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 :سمقال كلمة رئيس
 

 الميكانيكيمة الهندسمة بنائي الطلبة والطالبات مرحبا بكم في قسمم ا بسم هللا والصالة على رسول هللا وبعد......
القسمم علمى ممدس مسميرت    مما يتعلمب بدراسمة الطالم  بلكمتقمديم رمرو وافمي لا المدلي  ذخالل همحيث نهدف من 

 .العلمية
 وتطوير بجودة منافسة التعليمية العملية تقديملة الهندسة صبراتة بكلي الهندسة الميكانيكية مسيسعى ق

 دراسية متقدمة بخطط برامج  وتقديم متميزين تدريس هيئة أعضاء باستقطا  المجتمع وخدمة البحثي المجال
 األخمرس  البمرام  إلمى إضمافة  جيمد   ميمداني تمدري و  تخمر  مرماريعبانتقماء  لطالبهما المناسم  لتمدري ا وتموفير
 خدممة فمي ومبمادرا   والتكنولوجيما المختصمة العلمي المجال فى تطويرالو  بالده نهضة في فعال  و  مراركا   ليكون 

 .مجتمع 
 

 :نبذة عن القسم

 
ف. فهو ممن  1992تأسست الكلية سنة  ذام الحيوية منمن القسالهندسة الميكانيكية كان ولزال قسم 

التمدريس المتميممزة والتقنيمة الحديثممة  طمر  كمما وان اسممتخدام  الطلبمة بمالقبول المتميمز لممدس  تحضممي التميالقسمام 
فممي ايصممال المعلومممة للطالمم  ووجممود مرمماريع تخممر  ذات جممودة عاليممة ومطلوبممة فممي سممو  العممم  جعلمم  مممن 

 فمي ضمرورة منهما جعم  والتصمميم الميكمانيكيالصمناعية  المجمالت فمي المتسمار  ورالتطفم المميمزة.القسمام 
 .العلوم مجالت في أساسيا   الحياة وعنصرا   مجالت مختلف

وذلم  اعتمممادا   والتصمميم الميكمانيكيالقمموس يمتم فمي همذا القسمم إعممداد مهندسمين متخصصمين فمي مجمال 
 سممقاليهمدف كمما  مجمالهمذا ال العمم  فمية والمسمتقبلية لسمو  على برام  تعليميمة تتوافمب ممع المتطلبمات الحاليم

مجالت الورش وتحلي  وتصميم المنظومات ومواكبة التطور في  الميكانيكيتصميم اللبناء كوادر تتقن تقنيات 
 و المواقع الصناعية.

 يمكن لخرجين القسم العم  في المجالت التالية:
 .والمنرآت بالرركاتوالمراريع التخطيط قسم  -
 .جميع الرركات بمختلف تخصصاتها منظومات التحكم فيترغي   -
 .للمنرآت الصناعية ةالميكانيكيمات و المنظربط الحواسي  وتصميم  -
 .دراسة وتنفيذ مشاريع تغذية المياه للمدن والقرى السكانية -
 .دراسة وتنفيذ مشاريع تغذية المياه للمدن والقرى السكانية -
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الشرركات الصرناعية حيرش يشررف علرز أتهرية توليرد فري  ةالبررودتصميم وتنفيذ أنظمة الحررارة و -

 الطاقة.
العمل في مجراالت العلروو والتكنولوتيرا الواسرعة كصرناعة الروبوترات وتقنيرات النرانو والتطبيقرات  -

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

 
 :ةــــــــــــــــــــيالرؤ

                                        
 ً ً وإقليميا من خالل عملية تعليمية في مجاالت هندسة القوى الميكانيكية ومواكبة للتطور تنمي  التميي محليا

 القدرات البحثية و تضمن مخرتات ذات تودة تخدو المجتمع.

 :الةــــــــــــــــــالرس
 

ية التعليمية المتطورة في مجاالت هندسة القوى الميكانيكية واالهتماو بالبحش العلمي لخدمة تعييي العمل

  اإللتياو بتطبيق مفاهيم ونظم إدارة الجودة الشاملة واإلعتماد األكاديمي.المجتمع وتنمية البيئة المحيطة و

 :األهــــــــــــــــداف
        

علوو هندسة القوى الميكانيكية وتطبيقاتها المختلفة من خالل  تحقيق التعليم المتميي والمتطور في .1

توظيف أحدث العلوو والتقنيات التي تحقق رسالة القسم وإعداد كوادر بشرية مؤهلة طبقا للمعايير 

 القياسية.

دعم البحش العلمي والتفوق المعرفي في مجال هندسة القوى الميكانيكية بتعييي التعاون  .2

لخدمة ركاء الوطنيين والدوليين واالهتماو باستضافة الفعاليات ذات العالقة الشاالستراتيجي مع 

وبحوث وتنمية وتطوير احتياتات المجتمع وتشجيع القطاعات المتخصصة علز إتراء دراسات 

 .علمية تطبيقية

توفير بيئة عمل محفية ومستقرة بمعايير قياسية بتعييي دور البرنامج لخدمة المجتمع باالهتماو  .3

األساسية والهندسية واالتتماعية واالقتصادية الهامة واالنشطة المختلفة في العلوو المعارف ب

 األخالقية والمهنية.القيم وترسيخ 

تطبيق وتنمية أسس ومبادئ نظم إدارة الجودة الشاملة في إدارة كافة خطط وأنشطة البرنامج  .4

 والحصول علز االعتماد البرامجي.حسب خطط ادارة وضمان الجودة المعمول بها في ليبيا 
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 الميكانيكية برنامج هنـدسـة القوى

 

بتقديم برامج  صبراتة قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ب الميكانيكية القويهندسة  )برنامج( شعبةلتيو ت  

ية الحديثة إلعداد مجاالت متعددة تركي علز الخبرة والمهارات الهندس فيللدراسة الجامعية والدراسات العليا 

كوادر أكثر تمييا متخصصة وماهرة قادرة علز مواتهة تحديات المستقبل وتلبية احتياتات المجتمع الحالية 

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

 العلميللبحش  صحيطريق توفير بيئة متميية للتعليم والتعلم ومناخ والمؤسسات والشركات المهنية وذلك عن 

 وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الهندسة الميكانيكية و الذي كان مع تأسيس  قسممنذ تأسيس  تأسس برنامج هندسة القوى الميكانيكيةتأسس 

ً  ضميو و، 1992كلية الهندسة بصبراتة سنة  طالبراً وطالبرة مرع االقبرال  79الطلبرة يصرل العدداً من  حاليا

المستمر علز القسم في كل فصل دراسي كما ان عدد الساعات المعتمدة لنيل درتة البكرالوريو  فري هرذه 

كما يمكرن للطالرب فري حالرة  سنوات،ساعة مقسمة علز عشرة فصول دراسية أي خمس  157الشعبة هي 

ات بحيرش أن كرل سرنة تضرم فصرلين تمييه اسرتكمال دراسرتف فري مردة  مران فصرول دراسرية إي أربرع سرنو

 دراسيين هما:

i. 9شهر  مع بداية يبدأ ،الخريف فصل    

ii.  3شهر مع بداية  الربيع، يبدأفصل 

 رسالة البرنامج:

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

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

سوق العمل بتوفير الخدمات واالستشارات  فيخريجف بتقديم كوادر قادرة علز المنافسة  فيكسب  قة المجتمع 

الفنية المتخصصة. كذلك توفير فرص بحثية لطالب الدراسات العليا من خالل مناهج تطبيقية مبتكرة مرتبطة 

 ات المجتمع.باحتيات

 لبرنامجل االستراتيجيةاألهداف 

 :اآلتي في صبراتةكلية الهندسة  -بقسم الهندسة الميكانيكة الميكانيكية  القوى هندسةبرنامج تتلخص أهداف 

 .تعييي التعليم المتميي والمتطور 

  واالستشاريللرفع من المستوى المعرفي  والجهود العلميةتعييي االهتماو بالبحوث. 
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 ة عمل محفية بالقسم.خلق بيئ 

 .ضمان الحصول علز االعتماد البرامجي لشعبة هندسة القوى الميكانيكية 

 هندسة القوى: ببرنامجشروط قبول الطالب 

حتز  Iو لغة إنجلييية  IIورياضة  Iوفييياء Iيجب أن ينجي الطالب مقررات ميكانيكا هندسية  .1

 .يتمكن الطالب من البدء في مسيرتف التخصصية دون تعثر

 وحدة كحد أدنز من مقررات العلوو العامة. 20يجب أن يكون الطالب قد انجي  .2

 الميكانيكية: القوى هندسة لبرنامج الدراسية البرامج

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

 – مجاالت نظم القوى الميكانيكية فييات وخبرة عملية والتكنولوتيا المتقدمة وبتحديد أكثر مفاهيم وأساس

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

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

وذلك لجعل الخريج قادر . مشروع تخرج يعكس معظم المهارات والمعارف المكتبية لكورش وكذالمعامل وال

 .الطاقةالمجاالت الهندسية لتحويالت  فيعلز التميي 

 المعامل والتسهيالت البحثية

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

 :مثل

 و اآلالت الهيدروليكية موائعالمل ميكانيكا مع: 

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

المصاحبة  نظريةهذه التجارب محاولة شرح بعض النظريات والقوانين بإسهاب مع ربطها بالمفاهيم ال

 اإلمكان. باستخداو أسلوب مبسط قدر

  انتــــقـــال حـــــــرارةمعمل: 

انتقال الحرارة و المتعلقة بعدة في دراسة علم  المهمة واألساسيةمجموعة من التجارب  الحرارةمعمل  يتضمن

حيش  مجاالت كهندسة التكييف و التبريد و هندسة توليد و الطاقة و غيرها مما يتعلق بهندسة القوى الميكانيكية

 .المصاحبة نظريةمع ربطها بالمفاهيم البشكل عملي ح بعض النظريات والقوانين شرتجارب يتم في هذه ال
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 :معمل ميكانيكـــــــا المــــواد 

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

 .اج واللي وغيرهاالنمطية كاختبارات الشد والضغط واالنحناء واالنبع

 الورش التطبيقية: 

تحتوي الورش التطبيقية بقسم الهندسة الميكانيكية علز إمكانيات توفر للطالب اإلمكانية لتعلم بعض المهارات 

 الصناعية كعمليات اللحاو و الخراطة و إختبار المعادن ... إلخ.

  محركات االحتراق الداخليمعمل: 

كيفية حدوث عملية إحتراق الوقود و توليد الحركة الميكانيكية داخل ما يسمز يهتم هذا المختبر بتعليم الطالب 

( كمحركات الدييل و البنيين و  Internal Composition Enginesبمحركات اإلحتراق الداخلي ) 

 غيرها من محركات السيارات و الطائرات و السفن و الدراتات النارية ... إلخ.

 

 ام الحاسبمعامل التصميم والرسم باستخد: 

هذه المعامل العديد من الحاسبات لتنمية مهارات الطالب في استخداو برامج الحاسب اآللي وحيو  تتضمن

 Solidوكذلك برنامج       Solid work Packageالرسم علز الحاسب للتمثيل الصلد لألتساو كبرنامج  

Edge   آللي وتطبيقات الحاسب في التصميم كما يتضمن المعمل استخداو حيو التصميم باستخداو الحاسب ا

 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
 GHالرمز:           

 مقرر اسم ال رمي المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 تدريب معمل محاضرات األسبقيات

GH 141  لـغــة إنـجــلــيــزيــهI 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
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 مواد العلوم العامة  .2
 GSالرمز:            

 اسم المقرر  رمي المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 تدريب معمل محاضرات األسبقيات

GS 101 ـــــــيــــات ريـــاضـــ I     3 3 - 1  

GS 102  ريـــاضــــــــيــــات II    4 4 - - GS  101 

GS 111  فـــيــــزيــــــــــاء 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 ـيــــمـــيـــاء عـامـــةكــ  

GS 115 L  2  1 مـعــمـل كـــيــــمـــيـــاء - GS  115 

GS 200 1 - 3 3 بــرمــجـــة حـاســــوب 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 حتماالتاحصاء وا GS  102 

    30 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

 

 مواد العلوم الهندسية العامة  .3
 GEالرمز:            

 اسم المقرر  رمي المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 تدريب معمل محاضرات األسبقيات

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 تـــقـــنـــيـــة الــــورش - 

GE 222  مـيـكـانـيـكا هـنـدسيـه II 3 3 - 1 GS 101 , GE 121  

    14 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

 

 ... هندسة القوى برنامجالملزمة لالمقررات التخصصية  .4
 MEالرمز:            

 اسم المقرر  رمي المقرر
عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 تدريب معمل محاضرات األسبقيات

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

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

ME 304 1 - 3 3 يم اجزاء آلةتصم ME204 

ME 305  تصميم اآلالت I 3 3 - 1 ME 304 
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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 1 - 3 3 تــــحــــكــــم آلــــــــــي EE 280 , ME 318 ,  ME 409 

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

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

ME 312  ميكانيكا الموائع I 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 حــراريـة I   3 3 - 1 GS 101 , 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 انــيــكـا مـوائــع مـيــكـ 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 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 بخارية و غازية عنفات 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

 

 

( وحدة هي اتمالي عدد الوحدات المتطلب انجازها لنيل درتة البكالوريو  من 157مائة وسبعة وخمسون )

 قسم الهندسة الميكانيكية.
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 .. هندسة القوى....المقررات التخصصية االختيارية لشعبة ... .5
 رمز المقرر

 اسم 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 501 E 1 - 3 3 تطـبيقـات حـاسـوب GS 200  , ME 309  

    12 المجمـــــــــــــــــــــــوع

 

Note *** Minimum credits required for Graduation 157 units 

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

 
 :األكاديمي راادواإل المتابعة

ً فإنرف من الئحة الكلية  ((15بناء علز ما تاء بالمادة   -1 طالرب لألشرراف  لكرل يكلرف القسرم مرشرداً علميرا

علز برنامجف الدراسي والذي يشمل التسجيل المبدئي والمساعدة في اختيرار المقرررات الدراسرية وحسراب 

 المعدل الفصلي والعاو وأخطاره باإلنذارات أن وتدت.

(  رررالث نسرررخ ، النسرررخة األصرررلية وتحفررر   بقسرررم الدراسرررة  3يكرررون لكرررل طالرررب ملرررف علمررري مرررن )  -2

واالمتحانات  بالكلية ويجب أن يحوي تميع النسخ األصلية من كل نمراذج التسرجيل والنترائج النهائيرة لكرل 

النسرخة الثالثرة فصل دراسي ، النسخة الثانية من هذا الملرف العلمري فتكرون عنرد مرشرد الطالرب بالقسرم ، و

 تحف  بالقسم المختص .

علز الطالب مراتعة مرشده الستالو صورة معتمدة من القسم  والمسرجل لكرل نمراذج التسرجيل ونترائج  -3

المقررات الدراسية في نهاية كل فصرل دراسري لاحاطرة بكرل التغيررات التري تحردث علرز سريرتف العلميرة 

 باستمرار.

 :بالمقررات التسجيل

 الئحة الكلية به في  ما يعملبحسب 

يختار الطال   يتم اإلعالن عن المقررات المتاحة للتسجي  والمواعيد المخصصة لها مقدما  حيث -
  .التسجي  المقرر الدراسي بمساعدة المررد األكاديمي وبعد ذل  يستكم  اجراءات

النجاو في  الالزمة والتي ترم  يستمر التسجي  في أي مقرر دراسي فقط بعد استكمال المتطلبات -
  .استيفائها أول استكمال المقررات التأهيلية والمقررات المطلو 
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  الحذف واالضافة:

 يمكن إضافة أو حذف مقرر دراسي في أول أسبوعين من بداية الفص  الدراسي بررط أن يتم -
األكاديمي  الحتفاظ بعدد الساعات المعتمدة المطلوبة في ك  فص  دراسي وبعد موافقة المررد

  .لطال  ومنسب البرنام ل

 5موافقة المررد األكاديمي ومنسب البرنام  خالل  يمكن للطال  النسحا  من مقرر دراسي بعد -
الجديد بررط الحتفاظ بتسجي  الحد األدنى المطلو  للساعات  أسابيع من بداية الفص  الدراسي

 المعتمدة بالفص  الدراسي.

  :االلتماسات

اللتماسات  مارة ألتماس بمكت  الدراسة والمتحانات  ويتم إرسال جميع طلباتيقوم الطال  بملئ طل  است
 جات النهائيةعادة حسا  الدر إلركي  لجنة  بتمن بالقسم نات المتحايقوم منسب الدراسة و حيث  إلى القسام

ا. تصحيحهدون  للطال  من سجالت الطال  كما تقوم بالتأكد من أن الممتحن لم يتر  احد أسئلة المتحان
 .مكت  الدراسة والمتحاناتثم ترصد درجت  النهائية وتحال الى 

  :الرسوب في المقررات

المحدد  يج  أن يستوفي الطال  جميع المتطلبات الخاصة بجميع المقررات الدراسية قب  الموعد -
 .لتسليمها طبقا لمتطلبات القسم وعضو هيئة التدريس للمقرر

  ي.المتحان النهائي للمقرر الدراس دم حضورفي حالة ع الطال  راسبا   يعد -

) اعمال السنة ودرجة  من مجمو   %50في حالة عدم حصول  على مجمو   الطال  راسبا   يعد -
  المتحان النهائي(.

  :مقرر غير مكتمل

 النهائي للمقرر الدراسي نتيجة ظروف طارئة أو استثنائية  في حالة عدم تمكن الطال  من حضور المتحان
 يمكن لرئيس القسم بعد موافقة رئيس اللجنة المتحانية وقسم الدراسة والمتحانات منح هذاألسبا  مقنعة  أو

النهائي لهذا المقرر في  الطال  درجة "غير مكتم " ويتم تحوي  الدرجة عندما يقوم الطال  باجتياز المتحان
 -وذلك وفق الشروط التالية :نفس الفص  الدراسي 



 الطالبدليل 

 
2021 - 2022       Student Guide The  

 

 

 
10 

 

لطالرب بطلرب كترابي بالخصروص قبرل موعرد االمتحران المروالز للمقررر ومرفقراً بالمسرتندات التري أن يتقدو ا -أ

 توضح أسباب تخلفف.

 .القسم الذي يتبعف الطالب رئيسموافقة أستاذ المادة واعتماد   -ب

  :الغياب وإيقاف القيد

 ( من لئحة الكلية فأن :18بناء على ما جاء في المادة )
المقررات الدراسية  المتخذة لجميعبعة المحاضرات والدروس العملية والترتيبات على الطال  متا يج   -1

خممس وعرمرون  (%25ول يحب ل  الدخول لالمتحان النهائي ألي مقمرر تزيمد نسمبة غيابم  فيم  عمن )
من أعممال الفصم  والمتحمان النهمائي فمي ذلم  المقمرر ويقموم كم   بالمائة ويعطي درجة صفر في كال  

يس بمتابعمة الطلبمة فمي المقمرر المذي يدرسم  وتطبمب عقوبمة الغيما  بعمد اعتمادهما ممن عضمو هيئمة تمدر 
 الكلية.قسم الدراسة والمتحانات وعميد 

نسمممبة الغيممما  ممممن بدايمممة الفصممم  الدراسمممي ويمممدخ  فمممي همممذه النسممم  التسمممجي  أو تجديمممد القيمممد  تحسممم   -2
تسمتثني ممن ذلم  فتمرة المتحانمات المترت  على أحكام تأديبيمة والغيما  الجمماعي و  المتأخرين والغيا 

 النظرية والنهائية واإلجازات.
عضمو هيئمة التمدريس رصمد غيما  الطمال  فمي كم  مقمرر يسملم عمن طريمب القسمم العلممي لقسمم  على  -3

نمذار الطالم  عنمد تجماوز )  ليتولىالدراسة والمتحانات ك  أسبوعين  (  % 15بدوره توثيمب الغيما  واذ
 لمقرر .خمسة عرر بالمائة من ساعات ا

من عدد األسمابيع المقمررة للدراسمة لمقمرر مما كمما  %75حالت ظروف خاصة طارئة دون تغطية  إذا  -4
 ( يلغى هذا المقرر بناء على اقتراو القسم المختص.6من المادة ) (2ورد في الفقرة )

مررممد قيممد الطالمم  لفصمم  دراسممي واحممد خممالل فتممرة دراسممت  بالكليممة إذا قممدم المعنممي طلبمما  يقبلمم   يوقممف  -5
الطال  ويعتمده القسم المختص ومسج  الكلية ول يحتس  هذا الفص  ضمن الممدة الزمنيمة المطلوبمة 

 للتخر .
قيد الطال  لفص  دراسي ثان خالل فترة دراست  بالكلية إذا تقدم بعذر يقبل  مجلس الكليمة بعمد  يوقف  -6

لمممدة الزمنيممة المطلوبممة توصممية أمممين القسممم المخممتص ومسممج  الكليممة ول يحتسمم  هممذا الفصمم  ضمممن ا
 للتخر .
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مكت  مسج  الكلية أخر موعد إليقاف القيد في بداية ك  فص  دراسي على أن تقمدم الطلبمات  يحدد  -7
فممي موعممد أقصمماه رممهر قبمم  بدايممة المتحانممات النهائيممة لممذل  الفصمم  ول يعتبممر الطلمم  مقبممول  إل بعممد 

 إبالغ الطال  بالموافقة من قب  مكت  مسج  الكلية.

  :التقييم واالمتحانات

خمسين بالمائة علز األقل  %50يعتبر الطالب ناتحاً في المقرر الدراسي إذا حصل علز مجموع درتات   .1

 في هذا المقرر.

أربعرون بالمائرة  (%40الدراسري )تحسب تقديرات كرل مقررر علرز أسرا  أعمرال الطالرب خرـالل الفصرل   .2

 .( ستون بالمائة%60واالمتحان النهـائي )

ذات الطبيعرة الخاصرة ومرا فري  العمليرة والمقررراتمن هذه المادة المقررات  (2يستثنز من أحكاو الفقرة )  .3

 للقسم المختص. تقديراتها وحسابحكمها ويترك أمر تحديدها 

تشررمل أعمررال الفصررل الدراسرري امتحانررات دوريررة ال يقررل عررددها عررن ا نررين وترردخل االمتحانررات الشررفهية   .4

 االمتحانات الملحقة غير المعلن عنها في أعمال الفصل الدراسي.والتقارير و

لف درتة "مسرتمر"  . في حالة عدو استكمال الطالب لمشروع التخرج بنهاية الفصل األول المسجل بف ترصد5

لف الدرتة المتحصل عليها بنهايرة  ترصد وأنوعلز الطالب في هذه الحالة التسجيل في المشروع للمرة الثانية 

 ل الثاني.الفص

 :حساب المعدل

 :( من الئحة الكلية21بحسب المادة )

مقررر فري النسربة المئويرة المتحصرل  لكرل الدراسريةيحسب المعدل الفصلي للطالرب بضررب الوحردات  .1

عليها الطالب في ذلك المقرر  م بقسمة مجموع النقاط علز العدد الكلي للوحدات التري درسرها الطالرب 

 العاو المعدلرقمين عشريين ويدخل ضمن حساب  أقربيب النتائج إلز بنفس الفصل الدراسي مع تقر

 المختص.حسب الخطة الدراسية المعتمدة بالقسم  تميع المقررات التي درسها الطالب

 التالي: تقدر درتات الطالب وكذلك التقدير العاو بناء علز المعدل العاو من صفر إلز مائة حسب الجدول    .2

  100إلز  – 85من            ممتاز    ♦

 85إلز أقل من  75من          تيد تداً    ♦

   75إلز أقل من  65من               تيد    ♦

  65إلي أقل من  50من             مقبول   ♦

  50إلي أقل من  35من           ضعيف   ♦
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  35أقل من      ضعيف تداً    ♦

 بدون نقاط )خاصة بمشروع التخرج(  مستمر ♦

حسراب  عنرد وذلرك الجديردة والنقراطتطرح النقاط والوحدات السابقة للمقررات المعادة وتسرتبدل بالوحردات   .3

 .)و( أمامها وتوضع عالمةالمعدل العاو 

   :والفصلاإلنذار 

 -اآلتية:  الحاالت فيينذر الطالب ( من الئحة الكية فانف 22بحسب المادة )

 متواصلين.مشروع لمدة أسبوعيين  انقطع الطالب عن الدراسة بدون سبب إذا -1

 أي فصل دراسي. نهاية مع) %50)من إذا تحصل علز معدل اقل  -2

 وحدة بنهاية الفصل الثاني )إنذار مدة(. 20إذا لم يكمل بنجاح  -3

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

 مدة(.وحدة بنهاية الفصل الساد  )إنذار  64إذا لم يكمل بنجاح  -5

 إنذار مدة(.) الثامنوحدة بنهاية الفصل  88إذا لم يكمل بنجاح  -6

 إنذار مدة(.)العاشر وحدة بنهاية الفصل  120إذا لم يكمل بنجاح  -7

 يلغز أي إنذار مدة في حالة تجاوز الطالب الحد األدنز لوحدات إنذار المدة الالحق.

 -اآلتية: الحاالت  في( 23مادة )ال الدراسة بالكلية بحسبلطالب باالستمرار في لال يسمح  

 وحدة بنهاية الفصل الرابع. (36)عدد إذا لم يكمل  -1

 األولز.إذا تحصل علز تقدير عاو ضعيف تدا في نهاية أي فصلين دراسيين من الفصول األربع  -2

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

 الفصل الدراسي الثامن.وحدة بنجاح بنهاية  80إذا لم يتمكن من إكمال  -4

 وحدة بنجاح بنهاية الفصل الدراسي العاشر. 112إذا لم يتمكن من إكمال  -5

 متتاليين.إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة فصلين دراسيين  -6

 (.7)إذا استنفذ مدة الدراسة المقررة في المادة  -7

  :القسماالنتقال من 

يجمموز للطالمم  النتقممال مممن قسممم إلممى قسممم بخممر فممي الكليممة بعممد    مممن لئحممة الكليممة فأنمم ( 17) بحسمم  المممادة 
موافقمة قسمم الدراسممة والمتحانمات وذلم  بالتنسمميب ممع األقسمام المختصممة  ومسمج  الكليمة قبمم  تسمجيل  بالفصمم  
الدراسمي الخمامس وفمي حالمة قبمول الطالمم  بالقسمم الجديمد يمتم التسمجي  بالقسممم اعتبمارا  ممن بدايمة الفصم  التممالي 

ديم الطل  والموافقة علي  على أن ل يتم اعتبار المقررات التي ل تتطابب مع الخطة الدراسية للقسمم الجديمد لتق
تبقممى فممي حسمما  المعممدل العممام للطالمم    كممما ل يجمموز للطالمم  النتقممال اكثممر مممن مممرة واحممدة خممالل فتممرة  ول

 دراست  بالكلية مهما كانت األسبا .
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 التخرج متطلبات

 ( من الئحة الكلية فأنف:24) بحسب المادة

يمنح الطالب درتة اإلتازة المتخصصة ) البكالوريو  ( بعد استيفائف للمتطلبات الدراسرية المطلوبرة  -

يررع المقررررات الترري ( خمسررين بالمائررة بعررد اتتيررازه لجم %50لتخصصررف وبمعرردل عرراو ال يقررل عررن ) 

 بنجاح. درسها 

صصررة ) البكررالوريو  ( مقررررات يكررون  الحررد يرردر  الطالررب للحصررول علررز درتررة اإلتررازة المتخ -

علمرا  .القسرم مرن قبرل  حرددهمخمسون وحردة دراسرية ستة و( مائة  و 156األدنز لمجمـوع وحداتها ) 

بأن الوحردة الدراسرية عبرارة عرن محاضررة نظريرة واحردة ولمردة سراعة واحردة أسربوعيا أو محاضررة  

 احد.عملية لمـدة  الث ساعات أسبوعيا خالل فصل دراسي و

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

 -التالية: وفقا للضوابط 

  .درتة الشرف األولز وتمنح للحاصلين علز تقدير عاو ممتاز في مدة ال تتجاوز عشرة فصول دراسية 

 ر عراو ممتراز فري مردة أكثرر مرن عشررة فصرول دراسرية درتة الشرف الثانيرة وتمرنح للحاصرلين علرز تقردي

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

 منح توائي تقديرية لجميع الخريجين الحاصلين علي تقدير عاو ممتاز وتيد تدا يجوز. 

 

 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 #1 

 

 

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name المقــرر رقم المقــــــــرر اســــم م.ر

 - I GH150 Arabic language I 2 العربية اللغة 1

 - I GH141 English language I 2 االنجليزية اللغة 2

 - I GS101 Mathematical  I 3 رياضة 3

 - I GS111 Physics I 3 فيزياء 4

 - GS115 Chemistry 3 عامة كيمياء 5

 - GE125 Descriptive Geometry 2 وصفية هندسة 6
7      

  15 الوحدات مجموع  
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- Semester #2 

 

 

 
- Semester #3 

 
 
 

- Semester #4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name المقــرر رقم المقــــــــرر اســــم م.ر

 II  GH151 Arabic language II 2 GH150  العربية اللغة 1

 II GH142 English language II 2 GH141    االنجليزية اللغة 2

 II GS102 Mathematical II 4 GS101  رياضة 3

 - GE126 Engineering Drawing 3 الهندسي الرسم 4

 II  GS112 Physics II 3 GS111 فيزياء 5

 - GE130 Workshop Technology 3 الورش تقنية 6

 GS115L Chemistry Lab 1 GS115 عامة كيمياء معمل 7

  18 وحداتال مجموع 

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name المقــرر رقم المقــــــــرر اســــم م.ر

 III GS203 Mathematical III 3 GS102رياضة 1

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

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

 , ME 133 Properties of Materials 3 GS112 مـــــــــواد خــــــواص 4

GS115 

 GS 206 Probability & Statistics 3 GS102 وإحــصـاء إحـتــمــاالت 5

 GH 143 Technical Reports Writing 1 GH142 تـقـاريـرتـقـنـيـة كـتـابـة 6

 GS 112 L Physics Laboratory 1 GS112 فــيــزيــــــــــاء مـعــمـل 7

  17 الوحدات مجموع 

 المتطلــــــب داتالوح Subject name المقــرر رقم المقــــــــرر اســــم م.ر

 IV GS 204 Mathematical IV 3 GS 203 رياضة 1

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

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

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

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

 II  GE 222 Eng. Mechanics II  (Dynamics) 3 GS101 , GE121  هـنـدسيـه مـيــكـانـيـكا 6

7      

  18 الوحدات مجموع 



 الطالبدليل 

 
2021 - 2022       Student Guide The  

 

 

 
15 

 

- Semester #5 

 

- Semester #6 

 

- Semester #7 

 
 

- Semester #8 

 المتطلــــــب داتالوحـ Subject name ررالمق رقم المقــــــــرر اســــم م.ر

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

 GS 200 Computer Programming 3 GS 102 حـاســــوب بــرمــجـــة 

 ME 215 Engineering Production   3 ME 206   اإلنــتــاج  هــنــدسـة 2

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

 ME 304 Design of M\C Elements 3 ME 204 آالت زاءأج مـصـمـيـتـ 4

 I ME 312 Fluid Mechanics  I 3 GS 203, GE121, ME210   عموائـ امـيــكـانــيــك 5

6      

7      

  17 الوحدات مجموع 

 المتطلــــــب وحــداتال Subject name المقــرر رقم المقــــــــرر اســــم م.ر

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

 ME 309 Numerical Analysis 3 GS 200 , GS 204 عــدديــة التتـحـلــيــ 2

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

 ME 307 Theory of Machines 3 GE 222 اآلالت  ةـريـنـــظــ 4

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

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

  18 مجموع الوحدات 

 المتطلــــــب داتالوح Subject name المقــرر رقم رالمقــــــــر اســــم م.ر

 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  مــواد مـــقـــاومــة 2

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

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

 ME 414 Hydraulic Machinery 3 ME 313 هيدروليكية آالت 5

  15 الوحدات مجموع 

 المتطلــــــب داتالوح Subject name ررالمق رقم المقــــــــرر اســــم م.ر

 ME 422 Air Conditioning 3 ME 302, ME 310, ME 313 واءالـهـ فتـكـيـيـ 1

 ME 423 Refrigeration Engineering 3 ME 302 , ME 310 دالـتبريـ ةهــنـدس 2

 ME 443 Power Plants 3 ME 302, ME310, ME312 القدرة محطات 3

 ME 450 Automatic Control 3 EE 200 , ME 318 , ME 409 ــيآلـــ متــحـكــ 4

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

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

7      

  17 الوحدات مجموع 
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Semester #9 

 
 

- Semester #10 

 
 
 

  الخاتمة
سئلة لتقديم ررو مفص  لك  ما قد يدور في ذهن الطال  من أن خالل  الذي نسعى م ختام هذا الدلي في 

بالصورة نتمنى من هللا العلي القدير ان نكون قد وفقنا في وضع هذا الدلي  الررادي حول دراست  بالقسم 
 .ت  العلمية في هذا القسم دون تعثرفي مسير  بين يدي الطال  حتى يستطيع المضي قدما  المثلى 

 وهللا ولي التوفيق            

 Subject name ررالمق رقم المقــــــــرر اســــم م.ر
داالوح
 ت

 المتطلــــــب

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

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

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

 I  XXX Elective course I 3 XXX اختيارية مادة 4

 ME 501E Computer Software's Applications 3 ME 309, GS 200 حاسوب تطبيقات 5

 ME 599 B.Sc. Project 3 Project min. req. credits 133 التخرج مشروع 6

7      

  17 الوحدات مجموع 

 المتطلــــــب الوحــدات Subject name المقــرر رقم المقــــــــرر اســــم م.ر

 ME 499 Strength of Materials  Laboratory  2 ME404 المواد مقاومة مختبر 1

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

3      

4      

  5 الوحدات مجموع 


