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 الهندسة الميكانيكيةكلمة رئيس قسم 

 
 الرحيم الرحمن َّللا بسم

 وبعــــــــد، وااله ومن صحبه و لهآ وعلى َّللا سولر على لسالما و لصالةا و هلل الحمد

صميم ن حيث التلميكانيكية في كافة مجاالت الحياة مبدراسة االنظمة ا يهتم قسم الهندسة الميكانيكية       

 رتباط إ من له لما همية كبيرةأ وذالهندسة الميكانيكية  تخصص عتبرحيث ي   والتصنيع واإلنتاج واإلدارة،

ة ي هندسفبجميع األقسام الهندسية ولكثرة الش عب والفروع التي تندرج تحت هذا التخصص والمتمثلة 

التبريد كييف وسة القوى والطاقة وهندسة الطيران والهندسة البحيرية وهندسة التاإلنتاج والتصنيع وهند

 ة الطبيةالهندسوهندسة الميكاترونك وهندسة تقنية المعلومات التطبيقية وهندسة المعادن وعلوم المواد و

 وغيرها من التخصصات الكثيرة األخرى. 

مع مثل ت المجتقادرون على العمل في مختلف قطاعاوبناءاً على ذلك فإن خريجي قسم الهندسة الميكانيكية 

اعة طاع الصنقياه ، ، قطاع توليد الكهرباء وتحلية الم والصناعات البتروكيميائية قطاع إنتاج وتكرير النفط

 والزراعة، قطاع النقل البحري والبري ، قطاع الطيران.

امج برن عدادقد تم إوبالكلية، قسام األولى أحد األعتبر قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بصبراتة وي  

لتعليم ا( حسب المعايير الدولية وقواعد  عبة الميكاترونكش –) شعبة القوى  الميكانيكية بشعبتينالهندسة 

عن  د ع رفالهندسي إلعداد الخريجين المؤهلين للعمل في مختلف قطاعات الدولة العامة والخاصة. ولق

لى لحفاظ علوإستقطاب أعضاء هيئة التدريس المتميزين  في تدريس المقرراترنامجه العلمي القسم قوة ب

 المستوى العالي لخريجي القسم.

  لمهندسيند من اولقد قام القسم بتخريج العدي ،للقسم أيضا برنامج متكامل للدراسات العليا )الماجستير(

ء غٍد ا لبناالتكنولوجيالصناعة وبتفوق وإمتياز مجاالت  المشهود لهم بالكفاءة، فنراهم اليوم يخوضون

 أفضل.  

عا أما بالنسبة للنظرة المستقبلية للقسم فتتمثل فى العمل على إعداد  ي عالٍ مل علمبحوث علمية ذات م 

دة روع جديفتطوير المقررات الدراسية ومحاولة فتح يحتاجها المجتمع مع تحديث وومشاريع تخرج فعالة 

 .كافة المجاالت التطور الحاصل فى بالقسم لمواكبة

 وفق هللا الجميع لما فيه خير البالد والعباد

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 أسيســــــــــــالت

ية( قسم الهندسة الميكانيكية  سسأ   قوى الميكانيك سة ال ية ) تخصص هند نذ بدا سيسم ية  تأ  .ف1992 سنةالكل

 .صبراتةجامعة  حاليا  والزاوية ثم جامعة  بقا  جامعة السابع من ابريل سا - صبراتهبكلية الهندسة 

 
 :ةــــــــــــــــــــالرؤي

                                        
 تطور تنميبة للالتميز محلياً وإقليميا من خالل عملية تعليمية في مجاالت هندسة القوى الميكانيكية ومواك

 المجتمع.القدرات البحثية و تضمن مخرجات ذات جودة تخدم 

 

 :الةـــــــــــــــــــــــالرس
 

مجتمع لخدمة ال لعلمياتعزيز العملية التعليمية المتطورة في مجاالت هندسة القوى الميكانيكية واالهتمام بالبحث 

 مي.كادياإللتزام بتطبيق مفاهيم ونظم إدارة الجودة الشاملة واإلعتماد األوتنمية البيئة المحيطة و

 

         دافـــــهاأل
        

توظيف  الميكانيكية وتطبيقاتها المختلفة من خالل القوى في علوم هندسةالتعليم المتميز والمتطور تحقيق  .1
عداد كوادر بشرية مؤهلة طبقا للمعايير القياسيرسالة القسم و  تحقق التي أحدث العلوم والتقنيات  ة.ا 

ي مع قوى الميكانيكية بتعزيز التعاون االستراتيجدعم البحث العلمي والتفوق المعرفي في مجال هندسة ال .2
تياجات لخدمة وتنمية وتطوير احة الفعاليات ذات العالق الشركاء الوطنيين والدوليين واالهتمام باستضافة

 وبحوث علمية تطبيقية.المجتمع وتشجيع القطاعات المتخصصة على إجراء دراسات 
ف لمعار اسية بتعزيز دور البرنامج لخدمة المجتمع باالهتمام باتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة بمعايير قي .3

األخالقية القيم األساسية والهندسية واالجتماعية واالقتصادية وترسيخ الهامة واالنشطة المختلفة في العلوم 
 والمهنية.

ج حسب خطط برنامأنشطة الخطط و  كافة في إدارة الشاملة نظم إدارة الجودة أسس ومبادئتطبيق وتنمية  .4
 .ادارة وضمان الجودة المعمول بها في ليبيا والحصول على االعتماد البرامجي
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 نبذة عن القسم:
 

فرع من  تعتبر الهندسة الميكانيكية  : department Mechanical engineering  الهندسة الميكانيكيقسم 

القطاعات األجهزة المستخدمة في مختلف و اآلالت وتطوير يهتم بتصميم وتصنيع وتشغيل الذيالهندسة فروع

يهتم  الذى الهندسة فإن الهندسة الميكانيكية هي فرع من فروع الموسوعة البريطانية وبتعريف، االقتصادية

كافة . وهو علم يهتم بدراسة الطاقة بالتطويروعمليات  واآلالت بتصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل المحركات

 وهو تخصص واسع له عالقة بكل مجاالت الحياة. صورها وتأثيرها على األجسام،

 الطاقةو الفضاء والطيران  صناعة، مثل صناعاتال كافةب يكية لها عالقة مباشرةنفالهندسة الميكا 

 .المعلوماتية لمحاكاةوا النمذجة وفي والتبريد تكييف الهواء وتقنية والنقل

تطبيقاتها لتشمل  ة متعددة وامتدتقييتطب موبسبب تداخلها مع فروع عل الهندسة الميكانيكية ادت أهميةدزاوقد 

 وآالت فةلمختلبأشكالها ا مختلف متطلبات الحياة المرتبطة بالعلوم الهندسية كأجهزة منظومات تحويل الطاقة

 داخلي وغيرها.الحتراق إلا

هندسة  جبرنامية وهندسة القوى الميكانيك برنامج هما برنامجين تعليميين سة الميكانيكية علىالهند مل قسمتيش

 هذا: يومنا جين منذ التأسيس حتىيوكذلك الخر د الطلبة الدارسين بالقسموهذه إحصائية بعد .الميكاترونك

 قسم الهندسة الميكانيكية 
 415 عدد الخريجين منذ التأسيس إلى األن

 37 رسين حاليااالطلبة الد عدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B0%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B0%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9
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 الهيكل التنظيمي للقسم:

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :مجلس القسم
 

 :وهماألعضاء المكلفين بالقسم  سة الميكانيكية منهنداليتألف مجلس قسم 

 التكليف اسم عضو هيئة التدريس
 رئيس القسم  عبد المنعم سعيد الغالم .د

 منسق الجودة   محمود الحنيشمحمد أ.

 منسق الدراسة واالمتحانات  أ.الطيب جمعة محفوظ 

 منسق المشاريع  د.المبروك أمحمد أحمد الجميل

 منسق شعبة القوي  مهند السيد مرشد أ.
 منسق شعبة الميكاترونك  إسماعيل العجيلي احتيوش. د

 
 أسماء العاملين بالقسم:

 

 ع لهالتخصص التاب المهنة اإلسم
 الطاقة الشمسية عضو هـ.تدريس أ.د.المبروك منصور محمد ابوقديرة

 محطات قدرة عضو هـ.تدريس د.السيد مسعود شوية

 محطات قدرة عضو هـ.تدريس د.عبدالحفيظ ابوالقاسم علي المريض

 تبريد عضو هـ.تدريس د.حاتم مصطفى عبدالرحمن الزواغي

 هندسة مواد يسعضو هـ.تدر د.طارق أحمد ابوبكر الصالح

 انتقال حرارة عضو هـ.تدريس د.صالح علي علي مرجان
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 هندسة انتاج عضو هـ.تدريس د.الصديق مسعود سالم الدباشي

 هندسة تطبيقية عضو هـ.تدريس د.المبروك أمحمد أحمد الجميل

 هندسة مواد عضو هـ.تدريس د.خالد حسن مولود المدهوني

 ائيةكهرب .تدريسعضو هـ د.عبدالرزاق محمد حسن خالط

 قوى عضو هـ.تدريس عبد المنعم سعيد الغالم .د

 تحكم عضو هـ.تدريس إسماعيل العجيلي احتيوش. د

 قوى عضو هـ.تدريس البهليمحمد أ.نافع أحمد 

 قوى عضو هـ.تدريس أ.علي خليفة أحمد مفتاح

 قوى عضو هـ.تدريس أ.حكيم ساسي ضو دخيل

 قوى عضو هـ.تدريس أ.عبدالمنعم علي الهادي عبدهللا

 هندسة التصنيع عضو هـ.تدريس أ.ضو المبروك علي العتيري

 قوى عضو هـ.تدريس أ.مهند السيد عمار مرشد

 موائع عضو هـ.تدريس أ.الطيب جمعة حسين محفوظ

 وانتاج ميكانيكيتصميم  عضو هـ.تدريس أ.محمد محمود الهادي الحنيش

 قوى معيد  م.حامد محمد المدهوني 

 تقنية معلومات معيد طمين عون احمد عبدالحكيم م.

 تقنية معلومات معيد  احمد موسى م.شرف الدين موسى

 تقنية معلومات معيد مسلممنصور م.عليا مصباح 

 تقنية معلومات معيد قريرةسالم امحمد م.يسرى 

 تقنية معلومات معيد ابراهيم احمد الصويعى م.أريس

 تقنية معلومات معيد ابراهيم حديد م. نسرين 

 تقنية معلومات معيد خالد الحجاجيم. 

 هـ. قوى معيد كشيرخليفة سالم م. 

 هـ طيران مهندس معمل  الحسلوك جمعة م.الطاهر 

 قوى مهندس معمل م. شاكر الصويعي
 قوى مهندس معمل م. عبدالودود شليق

 قوى مهندس معمل  الزواغي فتحى بشيرم.عبدالرحمن 

 مدنى مهندس معمل جديديالحسن م.وفية 

 مدنى مهندس معمل الترهونيعبدالسالم م.الصالحة 

 ميكانيكا فني معمل  م.سمير ضو ميتو

 حاسوب أمينة القسم  الزهانيأسماء 

 
  :القوى هندسة - البرامج التعليمية بالقسم

 القويهندسة  لبرنامجرؤية وأهداف قسم الهندسة الميكانيكية 

 :وهي معامل بوجود ةالميكانيكي الهندسة قسم ويتميز 1992 عام الكلية إنشاء بداية منذ قسمال بهذا الدراسة بدأت

 تطبيقيةالالورش  معمل – لموادمعمل مقاومة ا – حرارةال انتقال معمل – و اآلالت الهيدروليكية الموائع معمل

 .تطبيقات حاسوب –محركات إحتراق داخلي  –التحكم اآللي و القياسات  –

لعليا في ادراسات برامج للدراسة الجامعية وال صبراتة بتقديمقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة يلتزم 

ماهرة صصة ومجاالت متعددة تركز على الخبرة والمهارات الهندسية الحديثة إلعداد كوادر أكثر تميزا متخ

فق ولمستهدفة ملة احقيقا للتنمية الشاقادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتلبية احتياجات المجتمع الحالية ت

لك لمهنية وذكات االمقاييس القومية والعالمية مع التواصل الفعال مع كافة المراكز البحثية والمؤسسات والشر

 يئة.ة البعن طريق توفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم ومناخ صحي للبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمي
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 الرسالة:
خالل  لك منص قادر على العمل واإلبداع مؤهل لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل وذإعداد مهندس متخص

ة لى كسب ثقيسعى إمتقدم ومتطور يتوافق مع المعايير القومية والعالمية. و مهنيتوفير بيئة هندسية ذات طابع 

فنية ارات الت واالستشسوق العمل بتوفير الخدما فيبتقديم كوادر قادرة على المنافسة  جيهيخر فيالمجتمع 

تبطة المتخصصة. كذلك توفير فرص بحثية لطالب الدراسات العليا من خالل مناهج تطبيقية مبتكرة مر

 باحتياجات المجتمع.

 

 القوى:هندسة  برنامجاألهداف اإلستراتيجية ل

 :اآلتي في صبراتةتتلخص أهداف قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة 

 تميز والمتطور.تعزيز التعليم الم 

 .تعزيز االهتمام بالبحوث والجهود العلمية للرفع من المستوى المعرفي واالستشاري 

 .خلق بيئة عمل محفزة بالقسم 

 .ضمان الحصول على االعتماد البرامجي لشعبة هندسة القوى الميكانيكية 

 البرامج الدراسية

 والتكنولوجيا يةوالهندس األساسية العلوم ظرياتن عن كاملة معلومات لديهم مهندسين تخريج إلى البرنامج يهدف

 القوى، محطات – الميكانيكية القوى نظم مجاالت في عملية وخبرة وأساسيات مفاهيم أكثر وبتحديد المتقدمة

 المتجددة، طاقةال الطاقة، تحويل آلي، تحكم داخلي، احتراق آالت هيدروليكية، آالت الهواء، تكييف التبريد،

 والورش عاملالم استخدام خالل من معملية مهارات المهندس اكتساب إلى البرنامج يهدف كما المياه، معالجة

 في يزالتم على قادر الخريج لجعل وذلك. المكتبية والمعارف المهارات معظم يعكس تخرج مشروع وكذلك

 .الطاقة لتحويالت الهندسية المجاالت

 

   المعامل والتسهيالت البحثية

 ة مثل:ات البحثيالعملية التعليمية والنشاط دعموالمعامل المجهزة بشكل جيد لالتسهيالت القسم بعض من يضم 

  و اآلالت الهيدروليكية موائعالمعامل: 

يتم  ئع، حيثفي دراسة علم ميكانيكا الموا المهمة واألساسيةمعمل الموائع مجموعة من التجارب  يتضمن

احبة ة المصانين بإسهاب مع ربطها بالمفاهيم النظريفي هذه التجارب محاولة شرح بعض النظريات والقو

 باستخدام أسلوب مبسط قدر اإلمكان.
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  حـــــــرارة:الانتقال معمل 

تم ، حيث يفي دراسة علم انتقال الحرارة المهمة واألساسيةمعمل الحرارة مجموعة من التجارب  يتضمن

حبة ة المصامع ربطها بالمفاهيم النظريفي هذه التجارب محاولة شرح بعض النظريات والقوانين بإسهاب 

 اإلمكان.باستخدام أسلوب مبسط قدر 

 المــــواد: قاومةمعمل م 

تبارات ها االخهذا المعمل الماكينات والمعدات الالزمة الختبار الخواص الميكانيكية للمواد من يتضمن 

 النمطية كاختبارات الشد والضغط واالنحناء واالنبعاج واللي وغيرها.

 الورش التطبيقية: معمل 

التى وبشكل عام ة التى لها عالقة بالورش الميكانيكيوالمعدات هذا المعمل على العديد من المكائن  يحتوي   

 م.ت وطرق اللحاوانواع متعددة من ماكناخ التجليوالمثقاب و ةالفريزوخراطة من ضمنها ماكنة ال

 :معمل التحكم اآللي و القياسات 

 ألنظمةايم الطالب كيف تكون عملة التحكم اآللي في المعدات و االجهزة و يعتني هذا المعمل بتعل

 ية الصناعية.الميكانيكية في العمل

 :معمل محركات االحتراق الداخلي 

ية إلى لحراريحتوي هذا المعمل على عينة من المحركات التي تشتغل بعميلة حرق الوقود و تحويل الطاقة ا 

 ات .... إلخ.طاقة ميكانيكية كمحركات السيار

 :قوىالهندسة  برنامجلالمتطلبات الواجب إنجازها للحصول على درجة البكالوريوس 

  . أدناه الموضحة (3،2،1ة )رقم ضحة فى قائمة المقررات الدراسيمو ( وحدة 53ن)تكون متمتطلبات أساسية * 

 (5،4اسية )رقم موضحة فى قائمة المقررات الدر وحدة  (98)تتكون من)إجبارية(  تخصصيةمتطلبات *
    أدناه.الموضحة 

ررات موضحة فى قائمة المقال وحدات( من تلك المواد 6) يدرس الطالب منها مقررين فقط ختياريةإ متطلبات *
 أدناه.الموضحة  (6الدراسية )رقم 
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 القوى هندسة برنامج – الميكانيكية الهندسة لقسم التعليمية البرامج
 

 الدراسية المقررات قائمة
 اد العلوم االنسانية مو .1

 GHالرمز:           

رمز 

 المقرر
 اسم المقرر 

عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 تدريب معمل محاضرات األسبقيات

GH 141  لـغــة إنـجــلــيــزيــهI 2 2 - - - 

GH 142    لـغــة إنـجــلــيــزيــهII 2 2 - - GH  141 

GH 150 يـــة  لــغــة عــــربـــI 2 2 - - - 

GH 151   لــغــة عــــربـــيـــةII 2 2 - - GH  150 

GH 152 1 - 1 1 تـقـنـيـة كـتـابـة تـقـاريـر GH  142 

    9 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 مواد العلوم العامة  .2
 GSالرمز:            

 رمز المقرر
 اسم المقرر 

عدد 

 الوحدات

  وععدد الساعات/األسب

 األسبقيات
 

 تدريب معمل محاضرات

GS 101   ريـــاضــــــــــيــــاتI     3 3 - 1  

GS 102   ريـــاضــــــــيــــاتII    4 4 - - GS  101 

GS 111   فـــيــــزيــــــــــاءI     3 3 - 1  

GS 112    فـــيــــزيـــــــــــاءII   3 3 - 1 GS  111 

GS 112 L 2  1 ـعــمـل فــيــزيــــــــــاء م - GS  112 

GS 115 1 - 3 3 كـــيــــمـــيـــاء عـامـــة  

GS 115 L  2  1 مـعــمـل كـــيــــمـــيـــاء - GS  115 

GS 200 1 - 3 3 بــرمــجـــة حـاســــوب GS  102 

GS 203   ريـــاضــــيـــاتIII     3 3 - 1 GS  102 

GS 204 ــاضــــيــــات  ريـVI    3 3 - 1 GS  203 

GS 206  1 - 3 3 احصاء واحتماالت GS  102 

    30 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

 مواد العلوم الهندسية العامة  .3
 GEالرمز:            

رمز 

 المقرر
 اسم المقرر 

عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 يبتدر معمل محاضرات ألسبقياتا

GE 121   مـيـكـانـيـكا هـنـدسيـهI 3 3 - 1 - 

GE 125 2 2 هــنــدســة وصــفــيـــة - - - 

GE 126 1 - 3 3 رســــــم  هــنـــدســــي - 

GE 130 1 - 3 3 تـــقـــنـــيـــة الــــورش - 

GE 222   مـيـكـانـيـكا هـنـدسيـهII 3 3 - 1 GS 101 , GE 121  

    14 ــــــــــــــــوعالمجمـــــــ
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 ... هندسة القوى برنامجالملزمة لالمقررات التخصصية  .4

 MEالرمز:            

رمز 

 المقرر
 اسم المقرر 

عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 تدريب معمل محاضرات األسبقيات

EE  280  م . هـ  . كـهــربـائـيـةI 3 3 - 1 GS  112 

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

ME 304 1 - 3 3 تصميم اجزاء آلة ME204 

ME 305   تصميم اآلالتI 3 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 3 إدارة  واقتصاد هندسي GS 206  

ME 450 ــحــــكــــم آلــــــــــيتــ 
3 

3 - 1 EE 280 , ME 318 ,  

ME 409 

ME 204   مقاومة موادI 3 3 - 1 GE 121-ME133 

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

ME 312   ميكانيكا الموائعI 
3 

3 - 1 GS 203 , GE 121,  

ME 210 

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

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

ME 215 1 - 3 3 هندسة اإلنتاج ME 206 

ME 210   ديــنــامــيــكـا حــراريـةI 3 3 - 1 GS 101 , GS 111 

ME 302   انتقال حــرارةI 3 3 - 1 GS 102  , ME 210 

ME 310 راريـة   ديــنــامـيــكـا حـII 3 3 - 1 GS 115  , ME 210 

ME 313   مـيــكـانــيــكـا مـوائــعII 3 3 - 1 ME 312 

ME 402    إنـــتـــقــال حـــرارةII 3 3 - 1 ME 302 , ME 313, 

GS204 

ME 404   مـــقـــاومــة مــوادII 3 3 - 1 ME 204 

ME 411 1 - 3 3 محركات إحتراق داخلي ME 302 , ME 310 

ME 414 1 - 3 3 آالت هيدروليكية ME 313 

ME 422 1 - 3 3 تـــكــيــيــف الــــهـــواء ME 302 , ME 310 , 

ME 313 

ME 423 1 - 3 3 هــنــدســة الـتــبــريــــد ME 302 , ME 310 

ME 443 1 - 3 3 محطات القدرة ME 465 , ME310, 

ME302 

ME497 2 - 2 مختبرالحرارة - ME310, ME423, 

ME402 

ME498 2 - 2 مختبر الموائع - ME313, ME414 

ME499 2 - 2 مختبر مقاومة المواد - ME404 

ME 527 1 - 3 3 ديــنــامــيــكا الــغــازات ME 310 , ME 313 

ME 542 1 - 3 3 عنفات بخارية و غازية ME310, ME313 

ME 201 1 - 3 3 رسم باستخدام الحاسوب GE 126 

ME 202 2 - 2 ورشــــة تــطـبـيــقــيــة - GE 130,  ME133 

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

    98 المجمـــــــــــــــــــــــوع
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ريوس من ( وحدة هي اجمالي عدد الوحدات المتطلب انجازها لنيل درجة البكالو157مائة وسبعة وخمسون )

 ية.قسم الهندسة الميكانيك

 

 هندسة القوى.... .... برنامجالمقررات التخصصية االختيارية ل .5

 اسم المقرر  رمز المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 تدريب معمل محاضرات األسبقيات

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 501 E 1 - 3 3 تطبيقات حاسوب GS 200, ME 309 

    12 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

Note *** Minimum credits required for Graduation 157 units 

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

 

 

 

 

 :هندسة القوى لبرنامج الدراسيةالخطة 
B.Sc. in Mechanical Engineering 

   1Sem.     2Sem.     3Sem.     4Sem.     5Sem.     6Sem.     7Sem.     8Sem.     9Sem.     10Sem.  

 

- Semester #1 

 

- Semester #2 

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name ـرررقم المق ـــرراسـم المقـ ر.م

 - I GH150 Arabic language I 2اللغة العربية  1

 - I GH141 English language I 2 اللغة االنجليزية 2

 - I GS101 Mathematical  I 3رياضة  3

 - I GS111 Physics I 3فيزياء  4

 - 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 3

 - GE126 Engineering Drawing 3 الرسم الهندسي 4

 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 
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- Semester #3 

 

- Semester #4 

 

- Semester #5 

 
 

- Semester #6 

 
 
 
 
 
 
 

 المتطلــــــب داتالوح Subject name رقم المقــرر المقــــــــرراســــم  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 ) 3مـيــكـانـيـكا هـنـدسـيـه   3

 ME 133 Properties of Materials 3 GS112 , GS115 ــــــواص مـــــــــوادخ 4

 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 

 المتطلــــــب داتحالو Subject name رقم المقــرر اســــم المقــــــــرر ر.م

 IV GS 204 Mathematical IV 3 GS 203 رياضة 1

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

 I ME 204 Strength of Materials  I 3 GE 121,  ME133   مـــقـــاومـــة مـــواد 3

 I ME 210 Engineering Thermodynamics  I 3 GS 101 , GS 111  ديــنــامــيــكـا حــراريـة 4

 ME 201 Computer Aided  Drawing 3 GE 126 رســـــم  باستخدام الحاسب 5

 II  GE 222 Eng. Mechanics II  (Dynamics) 3 GS101 , GE121  نـدسيـهمـيــكـانـيـكا هـ 6

  18 مجموع الوحدات 

 المتطلــــــب داتالوح Subject name ـرررقم المق اســــم المقــــــــرر ر.م

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

 GS 200 Computer Programming 3 GS 102 مــجـــة حـاســــوببــر 

 ME 215 Engineering Production   3 ME 206   هــنــدسـة  اإلنــتــاج 2

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

 ME 304 Design of M\C Elements 3 ME 204 تــصـمــيــم أجـزاء آالت 4

 I ME 312 Fluid Mechanics  I 3 GS 203,GE121, ME210   مـيــكـانــيــكـا مـوائـــع 5

  17 مجموع الوحدات 

 المتطلــــــب داتالوح 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 تـحـلــيـــالت عــدديــة 2

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

 ME 307 Theory of Machines 3 GE 222 نـــظـــريـــة  اآلالت 4

 II  ME 313 Fluid Mechanics  II 3 ME 312  ـوائــعمـيــكـانــيــكـا م 5

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

  18 مجموع الوحدات 
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- Semester #7 

 
 

- Semester #8 

 
Semester #9 

 
 

 

- Semester #10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتطلــــــب داتالوح Subject name رقم المقــرر اســــم المقــــــــرر ر.م

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

 ME 411 Internal Combustion Engines 3 ME 302 , ME 310 محركات إحتراق داخلي 4

 ME 414 Hydraulic Machinery 3 ME 313 آالت هيدروليكية 5

  15 مجموع الوحدات 

 المتطلــــــب داتالوح 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 محطات القدرة 3

  ME 450 Automatic Control 3 EE 200 , ME 318 تــــحــــكــــم آلــــــــــي 4

 ME 465 Eng. Management & Economy 3 GS 206 , ME 215 ارة وإقـتـصاد هندسيإد 5

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

  17 مجموع الوحدات 

 المتطلــــــب داتالوح Subject name رررقم المق اســــم المقــــــــرر ر.م

 ME498 Fluid and  Hydraulic  Laboratory   2 ME313, ME414 مختبر الموائع 1

 ME527 Gas Dynamics 3 ME 310 , ME 313 ديــنــامــيــكا الــغــازات 2

 ME542 Steam & Gas Turbines 3 ME310, ME313 عنفات بخارية و غازية 3

 I XXX Elective course I 3 XXX مادة اختيارية 4

 ME501 E Computer Software's Applications  3 GS 200, ME 309 تطبيقات حاسوب 5

 ME599 B.Sc. Project 3 Project min. req. credits 133 مشروع التخرج 6

  17 مجموع الوحدات 

 المتطلــــــب داتالوح Subject name رقم المقــرر ـــررالمقــاســــم  ر.م

 ME 499 Strength of Materials  Laboratory  2 ME404 وادمختبر مقاومة الم 1

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

3      

4      

  5 مجموع الوحدات 
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 :لبرنامج هندسة القوى مفردات المنهج
 

Mechanical Engineering Courses – Power Branch  
 

 

ME133: Materials Properties 

Mechanical and Physical Properties of engineering materials. Introduction to material science. 

Laboratory experiments including stress and strain measurements, properties of materials in 

tension, compression, shear, bending, torsion and hardness impact, creep and fatigue. 

An elasticity, Ductility Elastic deformation, Elastic recovery. Engineering strain, Engineering 

stress Hardness, Modulus of elasticity, Plastic deformation, Poisson’s ratio Proportional limit, 

Shear tensile strength, Toughness, Yielding, Yield strength. Thermo-mechanical properties of 

materials. Microstructure-Properties of materials. 

 

 

ME201: Computer Aided Drawing 

Review (Projection, Section, Isometric) - Detachable Fastening (Permenant, Temporary) - 

Machine elements Drawing (Gears, Wheels, springs, Bearings) - Assembly drawings- sections 

of assembly drawing - Introduction to Auto CAD. 

 

 

ME202: Applied Workshop Technology 

 Drilling boring processes using vertical and radial drill machine- marking out, holding the 

work, drilling jip, facing and counter boring, horizontal. 

Turing processes using different lathe machining operations including facing, parting, necking, 

drilling, threading, tapping.      

Milling and shaping processes. Sand casting processes. Welding processes using Arc, resistance 

and oxyacetylene welding. 

 

 

 

 

 

 

 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Materials Properties  3  ميكانيكيةخواص مواد ME 133 GS122, GS 115 

Subject name Units رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Computer Aided  Drawing 3 رسم باستخدام الحاسب ME 201 GE126 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Workshop Technology 2 ورشة تطبيقية ME 133 GE130, ME133 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 
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ME204: Strength of Materials I 

Introduction: basic definitions for tension, compression and shear, stress   – strain Diagram, 

safety factor and allowable stress, Hook’s Law, Poisson’s ratio. Axial loading, statically 

indeterminate problems in tension and compression. Thin – walled pressure vessels (cylinder 

and spherical). Torsion: stress and deformation for solid and hollow Shafts With circular cross – 

section, statically indeterminate shafts. Stresses in beams. Shear Force and bending Moment as 

Equation and diagrams, normal stress in bending.  Determination of centroid and moment of 

inertia of beam section, shear stress in bending. Deflection of beams: deflection by double 

integration, superposition for statically indeterminate beams. Analysis of stress: general case of 

plants stress, Mohr’s circle. Stresses in combined loading: Axial loading, eccentric loading, 

torsion, bending Application of theories of failure to combined, loading (maximum normal 

stress, maximum shear stress, and maximum distortion energy). 

 

 

ME206: Metallurgy Engineering  

Introduction, Definitions of metal and Steel properties, Solid of pure metal, Solidification of 

alloys, Heat equilibrium diagram, Solid solution, Simple eutectic, Ferrous metals, Carbon Steel, 

Heat treatment of steal, Annealing, Normalizing, Hardening or quenching, Tempering, Surface 

hardening of steel, Carbonizing, Nitrating, Alloy steel, Stainless steel, Super alloys steel, High 

speed steel, Magnetic alloys, Cast iron, Nonferrous materials, Aluminum and it’s alloys, Copper 

and it’s alloys, Lead . Metal forming theory, Dislocation and twining, Strengthening of metal, 

solid solution strengthening, Presentation and dispertatin strengthening, Work hardening 

strengthening, Failure of materials, Fatigue, Creep, Wear, Corrosion, Types of corrosion, 

Surface protection, Non- destructive tests, Liquid penetrating tests, Magnetic particles tests, 

Radiation inspection, X-ray and - ray, Eddy current test, Ultra sonic wave test, Polymers, 

Ceramics.   

 

 

ME210: Engineering Thermodynamics I  

Introduction, Historical background, Units, Definitions, Temperature, Zeroth Law  of  

thermodynamic Properties of Pure substance, Equation of state for ideal gas, Energy forms, 

Heat, Work, Internal energy enthalpy, First law of thermo  dynamics, Closed system processes, 

Steady flow processes, The second law of thermodynamics and it’s corollaries,  Reversible and 

irreversible processes, Entropy, (t-s, h-s) diagrams,  thermo- dynamic cycles .   

 

 

Strength of Materials I 3  مقاومة موادI ME 204 GE121, ME133 

Subject name Units رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Metallurgy Engineering 3 هندسة المعادن ME 206 GE130, ME133 

Subject name Units   رقم المقرر سم المقررا Prerequisites  المتطلبات 

Engineering Thermodynamics  I 3  ديناميكا حراريةI ME210  GS102, GS111 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 
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ME215: Production Engineering  

Tensile test, Engineering stress and strain, True stress and strain, Factors effect metal forming, 

Definition of ferrous materials, Volume constancy, Yield criteria, Relationship between stresses 

and strains, Deformation, Deep drawing, Forming load, Rolling, Wire drawing, Extrusion, Metal 

cutting, Turning, Bits, Milling, Shapping, Planning, Casting, Temporary molds, Permanent molds.    

 

 

ME 302: Heat transfer I   

1- General introduction to heat transfer by conduction, Convection and radiation: 
Heat transfer by conduction : Steady, One - Dimensional conduction, Through plane wall, 

Cylinder, Sphere, Steady conduction through composite wall and cylinder, Electrical Analogy, 

over-all heat transfer coefficient, Critical thickness of insulation, Thermal contact resistance, 

General conduction equation using Cartesian, Cylindrical, Spherical coordinates, Heat 

generation or heat source system, Plane wall with heat source, Cylinder with heat source . 

 2- Convection: Heat transfer by convection, Review to fluid flow, Energy equation, 

Dimensional Analysis, Dimensionless grops (Re, Pr, Nu and St), Empirical relations for internal 

and external flow. 

3-Radiation: Heat transfer by radiation, thermal radiation, Main radiation properties 

(Absorptivity, Reflectivity and transmissivity), Kirchhoff’s law, Stefan- Boltzman law, Plank’s 

law, Emissive intesity, Black and Gray Bodies, Radiation shape factor, Radiation energy 

exchange between black surfaces . 

 

 

ME304: Design of machine elements   

The strength of mechanical elements, Design Principles, stress concentration, Alternating 

stresses and fatigue, Material selection for mechanical elements, Design of axles and shafts, 

Design of flexible joints ( Welded, Riveted), Screwed, Force- fitted, Pinned, Keyed ), Power 

screws. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production Engineering    3 هندسة االنتاج ME215  ME202, ME206 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

I  Heat Transfer 3  إنتقال حرارةI ME302  GS102, ME210 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

   Design of Machine Elements 3 تصميم أجزاء االت ME304  ME201, ME204 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 
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ME305: Machines Design I 

  Fatigue loading: Cycle loading diagrams, S - N curve, Fatigue stress concentration factor, 

Marine equation. Design of belts and chains, Gears: Force analysis by vector and equilibrium 

equations methods, Bending and surface stresses, Dynamic effects, Fatigue resistance; Spur, 

Helical, Bevel and worm gears. Clutches and Brakes, Bearings: Reynold's equation-journal 

bearing, Manufacturing materials, Pressure fed bearing, bearing design, thrust bearing, 

Boundary lubricated bearings. 

 

 

 

ME307: Theory of Machines  

Revision of velocity and acceleration, velocity calculation by instantaneous center and relative 

velocity. Construction of velocity and acceleration diagrams and their use, links, four bar 

linkage mechanism, slider mechanism, forces on the crank and, connecting rod and combustion 

cylinder wall and their analysis. Cam , its elements  and  follower , SHM , cycloidal and 

parabolic motions , types of cams and transmission motion mechanism  and its application  in 

displacement , velocity and acceleration. Torque and crank effort diagrams energy and velocity 

fluctuation .Gears their types and nomenclature, arc of contact, path of contact ratio, clearance, 

interference etc. Cylindrical spur gear, simple gear train, and compound gear train. Simple and 

compound Epicyclic gear train. Static and dynamic balance of rotating masses.   

 

  

 

ME309: Numerical Analysis  

Non- linear curve fitting, numerical integration with equally and unequally spaced base points, 

numerical differentiation, solutions of system of linear equations using  gaussian, gauss-jordon 

and gauss seidel methods, solutions of systems of non-linear equation using alternative 

methods, solutions of ordinary differential equations single and multiple methods, solutions 

equations. 

 

 

 

 

 

 

 

  Machines Design I 3  تصميم االتI ME305  ME304 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

  Theory of Machines 3  نظرية االالت ME307  GE222 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

  Numerical Analysis 3  تحليالت عددية ME309  GS200, GS204 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 
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ME204: Engineering Thermodynamics II  

Introduction and review of thermodynamics I, reversible work, Irreversibility, Availability, 

Vapor power cycle, Rankine cycle, Reheat Cycle, Regenerative cycle, Otto cycle, Diesel cycle, 

Sterling cycle, Ericson cycle, Bryton cycle, Vapor compression refrigeration cycle, Absorption 

refrigeration cycle, Gases and vapors, psychometry, Combustion, Dissociation .   

 

 

 ME 312: Fluid Mechanics I  

 Introduction, Properties of fluids, Viscosity, Compressibility, Surface tension, Capillarity, 

Vapour pressure of liquids, Fluid statics, Variation of pressure in static fluid, Measurement of 

pressure, Force on immersed surfaces, Buoyancy and flotation, Stability of bodies in fluids, 

Kinematics of fluid flow, Laminar and turbulent flow, Reynolds number, Types of flow, Rate of 

discharge and mean velocity, Equation of continuity, Dynamics of fluids flow, Energy equation 

for steady flow of incompressible fluids, Measurement of velocity, Discharge measurement, 

Open channel flow, The momentum equation, Applications of the momentum equation, 

Cavitation.     

 

 

ME 313: Fluid Mechanics II  

Similarity, Dimensional analysis, Rayleigh method, The Buckingham  theorem, Steady 

incompressible flow in conduits, Laminar and turbulent flow, General equation for conduit 

friction, Flow in pipes, Pipe surface roughness, The moody chart, Major and minor losses in 

pipes and fitting, Boundary layer definition, Boundary layer  over  a flat plate , Boundary layer 

inside pipes, Boundary Layer on   three dimensional bodies, Separation, Lift and drag, Steady 

flow of compressible fluids, Stagnation pressure and temperature, Isentropic flow, Effect of area 

variation on one dimensional compressible flow, one dimensional  shock wave. 

 

 

ME 318: Measurements and Instrumentation 

Introduction, The generalized measurement system, Analysis Of experimental data, Error 

analysis, Uncertainty analysis. Statistical analysis of experimental data, Normal error 

distribution, Method of least squares, Temperature and Heat- Flux measurements. Pressure 

measurements, Pressure transducers; Flow rate measurements, Hot-wire anemometer, Laser-

Engineering Thermodynamics  II 3  ديناميكا حراريةII ME310  GS115, ME210 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

  Fluid Mechanics I 3 موائع ميكانيكا الI ME312  GS203, GE121, ME210 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

  Fluid Mechanics II 3  ميكانيكا الموائعII ME313  ME312 

Subject name Units رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Measurements & Instrumentations   3 قياسات واجهزة القياس ME318  GS206, ME312 
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Doppler anemometer. Force, Torque and Strain measurements; Thermal Conductivity and 

Viscosity Measurements, Convective Heat Transfer measurements. 

 

 

ME 402: Heat transfer II   

Conduction: Conduction convection system, Fins (Constant and variable cross sectional area), 

Fins efficiency, Slug heat capacity system, One dimensional unsteady state conduction, 

Introduction to mathematical Analysis, Numerical Analysis, Two dimensional  steady state 

conduction, Introduction to mathematical analysis, Numerical analysis . 

Convection: Heat transfer by convection, Forced convection, energy equation ,boundary layer, 

bulk mean temperature ,analytical solution for laminar and slug flow between two plane 

surfaces, fully developed flow in circular pipes. Free convection, empirical relations. Heat 

exchangers, Types of heat exchanger, Fouling factors, The Log mean temperature difference 

(LMTD), Temperature correction factors, effectiveness. 

Radiation: Heat transfer by radiation, Radiation exchange between nonblack bodies, Net 

radiation exchange method between two and three surfaces, Radiation shields. 

 

 

ME404: Strength of Materials II 

Review of Strength of Materials I, Thermal stress, Mohr's Circle, Principal Stresses, Stress 

Transformation, 3D Analysis, Combined Loadings, State of Stress, Thin-Walled Pressure 

Vessels, Principal Stresses in Beams and Beam Design, Shaft Design, Deflection of Beams, 

Integration Methods, Plane Strain and Plane Stress,  Strain Transformation, Mohr's Circle for 

Strain, Strain Energy, Castigliano's Theorem and Design, Buckling of Columns; Centric and 

Eccentric Loadings, Column Design, Empirical Equations. 

 

 

 

ME409: Mechanical Vibrations 

Introduction and definitions, Simple harmonic motion, single degree of freedom  Free vibration, 

Force  summation method, Energy method, Effective mass, Parallel and series, Stiffness, 

Damped vibration, Types of damping, Logarithmic decrement,single degree of freedom Forced 

vibration, Rotating unbalanced, mass Two-degree of freedom vibration, Forced two degree of 

vibration Multi-degree of freedom vibration, Introduction to structural vibration, Longitudinal 

waves, Fluctuated waves. 

 

 

 

Subject name Units رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

II  Heat Transfer 3  إنتقال حرارةII ME402 GS204, ME302, ME313 

Subject name Units رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Strength of Materials II 3  مقاومة موادII ME 404 ME204 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

  Mechanical Vibrations 3 اهتزازات ميكانيكية ME409  GS204, ME307 
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ME411: Reciprocating Internal Combustion Engines 

Introduction: Types of 1.C. engine, air – Standard cycles for four and two stroke engine, fuel 

and combustion, Equivalence ratio, dry and wet analysis for products of combustion, heat of 

formation, first law applied to combustion process chemical dissociation, fuel- air cycles, real 

engines, S.I. engines, carbonation, Ignition systems, flame formation and propagation. C. I. 

engines, fuel injection system, C.I. engines combustion chambers, combustion stages, two 

stroke engines, scavenging systems, performance characteristics for I. C. E. 

 

 

ME 414: Hydraulic Machinery (Incompressible Fluid Flow Machines) 

Introduction, Classification of pumps, positive displacement pumps, reciprocating pumps and 

rotary pumps, dynamic pumps, centrifugal and axial flow pumps, mixed flow pumps, head 

develop, cavitation in pumps, performance characteristics of pumps, dynamical similarity. 

 

 

ME 422: Air Conditioning 

Introduction, psychometrics, psychometric processes and cycles, health and human comfort, 

Heat transmission through building, Heating load calculation, cooling load calculations  (using 

CLTD method) , flow through ducts and fittings, air ducts  design, Ventilation and air 

distribution, Selection of air conditioning equipment. 

 

 

ME423: Refrigeration Engineering  

Vapour compression refrigeration cycle, Carnot refrigeration cycle, Single stage cycle, Multiple 

stage cycle, Multy evaporators cycle, Compressors, Evaporators, Condensers, Expansion valves, 

Cooling towers, Properties of binary mixtures, steady flow process for the binary mixture, 

Absorption refrigeration system, Ammonia -water system, Lithium bromide absorption system, 

Refrigerants, Calculation of heat load through the wall, heat load of infiltration air, heat load of  

refrigerated materials, selection of refrigeration equipment . 

 

 

 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Internal Combustion Engines 3 محركات احتراق داخلي ME411  ME302, ME310 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Hydraulic Machinery    3 االت هيدروليكية ME414  ME313 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  متطلباتال 

  Air Conditioning  3  تكييف الهواء ME 422 ME302, ME310, ME313 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Refrigeration Engineering 3  هندسة التبريد ME423  ME302, ME310 
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ME443 :Power Plants 

Energy Resources: Fuels, Potential Energy of Water, Wave Power Solar Energy, Tidal Power, 

Wind Power, Geothermal Energy, Nuclear Energy. 

Types of Power Plants: Steam Power Plant, Gas turbine Power Plants, Combined Cycle Power 

Plant, Co-generation Power Plant, Diesel Engine, Hydraulic Power Plants, Nuclear Power Plants. 

Economics of power station: unit cost of energy produced, plant factors, Methods of meeting the 

variable Load Problem, Economic planning factors to Increase the Capacity of Power Station. 

steam Generators ( Boilers) : Furnaces , Super heaters, Rescuer Heaters , Economizers  Feed 

Water Heaters , Air presenters , Draft System Of Exhaust Gases , Condensers , Cooling Towers , 

Water Treatment.  
 

 

ME 450: Automatic Control   

Introduction, Control system, Servo mechanism, Application of control system in engineering 

fields, Mathematical models of mechanical, Electrical, Hydraulic and thermal systems. Laplace 

transforms, Transfer function, Block diagram algebra, signal flow graphs, Control system, 

components, Hydraulic and pneumatic systems, Performance of control systems time response 

analysis, Standard test singles, Time response of first and second order systems, Transient and 

steady state response, Stability of control systems, Characteristic equation, Rooth stability 

criterion, Root locus technique .   

 

 

ME465: Eng. Management and Economy 

Basic principles (interface between engineering, Production, Marketing and finance), Marketing 

(marketing concept and strategy).  Production methods (traditional and modern production 

methods). Financial accounting (balance sheet, profit and loss accounting), Management 

accounting (methods of cost control and controlling expenses in engineering activity). 

Production Management and manufacturing strategy. Long range financial planning (investment 

decision, project appraisal, time value of money). Case study.  

 

 

 

 

 

    
 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

  Power Plants 3 محطات القدرة ME443  ME302, ME310, ME312 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Automatic Control    3  تحكم الي ME450  EE200, ME318, ME409 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  باتالمتطل 

  Eng. Management & Economy   3 إدارة واقتصاد هندسي ME465  GS206, ME215 
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    ME497: Heat Laboratory 

يع العكسي لمربع قانون الترب -قطريا لمعدن الحراري التوصيل معامل سابح -حساب معامل التوصيل الحراري لمعدن بسيط 

 -نتقال الحرارة الكلي للمعدن المركب احساب معامل  -ل على التوصيل الحراري تأثير العاز -المسافة مع شدة االشعاع 

قة موازنة الطا -ستيفن بولتزمان لالشعاع  تحقيق قانون -انتقال الحرارة بالحمل القسري لصفيحة مستوية  حساب معامل

ن دورة التبريد النظرية المقارنة بي -لخلية الشمسية ادراسة اداء  -لمضخة الحرارية ادراسة اداء  -والكتلة لبرج التبريد 

 والحقيقية.

 

 

    ME498: Fluid and Hydraulic Laboratory 

 ةراسد برنولي نظرية من لتحققا - (السفينة توازن) الطافية األجسام توازن دراسة - (عياري لسائل اللزوجة قياس) اللزوجة

 الضياع - رينولدز تجربةلتدفق( بطرق مختلفة ا -ياسات الموائع )السرعة ق - مختلفة طرق بعدة التدفق معدالت وقياس

 عالضيا - باألكواع كاكياالحت الضياع - باألنابيب االحتكاكي الضياع - واالضطرابي الصفائحي بالجريان االحتكاكي

التعرف  - بيتوت بأنبوب لسرعةا توزع يقيس الهوائي، النفق - األنابيب خارجوم مداخل في الضياع - بالصمامات االحتكاكي

 - طاردة مروحة خصائص راسةد -الي والتوازي التو على المضخات وصيلت -على انواع المضخات وقياس خصائصها 

 .  بالحاسوب المحورية المروحة خصائص راسةد -عمل التجارب الخاصة بالنفق الهوائي 

 

 

     ME497: Strength of Materials Laboratory 

 تأثير الحمل -لمقاطع مختلفة أثير الحمل المركزي علي إنحناء عتبة بإرتكاز بسيط ت -قوة القص ومخطط عزم اإلنحناء 
لمرونة في اإللتواء لقضيب معدني )فوالذ( وتحديد معامل ادراسة سلوك  -الطرفي على إنحناء عتبة كابولية بمقاطع مختلفة 

قة بين الطول المثبت دراسة العال -طول اإلرتكاز لعتبة بإرتكاز بسيط معرضة لعزم إنحناء ثابت  دراسة تأثير - Gالقص 

ك اإللتواء لقضبان من معادن مقارنة سلو  -لقص لقضيب كابولي بمقطع معين اتحديد مركز  -إللتواء للفوالذ وزاوية ا

 -إلنبعاج لعامود من الفوالذ ادراسة سلوك  -لكل منهم  Gبراص( وتحديد معامل المرونة  –ألمونيوم  –مختلفة )فوالذ 

 -ية قيمة العملمع ال ومقارنة القيمة النظرية لعزم القصور الذاتي دراسة عالقة الحمل باإلنحناء لقضيب كابولي بمقطع معين
 دراسة تأثير زاوية الحمل على مركبات اإلنحناء لقضيب كابولي بمقطع معين.

 

 

ME527: Gas Dynamics  

Brief review, Mass, Momentum and energy equations for one dimensional compressible flow, 

Isentropic flow through nozzles and diffusers, Design of supersonic nozzles and diffusers, 

Normal shock, Oblique shock, Transonic, Supersonic and hypersonic flow analysis, Prandtl- 

Mayer two- dimensional expansion, Linearized theory for two- dimensional flow with small 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

   Heat  Laboratory 2 مختبر الحرارة ME497  ME310, ME402, ME423 

Subject name Units   قم المقررر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

  Fluid and Hydraulic Laboratory 2 مختبر الموائع ME498  ME313, ME414 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

   Strength of Materials Laboratory 2  مختبر مقاومة المواد ME499  ME404 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

  Gas Dynamics  3 ديناميكا الغازات ME527  ME310, ME313 
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perturbation, Method of characteristics for two- dimensional supersonic flow, Unsteady one 

dimensional compressible flow. 

 

 

ME 542: Steam and Gas Turbines 

Introduction, Gas power cycle, Developments on gas power cycle, (Intercooling, Reheat, 

Regeneration). 

Steam power cycle, Carnot cycle, Rankine cycle, Developments on Rankine cycle (Super heat, 

Reheat, Regeneration). 

Gas and steam turbine ׃ Types (Impulse and reaction), Velocity diagrams. 

Parts of gas turbines׃ Nozzles, Fixed and moving blades, Combustion process, Combustion 

champer, casing. Performance Parameters. 

Parts of steam turbine ׃ Nozzle, Fixed and moving blades, casing. Stage efficiency, Reheat 

factor, governing of steam turbine, Losses in steam turbine, Performance   

Parameters. 

 

 

ME543 E: Renewable Energy Sources   

Introduction to Energy,  forms, sources of energy and its availability, Introduction to renewable 

energy, Solar energy, energy available from the sun, the Sun-earth geometric relations, beam and 

diffuse radiation, solar angles, solar radiation estimation, Solar Thermal Energy, collectors, Wind 

energy, introduction to wind energy, wind atlas, Wind turbines, vertical wind velocity profile, 

power and logarithmic laws , Wind energy converting systems, Hydraulic energy , water sources 

and power, water turbines and hydroelectric plants, introduction to geothermal energy, biomass. 

 

 

 

ME547 E: Solar Energy Thermal Conversions  

Solar radiation, spectral distribution, beam and diffuse radiation, measurement of solar 

radiation, radiation transmission and absorption, flat plant collectors, concentrating collectors, 

energy storage, design of solar heating systems, passive and active systems, solar heating and 

cooling, economics of solar systems. 

 

 

 

 

 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

 Steam and Gas Turbines  3 عنفات بخارية وغازية ME542  ME310, ME313 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Renewable Energy Sources   3 مصادر الطاقة المتجددة ME543 E  ME302, ME313 

Subject name Units   رقم المقرر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Solar Energy    3 الطاقة الشمسية ME547 E  ME310, ME402 
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ME 599: Graduation Project  

Project Title ((THE USED OF HEAT PIPES IN HEAT EXCHANGERS)) 

The ability of heat pipes to recover waste heat from exchange gases had been investigated 

theoretically using a mathematical method based on the indirect coupled heat exchanger 

model. The aims of the project had been: 

- To establish heat pipes exchanger performance over a range of operating conditions and 

heat pipes geometries. 

- To develop a method for predicting the overall thermal performance of the heat pipes 

exchanger 

 

 

 

 الخاتمة

م حتى ال يسعنا اال ان نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في بناء هذا القس ختام هذا الدليل أخيرًا وفي
عليه اآلن للحصول على مخرجات تساهم في بناء ونهضة البالد  لذي هووصوله إلى المستوى المطلوب ا

تعم  اهلل تعالى ان داعينداخل هذا القسم.  موانتاج عناصر مميزة وكفؤة بجودة عالية من خالل ما يقدم له
 .الفائدة ويستفيد الجميع

 

 واهلل ولي التوفيق            

Subject name Units قم المقررر اسم المقرر Prerequisites  المتطلبات 

Graduation Project (B.Sc. Project) 6 مشروع التخرج ME599  Minimum Req.  135 Credits 


