
 
 
 

 

 

 

 العالي يمـــــــــــــــالتعل وزارة

 
 صبراته ةـــــــــــــــــــــجامع
 الهندسة كلية

 
 

 دليل الطالب

 الهندسة امليكانيكية قسمل
 لبرنامج هندسة القوى

 2120لسنة 

 
 

 منسق الجودة بالقسم إعداد

 محمد محمود الحنيش .أ

 
 
 

 0202خريف 

 

https://www.google.com/url?url=https://sabu.edu.ly/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZjYGnz6XjAhUK2aQKHUp4Am8QwW4IHDAC&usg=AOvVaw1VU6fQzLdxX_ZyiVAxfWYB


 1 

 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

ْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّه ب َما َتْعَمُلوَن  ع  َيْرفَ }  يَن ُأوُتوا اْلع  ْنُكْم َوالَّذ  يَن آَمُنوا م   { َخب ير  اللَُّه الَّذ 
 
 

 11لمجادلة: ا                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

 
 المحتويات

 3 ............................................................................................................. :القسم سرئي كلمة

 3 .................................................................................................................:القسم عن نبذة

 4 ......................................................................................................... :الرؤيــــــــــــــــــــة

 4 ...................................................................................................... :ـــــــــــــــالةالرســــــــ

 4 ............................................................................................................ األهــــــــــــــــداف

 5 .......................................................................................................... ىالقوبرنامج هندسة 

 7 .............................................................................................................. الدراسية لبرامجا

 7 ................................................................................................ البحثية والتسهيالت المعامل

 8 ................................................. القوى هندسة برنامج– الميكانيكية الهندسة لقسم التعليمية البرامج

 01 .............................................................................................. :األكاديمي واإلرشاد المتابعة

 00 ......................................................................................................... بالمقررات التسجيل

 00 ............................................................................................................ واالضافة الحذف

 00 .................................................................................................................... االلتماسات

 00 ..................................................................................................... المقررات في الرسوب

 01 ............................................................................................................ مكتمل غير مقرر

 01 ......................................................................................................... القيد وإيقاف الغياب

 03 .......................................................................................................... واالمتحانات التقييم

 03 ................................................................................................................ المعدل حساب

 04 ............................................................................................................. الفصل و اإلنذار

 05 ............................................................................................................ القسم من االنتقال

 05 ............................................................................................................. التخرج متطلبات

 01 ................................................................................... القوى هندسة برنامجل الدراسية الخطة

 08 ........................................................................................................................ الخاتمة

 

 

 



 3 

 
 

 :سمقال كلمة رئيس
 

ن سممل  الهبنممي ا  البسبممل ل البيالبمميا بهللمبممي بممما  مما  سمما ابسمما  و ل الةمملى رسمم  هللسمملد  و لب مم       
يالقسمما رسمم  د بممي يت سممر ب هلل سممل  البيالمم  بتقمم يا حممهللف ل  مما المممال   المم اليد ذخمملد  ممميممن نهمم   بمم    البيمينيميممل 

  ب ى بسيهللته  ال سبيل
 لتبليهلل بجل ى بني سل  الت سيبيل  ال بسيل تق ياالل  الهن سل ةبهلل تل بمسي  الهن سل  البيمينيميل اسيس    

 هلل سميل  بخبمب بهلل بجهمي لتقم يا بتبيميي  تم هللي   ي مل ءأرضمي بيسمتقبي   البجتبم  لخ بمل  البمثما  البجميد
  البمهلل ب  إالم  إضمي ل  جيم    بيم  نا تم هللي ل  تخمهلل  بحميهللي بينتقميء  البلبهمي  البنيسم   التم هللي  لتمل يهلل بتق بمل
  ا لببي هلل    ل التمنلاللجيي  البختةل  ال سبا  البجيد    تبليهلل الل  بل ه نهضل  ا   يل  ل  بحيهللمي   اليمل   ألخهللى
 .هبجتب  خ بل
 
 :القسم عن نبذة

 
    هل بم   1992تأسسا  المسيل سنل  ذب   ل سيا  الميليل بن الهن سل  البيمينيميل مي  للي د  سا 

 التم هللي   البتبيمميى ل التقنيمل  الم يثممل  بمهللرمبمي ل    سممتخ  ا   البسبمل تمضمم  بميالقبلد  البتبيمي المم ى  ل سميا  التم  
جممل ى رياليممل لببسلبممل  مما سمملر  ال بممد ج سممه بمم    مما  يةمميد  الب سلبممل السبيالمم  للجممل  بحمميهللي  تخممهلل  ذ ا

  ما ضمهلللهللى بنهمي ج مد ل التةمبيا  البيممينيما الةمنيريل   البجميلا  ما  البتسميهلل  يالتبلهلل م  الببيميى  ل سميا 
 . ال سلا بجيلا  ا أسيسيي    المييى لرنةهلل    بجيلا بختس 

لذالم   رتبمي     نيمال التةمبيا  البيممي القملى يتا  ا  ذ   القسما إرم    بهن سمي  بتخةةمي   ما بجميد 
 سماق اليهم   مبمي  بجميد مذ   ال  ال بمد  مارس  بهلل ب  ت سيبيمل تتل  مر بم   البتبسبميا  المياليمل ل البسمتقبسيل السملر 

بجيلا  اللهللش لتمسيد لتةبيا  البنظلبيا لبل مبل  التبلهلل  ا   البيمينيماتةبيا  الالبنيء مل  هلل تتق  تقنييا 
 ل  البل     الةنيريل 

 بد  ا  البجيلا  التياليل:يبم  الخهللجي   القسا  ال 
  ل البنحآا بيالحهللميال البحيهللي   التخبيب  سا  -
  جبي   الحهللميا ببختس  تخةةيتهي بنظلبيا  التمما  اتحغيد  -
  السبنحآا  الةنيريل ل البيمينيميبيا ل  البنظهللبب  المل سي  لتةبيا  -
 .دراسة وتنفيذ مشاريع تغذية المياه للمدن والقرى السكانية -
 .غذية المياه للمدن والقرى السكانيةدراسة وتنفيذ مشاريع ت -
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الشمركات الصمناعية حيمش يشمرف علمز ظتهمية توليمد فمي  تصمميم وتنفيمذ ظنةممة الحمرارة والبمرود -

 الطاقة.
العمل في مجماالت العلموو والتكنولوتيما الواسمعة كصمناعة الروبوتمات وتقنيمات النمانو والتطبيقمات  -

  الطبية الحيوية
 طية.منشآت النفال -
 .الثقيلة مصانع المعدات -
 .تقديم االستشارات الهندسية -
 .التدريس األكاديمي -
-  

 
 :ةــــــــــــــــــــالرؤي

                                        
التميي في في الدفع بالمجتمع نحو التقدو من خالل العمل الجاد والتطوير المستمر لتحقيق  المساهمة

نمية البيئة المحيطة في مجاالت الهندسة الميكانيكية وتطبيقاتها ة المجتمع وتعلمي وخدمالبحش التعليم وال

 المختلفة.

 

 :الةـــــــــــــــــــــــالرس
 

بكوادر بشرية مؤهلة طبقا للمعايير القياسية في المجال من  المجتمع الز إمداد الهندسة الميكانيكيةيسعز قسم 

فرها القسم لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا خالل مجموعة من البرامج التعليمية المتطورة التي يو

والتعليم المستمر، وتيويد المجتمع بالدراسات واألبحاث واالستشارات العلمية التي تهدف لخدمة المجتمع 

الدائم للقسم  االلتياووتنمية البيئة المحيطة من خالل حيمة متكاملة من البرامج واآلليات التي تعمل في إطار 

 األكاديمي في إدارة تميع ظنشطته. واالعتمادوير مفاهيم ونةم إدارة الجودة بتطبيق وتط
 :األهــــــــــــــــداف

        

   الهن سل  البيمينيميل ألسيسيل لتببيقيتهي  ا بجيد  بيال سلا ل الب يهلل تيلي   البيال   -1
م  ب  تمسيد  البحيمد اليتب  القلى  البيمينيميلتمنلاللجيي  إمسي   البيال   البهيهلل ا  التببيقيل  ا بجيل -2

  الهي  الهن سيل لنبذجتهي ل ختييهلل  المد  ألنس  
هندسة و  الميكانيكيةهندسة القوى  كوادر بشرية مؤهلة طبقا للمعايير القياسية في مجاالتإعداد  -3

  الميكاترونيات
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لب يالجتهي ل التمما بهي   البيمينيميلل النظا  الآلالل الق هللى رس  تحخيص بحيمد  البملنيا  البي يل  -4

إر     ال هلل سيا ل الخبب  لستهلل تيجيل لتق يا  لستحيهلل ا  الهن سيل  ا بجيد   البسي بل  ال 

  التخةص 

 التبليهلل  البستبهلل السبهلل ب   ال هلل سيل ل النظا  الت سيبيل ل التببيقيل ببي يتنيس  ب  بتبسبيا إر    خهللي   -5
  بتبيي لبني   

 

  برنامج هنـدسـة القوى

 

بتقديم برامج للدراسة الجامعية  صبراتة لميكانيكية بكلية الهندسة قسم الهندسة اشعبة القوي بلتيو ت  

مجاالت متعددة تركي علز الخبرة والمهارات الهندسية الحديثة إلعداد كوادر ظكثر تمييا  فيوالدراسات العليا 

ة متخصصة وماهرة قادرة علز مواتهة تحديات المستقبل وتلبية احتياتات المجتمع الحالية تحقيقا للتنمي

الشاملة المستهدفة وفق المقاييس القومية والعالمية مع التواصل الفعال مع كافة المراكي البحثية والمؤسسات 

وخدمة  العلميللبحش  صحيوالشركات المهنية وذلك عن طريق توفير بيئة متميية للتعليم والتعلم ومناخ 

 المجتمع وتنمية البيئة.

طالباً وطالبمة ممع االقبمال  20ما يقارب  الطلبة حالياً عدداً من  تأسست هذه الشعبة منذ تأسيس القسم وتضم

المستمر علز القسم في كل فصل دراسي كما ان عدد الساعات المعتمدة لنيل درتة البكمالوريوس فمي همذه 

كما يمكمن للطالمف فمي حالمة  سنوات،ساعة مقسمة علز عشرة فصول دراسية ظي خمس  057الشعبة هي 

فمي ممدة اممان فصمول دراسمية إي ظربمع سمنوات بحيمش ظن كمل سمنة تضمم فصملين  تمييه اسمتكمال دراسمته

 دراسيين هما:

i. 9شهر  مع بداية يبدأ ،الخريف فصل    

ii.  3شهر مع بداية  الربيع، يبدأفصل 

 

 :برنــــامجال رسالة

إعداد مهندس متخصص قادر علز العمل واإلبداع مؤهل لتلبية احتياتات المجتمع وسوق العمل وذلك من 

متقدو ومتطور يتوافق مع المعايير القومية والعالمية. ويسعز إلز  مهنيالل توفير بيئة هندسية ذات طابع خ

سوق العمل بتوفير الخدمات واالستشارات  فيخريجه بتقديم كوادر قادرة علز المنافسة  فيكسف اقة المجتمع 
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خالل مناهج تطبيقية مبتكرة مرتبطة  الفنية المتخصصة. كذلك توفير فرص بحثية لطالب الدراسات العليا من

 باحتياتات المجتمع.

 لبرنامجلاألهداف اإلستراتيجية 

 :اآلتي في صبراتةتتلخص ظهداف قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة 

 سوق العمل. تاحتياتاتقديم خريج ماهر ومتميي قادر علز المنافسة ليتناسف مع  .0

 .والخارتيحتياتات السوق المحلز تطوير المناهج الدراسية لتتمشز مع ا .1

 تحديش ورفع كفاءة طرق التعليم والتدريس لتواكف ظحدث التقنيات العالمية. .3

 تنمية قدرات ظعضاء هيئة التدريس وتيويدهم بكافة الوسائل التكنولوتية الحديثة. .4

 المجتمع والبيئة المحيطة. تباحتياتاالمرتبط  التطبيقي العلميتشجيع البحش  .5

 المجتمع. تاحتياتاامج تديدة تخدو بر استخداو .1

 توفير الخدمات واالستشارات الفنية للمؤسسات والشركات . .7

 هندسة القوى: ببرنامجشروط قبول الطالب 

حتز يتمكن الطالف  IIورياضة  IIوفييياء  Iيجف ظن ينجي الطالف مقررات ميكانيكا هندسية  .0

 من البدء في مسيرته التخصصية دون تعثر.

 وحدة كحد ظدنز من مقررات العلوو العامة. 14الطالف قد انجي يجف ظن يكون  .1

( من الئحة الكلية الداخلية بعد 07يجوز للطالف االنتقال من قسم إلز قسم آخر بحسف المادة ) .3

موافقة قسم الدراسة واالمتحانات وذلك بموافقة القسم المنتقل اليه ومسجل الكلية قبل تسجيله 

حالة قبول الطالف بالقسم يتم التسجيل بالقسم اعتباراً من بداية  بالفصل الدراسي الخامس. وفي

يتم اعتبار المقررات التي ال تتطابق مع  ظالالفصل التالي لتقديم الطلف والموافقة عليه علز 

كما ال يجوز للطالف االنتقال  للطالف،الخطة الدراسية للقسم وال تبقز في حساب المعدل العاو 

 ل فترة دراسته بالكلية مهما كانت األسباب.ظكثر من مرة واحدة خال
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 الدراسية البرامج
 

يهدف البرنامج إلز تخريج مهندسين لديهم معلومات كاملة عن نةريات العلوو األساسية والهندسية 

 – مجاالت نةم القوى الميكانيكية فيوالتكنولوتيا المتقدمة وبتحديد ظكثر مفاهيم وظساسيات وخبرة عملية 

، تحويل الطاقة، آلي، تحكم داخليت القوى، التبريد، تكييف الهواء، آالت هيدروليكية، آالت احتراق محطا

الطاقة المتجددة، معالجة المياه، كما يهدف البرنامج إلز اكتساب المهندس مهارات معملية من خالل استخداو 

وذلك لجعل الخريج قادر . بيةمشروع تخرج يعكس معةم المهارات والمعارف المكت لكالمعامل والورش وكذ

 .الطاقةالمجاالت الهندسية لتحويالت  فيعلز التميي 

 

 البحثية والتسهيالت المعامل
 

القسم بعض من التسهيالت والمعامل المجهية بشكل تيد لتدعيم العملية التعليمية والنشاطات البحثية يضم 

 مثل:

 :معامل ميكانيكا موائع 

حيش يتم في  ،التجارب المهمة  واألساسية في دراسة علم ميكانيكا الموائع معمل الموائع مجموعة من يتضمن

المصاحبة  نةريةهذه التجارب محاولة شرح بعض النةريات والقوانين بإسهاب مع ربطها بالمفاهيم ال

 باستخداو ظسلوب مبسط قدر اإلمكان.

  انتــــقـــال حـــــــرارةمعمل: 

حيش يتم في  انتقال الحرارة،جارب المهمة  واألساسية في دراسة علم مجموعة من الت الحرارةمعمل  يتضمن

المصاحبة  نةريةهذه التجارب محاولة شرح بعض النةريات والقوانين بإسهاب مع ربطها بالمفاهيم ال

 باستخداو ظسلوب مبسط قدر اإلمكان .

 

 :معمل ميكانيكـــــــا المــــواد 

الالزمة الختبار الخواص الميكانيكية للمواد منها االختبارات  هذا المعمل الماكينات والمعدات يتضمن 

 .النمطية كاختبارات الشد والضغط واالنحناء واالنبعاج واللي وغيرها

 

 معامل التصميم والرسم باستخدام الحاسب: 

هذه المعامل العديد من الحاسبات لتنمية مهارات الطالف في استخداو برامج الحاسف اآللي وحيو  تتضمن

 Solidوكذلك برنامج       Solid work Packageلرسم علز الحاسف للتمثيل الصلد لألتساو كبرنامج  ا
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Edge    كما يتضمن المعمل استخداو حيو التصميم باستخداو الحاسف اآللي وتطبيقات الحاسف في التصميم

  الميكانيكي كما يوتد بالمعمل كثير من البرامج المتطورة داخل المعمل والقسم. 

 القوى هندسة برنامج – الميكانيكية الهندسة لقسم التعليمية البرامج
 

 الدراسية المقررات قائمة

 مواد العلوم االنسانية  .1
 GHالرمي:           

 اسم المقرر  رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

 تدريب معمل محاضرات

GH 141 لـغــة إنـجــلــيــزيــه I 2 2 - - - 

GH 142   لـغــة إنـجــلــيــزيــه II 2 2 - - GH  141 

GH 150  لــغــة عــــربـــيـــة I 2 2 - - - 

GH 151  لــغــة عــــربـــيـــة II 2 2 - - GH  150 

GH 152 1 - 1 1 تـقـنـيـة كـتـابـة تـقـاريـر GH  142 

    9 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

 

 مواد العلوم العامة  .2
 GSالرمي:            

 اسم المقرر  رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

 تدريب معمل محاضرات

GS 101  ريـــاضــــــــــيــــات I     3 3 - 1  

GS 102  ريـــاضــــــــيــــات II    4 4 - - GS  101 

GS 111 ــــــــاء فـــيــــزيــ I     3 3 - 1 
 

GS 112   فـــيــــزيـــــــــــاء II   3 3 - 1 GS  111 

GS 112 L  2  1 مـعــمـل فــيــزيــــــــــاء - GS  112 

GS 115 1 - 3 3 كـــيــــمـــيـــاء عـامـــة  

GS 115 L  2  1 مـعــمـل كـــيــــمـــيـــاء - GS  115 

GS 200 1 - 3 3 ـــة حـاســــوببــرمــج GS  102 

GS 203  ريـــاضــــيـــات III     3 3 - 1 GS  102 

GS 204  ريـــاضــــيــــات VI    3 3 - 1 GS  203 

GS 206  1 - 3 3 احصاء واحتماالت GS  102 

    03 المجمـــــــــــــــــــــــوع
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 مواد العلوم الهندسية العامة  .3
 GEالرمي:            

 اسم المقرر  رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

 تدريب معمل محاضرات

GE 121  مـيـكـانـيـكا هـنـدسيـه I 3 3 - 1 - 

GE 125 2 2 هــنــدســة وصــفــيـــة - - - 

GE 126 1 - 3 3 رســــــم  هــنـــدســــي - 

GE 130 1 - 3 3 ـــة الــــورشتـــقـــنـــي - 

GE 222  مـيـكـانـيـكا هـنـدسيـه II 3 
3 - 1 GS 101 , GE 

121  

    11 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

 

 الملزمة لشعبة ... هندسة القوىالمقررات التخصصية  .4

 MEالرمي:            

 اسم المقرر  رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
 بقياتاألس

 تدريب معمل محاضرات

EE  280 م . هـ  . كـهــربـائـيـة I 0 3 - 1 GS  112 

ME 206 3 هـنـدسـة الـــمـــعــــادن 
3 - 1 GE 130 , ME 133 

ME 304 1 - 3 3 تصميم اجزاء آلة ME204 

ME 305  تصميم اآلالت I 0 3 - 1 ME 304 

ME 307 1 - 3 3 نظرية آالت GE222 

ME 409 1 - 3 3 اهتزازات ميكانيكية GS204-ME307 
ME 465 1 - 3 0 إدارة  واقتصاد هندسي GS 206 , ME 215 

ME 450 تــــحــــكــــم آلــــــــــي 
0 

3 - 1 EE 280 , ME 318 
,  ME 409 

ME 204  مقاومة مواد I 0 3 - 1 GE 121-ME133 

ME 309 1 - 3 3 تـحـلــيـــالت عــدديــة GS 200 , GS 204 

ME 312  ميكانيكا الموائع I 
0 

3 - 1 GS 203 , GE 121, 
 ME 210 

ME 318 1 - 3 0 قياسات و أجهزة القياس ME 312, GS 206 

ME 133 1 - 3 3 خــــــواص مـــــــــواد GS 112 , GS 115 

ME 215 هندسة اإلنتاج 
3 3 

- 1 ME 206 

ME 210 ديــنــامــيــكـا حــراريـة  I   
3 3 

- 1 GS 102 , GS 111 

ME 302  انتقال حــرارة I  
3 3 

- 1 GS 102  , ME 
210 

ME 310  ديــنــامـيــكـا حـراريـة  II 
3 3 

- 1 GS 115  , ME 
210 

ME 313  مـيــكـانــيــكـا مـوائــع II   
3 3 

- 1 ME 312 

ME 402   إنـــتـــقــال حـــرارة II 
3 3 

- 1 ME 302 , ME 
313, GS204 

ME 404  مـــقـــاومــة مــواد II 
3 3 

- 1 ME 204 

ME 411 محركات إحتراق داخلي 
3 3 

- 1 ME 302 , ME 
310 

ME 414 آالت هيدروليكية 
3 3 

- 1 ME 313 

ME 422 تـــكــيــيــف الــــهـــواء 
3 3 

- 1 ME 302 , ME 
310 , ME 313 
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ME 423 ـــدهــنــدســة الـتــبــريـ 
3 3 

- 1 ME 302 , ME 
310 

ME 443 محطات القدرة 
3 3 

- 1 ME 465 , 
ME310, ME302 

ME497 مختبرالحرارة 
2 - 

2 - ME310, ME423, 
ME402 

ME498 مختبر الموائع 
2 - 

2 - ME313, ME414 

ME499 مختبر مقاومة المواد 
2 - 

2 - ME404 

ME 527 ديــنــامــيــكا الــغــازات 
3 3 

- 1 ME 310 , ME 
313 

ME 542 بخارية و غازية عنفات 
3 3 

- 1 ME310, ME313 

ME 201  رسم باستخدام الحاسوب 
3 3 

- 1 GE 126 

ME 202 ورشــــة تــطـبـيــقــيــة 
2 - 

2 - GE 130,  ME133 

ME 599 6 6 مشروع التخرج - - Min. 133 Credits 

    99 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

( وحدة هي اتمالي عدد الوحدات المتطلف انجازها لنيل درتة البكالوريوس من 057ائة وسبعة وخمسون )م

 قسم الهندسة الميكانيكية.

 

 المقررات التخصصية االختيارية لشعبة ..... هندسة القوى.... .5

 اسم المقرر  رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

 تدريب معمل محاضرات

ME 514 E 1 - 3 3 نـوافخ وضـــــواغــــط ME 310 , ME 
313 

ME543 E 1 - 3 3 مصادر الطاقة المتجددة ME 302,  ME 
313 

ME 547 E 1 - 3 3 الــطـاقـة الـشــمـسـيــة ME 310 , ME 
402 

ME 552 E 1 - 3 3 ضــــبــــط الـــجــــودة GS 206  , ME 
465 

    12 ــــــــــــــوعالمجمـــــــــ

 

Note *** Minimum credits required for Graduation 157 units 

*** Minimum credits required for final project is 133 units 

 
 :األكاديمي راادالمتابعة واإل

طالمف لألشمراف  لكمل يكلمف القسمم مرشمداً علميماً فإنمه من الئحة الكلية  ((15بناء علز ما تاء بالمادة   -0

علز برنامجه الدراسي والذي يشمل التسجيل المبدئي والمساعدة في اختيمار المقمررات الدراسمية وحسماب 

 المعدل الفصلي والعاو وظخطاره باإلنذارات ظن وتدت.

( امممالث نسمممن ، النسمممخة األصممملية وتحفممم   بقسمممم الدراسمممة  3يكمممون لكمممل طالمممف ملمممف علممممي ممممن )  -1

ويجف ظن يحوي تميع النسن األصلية من كل نمماذج التسمجيل والنتمائج النهائيمة لكمل واالمتحانات  بالكلية 

فصل دراسي ، النسخة الثانية من هذا الملمف العلممي فتكمون عنمد مرشمد الطالمف بالقسمم ، والنسمخة الثالثمة 

 تحف  بالقسم المختص .

علز الطالف مراتعة مرشده الستالو صورة معتمدة من القسم  والمسمجل لكمل نمماذج التسمجيل ونتمائج  -3

المقررات الدراسية في نهاية كل فصمل دراسمي لاحاطمة بكمل التغيمرات التمي تحمدث علمز سميرته العلميمة 

 باستمرار.
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 :بالمقررات التسجيل

 الئحة الكلية ما يعمل به في بحسب 

يختيهلل  البيال    البقهللهلل ا  البتيمل الستسجيد ل البل ري   البخةةل الهي بق بي  مينيتا  إلرل  ر   -
  . التسجيد  البقهللهلل  ال هلل سا ببسير ى  البهللح   ألمي يبا لب   ذال  يستمبد  جهلل ء ا

 النجيف  ا   الليبل ل التا تحبد يستبهلل  التسجيد  ا أي بقهللهلل  هلل سا  قب ب    ستمبيد  البتبسبيا -
  . ستيفي هي ألل ل ل البقهللهلل ا  الببسل  ستمبيد  البقهللهلل ا  التأ يسي

  :الحذف واالضافة

 يبم  إضي ل أل مذ  بقهللهلل  هلل سا  ا ألد أسبلري  ب  ب  يل  الفةد  ال هلل سا بحهللب أ  يتا -
 ألمي يبا   لمتفيظ ب     السيريا  الب تب ى  الببسلبل  ا مد  ةد  هلل سا لب   بل  قل  البهللح 

  .السبيال  لبنسر  البهللنيب 

 5بل  قل  البهللح   ألمي يبا لبنسر  البهللنيب  خلد  نسمي  ب  بقهللهلل  هلل سا ب  يبم  السبيال   ل -
 الج ي  بحهللب  لمتفيظ بتسجيد  الم   أل ن   الببسل  السسيريا  أسيبي  ب  ب  يل  الفةد  ال هلل سا

  الب تب ى بيالفةد  ال هلل سا 

  :االلتماسات

 لالتبيسيا    ليتا إهللسيد جبي  بسبيايقلا  البيال  ببسئ بس   ستبيهللى أالتبي  ببمت   ال هلل سل ل لبتمينيا
 مين تقلا لم ى  لبتمينيا  الخيةل بيالقسا ب  تحميد الجنل  بإري ى مسي   ال هلل جيا  النهي يل إال   ل سيا

 . ل  تةميمهي السبيال  ب  سجلا  البل  مبي تقلا بيالتأم  ب  أ   الببتم  الا يتهلل   م  أس سل  لبتمي 
 ال  بمت   ال هلل سل ل لبتمينيا ب  ج ي  ثا تهللة   هللجته  النهي يل لتميد   

  :الرسوب في المقررات

 البم    يج  أ  يستل ا  البيال  جبي   البتبسبيا  الخيةل بجبي   البقهللهلل ا  ال هلل سيل  بد  البلر  -
  .التسسيبهي ببقي البتبسبيا  القسا لرضل  ي ل  الت هللي  السبقهللهلل

  . ال هلل سا  البيال  هلل سبي  ا ميالل ر ا مضلهلل  لبتمي   النهي ا السبقهللهلل ي   -

ب  بجبل )  ربيد  السنل ل هللجل   %55 البيال  هلل سبي  ا ميالل ر ا مةلاله رس  بجبل   ي   -
   لبتمي   النهي ا( 
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 : مقرر غير مكتمل

  النهي ا السبقهللهلل  ال هلل سا نتيجل ظهللل  بيهلل ل أل  ستثني يل   ا ميالل ر ا تبم   البيال  ب  مضلهلل  لبتمي 
   بل  قل هلل ي   السجنل  لبتمينيل ل سا  ال هلل سل ل لبتمينيا بنح  ذ يبم  الهلل ي   القسا ب أل ألسبي  بقن ل 

 النهي ا الهذ   البقهللهلل  ا   البيال   هللجل "غيهلل بمتبد" ليتا تمليد  ال هللجل رن بي يقلا  البيال  بيجتييي  لبتمي 
 -وذلك وفق الشروط التالية :نف   الفةد  ال هلل سا 

االمتحمان المموالز للمقمرر ومرفقماً بالمسمتندات التمي  ظن يتقدو الطالمف بطلمف كتمابي بالخصموص قبمل موعمد -ظ

 توضح ظسباب تخلفه.

 القسم الذي يتبعه الطالف . رئيسموافقة ظستاذ المادة واعتماد   -ب

  :الغياب وإيقاف القيد

 ( ب  ل مل  المسيل  أنه:11بنيء رس  بي جيء  ا  البي ى )

ل التهللتيبمميا  البتخمذى  الجبيم   البقمهللهلل ا  ال هلل سمميل  يجم  رسم   البيالم  بتيب ممل  البميضمهلل ا ل الم هللل   ال بسيمل  -1
( خبم  لرحمهللل  بيالبي مل  %25لل يمر اله  ال خلد اللبتمي   النهي ا ألي بقهللهلل تييم  نسمبل غييبمه  يمه رم  )

لي بمما  هللجممل ةممفهلل  مما مممل بمم  أربمميد  الفةممد ل لبتمممي   النهممي ا  مما ذالمم   البقممهللهلل ليقمملا مممد رضممل  ي ممل 
 الممممذي ي هللسممممه لتببممممر رقلبممممل  الغيممممي  ب مممم   رتبي  ممممي بمممم   سمممما  ال هلل سممممل تمممم هللي  ببتيب ممممل  البسبممممل  مممما  البقممممهللهلل 

 ل لبتمينيا لربي   المسيل   

تمس  نسبل  الغيي  ب  ب  يل  الفةد  ال هلل سا لي خد  ا  ذه  النس   التسجيد أل تج ي   القي   البتأخهللي     -2
بتمينمميا  النظهلليممل ل النهي يممل ل الغيممي   البتهللتمم  رسمم  أمممميا تأ يبيممل ل الغيممي   الجبمميرا لتسممتثنا بمم  ذالمم   تممهللى  ل

 ل إلجيي ا 

رس  رضل  ي ل  الت هللي  هللة  غيي   البل   ا مد بقهللهلل يسسا ر  بهللير  القسا  ال سبا القسما  ال هلل سمل  -3
نممذ هلل  البيالمم  رنمم  تجمميلي )  ( خبسممل رحممهلل  % 15ل لبتمينمميا مممد أسممبلري  اليتمملالا بمم لهلله تلثيممر  الغيممي  ل ن

 بيالبي ل ب  سيريا  البقهللهلل  

ب  ر    ألسيبي   البقهللهللى الس هلل سمل البقمهللهلل بمي مبمي لهلل   %55ظهللل  خيةل بيهلل ل  ل  تغبيل  إذ  ميالا  -4
 ( يسغ   ذ   البقهللهلل بنيء رس    تهلل ف  القسا  البختص 6(ب   البي ى )2 ا  الفقهللى )

يل    ي   البيال  الفةد  هلل سا ل م  خلد  تهللى  هلل سمته بيالمسيمل إذ   م ا  الب نما بسبمي  يقبسمه بهللحم   البيالم   -5
 ب ه  القسا  البختص لبسجد  المسيل لل يمتس   ذ   الفةد ضب   الب ى  اليبنيل  الببسلبل الستخهلل  لي ت
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يل مم   يمم   البيالمم  الفةممد  هلل سمما ثممي  خمملد  تممهللى  هلل سممته بيالمسيممل إذ  تقمم ا ب ممذهلل يقبسممه بجسمم   المسيممل ب مم   -6
 الببسلبل الستخهلل  تلةيل أبي   القسا  البختص لبسجد  المسيل لل يمتس   ذ   الفةد ضب   الب ى  اليبنيل  

يم   بمت  بسجد  المسيل أخهلل بلر  إليقي   القي   ا ب  يل ممد  ةمد  هلل سما رسم  أ  تقم ا  البسبميا  ما  -5
بلر  أ ةيه حههلل  بد ب  يمل  لبتمينميا  النهي يمل المذال   الفةمد لل ي تبمهلل  البسم  بقبملل  إل ب م  إبمل   البيالم  

 بيالبل  قل ب   بد بمت  بسجد  المسيل 

  :متحاناتالتقييم واال

خمسين بالمائة علز األقل  %51يعتبر الطالف ناتحاً في المقرر الدراسي إذا حصل علز مجموع درتات   .0

 في هذا المقرر.

( ظربعمون بالمائمة  %41تحسف تقديرات كل مقرر علز ظساس ظعمال الطالمف خمـالل الفصمل الدراسمي  )   .1

 ( ستون بالمائة.%11واالمتحان النهـائي )

(من هذه المادة المقررات العمليمة  والمقمررات ذات الطبيعمة الخاصمة ومما فمي 1ثنز من ظحكاو الفقرة )يست  .3

 تقديراتها للقسم المختص.  حكمها ويترك ظمر تحديدها وحساب

تشمممل ظعمممال الفصممل الدراسممي امتحانممات دوريممة ال يقممل عممددها عممن اانممين وتممدخل االمتحانممات الشممفهية   .4

 ات الملحقة غير المعلن عنها في ظعمال الفصل الدراسي.والتقارير واالمتحان

له درتة "مسمتمر"  . في حالة عدو استكمال الطالف لمشروع التخرج بنهاية الفصل األول المسجل به ترصد5

له الدرتة المتحصل عليها بنهايمة  ترصد وظنوعلز الطالف في هذه الحالة التسجيل في المشروع للمرة الثانية 

 .الفصل الثاني

 :حساب المعدل

 :( من الئحة الكلية10بحسف المادة )

مقمرر فمي النسمبة المئويمة المتحصمل  لكمل الدراسميةيحسف المعدل الفصلي للطالمف بضمرب الوحمدات  .0

عليها الطالف في ذلك المقرر ام بقسمة مجموع النقاط علز العدد الكلي للوحدات التمي درسمها الطالمف 

 العاو المعدلرقمين عشريين ويدخل ضمن حساب  ظقربئج إلز بنفس الفصل الدراسي مع تقريف النتا

 المختص.حسف الخطة الدراسية المعتمدة بالقسم  تميع المقررات التي درسها الطالف

تقممدر درتممات الطالممف وكممذلك التقممدير العمماو بنمماء علممز المعممدل العمماو مممن صممفر إلممز مائممة حسممف الجممدول    .1

  -التالي:

  011إلز  – 85من            ممتاز    ♦

 85إلز ظقل من  75من         تيد تداً    ♦

   75إلز ظقل من  15من            تيد    ♦

  15إلي ظقل من  51من           مقبول   ♦
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  51إلي ظقل من  35من          ضعيف   ♦

  35ظقل من      ضعيف تداً    ♦

 مستمر بدون نقاط )خاصة بمشروع التخرج(   ♦

عند حسماب   وذلك  الجديدة  والوحدات السابقة للمقررات المعادة وتستبدل بالوحدات والنقاط تطرح النقاط  .3

 .المعدل العاو و توضع عالمة )و( ظمامها

   :اإلنذار و الفصل

 -الحاالت ظآلتية :  ينذر الطالف في( من الئحة الكية فانه 11بحسف المادة )

 روع لمدة ظسبوعيين متواصلين .إذا انقطع الطالف عن الدراسة بدون سبف مش  -0

 نهاية ظي فصل دراسي.  مع )  %51إذا تحصل علز معدل اقل من)-1

 وحدة بنهاية الفصل الثاني )إنذار مدة(. 11إذا لم يكمل بنجاح  -3

 وحدة بنهاية الفصل الرابع )إنذار مدة(. 48إذا لم يكمل بنجاح  -4

 ادس )إنذار مدة(.وحدة بنهاية الفصل الس 14إذا لم يكمل بنجاح  -5

 )إنذار مدة(.  وحدة بنهاية الفصل الثامن 88إذا لم يكمل بنجاح  -1

 وحدة بنهاية الفصل العاشر)إنذار مدة(. 011إذا لم يكمل بنجاح  -7

 يلغز ظي إنذار مدة في حالة تجاوز الطالف الحد األدنز لوحدات إنذار المدة الالحق.

 -الحاالت اآلتية : في( 23بحسب المادة )  الكليةبة  لطالب باالستمرار في الدراسلال يسمح  

 ( وحدة بنهاية الفصل الرابع. 31إذا لم يكمل عدد)   -0

 إذا تحصل علز تقدير عاو ضعيف تدا في نهاية ظي فصلين دراسيين من الفصول األربع األولز . -1

 إذا تحصل علز ظربعة إنذارات متتالية بتقدير عاو ضعيف. -3 

 وحدة بنجاح بنهاية الفصل الدراسي الثامن. 81يتمكن من إكمال إذا لم   -4

 وحدة بنجاح بنهاية الفصل الدراسي العاشر. 001إذا لم يتمكن من إكمال  -5

 إذا انقطع عن الدراسة بدون سبف مشروع مدة فصلين دراسيين متتاليين . -1

 ( . 7إذا استنفذ مدة الدراسة المقررة في المادة )  -1
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 -:القسم االنتقال من

يجمملي السبيالمم   لنتقمميد بمم   سمما إالمم   سمما بخممهلل  مما  المسيممل ب مم    بمم  ل مممل  المسيممل  أنممه ( 15) بمسمم   البممي ى 
بل  قمل  سما  ال هلل سممل ل لبتمينميا لذالم  بيالتنسممير بم   أل سميا  البختةممل  لبسمجد  المسيمل  بممد تسمجيسه بيالفةممد 

تسمجيد بيالقسما  رتبميهلل   بم  ب  يمل  الفةمد  التميالا  ال هلل سا  الخميب  ل ما ميالمل  بملد  البيالم  بيالقسما  الج يم  يمتا  ال
التق يا  البس  ل البل  قل رسيه رس  أ  ل يتا  رتبيهلل  البقهللهلل ا  التا ل تتبيبر ب   الخبل  ال هلل سيل السقسا  الج يم  

تبقمم   مما مسممي   الب مم د  ال مميا السبيالمم    مبممي ل يجمملي السبيالمم   لنتقمميد  مثممهلل بمم  بممهللى ل ممم ى خمملد  تممهللى  لل
 ل بهبي مينا  ألسبي   هلل سته بيالمسي

 التخرج متطلبات

 ( من الئحة الكلية فأنه:14بحسف المادة )

يمممنح الطالممف درتممة اإلتممازة المتخصصممة ) البكممالوريوس ( بعممد اسممتيفائه للمتطلبممات الدراسممية المطلوبممة  -0

  يممع المقممررات التممي درسممها( خمسممين بالمائممة بعممد اتتيممازه لجم %51لتخصصممه وبمعممدل عمماو ال يقممل عممن ) 

 بنجاح.

الحد األدنز يدرس الطالف للحصول علز درتة اإلتازة المتخصصة ) البكالوريوس ( مقررات يكون   -1

علما بأن الوحدة  .القسم من قبل  حددهمخمسون وحدة دراسية ستة وو ( مائة  051لمجمـوع وحداتها ) 

اضرة  عملية لمـدة االث الدراسية عبارة عن محاضرة نةرية واحدة ولمدة ساعة واحدة ظسبوعيا ظو مح

 ساعات ظسبوعيا خالل فصل دراسي واحد.

تمنح الكلية درجتي الشرف األولى والثـانية لخريجيها الحاصلين على اإلجازة المتخصصـة )البكالوريوس( 

 -التالية: وفقا للضوابط 

 رة فصول دراسية.درتة الشرف األولز وتمنح للحاصلين علز تقدير عاو ممتاز في مدة ال تتجاوز عش    -ظ

درتة الشرف الثانيمة وتممنح للحاصملين علمز تقمدير عماو ممتماز فمي ممدة ظكثمر ممن عشمرة فصمول دراسمية  -ب

 وللحاصلين علز تقدير عاو تيد تداً في مدة ال تتجاوز عشرة فصول دراسية.

 منح توائي تقديرية لجميع الخريجين الحاصلين علي تقدير عاو ممتاز وتيد تداً. يجوز-ج
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 القوى هندسة برنامج – الهندسة الميكانيكيةالخطة الدراسية لقسم 

 
B.Sc. in Mechanical Engineering department 

Semester 

1    

Semester 

2    

Semester 

3    

Semester 

4    

Semester 

5    
 Semester 

6    

Semester 

7    

Semester 

8    

Semester 

9    

Semester 

10    

 
 

 Semester #1الفصل األول                                                              -

 

 Semester #2                            الفصل الثاني                                  -

 
 

 Semester #3                                      الفصل الثالث                        -

 
 
 
 
 
 

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name رقم المقــرر اســــم المقــــــــرر ر.م

 - I GH150 Arabic language I 2اللغة العربية  1

 - I GH141 English language I 2 جليزيةاللغة االن 2

 - I GS101 Mathematical  I 3رياضة  0

 - I GS111 Physics I 3فيزياء  1

 - GS115 Chemistry 3 كيمياء عامة 5

 - GE125 Descriptive Geometry 2 هندسة وصفية 6

  15 مجموع الوحدات  

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name رقم المقــرر اســــم المقــــــــرر ر.م

 II GH151 Arabic language II 2 GH150  اللغة العربية 1

 II GH142 English language II 2 GH141   اللغة االنجليزية 2

 II GS102 Mathematical II 4 GS101 رياضة 0

 - GE126 Engineering Drawing 3 الرسم الهندسي 1

 II GS112 Physics II 3 GS111 فيزياء 5

 - GE130 Workshop Technology 3 تقنية الورش 6

 GS115L Chemistry Lab 1 GS115 معمل كيمياء عامة 7

  18 مجموع الوحدات 

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name رقم المقــرر اســــم المقــــــــرر ر.م

 III GS203 Mathematical III 3 GS102رياضة 1

 CET 200 Fundamentals of Elec. Eng.  I 3 GS112 مبادئ هندسة كهربائية 2

 - I GE 121 Eng.  Mechanics I (Statics) 3يـكا هـنـدسـيـه  مـيــكـانـ 0

 ME 133 Properties of Materials 3 GS112 , GS115 خــــــواص مـــــــــواد 1

 GS 206 Probability & Statistics 3 GS102 إحـتــمــاالت وإحــصـاء 5

 GH 143 Technical Reports Writing 1 GH142 كـتـابـة تـقـاريـرتـقـنـيـة 6

 GS 112 L Physics Laboratory 1 GS112 مـعــمـل فــيــزيــــــــــاء 7

  17 مجموع الوحدات 
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 Semester #4الفصل الرابع                                                              -

 
 

 # 5Semesterالفصل الخامس                                                            -

 

 

 Semester # 6الفصل السادس                                                          -

 

 Semester #7الفصل السابع                                                             -

 
 
 
 

 
 

ر -

.

 م

 المتطلــــــب حــداتالو Subject name رقم المقــرر اســــم المقــــــــرر

 IV GS 204 Mathematical IV 3 GS 203 رياضة 1

 ME 206 Metallurgy Engineering 3 GE 130, MEM 133 هـنـدسـة الـــمـــعــــادن 2

 I ME 204 Strength of Materials  I 3 GE 121,  MEM133   مـــقـــاومـــة مـــواد 0

 MEM 210 Thermodynamics & Heat Transfer 3 GS 101, GS 111 ديناميكا حرارية وانتقال حرارة 1

  I GE 121 Eng.  Mechanics  I   ( Statics ) 3  مـيــكـانـيـكا هـنـدسـيـه 5

6     - 

7      

  15 مجموع الوحدات 

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name رقم المقــرر اســــم المقــــــــرر ر.م

 ME 202 Workshop Technology 2 GE 130,  ME133  ورشــــة تــطـبـيــقــيــة 1

 GS 200 Computer Programming 3 GS 102 بــرمــجـــة حـاســــوب 2

 ME 215 Engineering Production   3 ME 206   هــنــدسـة  اإلنــتــاج 0

 I ME 302 Heat Transfer I 3 GS 102  , ME 210   إنـــتـــقـــال حــرارة 1

 ME 304 Design of M\C Elements 3 ME 204 تــصـمــيــم أجـزاء آالت 5

 I ME 312 Fluid Mechanics I 3 GS 203 , GE121  ,  ME210   مـيــكـانــيــكـا مـوائـــع 6

  17 مجموع الوحدات 

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name رقم المقــرر اســــم المقــــــــرر ر.م

 I ME 305 Machines Design I 3 ME 304تــصـمــيــم آالت    1

 ME 309 Numerical Analysis  3 GS 200 , GS 204 ـيـــالت عــدديــةتـحـلـ 2

 II  ME 310 Engineering Thermodynamics II 3 GS 115  , ME 210 ديــنــامـيــكـا حـراريـة 0

 ME 307 Theory of Machines   3 GE 222 نـــظـــريـــة  اآلالت 1

 II  ME 313 Fluid Mechanics II 3 ME 312  مـيــكـانــيــكـا مـوائــع 5

 ME 318 Measurements & Instrumentation 3 EE200, ME 312 قياسات و أجهزة القياس 6

  18 مجموع الوحدات 

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name ررقم المقــر اســــم المقــــــــرر ر.م

 II ME 402 Heat Transfer II 3 ME 302 , ME 313, GS204   إنـــتـــقــال حـــرارة 1

 II ME 404 Strength of Materials II 3 ME 204  مـــقـــاومــة مــواد 2

 ME 409 Mechanical Vibrations 3 GS 204 , ME 307 إهـتـزازات مـيـكـانـيـكيـة 0

 ME 411 Internal Combustion Engines 3 ME 302 , ME 310 محركات إحتراق داخلي 1

 ME 414 Hydraulic Machinery 3 ME 313 آالت هيدروليكية 5

  15 مجموع الوحدات 
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 # 8Semesterالفصل الثامن                                                              -

 
 
 

 # Semester  9الفصل التاسع                                                           -

 
 
 

 # 01Semesterالفصل العاار                                                           -

 

  الخاتمة
سل س التق يا حهللف بفةد المد بي    ي لهلل  ا ذ    البيال  ب  أ الذي نس   ب  خلاله  ختيا  ذ   ال اليد ا 

بيالةلهللى نتبن  ب   و  ال سا  الق يهلل    نمل     ل قني  ا لض   ذ   ال اليد  لهللحي ي ملد  هلل سته بيالقسا 
  بي  ا بسيهللته  ال سبيل  ا  ذ   القسا  ل  ت ثهللل بي  ي ي  البيال  مت  يستبي   البضا    البثس  

 واهلل ولي التوفيق            

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name رقم المقــرر اســــم المقــــــــرر ر.م

 ME 422 Air Conditioning 3 ME 302 , ME 310 , ME 313 تـــكــيــيــف الــــهـــواء 1

 ME 423 Refrigeration Engineering 3 ME 302 , ME 310 هــنــدســة الـتــبــريــــد 2

 ME 443 Power Plants  3 ME 302, ME310, ME312 درةمحطات الق 0

 ME 450 Automatic Control 3 EE 200 , ME 318 , ME 409 تــــحــــكــــم آلــــــــــي 1

 ME 465 Eng. Management & Economy 3 GS 206 , ME 215 إدارة وإقـتـصاد هندسي 5

 ME 497 Heat Laboratory 2 ME310, ME402, ME423 مختبرالحرارة 6

  17 مجموع الوحدات 

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name رقم المقــرر اســــم المقــــــــرر ر.م

 ME 498 Fluid and Hydraulic Laboratory   2 ME313, ME414 مختبر الموائع 1

 ME 527 Gas Dynamics 3 ME 310 , ME 313 ديــنــامــيــكا الــغــازات 2

 ME 542 Steam & Gas Turbines 3 ME310, ME313 عنفات بخارية و غازية 0

 I XXX Elective course I 3 XXX مادة اختيارية 1

 II XXX Elective course II 3 XXX مادة اختيارية 5

 ME 599 B.Sc. Project 3 Project min. req. credits 133 شروع التخرجم 6

  17 مجموع الوحدات 

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name رقم المقــرر اســــم المقــــــــرر ر.م

 ME 499 Strength of Materials Laboratory  2 ME404 ختبر مقاومة الموادم 1

 ME 599 B.Sc. Project 3 Project min. req. credits 133 مشروع التخرج 2

  5 مجموع الوحدات 


