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 أهداف البرنامج التعليمية  ( PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES) تحدد من قبل مجلس القسم. 

 نتائج البرنامج  (PROGRAM OUTCOMES) تحدد من قبل مجلس القسم. 

 

 هلندسة امليكانيكيةا

 هندسة اإلطفاء والسالمة

 هندسة الطاقة املتجددة

 نظم التدفئة والتربيد

 هندسة املواد والتصنيع

 هندسة املواد والتعدين

 هندسة الطريان

 هندسة امليكاترونكس

 اهلندسة النووية

 

( ساعة معتمدة، موزعة على النحو 160يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس )

 األتي:

 

 المجاالت المعرفية

لساعات الحد األدنى ل
 المعتمدة

 

 21 1الجامعةمتطلبات 

 الرياضيات والعلوم
 الرياضيات والعلومالمجاالت المعرفيه  في 

30 

 الهندسة العامة
 العلوم الهندسية األساسية المجاالت المعرفيه  في 

12 

تخصص لجبارية اإل

 ميكانيكيهالالهندسة 

المشاااات ية فااااي  المجااااالت المع فيااااة ا جباريااااة

 33   الهندسة الميكانيكية

برنامجإلجبارية لكل ا
ب نامج جبارية لكل االمجالت المع فية  

 

30 

 9 ب نامجختيارية لكل المجالت المع فية ال برنامجختيارية لكل اال

2
 3  مشروع التخرج

3
  التدريب العملي

3 
1

 ساعه معتمده( 27-21) أو حسب قرارات مجلس التعليم العالي 
 يسجلها الطالب بعد إنتهاء التدريب الميداني. معتمده ساعات  3الحد األدنى لساعات مشروع التخرج 2
  .ساعة معتمدة من الخطه الدراسيه( 115) يسجلها الطالب بعد إكمال معتمده ساعات 3 التدريب الميدانيالحد األدنى لساعات 3
 ويكون الطالب متقرغا للتدريب في مؤسسة ذات عالقة بالتخصص. ساعه عمليه  280 الحد األدنى لمدة التدريب الميداني 3
 تكون مدة تدريب الطالب متصله.  3
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 المجاالت المعرفية في الرياضيات والعلوم: .1

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

 لساعات المعتمدةل
PEOs 

fulfilled 

 الرياضيات والعلوم
 التحليل العددي.  معادالت تفاضلية،تفاضل وتكامل،  :لرياضياتا

  الكيمياءالفيزياء، العلوم:
30  

 

 

 العلوم الهندسية األساسيةالمجاالت المعرفيه  في  .2

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى 

لساعات ل
 المعتمدة

PEOs 

fulfilled 

 العلوم الهندسية األساسية

 

االقتصاد الرسم الهندسي، المشاغل الهندسية، 
 ، أخالقيات المهنةو الهندسي،  مهارات االتصال

 برمجه للمهندسين

12 

 
 

 

 

 ساعة معتمدة( 33)الحد األدنى  في الهندسة الميكانيكية المشتركة المجاالت المعرفية اإلجبارية .3

 

 المجاالت النظرية: . أ

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

 الميكانيكا الهندسية
الستاتيكا، الديناميكا، مقاومة المواد، علم المواد، 

 القياسات الهندسية، التحكم اآللي، التصميم
21 

 

 الحراريات والموائع
ميكانيكا الموائع، الديناميكا الح ارية،  انتقال  

 الح ارة
9 

 

 الهندسة الكهربائية
ا لكت ونيات والمعالجات  الدوائ  الكه بائية،

 والتحكم، اآللت الكه بائية
3 

 

 

ان ال تقل 

 (مسارالخاصة بكل  + المعرفية اإلجبارية لكل تخصص )المشتركة% من مجموع المجاالت 10عدد ساعات المختبرات عن 
 (مسارالخاصة بكل  + شريطة تغطية كافة المجالت المعرفيه )المشتركة
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 كانيكيةالميهندسة برنامج ال
 

 :ساعة معتمدة( 30الحد األدنى ) المجاالت المعرفية اإلجبارية -

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
لعدد الحد األدنى 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

 الحراريات والموائع

الديناميكا الح ارية، انتقال الح ارة، ميكانيكا 

، األنظمة الصحية، والتب يد التكييفالموائع، 

 ، تصميم أنظمة ح اريةا حت اق

15 

 

الميكانيكا التطبيقية 

 والتصميم

 ا هتزازات الميكانيكية، ميكانيكا  اآللت،

، تطبيقات ال سم الميكانيكي ،اآللت تصميم

 ، عمليات ا نتاجالتصميم

15 

 

 

 

 : ساعة معتمدة( 9)الحد األدنى  المجاالت المعرفية االختيارية -

 

 الفروع المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

الذراع ال وبوتي  العنفات، الت ، محطات القوى،المتجددة الطاقةأنظمة التب يد، 

 اآللي،

ة، تصميم والهيدروليكي ةالهوائي األنظمةباستخدام الحاسوب، والنمذجة التصميم 

 انظمة الميكات ونكس، أوتوت نكس، موضوعات تخصصية حديثة

9 
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هندسة اإلطفاء والسالمة برنامج  

 :ساعة معتمدة( 30)الحد األدنى  المجاالت المعرفية اإلجبارية -

 

 الفروع المعرفية المعرفيةالمجاالت 
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

اساسيات السالمة 

 واإلطفاء

مبادئ ، ط ق الحماية ،أساسيات الح يق، مبادئ السالمة

 والسيط ة  ا طفاء
9 

 

العلوم الحرارية 

 والهندسية 

 ،التب يد والتكييف والتدفئة، ديناميكا الح يق، انتقال المادة

 الميكانيكي للمواد-السلوك الح اري
12 

 

التطبيقات 

 والنمذجة

تصميم السالمة في تصميم المنشآت والعمليات الصناعية، 

، النمذجة الحاسوبية انظمة النذار والحماية والسيط ة للح يق

 للني ان

9 

 

 

 

 : ساعة معتمدة( 9)الحد األدنى  المجاالت المعرفية االختيارية -

 

 المعرفيةالفروع 
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

التحقيق في ، محطات القوى، ادارة وتقييم المخاط ،  ا نفجارات الصناعية

السلوك ا نساني في ، البيئة، حماية المنشآت، إدارة الصيانة، اسباب الح يق

 ، موضوعات تخصصية حديثةحالت الكوارث
9 
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 الطاقة المتجددةهندسة برنامج 
 

 :ساعة معتمدة( 30)الحد األدنى  المجاالت المعرفية اإلجبارية -

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

مصادر الطاقة 
 المتجددة

أنواع ومصادر الطاقة، الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، 
 طاقة الرياح

9 
 

تحويل ونقل 
 وتخزين الطاقة

 12 الكترونيات القدرة، انتاج وتحويل الطاقة، تخزين الطاقة
 

اقتصاد وادارة 
 الطاقة

ادارة وتشريعات الطاقة، الطاقة والبيئة، اقتصاد وكفاءة 
 الطاقة

9 
 

 

 

 : ساعة معتمدة( 9)الحد األدنى  المجاالت المعرفية االختيارية -

 

 الفروع المعرفية
األدنى لعدد الحد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

المحاكاة والتنبؤ، أنظمة نقل وتخزين الطاقة، التحكم والحماية آلنظمة الطاقة، 
أنظمة  ،خاليا الوقود والهيدروجين تصميم موفر للطاقة، المباني الخضراء، 

موضوعات ، ، الطاقة الحيوية، تصميم أنظمة الطاقة المتجددةالتكييف والتبريد

 تخصصية حديثة

9 
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نظم التدفئة والتبريدبرنامج   

 

 :ساعة معتمدة( 30)الحد األدنى  المجاالت المعرفية اإلجبارية -

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

 أساسيات التكييف والتبريد
واللت  الضواغطمبادئ التبريد والتكييف، 

 الم اجل ومولدات البخار ،الهيدروليكية
9 

 

تصميم أنظمة التكييف 
 والتبريد

تصميم المبادلت الح ارية، تصميم انابيب المياه 

تصميم ، تصميم أنظمة التب يد، ومجاري الهواء

 أنظمة تكييف الهواء، تصميم أنظمة التدفئة
12 

 

 التطبيقات والتحكم
رسم تطبيقات الحاسوب في التكييف والتبريد، 

التحكم بالتب يد والتكييف األنابيب ومجاري الهواء، 

 والتدفئة
9 

 

 

 

 : ساعة معتمدة( 9)الحد األدنى  المجاالت المعرفية االختيارية -

 

 الفروع المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

، محطات الطاقة الح ارية، الوقود والحت اقتكنولوجيا التب يد بالمتصاص، 

، المباني الخض اء تصميم موفر للطاقة،الشعاع الح اري، الطاقة المتجددة، 

 موضوعات تخصصية حديثة
9 
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 المواد والتصنيعهندسة  برنامج 
 

 :ساعة معتمدة( 30)الحد األدنى  المجاالت المعرفية اإلجبارية -

 

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية

الحد األدنى لعدد 

 الساعات

 المعتمدة

PEOs 

fulfilled 

 علم المواد

 الديناميكا ،المواد ت ييب ،هندسة المعادن ،للمواد الميكانيكية الخواص

 ،للمواد والح ية الطور تحول ،والسبائك المعادن ،للمواد الح ارية

 هندسة بلم ات وبالستيك ،علم اللدائن ،المواد الموصالت، معالجة أشباه
12 

 

 عمليات التصنيع
 تشكيل نظ ية ،الحاسوب بمساعدة وتصنيع تصميم ، التصنيع عمليات

 ،التصنيع وعمليات الم يبة المواد ،المنتج تصميم،المعادن وقطع

  ،القوالب وتصنيع تصميم

12 
 

 ادارة صناعية 
 الصيانة إدارة ،المواد  ومناولة النقل ،مشاريع  إدارة

 المنتج. وتخطيط المخزون ضبط
6 

 

 

 

 : ساعة معتمدة( 9)الحد األدنى  المجاالت المعرفية االختيارية -

 

 الفروع المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

 نظ ية ،المواد ويلل يس  ،التآيل وهندسة علم ،والمغناطسية الكه بائية المواد

 أف ان ،السي اميك مواد ،المواد لفحص متقدمة تقنيات ،المواد خصائص ونمذجة

 ذياء ،السباية و التشكيل  ،وتصنيعها ا لكت ونية األجهزة مواد ، صناعية

 موضوعات تخصصية حديثة، اصطناعي

9 
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 المواد والتعدين هندسة برنامج
 

 :ساعة معتمدة( 30)الحد األدنى  المجاالت المعرفية اإلجبارية -

 

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

 علم المواد
 ،هندسة المعادن ،للمواد الميكانيكية الخواص

 للمواد  الح ارية الديناميكا ،المواد ت ييب
9 

 

 التعدين 

فيزياء  ،اساسيات علم التعدين ،الهندسية الجيولوجيا

 ،والتربة الصخور ميكانيكا ،التعدين طرق ،التعدين
 اإلستكشاف، السطحية تحت التعدين طرق

 ،المعادن والصخور ،مساحة المناجم ،المعدني

  ادارة المناجم ،استكشاف وتقيم الموارد المعدنية

21 

 

 

 

 : ساعة معتمدة( 9)الحد األدنى  المجاالت المعرفية االختيارية -

 

 الفروع المعرفية
لعدد الحد األدنى 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

 نظ ية ،المواد ويلل يس  ،التآيل وهندسة ، علمالمواد خصائص ونمذجة نظ ية

 والح ية الطور تحول ،المواد لفحص متقدمة تقنيات ،المواد خصائص ونمذجة

أنظمة النقل  ،تهوية المناجم ،الحفر والتفجير في التعدين ،اصطناعي ذياء ،للمواد

قوانين وأنظمة  ،االنزالقات واستقرار المنحدرات ،الصناعات التعدينية ،المنجمي

 موضوعات تخصصية حديثة، التعدين

9 
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هندسة الطيرانبرنامج   

 

 :ساعة معتمدة( 30)الحد األدنى  المجاالت المعرفية اإلجبارية -

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

 انظمة الطائرات

 ،الدفع ،انظمة صيانة الطائ ات ،اتأداء الطائر

نظم  ،التزان والتحكم بالطائ ات ،هيايل الطائ ات

 الكت ونيات الطي ان
15 

 

الميكانيكا التطبيقية 

 والتصميم

ميكانيكا   ،ديناميكا الغازات ،الديناميكا الهوائية

 ،اآللت تصميم ا هتزازات الميكانيكية، اآللت،

 ، تصميم الطائ اتال سم الميكانيكي

15 

 

 

 

   :ساعة معتمدة( 9)الحد األدنى  المجاالت المعرفية االختيارية -

 

 الفروع المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

المواد  م ونة هوائية، عمليات التصنيع، هيايل الطائ ات، العناص  الحدية،

المالحة في  طائ ات الجنحة الدوارة، ديناميكا الموائع، ميكانيكا الكس ، الم يبة،

موضوعات ، سالمة الطي ان، قوانين الطي ان، األرصاد الجوية الطائ ات،

 تخصصية حديثة

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عتماد الخاص للهندسة الميكانيكيةمعايير اال

 برنامج البكالوريوس 

 
 

AQACHEI2018 Page 10 
 

هندسة الميكاترونكسبرنامج   

 :ساعة معتمدة( 30)الحد األدنى  المجاالت المعرفية اإلجبارية -

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

الميكانيكا التطبيقية 

 والتصميم

 ا هتزازات الميكانيكية، ميكانيكا  اآللت،

، تطبيقات ال سم الميكانيكي ،اآللت تصميم

 ال وبوتات، ، عمليات ا نتاجالتصميم

21 

 

 التطبيقات والنمذجة
، كت ونيات والمنطق ال قميلهندسة ال

  هاتطبيقات الدقيقة والمتحكمات 
9 

 

 

 

   :(ساعة معتمدة 9الحد األدنى ) المجاالت المعرفية االختيارية -

 

 الفروع المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

النظم ، التحكم ال قمي، األتمتة الصناعية، الميكات ونكستصميم انظمة 

، نظم التحكم باستخدام الموائع، (MEMSالكه وميكانيكة المتناهية الصغ  )

، نظمة الذييةاأل، نظم البصار في الميكات ونكس، نمذجة ومحاياة وتحليل النظم

ة، الذراع ال وبوتي اآللي، موضوعات تخصصية والهيدروليكي ةالهوائي األنظمة

 حديثة 

9 
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 لهندسة النوويةا برنامج

 
 :ساعة معتمدة( 30)الحد األدنى  المجاالت المعرفية اإلجبارية -

 

 الفروع المعرفية المجاالت المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

الهندسة والعلوم النووية 
 وتطبيقاتها

، المفاعالت النووية، الهيدروليكا العلوم النووية

الح ارية للمفاعالت النووية، تحليل المفاعالت 

روع النووية النووية، محطات الطاقة النووية، الد

محاياة المفاعالت النووية، والشعاعية، نمذجة و

 اجهزة السيط ة والم اقبة النووية

18 

 

االشعاعات والجرعات 
 النووية

الشعاعات، الج عات الشعاعية  يشف وقياس

 وسائل الوقاية، السالمة في المفاعالت النوويةو
6 

 

 المواد والمخلفات النووية
مواد المفاعل النووي، مخلفات الوقود النووي، 

 التجارب المخب ية للمفاعالت النووية
6 

 

 

 

 

 :ساعة معتمدة( 9)الحد األدنى  اريةختيالمجاالت المعرفية اإل -

 

 الفروع المعرفية
الحد األدنى لعدد 

 المعتمدة الساعات

PEOs 

fulfilled 

الثار البيئية للطاقة النووية، التطبيقات النووية في غي  الطاقة، النشاط الشعاعي 

البيئي، األمن والضمانات النووية، نظم عمل محطات الطاقة النووية، الكيمياء 

تصميم المفاعل النووي، موضوعات تخصصية الشعاعية، ادارة الوقود النووي، 

 حديثة

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عتماد الخاص للهندسة الميكانيكيةمعايير اال

 برنامج البكالوريوس 
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  12في حال رغبت الجامعة بأن تمنح مسارات فرعية للطلبة باإلضافة للتخصص الرئيسي، فعلى الطالب اختيار 

 ساعة معتمدة على االقل من المسار الفرعي المطروح في القسم.

 

  ساعة معتمدة على  12الرئيسي للطلبة ، فيستطيع الطالب اختيار في حال رغبت الجامعة بأن تمنح فقط التخصص

 االقل من جميع المسارات الفرعيه المطروحه في القسم

 

 

 امليكانيكية اهلندسه  برنامج خمرجات

 

 اهلندسه قسم جملس قبل من حيدد: امليكانيكية اهلندسه  برنامج خمرجات

 امليكانيكية

 

 POs fulfilled المجاالت المعرفية الفرعية

  

  

  

  

  

  

  

 


