	،	0	،	3(1معمل	ميكانيكا	اآلالتهمك3661)0	،	0	،	3(1

)3	،	1	،	0(3الديناميكا	الحرارية	)2(همك3720)3	،	1	،	0(3ميكانيكا	املوادهمك2581

همك2591
معمل	هندسة	املواد		وميكانيكا	

املواد
)4	،	1	،	0(4ميكانيكا	املوائعهمك3851)0	،	0	،	3(1

)0	،	0	،	3(1معمل	الحرارة	واملوائع	)1(همك3830)3	،	1	،	0(3الديناميكا	الحرارية	)1(همك3710

)15	،	5	،	9(18املجموع)16	،	4	،	6(18املجموع

املستوى	الثامناملستوى	السابع

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)3	،	1	،	0(3التصميم	الهنديس	امليكانيكيهمك3431)2	،	0،	0(2أسس	النظام	السيايس	يف	اإلسالمسلم104

)2	،	1	،	0(2االهتزازات	امليكانيكيةهمك4651)3	،	1	،	0(3انتقال	الحرارةهمك3740

)2	،	1	،	0(2التربيد	وتكييف	الهواءهمك4751)0	،	0	،	3(1معمل	الحرارة	واملوائع	)2(همك3870

)3	،	1	،	0(3امليكاترونياتهمك4621)3	،	1	،	0(3الدوائر	واملكائن	الكهربائية			كهر3080

)0	،	0	،	3(1معمل	امليكاترونياتهمك4631)3	،	1	،	0(3ديناميكا	املنظومات	والتحكمهمك3601

-3مقرر	اختياريهمك***)0	،	0	،	3(1معمل	الديناميكا	والتحكمهمك3621

)2	،	1،	0(2االقتصاد	الهنديسهنع4010)2	،	1	،	0(2القياس	و	املعداتهمك3441

)0	،	0	،	3(1معمل	القياس	و	املعداتهمك3451

-16املجموع)13	،	4	،	9(16املجموع

املستوى	العارشاملستوى	التاسع

)2	،	0،	0(2النظام	االقتصادي	يف	اإلسالمسلم103)2	،	0،	2(2كتابة	التقارير	الفنيةنجم1261

)2	،	0،	0(2أخالقيات	مهنة	الهندسةهنع4031)2	،	1	،	0(2محطات	القوىهمك4731

)2	،	1،	0(2إدارة	املشاريع	الهندسيةهنع4020)2	،	1	،	0(2التحليةهمك4741

-3مقرر	اختياريهمك***-3مقرر	اختياريهمك***

 )1	،	0	،	6(3مرشوع	التخرج	)2(همك4990-3مقرر	اختياريهمك***

--0التدريب	العمي	)ستون	يوماً(همك9990-3مقرر	اختياريهمك***

)0	،	0	،	3(1مرشوع	التخرج	)1(همك4970

-----12املجموع-----16املجموع

162	ساعة	معتمدة 	 مجموع	ساعات	الخطة	الدراسية:	
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-1	التصميم	و	التصنيع	-	مقررات	اختيارية	)1(-1	التصميم	و	التصنيع	-	مقررات	اختيارية	)1(
الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

همك1134
استخدام	الحاسب	اآليل	يف	
التصميم	والتصنيع	

همك4381)2, 1, 0(2
التصنيع	املتكامل	بواسطة	

الحاسوب
3)0	،	1	،	3(

)3	،	1	،	0(3تصميم	ماكينات	التشغيلهمك4431)3, 1, 0(3نظرية	قطع	املعادنهمك4321

همك4331
تكنولوجيا	اللحام	و	

التوصيل	
همك4441)3, 1, 0(3

مقدمة	يف	النمذجة	و	
املحاكاة

3)0	،	1	،	3(

همك4351
معمل	استخدام	الحاسب	
يف	التصميم	والتصنيع

همك4481)0, 0, 3(1
التحليل	باستخدام	
العنارص	املحدودة

3)0	،	1	،	3(

همك4361
تصميم	األجهزة	والزرعات	

الطبية
)3	،	1	،	0(3تصميم	و	تطوير	املنتجهمك4491)3, 0, 0(3

)3, 1, 0(3التزييت	واالحتكاكهمك4371

-2	هندسة	املواد	-	مقررات	اختيارية	)2(-2	هندسة	املواد	-	مقررات	اختيارية	)2(
الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)3	،	1،	0(3املواد	املركبة	املتقدمةهمك4551)3	،	1،	0(3السلوك	امليكانيكي	للموادهمك4511

)0	،	0،	3(3مقدمة	يف	مواد	النانوهمك4561)3	،	1،	0(3الديناميكا	الحرارية	للموادهمك4521

)2	،	1،	0(2تصنيع	املواد	النانوميرتيةهمك4571)3	،	1،	0(3ميكانيكا	الكرس	والكللهمك4531

)0	،	0،	3(1معمل	تقنية	النانوهمك4581)3	،	1،	0(3ميتالوروجيا	املساحيقهمك4541

-3	امليكاترونيات	-	مقررات	اختيارية	)3(-3	امليكاترونيات	-	مقررات	اختيارية	)3(

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

كهر3591)3	،	1،	0(3املجالالت	الكهرومغناطيسيةكهر3031
معمل	مقدمة	يف	نظم	املعالجات	

الصغرى
1)3	،0	،	0(

)3	،	1،	0(3املشغالت	و	إلكرتونيات	القوى	كهر4101)2	،	1،	0(2إلكرتونيات	كهر3101

)2	،	1،	0(2مقدمة	يف	نظم	التحكم	الصناعيةكهر4571)0	،	0،	3(1معمل	إلكرتونياتكهر3111

كهر4581)2	،	1،	0(2مقدمة	يف	التصميم	املنطقيكهر3151
معمل	مقدمة	يف	نظم	التحكم	

الصناعية
1)3	،0	،	0(

)3	،	1،	0(3	تصميم	اآلليات	الذكيةكهر4591)0	،	0،	3(1معمل	مقدمة	يف	التصميم	املنطقيكهر3161

)3	،	1،	0(3الربوتات	و	األتمتةهمك4641)2	،	1،	0(2	مقدمة	يف	نظم	املعالجات	الصغرىكهر3581

همك4661)3	،	1،	0(3تقنية	املنظومات	الصغرىكهر3571
املكونات	الهيدروليكية	ومنظومات	

تقنية	آلية	القدرة
3)0	،1	،	3(

جدول	رقم	)9(:-	مقررات	متطلب	قسم	الهندسة	امليكانيكية	االختيارية	
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جدول	رقم	)9(:-	مقررات	متطلب	قسم	الهندسة	امليكانيكية	االختيارية	

-4	علوم	الهندسة	الحرارية	واملوائع	-	مقررات	
اختيارية	)4(

-4	علوم	الهندسة	الحرارية	واملوائع	-	مقررات	اختيارية	
)4(

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)3	،	1	،	0(3مقدمة	يف	ديناميكا	الغازات	همك4821)2, 1, 0(3تصميم	منظومات	الطاقة	الشمسيةهمك4711

همك4761
منظومات	تسخن	وتربيد	الهواء	

والتهوية
)3	،	1	،	0(3ديناميكا	الهواء	همك4831)3, 1, 0(3

همك4771
تصميم	منظومات	التربيد	و	تكيف	

الهواء
همك4841)3, 1, 0(3

مقدمة	يف	ديناميكا	املوائع	
الحسابية

3)0	،	1	،	3(

)3	،	1	،	0(3منظومات	الحرارة	و	املوائعهمك4851)3, 1, 0(3تصميم	املنظومات	الحراريةهمك4781

)3	،	1	،	0(3الرسيان	املضطرب	همك4861)3, 1, 0(3محطات	التحليةهمك4791

)3, 1, 0(3اآلالت	الرتبينية	همك4811

-5	االختبارات	غر	املتلفة	-	مقررات	اختيارية	)5(-5	االختبارات	غر	املتلفة	-	مقررات	اختيارية	)5(

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

همك3211
مبادئ	وتطبيقات	االختبارات	غر	

املتلفة
همك4231)2, 0, 0(2

االختبارات	الفوق	سمعية:	
املستويات	1و2

2)0 ,0 ,2(

همك4241)1, 0, 0(1السالمة	االشعاعيه	همك3221
معمل	االختبارات	الفوق	سمعية:	

املستويات	1و2
1)3	،0	،	0(

همك3231
االختبارات	البرصية:	املستويات	

1و2
همك4251)1, 0, 0(1

االختبارات	االشعاعيه	:	املستويات	
1و2

2)0 ,0 ,2(

همك3241
االختبارات	باملوائع:	املستويات	

1و2
همك4261)1, 0, 0(1

معمل	االختبارات	االشعاعيه	:	
املستويات	1و2

1)3	،0	،	0(

همك4211
االختبارات	بالجسيمات	

املغناطيسيه:	املستويات	1و2
)2, 0, 0(2فحص	اللحام	ومراقبة	الجودةهمك4271)1, 0, 0(1

همك4221
معمل	االختبارات	

البرصية,االختبارات	بالجسيمات	
املغناطيسيه	واالختبارات	باملوائع

1)3	،0	،	0(
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المعامل والمختبرات:

لتعزيز	املعارف	النظرية	بالتجربة	العملية	يف	تخصصات	الهندسة	امليكانيكية	.
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العمليــات  تطبيقــات  و  مبــادئ  معمــل 
الصناعيــة

 3-7-20
معمل أساليب التصنيع

معمــل هندســة المــواد وميكانيــكا 
المــواد

معمل التصميم واإلنتاج باستخدام 
الحاسب
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معمل القياس والمعدات

معمل الميكاترونيات

6-7-20

 معمل الديناميكا والتحكم

معمل اختبارات الغير متالفة
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6-7-20

 معمل الديناميكا والتحكم

معمل الحرارة والموائع

معمل الرسم الهندسي 
باستخدام الحاسب
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أقسام الكلية
برنامج الهندسة الصناعية
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مقدمة:

تعــد	الهندســة	الصناعيــة	مجــاال	ً	مهنيــا	ً	واســعا	ً	يهتــم	بـــدراسة	وتحليــل	وتصميــم	وإدارة	النظــم	والعمليــات	
املتكاملــة	لـــتنظيم	املــوارد	األساســية	ىف	اإلنتــاج	-	البــرش	واملــواد	واملعــدات	واملعلومــات	-	لتحقيــق	أهــداف	
محــددة	.وقــد	أدى	التزايــد	ىف	تعقيــد	املنظمــات	الصناعيــة	والخدميــة	الحديثــة	وتأكيدهــا	عــىل	الجــودة	
وزيــادة	الفعاليــة	واإلنتاجيــة	مــن	خــالل	عمليــات	األتمتــة	والحوســبة	إىل	زيــادة	الطلــب	عــىل	جيــل	
جديــد	مــن	خريجــى	الهندســة	الصناعيــة	.وعــىل	الرغــم	مــن	أن	هــذا	التخصــص	حديــث	نســبيا	
ــن	أكــرب	 ــالفعل	واحــدا	ً	م ــح	بـ ــد	أصب ــه	ق ــة	،	إال	أن ــة	املاضي ــود	الثالث ً	تطــور	عــىل	مــدى	العق

املجــاالت	الهندســية	وأرسعهــا	نمــوا	ً	.

ظهــرت	مهنــة	الهندســة	الصناعيــة	لتعبئــة	الفجــوة	بــن	التخصصــات	الهندســية	األخــرى	األكثــر	
عراقــة	مــن	الهندســة	الصناعيــة	مثــل	الهندســة	امليكانيكيــة	والكهربائية	والعلــوم	االقتصاديــة	وعلوم	
النفــس	واالجتمــاع.	فلــو	نظرنــا	إىل	التخصصــات	الهندســية	املختلفــة	)والتــي	تعتــرب	علــوم	تطبيقية(	

ســنجد	أنهــا	تهتــم	بجانــب	تصميــم	وعمــل	اآلالت	واملعــدات	دون	أن	تأخــذ	يف	اعتبارهــا	طبيعــة	البــرش	
الذيــن	سيشــغلون	هــذه	املعــدات	وتكاليــف	تصنيعهــا	وتشــغيلها.	ويف	الجانــب	األخــر	)العلــوم	اإلنســانية:	

ــل	 ــة	اســتغاللها	االســتغالل	األمث ــدات	واآلالت	وكيفي ــف	تشــغيل	املع ــم	بتكالي ــا	تهت ــخ(	فإنه اقتصــاد،	إدارة..ال
دون	معرفــة	تقنيــة	عــن	كيفيــة	عملهــا	وممــا	تتكــون.	ظهــر	املهنــدس	الصناعــي	ليغطــي	هــذه	الفجــوة	بــن	العلــوم	

الهندســية	التطبيقيــة،	وبــن	العلــوم	اإلنســانية	االقتصاديــة	واالجتماعيــة.

ولذلــك	تــم	بنــاء	برنامــج	الهندســة	الصناعيــة	عــىل	الحقــول	العلميــة	للهندســة	الصناعيــة	وهــى	هندســة	نظــم	التصنيــع	
ــهيالت	 ــم	التس ــع،	تصمي ــم	التصني ــاج	ونظ ــوط	اإلنت ــائل	وخط ــط	وس ــم	وتخطي ــع،	تصمي ــاليب	التصني ــل:	أس )مث
ــم	 ــة	نظ ــى(،	هندس ــل	الصناع ــات،	التكام ــع	للمنتج ــم	والتصني ــات،	التصمي ــدىس	للمنتج ــم	الهن ــة،	التصمي الصناعي
العمليــات	الصناعيــة	)مثــل:	تحليــل	عمليــات	اإلنتــاج،	التكلفــة	اإلنتاجيــة،	وتســعر	املنتــج،	طــرق	أخــذ	القــرار(،	هندســة	
نظــم	العوامــل	البرشيــة	)مثــل:	تحليــل	وتصميــم	األداء	البــرشى	العضــىل	والنفــى	والعضــوى،	تصميــم	وقــت	ومــكان	
العمــل(،	وهندســة	نظــم	الجــودة	والصيانــة	والســالمة	)مثــل:	املوثوقيــة،	طــرق	تحديــد	األخطــاء،	تصميــم	منظوماتهــا،	

ــة	األداء(. تخطيــط	ومراقب

مشرف قسم الهندسة الميكانيكية
د. الحبيب محمد بن باشة
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الرؤية والرسالة واألهداف:

ــة	 ــة	عالي ــاءة	مهني ــن	بكف ــة	مجهزي ــداد	خريجــى	الهندســة	الصناعي ــاىل:	»إع ــة	ىف	الت ــج	الهندســة	الصناعي ــل	رســالة	برنام تتمث
ــتدامة«. ــة	املس ــق	التنمي ــة	والســماح	بتحقي ــات	املجتمعي ــم	الخدم ــة	وتقدي ــراء	البحــوث	العلمي ــىل	إج ــن	ع قادري

الرؤية:

الرسالة:

األهداف:

تتمثــل	رؤيــة	برنامــج	الهندســة	الصناعيــة	ىف	أن	يصبــح	برنامــج	الهندســة	الصناعيــة	مميــز	عــىل	مســتوى	اململكــة	ىف	مجــال	التعليــم،	
البحــوث،	والخدمــات	املجتمعيــة.

تتمثل	أهداف	برنامج	الهندسة	الصناعية	يف	إعداد	الطالب	بحيث	يكون:

مستعداً	ألخذ	زمام	املبادرة	ىف	االعرتاف	باملشاكل	الهندسية	ىف	مؤسساتهم	وتصميم	الحلول.. )

قــادراً	عــىل	تحديــد	أفضــل	الوســائل	املعــارصة	للمشــكلة،	تطبيقهــا،	وتفســر	النتائــج	الكتســاب	نظــرة	ثاقبــة	ملشــاكل	الهندســة	. )
الصناعيــة	واقــرتاح	حلــول	فعالــة.

قادراً	عىل	العمل	بكفاءة	مع	فريق	متعدد	التخصصات	ىف	املنظمات	املختلفة.. )

لديه	املهارات	األساسية	املطلوبة	للحفاظ	عىل	املعرفة	املهنية	عىل	مدى	حياتهم	املهنية.. )

متفهما	للمسئوليات	املهنية	واألخالقية	تجاه	املهنة	واملجتمع	والبيئة.. )

قادراً		عىل	استخدام	الوسائط	اإللكرتونية	والحاسبات	وبرامجها	بكفاءة	ىف	حل	املشاكل	الهندسية.. )

ويهيــئ	برنامــج	الهندســة	الصناعيــة	الطــالب	القتحــام	املجــال	الصناعــي	)الصناعــات	التحويليــة	والصناعــات	األساســية	والصناعــات	
العســكرية(	واملهــن	املســتقلة	)مثــل	االستشــارات	واملقــاوالت	والتصنيــع(	والعمــل	يف	الجهــات	الحكوميــة.	ويمكــن	اســتخدام	الدرجــة	

الجامعيــة	يف	الهندســة	الصناعيــة	لاللتحــاق	بعمــل	حــر	أو	مواصلــة	الدراســة	العليــا	يف	املجــال	الهنــديس.
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مخرجات البرنامج التعليمية:

الدرجة العلمية التي يمنحها القسم:

القدرة	عىل	تطبيق	املعرفة	يف	الرياضيات	والعلوم	والهندسة.. )

القدرة	عىل	تصميم	وإجراء	التجارب	وكذلك	تحليل	وتفسر	النتائج.. )

القدرة	عىل	تصميم	نظام	أو	عنرص	أو	عملية	لتحقيق	غاية	معينة.. )

القدرة	عىل	العمل	يف	فرق	متعددة	االتجاهات	أو	الخلفيات	العلمية.. )

القدرة	عىل	تحديد	وصياغة	وحل	املشاكل	الهندسية.. )

معرفة	املسئوليات	األخالقية	واملهنية.. )

القدرة	عىل	االتصال	بكفاءة.. 7

التعليم	الواسع	الرضوري	لفهم	تأثر	الحلول	الهندسية	عىل	املجتمع.. 8

إدراك	الحاجة	للتعلم	املستمر	والقدرة	عىل	االنخراط	يف	مجاالته.. 9

املعرفة	الكافية	بالقضايا	واملشكالت	املعارصة.. 0)

القدرة	عىل	استخدام	األساليب	واملهارات	والوسائل	الهندسية	الرضورية	ملزاولة	مهنة	الهندسة.. ))

يمنح	القسم	درجة	بكالوريوس	العلوم	يف	الهندسة	الصناعية.	
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الخطة الدراسية

ــة	مــن	162	وحــدة	دراســية	معتمــدة	يف	خمــس	 ــوم	يف	الهندســة	الصناعي تتكــون	متطلبــات	الحصــول	عــىل	درجــة	بكالوريــوس	العل
ســنوات	دراســية	مقســمة	عــىل	عــرشة	فصــول	دراســية	بمعــدل	فصلــن	دراســين	لــكل	ســنة	منهــا	باإلضافــة	إىل60	يــوم	مــن	التدريــب	
امليدانــي.	و	يتــم	توزيــع	املتطلبــات	عــىل	النحــو	املبــن	يف	الجــدول	رقــم	)10(.		حيــث	يختــار	الطالــب	تخصــص:	»الهندســة	الصناعيــة«	

والــذي	يتضمــن	87	وحــدة	دراســية	وتشــمل	مقــررات	تخصصيــة	ُمتقدمــة.	وتتــوزع	متطلبــات	القســم	كمــا	يــي:	

75	ساعة	مقررة	إجبارية	واملطروحة	من	قبل	قسم	الهندسة	الصناعية،	كما	هو	مبن	يف	الجدول	رقم	)11(. 	)1(

12	ســاعة	مقــررة	مــن	املقــررات	االختياريــة	)اختيــاري(	وذلــك	مــن	املقــررات	املطروحــة	مــن	قبــل	قســم	الهندســة	الصناعيــة،	 	)2(
كمــا	هــو	مبــن	يف	الجــدول	رقــم	)12(.

وتجــدر	اإلشــارة	إىل	أنــه	يتعــن	عــىل	الطالــب،	باإلضافــة	إىل	مــا	ســبق	أن	يتلقــى	تدريبــاً	ميدانيــاً	لفــرتة	ســتن	يــوم	بعــد	أن	يكمــل	
بنجــاح	96	وحــدات	دراســية.	يهــدف	هــذا	التدريــب	إىل	التقريــب	بــن	الدراســة	يف	القســم	والعمــل	الهنــديس	املهنــي	يف	القطاعــن	العــام	
ــم	 ــة،	ويت ــم	التدريــب	خــالل	اإلجــازة	الصيفي ــة	عــىل	جهــات	التدريــب	باالتفــاق	معهــا.	يت والخــاص.	ويقــوم	القســم	بتوزيــع	الطلب

التوزيــع	عــىل	أســاس	رغبــة	الطالــب	والفــرص	املتاحــة	لــه.

جدول	رقم	)10(:-	توزيع	الساعات	املعتمدة	للحصول	عىل	درجة	بكالوريوس	العلوم	يف	الهندسة	الصناعية	

بكالوريــوس  درجــة  علــى  الحصــول  متطلبــات 
الصناعيــة: الهندســة  فــي  العلــوم 

 

الساعات	املعتمدة	املتطلبات
اإلجبارية

املجموع	بالساعاتالساعات	املعتمدة	االختيارية

12---12متطلبات	الجامعة

63---63متطلبات	الكلية

751287متطلبات	القسم

15012162املجموع
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مقررات العشر مستويات الدراسية:

املستوى	الثاني-تحضريةاملستوى	األول-تحضرية

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)2	،	0	،	0(2املهارات	اللغويةعرب101)3	،	2	،	0(3حساب	التفاضلريض1050

سلم101)2	،	2	،	2(3مهارات	القراءةنجم1210
املدخل	إىل	الثقافة	

اإلسالمية
2)0	،	0	،	2(

)3	،	2،	0(3حساب	التكاملريض1060)2	،	2	،	2(3مهارات	الكتابةنجم1220

نجم1230
مهارات	االستماع	

املحادثة
)2	،	0،	2(3مهارات	الحاسب	تقن1400)2	،	2	،	2(3

)2	،	0	،	0(2مهارات	االتصالعلم1400)3	،	1	،	2(4فيزياء	عامة	)1(فيز1010

نجم1604
اللغة	اإلنجليزية	

للتخصصات	العلمية
3)0	،	0	،	9(

)20	،	2	،	2(15املجموع)12	،	9	،	8(16املجموع

املستوى	الرابعاملستوى	الثالث

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)3	،	1،	0(3اإلحصاء	الهنديسهنع3201)3	،	1،	2(4كيمياء	عامة	)1(كيم1010

)2	،	0	،	3(3الرسم	والغرافيك	الهنديسهنع1021)3	،	1،	2(4فيزياء	عامة	)2(فيز1040

)1	،	0 , 0(1مبادئ	أساليب	التصنيعصنع2330)2	،	0	،	0(2مقدمة	يف	الهندسةهنع1011

)0 , 0 , 3(1				معمل	مبادئ	أساليب	التصنيعصنع2340)3	،	1،	0(3الجرب	والهندسة	التحليليةريض1070

)2	،	1،	0(2االقتصاد	الهنديسهنع4010)2	،	1،	2(3برمجة	الحاسب	)1(عال1090

)3	،	1،	0(3حساب	التفاضل	والتكاملريض2030)2	،	0،	0(2اإلسالم	وبناء	املجتمع	سلم102

)3	،	1،	0(3امليكانيكا	الهندسيةهنع2100

)15	،	4	،	6(18املجموع

جدول	رقم		)11(	الخطة	الدراسية	–	برنامج	الهندسة	الصناعية
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جدول	رقم		)11(	الخطة	الدراسية	–	برنامج	الهندسة	الصناعية
املستوى	السادساملستوى	الخامس

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

)2	،	0	،	0(2أسس	النظام	السيايس	يف	اإلسالمسلم104)2	،	0،	0(2التحرير	العربيعرب103

)3	،	1	،	0(3الجرب	الخطيريض2440)2	،	0،	0(2النظام	االقتصادي	يف	اإلسالمسلم103

)3	،	1 , 1(3أساليب	التصنيع	)1(صنع2521)3	،	1	،	0(3املعادالت	التفاضليةريض2040

)3	،	1	،	0(3إدارة	العمليات	الصناعية	)2(صنع3141)3	،	1	،	0(3إدارة	العمليات	الصناعية	)1(صنع2141

)3	،	1	،	0(3الحرارة	و	املوائع	همك3290)2	،	0 , 0(2ميكانيكا	املواد	همك3570

)3	،	1	،	0(3تحليل	العمليات	الصناعية	)1(صنع2221)2	،	1 , 2(3مواد	التصنيعصنع2511

)17	،	5 , 1(17املجموع)17 , 4 , 2(18املجموع

املستوى	الثامناملستوى	السابع

)3	،	1	،	1(3أنظمة	التحكم	التلقائيصنع3371)2	،	0 , 2(2كتابة	التقارير	الفنيةنجم1261

)2	،	1	،	2(3تصميم	و	تحليل	العملصنع3421)3	،	1 , 0(3تصميم	وتحليل	التجاربصنع3331

)3	،	1	،	0(3تحليل	العمليات	الصناعية	)2(صنع3221)2	،	1 , 2(3هندسة	الجودةصنع3391

2مقرر	اختيارى	)1(صنعxxxx)2	،	1 , 2(3هندسة	العوامل	اإلنسانيةصنع3411

)2	،	1	،	0(2إدارة	املشاريع	الهندسيةهنع4020)3	،	1	،	0(3هندسة	السالمةصنع4491

صنع3601)4	،	1 , 1(4أساليب	التصنيع	)2(صنع3521
إستخدام	الحاسب	اآليل	يف	

التصميم	والتصنيع
3)2	،	1	،	2(

16املجموع)16	،	5 , 7(18املجموع

املستوى	العارشاملستوى	التاسع

)2	،	1	،	2(3محاكاة	النظم	الصناعيةصنع4321)2	،	0	،	0(2أخالقيات	مهنة	الهندسةهنع4031

Xxxx2(صنع(	اختيارى	2مقررxxxxصنع))4	اختيارى	2مقرر

Xxxx3(صنع(	اختيارى	3مقررxxxxصنع))5	اختيارى	3مقرر

)3	،	1	،	0(3نظم	التصنيعصنع4711)2	،	1	،	2(3التصنيع	املتكامل	بالحاسوب	صنع4611

)2	،	1	،	0(2مرشوع	التخرج	)2(صنع4921)2	،	1	،	2(3تصميم	التسهيالت	الصناعيةصنع4500

0التدريب	العميصنع4991)2	،	1	،	0(2مرشوع	التخرج	)1(صنع4911

13املجموع15املجموع

162	ساعة	معتمدة 	 مجموع	ساعات	الخطة	الدراسية:	
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جدول	رقم	)12(:-	مقررات	الهندسة	الصناعية	االختيارية	كمتطلب	للربنامج		

-1	االختبارات	غر	املتلفة	-	مقررات	اختيارية	)1(-1	االختبارات	غر	املتلفة	-	مقررات	اختيارية	)1(

الساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقمالساعاتالوحداتاسم	املقرررمزرقم

صنع3011
تصميم	املنتج	

واالبتكار
صنع3351)2, 1, 0(2

الهندسة	االنتاجية	
واالدارة

3)0 ,1	،3(

)2, 1, 0(2الصناعة	و	البيئةهنع3021)3, 1, 0(3هندسة	املوثوقية	صنع4381

صنع3341
النظم	الصناعية	

االحتمالية
)3،	1, 0(3التسلسل	والجدولةصنع4721)3, 1, 0(3

صنع4231
نظم	صفوف	

االنتظار
)3،	1, 0(3تحليل	القراراتصنع3231)3, 1, 0(3

)3،	1, 0(3طرق	التحسنصنع4241)3, 1, 0(3التنبؤ	الديناميكىصنع3151

صنع3291
الصيانة	وسياسات	

االحالل
)3،	1, 0(3تحليل	تكاليف	التصنيعصنع4051)3, 1, 0(3

صنع4371
مناولة	املواد	

والتعبئة
صنع4621)3, 1, 0(3

أنظمة	املعلومات	
الصناعية

2)1 ,1	،2(
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معمل أساليب التصنيع

المعامل والمختبرات:

معمل التصميم والتصنيع المدعم بالحاسب

معمل التحكم واألتمتةمعمل أساليب التصنيع 2

جــرى	تجهيــز	القســم	بعــدد	مــن	املختــربات	التــي	تهــدف	إىل	تعزيــز	املعــارف	النظريــة	بالتجربــة	العمليــة	يف	تخصصــات	الهندســة	
الصناعيــة.



  معمل القياسات الدقيقة  معمل التصنيع المتكامل بالحاسب

معمل العوامل البشريةمعمل تشكيل المعادن



  معمل القياسات الدقيقة

معمل العوامل البشرية




