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 الميكانيكية الهندسةللحصول على درجة البكالوريوس في  الدراسية الخطة
 

يف  امليكانيكية اهلندسةدرجة البكالوريوس يف  األمري سطام بن عبدالعزيزجامعة -وادي الدواسرمبحافظة  اهلندسةمتنح كلية 
كما جيب على الطالب إ�اء التدريب   .)١٤( هو مبني يف جدول رقم موزعة حسب مامعتمدة  ) ساعة١٦٠( إ�اءبعد 

  .الدرجةقبل احلصول على  الدراسية معتمدة حسب اخلطة ساعة ٩٦ أ�ىملن  شهرين الصيفي ملدة
 

 الميكانيكيةفي قسم الهندسة  توزيع الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس -):١٤جدول رقم (
 طلباتالمت

 
الساعات المعتمدة 

 اإلجبارية
الساعات المعتمدة 

 االختيارية
 المجموع

 متطلبات اجلامعة
 ساعة) ١٢(

 الثقافة إسالمية
 اللغة عربية

 
١٢ --- ١٢ 

 متطلبات الكلية
 ساعة) ٦١(

 ١٥ --- ١٥ لغة اجنليزية

 ١٥ --- ١٥ رياضيات

 ٨ --- ٨ فيزياء

 ٤ --- ٤ كيمياء

 ٣ --- ٣ حاسوب

 ٣ --- ٣ إحصاء

 ١٣ --- ١٣ هندسة عامة
 متطلبات القسم

 ساعة) ٨٧(
 ٦٩ --- ٦٩ إجباري 
 ١٨ ١٨ --- اختياري 

 ١٦٠ ١٨ ١٤٢ المجموع
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 :في الهندسة الميكانيكية متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس
 

 أ) متطلبات الجامعة:
 ). ٣رات املبينة يف اجلدول رقم (ساعة معتمدة وتشمل املقر  ١٢تتضمن   متطلبات اجلامعة

 

 ب) متطلبات الكلية:
 ).٤ساعة معتمدة إجبارية وتشمل املقررات املبينة يف اجلدول رقم ( ٦١تتضمن متطلبات الكلية 

 

 الميكانيكية:الهندسة  مقرراتترقيم ج) 
 خانات أربعةورقم مؤلف من  ثالثة أحرفبرمز مكون من  مقرريستدل على أي 

 خانات  أربعةمن  ويتكون :   الرقـــــــم 
للمقــررات الــيت مت  :١: للمقــررات الــيت مل يــتم تعــديلها ، ٠: يــدل علــى حالــة املقــرر بالنســبة للخطــة الســابقة (   ـادــــاآلحـــ

 تعديلها أو اجلديدة)
 ) يدل على تسلسل املقرر٩-٠فردي أو زوجي أو صفر (  :رات  ـــشـعـال

 :ر كالتايلاملقر املئـات:  ويدل على موضوع 
 

 التخصص الرقم
 االختبارات غري املتلفة ٢
 أساليب التصنيع ٣
 التصميم اهلندسي امليكانيكي ٤
 هندسة املواد ٥
 ديناميكا املنظومات امليكانيكية والتحكم ٦
 علوم اهلندسة احلرارية ٧
 علوم هندسة املوائع ٨
 مشروع التخرج ٩

 من حيث طرحه يف الربنامج االسرتشادي رراملقمستوى  إىل:  ويشري الرقم اآلالف
 

 مستوى المقرر الرقم
 مقررات للمبتدئني ١
 مقررات ذات مستوى متوسط ٢
 مقررات ذات مستوى متوسط إىل متقدم ٣
 مقررات ذات مستوى متقدم ٤
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 د) متطلبات القسم:
) ساعة ٨٧ات القسم وهي (. وتتوزع متطلبامليكانيكيةمتطلبات قسم اهلندسة ) ١٥،١٦رقم (ول اوضح اجلدت

 مقررة كما يلي :
، كما هو امليكانيكيةواملطروحة من قبل قسم اهلندسة إجبارية ساعة مقررة  ٦٩ يدرسعلى الطالب أن  ) ١

 .) ١٥رقم (مبني يف اجلدول 
يكية  امليكانواملطروحة من قبل قسم اهلندسة ختيارية املقررات اال من ةمقرر  ةساع ١٨خيتار على الطالب أن  ) ٢

 .)١٦رقم (كما هو مبني يف اجلدول 
 

 مقررات متطلب القسم اإلجبارية -):١٥جدول رقم (

 اسم المقرر المقرر رقم ورمز م
 الساعات
 المعتمدة

 توزيع الساعات
 عملي) ،تمارين (نظري،

 ساعة معتمدة) ٦٩مقررات متطلب القسم اإلجبارية (
 )٣،١،٠( ٣ االستاتيكا هنع ٢٠١٠ ١
)٣،١،٠( ٣ الديناميكا هنع ٢٠٢٠ ٢  
 )١،٠،٠( ١ مبادئ وتطبيقات العمليات الصناعية مهك ٢٣٣١ ٣
 )٠،٠،٣( ١ مبادئ وتطبيقات العمليات الصناعيةمعمل  مهك ٢٣٤١ ٤
 )٢،٠،٠( ٢ الرسم اهلندسي امليكانيكي  باستخدام احلاسب مهك ٢٤٢١ ٥
 )٠،٠،٣( ١ سبمعمل الرسم اهلندسي امليكانيكي  باستخدام احلا مهك ٢٤٣١ ٦
)٣،١،٠( ٣ هندسة املواد مهك ٢٥١٠ ٧  
)٣،١،٠( ٣ ميكانيكا املواد مهك ٢٥٨١ ٨  
 )٠،٠،٣( ١ معمل هندسة املواد  وميكانيكا املواد مهك ٢٥٩١ ٩

)٣،١،٠( ٣    الدوائر واملكائن الكهربائية كهر  ٣٠٨٠ ١٠  
 )٣،١،٠( ٣ أساليب التصنيع مهك ٣٣٥١ ١١
 )٠،٠،٣( ١ اليب التصنيعمعمل أس مهك ٣٣٦١ ١٢
 )٣،١،٠( ٣ التصميم اهلندسي امليكانيكي مهك ٣٤٣١ ١٣
 )٢،١،٠( ٢ القياس و املعدات مهك ٣٤٤١ ١٤
 )٠،٠،٣( ١ معمل القياس و املعدات مهك ٣٤٥١ ١٥
 )٣،١،٠( ٣ ديناميكا املنظومات والتحكم مهك ٣٦٠١ ١٦
 )٠،٠،٣( ١ معمل الديناميكا والتحكم مهك ٣٦٢١ ١٧
 )٢،١،٠( ٢ ميكانيكا اآلالت مهك ٣٦٥١ ١٨
 )٠،٠،٣( ١ معمل ميكانيكا اآلالت مهك ٣٦٦١ ١٩
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 )٣،١،٠( ٣ )١الديناميك  احلرارية ( مهك ٣٧١٠ ٢٠
 )٣،١،٠( ٣ )٢الديناميكا احلرارية ( مهك ٣٧٢٠ ٢١
 )٣،١،٠( ٣ انتقال احلرارة مهك  ٣٧٤٠  ٢٢
 )٠،٠،٣( ١ )١معمل احلرارة واملوائع ( مهك ٣٨٣٠ ٢٣
 )٤،١،٠( ٤ ميكانيكا املوائع مهك ٣٨٥١  ٢٤
 )٠،٠،٣( ١ )٢معمل احلرارة واملوائع ( مهك ٣٨٧٠ ٢٥
 )٣،١،٠( ٣ امليكاترونيات مهك ٤٦٢١ ٢٦
 )٠،٠،٣( ١ معمل امليكاترونيات مهك ٤٦٣١ ٢٧
)٢،١،٠( ٢ االهتزازات امليكانيكية مهك ٤٦٥١ ٢٨  
)٢،١،٠( ٢ حمطات القوى  مهك ٤٧٣١ ٢٩  
)٢،١،٠( ٢ التحلية مهك ٤٧٤١ ٣٠  
)٢،١،٠( ٢ التربيد وتكييف اهلواء مهك ٤٧٥١ ٣١  
 )٠،٠،٣( ١ )١مشروع خترج ( مهك ٤٩٧٠ ٣٢
 )١،٠،٦(  ٣ )٢مشروع خترج ( مهك ٤٩٩٠ ٣٣
 --- . التدريب العملي ( شهرين ) مهك ٩٩٩٠ ٣٤

 )٣٧ ،٥٦( ٦٩ المجموع

  
 قسم االختيارية مقررات متطلب ال -):١٦جدول رقم (

 اسم المقرر المقرر رقم ورمز م
 الساعات
 المعتمدة

 توزيع الساعات
 عملي) ،تمارين (نظري،

 ساعة معتمدة) ١٨مقررات متطلب القسم االختيارية (
 Design and Manufacturing - Electives (1) -1 )١مقررات اختيارية ( - التصنيعو التصميم  -١

)٠, ١, ٢( ٢ والتصنيع     اسب اآليل يف التصميماستخدام احل مهك ٤٣١١ ١  
)٠, ١, ٣( ٣ نظرية قطع املعادن مهك ٤٣٢١ ٢  
)٠, ١, ٣( ٣ تكنولوجيا اللحام و التوصيل  مهك ٤٣٣١ ٣  
)٣, ٠, ٠( ١ والتصنيع     استخدام احلاسب اآليل يف التصميممعمل  مهك ٤٣٥١ ٤  
)٠, ٠, ٣( ٣ تصميم األجهزة والزرعات الطبية مهك ٤٣٦١ ٥  
)٠, ١, ٣( ٣ التزييت واالحتكاك مهك ٤٣٧١ ٦  
)٠, ١, ٣(  ٣ التصنيع املتكامل بواسطة احلاسوب مهك ٤٣٨١ ٧  
 )٠, ١, ٣( ٣ شغيلتصميم ماكينات الت مهك ٤٤٣١ ٨
)٠, ١, ٣( ٣ احملاكاة النمذجة و مقدمة يف مهك ٤٤٤١ ٩  
)٠, ١, ٣( ٣ التحليل باستخدام العناصر احملدودة مهك ٤٤٨١ ١٠  
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)٠, ١, ٣( ٣ تصميم و تطوير املنتج مهك ٤٤٩١ ١١  
 Materials Engineering - Electives (2) -2 )٢مقررات اختيارية ( - هندسة المواد -٢

 )٣،١،٠( ٣ امليكانيكي للمواد سلوكال مهك ٤٥١١ ١
)٣،١،٠( ٣ الديناميكا احلرارية للمواد مهك ٤٥٢١ ٢  
)٣،١،٠( ٣ لكسر والكللميكانيكا ا مهك ٤٥٣١ ٣  
)٣،١،٠( ٣ ميتالوروجيا املساحيق مهك ٤٥٤١ ٤  
 )٣،١،٠( ٣ املواد املركبة املتقدمة مهك ٤٥٥١ ٥
)٣،١،٠( ٣ مقدمة يف مواد النانو مهك ٤٥٦١ ٦  
)٢،١،٠( ٢ تصنيع املواد النانوميرتية مهك ٤٥٧١ ٧  
 )٠،٠،٣( ١ النانو قنيةمعمل ت مهك ٤٥٨١ ٨
 Mechatronics - Electives (3) -3 )٣مقررات اختيارية  ( - ياتالميكاترون -٣

)٣،١،٠( ٣ الكهرومغناطيسيةالالالت  كهر  ٣٠٣١ ١  
)٢،١،٠( ٢  إلكرتونيات كهر  ٣١٠١   ٢  
 )٠،٠،٣( ١ إلكرتونيات معمل كهر  ٣١١١  ٣
)٢،١،٠( ٢ املنطقيالتصميم مقدمة يف  كهر  ٣١٥١   ٤  
 )٠،٠،٣( ١ املنطقيالتصميم  مقدمة يف معمل كهر  ٣١٦١  ٥
)٢،١،٠( ٢ املعاجلات الصغرىمقدمة يف نظم   كهر  ٣٥٨١  ٦  
)٣،١،٠( ٣ الصغرىتقنية املنظومات  كهر  ٣٥٧١  ٧  
 )٠،٠،٣( ١ املعاجلات الصغرىمعمل مقدمة يف نظم  كهر  ٣٥٩١ ٨
)٣،١،٠( ٣  إلكرتونيات القوىاملشغالت و  كهر  ٤١٠١  ٩  
)٢،١،٠( ٢ ة يف نظم التحكم الصناعيةمقدم كهر  ٤٥٧١   ١٠  
 )٠،٠،٣( ١ معمل مقدمة يف نظم التحكم الصناعية كهر  ٤٥٨١ ١١
الذكية لياتتصميم اآل  كهر  ٤٥٩١  ١٢  ٣،١،٠( ٣(  
)٣،١،٠( ٣ الربوتات و األمتتة مهك ٤٦٤١ ١٣  
)٢،١،٠( ٢ آلية القدرة   تقنية منظوماتاملكونات اهليدروليكية و  مهك ٤٦٦١ ١٤  

 –والموائع  علوم الهندسة الحرارية -٤
 )٤مقررات اختيارية  ( 

4- Heat and Fluid Engineering Sciences – 
Electives (4) 

)٣،١،٠( ٣ تصميم منظومات الطاقة الشمسية مهك ٤٧١١ ١  
)٣،١،٠( ٣ منظومات تسخني وتربيد اهلواء والتهوية مهك ٤٧٦١ ٢  
)٣،١،٠( ٣ و تكيف اهلواء تصميم منظومات التربيد مهك ٤٧٧١ ٣  
)٣،١،٠( ٣ احلرارية املنظوماتتصميم  مهك ٤٧٨١ ٤  
)٣،١،٠( ٣ حمطات التحلية مهك ٤٧٩١ ٥  
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)٣،١،٠( ٣  اآلالت الرتبينية مهك ٤٨١١ ٦  
)٣،١،٠( ٣ مقدمة يف ديناميكا الغازات                    مهك ٤٨٢١ ٧  
)٣،١،٠( ٣ ديناميكا اهلواء  مهك ٤٨٣١ ٨  
)٣،١،٠( ٣ ا املوائع احلسابيةديناميكيف مقدمة  مهك ٤٨٤١ ٩  

)٣،١،٠( ٣ منظومات احلرارة و املوائع مهك ٤٨٥١ ١٠  
)٣،١،٠( ٣  املضطرب السريان مهك ٤٨٦١ ١١  

     – Nondestructive Testing (NDT) -5 )٥مقررات اختيارية  ( -االختبارات غير المتلفة  -٥
Electives (5) 

 )٢،٠،٠( ٢ االختبارات غري املتلفة مبادئ وتطبيقات كمه ٣٢١١ ١ 
 )١،٠،٠( ١  السالمة االشعاعيه مهك ٣٢٢١ ٢
 )٢،٠،٠( ٢ ٢و١يات املستو البصرية:  االختبارات مهك ٣٢٣١ ٣
 )٢،٠،٠( ٢ ٢و١يات املستو االختبارات باملوائع:  مهك ٣٢٤١ ٤
 )٢،٠،٠( ٢ ٢و١ويات : املستاملغناطيسيه اجلسيماتب االختبارات مهك ٤٢١١ ٥
واالختبارات  اجلسيمات املغناطيسيهب البصرية,االختبارات معمل االختبارات مهك ٤٢٢١ ٦

 باملوائع
٠،٠،٣( ١( 

 )٢،٠،٠( ٢ ٢و١مسعية: املستويات فوق ال االختبارات مهك ٤٢٣١ ٧
 )٠،٠،٣( ١ ٢و١مسعية: املستويات فوق ال معمل االختبارات مهك ٤٢٤١ ٨
 )٢،٠،٠( ٢ ٢و١: املستويات  االشعاعيهاالختبارات  مهك ٤٢٥١ ٩
 )٠،٠،٣( ١ ٢و١: املستويات  االشعاعيهمعمل االختبارات  مهك ٤٢٦١ ١٠
 )٢،٠،٠( ٢ ةمراقبة اجلودفحص اللحام و  مهك ٤٢٧١ ١١
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 المعامل والمختبرات:
معمًال يف  ١٩ التجهيز إلنشاءتم فإنه ييكانيكية لتعزيز املعارف النظرية بالتجربة العملية يف ختصصات اهلندسة امل

  ).١٧( هو مبني يف جدول رقم حسب مااهلندسة امليكانيكية  برنامج

 الميكانيكيةقسم الهندسة مختبرات :   )١٧(  جدول رقم

 المعمل قررماسم  المعمل رقم ورمز م
 الساعات
 المعتمدة

 توزيع الساعات
 عملي) ،تمارين (نظري،

 ملمقررات املعا
)٠،٠،٣( ١ معمل مبادئ و تطبيقات أساليب التصنيع مهك ٢٣٤١ ١  
 )٠،٠،٣( ١ الرسم اهلندسي امليكانيكي باستخدام احلاسبمعمل  مهك ٢٤٣١ ٢
)٠،٠،٣( ١ ميكانيكا املوادو   ادمعمل هندسة املو  مهك ٢٥٩١ ٣  
)٠،٠،٣( ١ أساليب التصنيعمعمل  مهك ٣٣٦١ ٤  
)٠،٠،٣( ١ ملعداتالقياس و امعمل  مهك ٣٤٥١ ٥  
)٠،٠،٣( ١ معمل الديناميكا والتحكم مهك ٣٦٢١ ٦  
)٠،٠،٣( ١ ميكانيكا اآلالتمعمل  مهك ٣٦٦١ ٧  
)٠،٠،٣( ١ )١( معمل احلرارة واملوائع مهك ٣٨٣٠ ٨  
)٠،٠،٣( ١ )٢( معمل احلرارة واملوائع مهك ٣٨٧٠ ٩  

يمات اجلسب البصرية, االختبارات معمل االختبارات مهك ٤٢٢١ ١٠
و        األول املستوىواالختبارات بالسائل  ةاملغناطيسي

 الثاين
٠،٠،٣( ١( 

 )٠،٠،٣( ١ األول و الثاين املستوىة فوق الصوتيال معمل االختبارات مهك ٤٢٤١ ١١
 )٠،٠،٣( ١ األول و الثاين املستوى االشعاعيهمعمل االختبارات  مهك ٤٢٦١ ١٢
 )٠،٠،٣( ١ اآليل يف التصميم والتصنيع استخدام احلاسبمعمل  مهك ٤٣٥١ ١٣
 )٠،٠،٣( ١ معمل تكنولوجيا النانو مهك ٤٥٤١ ١٤
 )٠،٠،٣( ١ إلكرتونيات معمل كهر  ٣١١١  ١٥
 )٠،٠،٣( ١  التصميم الرقميمعمل مقدمة يف  كهر  ٣١٦١  ١٦
 )٠،٠،٣( ١ املعاجلات الصغرىمعمل مقدمة يف نظم  كهر  ٣٥٩١ ١٧
 )٠،٠،٣( ١ ة يف نظم التحكم الصناعيةمعمل مقدم كهر  ٤٥٨١ ١٨
)٠،٠،٣( ١ امليكاترونياتمعمل  مهك ٤٦٣١ ١٩  
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األمير جامعة  -وادي الدواسرقسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة بمحافظة ل الخطة الدراسية

 سطام بن عبدالعزيز
 

 المستوى األول

 اسم المقرر رمزال رقمال
 الساعات
 المعتمدة

 توزيع الساعات
 عملي) ،تمارين (نظري،

 )٠،  ٠،  ٢( ٢ املهارات اللغوية عرب ١٠١
 )٠،  ٠،  ٢( ٢ املدخل إىل الثقافة اإلسالمية سلم ١٠١
 )٤،  ٠،  ٢( ٣ )١( مهارات القراءة جنم ١٢١١
 )٤،  ٠،  ٢( ٣ )١الكتابة (مهارات  جنم ١٢٢١
 )٠،  ١،  ٣( ٣ حساب التفاضل ريض ١٠٥٠
 )٢،  ١،  ٣( ٤ )١( مةفيزياء عا فيز ١٠١٠

 )١٠،  ٢،  ١٤(  ١٧ المجموع
 
 
 

 المستوى الثاني

 اسم المقرر رمزال رقمال
 الساعات
 المعتمدة

 توزيع الساعات
 ،تمارين (نظري،

 عملي)
 )٠،  ٠،  ٢( ٢ اإلسالم وبناء التمع سلم ١٠٢
 )٢،  ٠،  ٢( ٢ )٢( مهارات القراءة جنم ١٢٤١
 )٢،  ١،  ٢( ٣ برجمة احلاسب عال ١٠٩٠
 )٠،  ٠،  ٢( ٢ مقدمة يف اهلندسة هنع ١٠١١
 )٠،  ١،  ٣( ٣ حساب التكامل ريض ١٠٦٠
 )٢،  ١،  ٣( ٤ )٢( فيزياء عامة فيز ١٠٤٠

 )٦،  ٣،  ١٤(  ١٦ المجموع
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 المستوى الثالث

 اسم المقرر رمزال رقمال
 الساعات
 المعتمدة

 ساعاتتوزيع ال
 عملي) ،تمارين (نظري،

 )٠،  ٠،  ٢( ٢ التحرير العريب عرب ١٠٣
 )٠،  ٠،  ٢( ٢ النظام االقتصادي يف اإلسالم سلم ١٠٣
 )٢،  ١،  ٣( ٤ كيمياء عامة كيم ١٠١٠
 )٣،  ٠،  ٢( ٣ اهلندسي والغرافيك الرسم هنع ١٠٢١
 )٢،  ٠،  ٢( ٢ )٢( مهارات الكتابة جنم ١٢٥١
 )٠،  ١،  ٣( ٣ رب واهلندسة التحليليةاجل ريض ١٠٧٠

 )٧،  ٢،  ١٤(  ١٦ المجموع
 
 

 المستوى الرابع

 اسم المقرر رمزال رقمال
 الساعات
 المعتمدة

 توزيع الساعات
 عملي) ،تمارين (نظري،

 )٠،  ١،  ٣( ٣ هندسة املواد مهك ٢٥١٠
 )٠،  ١،  ٣( ٣ حساب التفاضل والتكامل ريض ٢٠٣٠
 ) ٤،  ٠،  ٢( ٣ االستماعمهارات  جنم ١٢٣١

 احص  ٣٢٠١
االحتماالت واإلحصاء مقدمة يف 

 اهلندسي
٠،  ١،  ٣( ٣( 

 )٠،  ١،  ٣( ٣ االستاتيكا هنع ٢٠١٠
 )٠،  ٠،  ١( ١ مبادئ وتطبيقات العمليات الصناعية مهك ٢٣٣١

 مهك ٢٣٤١
مبادئ وتطبيقات العمليات معمل 

 الصناعية
٣،  ٠،  ٠( ١( 

 )٧،  ٤،  ١٥(  ١٧ المجموع
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 المستوى الخامس

 اسم المقرر رمزال رقمال
 الساعات
 المعتمدة

 توزيع الساعات
 عملي) ،تمارين (نظري،

 )٠،  ١،  ٣( ٣ الديناميكا هنع ٢٠٢٠
 )٠،  ١،  ٣( ٣ املعادالت التفاضلية ريض ٢٠٤٠

 مهك  ٢٤٢١
تخدام الرسم اهلندسي امليكانيكي باس

 احلاسب
٠،  ٠،  ٢(  ٢( 

 مهك ٢٤٣١
الرسم اهلندسي امليكانيكي معمل 

 باستخدام احلاسب
٣،  ٠،  ٠( ١( 

 )٠،  ١،  ٣( ٣ ميكانيكا املواد مهك ٢٥٨١
 )٣،  ٠،  ٠( ١ ميكانيكا املوادو   ادمعمل هندسة املو  مهك ٢٥٩١
 )٠،  ١،  ٣( ٣ )١الديناميكا احلرارية ( مهك ٣٧١٠

 )٦،  ٤،  ١٤(  ١٦ المجموع
 
 

 المستوى السادس

 اسم المقرر رمزال رقمال
 الساعات
 المعتمدة

 توزيع الساعات
 عملي) ،تمارين (نظري،

 )٠،  ١،  ٣( ٣ أساليب التصنيع مهك ٣٣٥١
 )٣،  ٠،  ٠( ١ أساليب التصنيعمعمل  مهك ٣٣٦١
 )٠،  ١،  ٢( ٢ ميكانيكا اآلالت مهك ٣٦٥١
 )٣،  ٠،  ٠( ١ ميكانيكا اآلالتمعمل  كمه ٣٦٦١
 )٠،  ١،  ٣( ٣ التصميم اهلندسي امليكانيكي مهك ٣٤٣١
 )٠،  ١،  ٣( ٣ )٢الديناميكا احلرارية ( مهك ٣٧٢٠
 )٠،  ١،  ٤( ٤ ميكانيكا املوائع مهك ٣٨٥١
 )٣،  ٠،  ٠( ١ )١( معمل احلرارة واملوائع مهك ٣٨٣٠

 )٩،  ٠،  ١٥(  ١٨ المجموع
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 المستوى السابع

 اسم المقرر رمزال رقمال
 الساعات
 المعتمدة

 توزيع الساعات
 ،تمارين (نظري،

 عملي)
 )١،  ٠،  ٢( ٢ مهارات االتصال يف اهلندسة هنع ٣٠١١
 )٠،  ١،  ٣( ٣ انتقال احلرارة مهك ٣٧٤٠
 )٣،  ٠،  ٠( ١ )٢( معمل احلرارة واملوائع مهك ٣٨٧٠
 )٠،  ١،  ٣( ٣   الدوائر واملكائن الكهربائية  كهر ٣٠٨٠
 )٠،  ١،  ٣( ٣ والتحكم ديناميكا املنظومات مهك ٣٦٠١
 )٣،  ٠،  ٠( ١ معمل الديناميكا والتحكم مهك ٣٦٢١
 )٠،  ١،  ٢( ٢ القياس و املعدات مهك ٣٤٤١
 )٣،  ٠،  ٠( ١ القياس و املعداتمعمل  مهك ٣٤٥١

 )١٠،  ٤،  ١٣(  ١٦ المجموع
 
 

 المستوى الثامن

 اسم المقرر رمزال رقمال
 الساعات
 المعتمدة

 توزيع الساعات
 ،تمارين (نظري،

 عملي)
 )٠،  ١،  ٢( ٢ االهتزازات امليكانيكية مهك ٤٦٥١
 )٠،  ١،  ٢( ٢ التربيد وتكييف اهلواء مهك ٤٧٥١
 )٠،  ١،  ٢( ٢ االقتصاد اهلندسي هنع ٤٠١٠
 )٠،  ١،  ٣( ٣ امليكاترونيات مهك ٤٦٢١
 )٣،  ٠،  ٠( ١ امليكاترونياتمعمل  مهك ٤٦٣١
 - ٣ مقرر اختياري مهك ***
 - ٣ مقرر اختياري مهك ***

 - ١٦ المجموع
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 المستوى التاسع

 اسم المقرر رمزال رقمال
 الساعات
 المعتمدة

 توزيع الساعات
 ،تمارين (نظري،

 عملي)
 )٢،  ٠،  ٢( ٢ الفنيةكتابة التقارير  جنم ١٢٦١
 )٠،  ١،  ٢( ٢ حمطات القوى مهك ٤٧٣١
 )٠،  ١،  ٢( ٢ التحلية مهك ٤٧٤١
 - ٣ مقرر اختياري مهك ***
 - ٣ مقرر اختياري مهك ***
 - ٣ مقرر اختياري مهك ***

 )٣،  ٠،  ٠( ١ )١مشروع التخرج ( مهك ٤٩٧٠
 - ١٦ المجموع

 
 
 

 المستوى العاشر

 م المقرراس رمزال رقمال
 الساعات
 المعتمدة

 توزيع الساعات
 ،تمارين (نظري،

 عملي)
 )٠،  ٠،  ٢( ٢ أسس النظام السياسي يف اإلسالم سلم ١٠٤
 )٠،  ٠،  ٢( ٢ أخالقيات مهنة اهلندسة هنع ٤٠٣١
 )٠،  ١،  ٢( ٢ إدارة املشاريع اهلندسية هنع ٤٠٢٠
 - ٣ مقرر اختياري مهك ***

 )٦،  ٠،  ١(  ٣ )٢( مشروع التخرج مهك ٤٩٩٠
  ----- تدريب عملي مهك ٩٩٩٠

 - ١٢ المجموع
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  األمير سطام بن عبدالعزيزجامعة  -بوادي الدواسر كلية الهندسة   –قسم الهندسة الميكانيكية  –الخطة الدراسية 
 املستوى الثاين  املستوى األول

 الساعات الوحدات اسم املقرر الرمز الرقم  الساعات الوحدات اسم املقرر الرمز الرقم
 )٠،  ٠،  ٢( ٢ اإلسالم وبناء التمع سلم ١٠٢  )٠،  ٠،  ٢( ٢ املهارات اللغوية عرب ١٠١
 )٢،  ٠،  ٢( ٢ )٢( مهارات القراءة جنم ١٢٤١  )٠،  ٠،  ٢( ٢ املدخل إىل الثقافة اإلسالمية سلم ١٠١
 )٢،  ١،  ٢( ٣ )١برجمة احلاسب ( عال ١٠٩٠  )٤،  ٠،  ٢( ٣ )١( مهارات القراءة جنم ١٢١١
 )٠،  ٠،  ٢( ٢ مقدمة يف اهلندسة هنع ١٠١١  )٤،  ٠،  ٢( ٣ )١الكتابة (مهارات  جنم ١٢٢١
 )٠،  ١،  ٣( ٣ حساب التكامل ريض ١٠٦٠  )٠،  ١،  ٣( ٣ حساب التفاضل ريض ١٠٥٠
 )٢،  ١،  ٣( ٤ )٢( يزياء عامةف فيز ١٠٤٠  )٢،  ١،  ٣( ٤ )١( فيزياء عامة فيز ١٠١٠

 )٦،  ٣،  ١٤(  ١٦ الموع  )١٠،  ٢،  ١٤(  ١٧ الموع
 

 املستوى الرابع  املستوى الثالث
 الساعات الوحدات اسم املقرر الرمز الرقم  الساعات الوحدات اسم املقرر الرمز الرقم

 )٠،  ١،  ٣( ٣ هندسة املواد مهك ٢٥١٠  )٠،  ٠،  ٢( ٢ التحرير العريب عرب ١٠٣
 )٠،  ١،  ٣( ٣ حساب التفاضل والتكامل ريض ٢٠٣٠  )٠،  ٠،  ٢( ٢ النظام االقتصادي يف اإلسالم سلم ١٠٣
 ) ٤،  ٠،  ٢( ٣ االستماعمهارات  جنم ١٢٣١  )٢،  ١،  ٣( ٤ كيمياء عامة كيم ١٠١٠
 )٠،  ١،  ٣( ٣ االحتماالت واإلحصاء اهلندسيمقدمة يف  احص  ٣٢٠١  )٣،  ٠،  ٢( ٣ اهلندسي والغرافيك الرسم هنع 1021
 )٠،  ١،  ٣( ٣ االستاتيكا هنع ٢٠١٠  )٢،  ٠،  ٢( ٢ )٢( مهارات الكتابة جنم ١٢٥١
 )٠،  ٠،  ١( ١ مبادئ وتطبيقات العمليات الصناعية مهك ٢٣٣١  )٠،  ١،  ٣( ٣ اجلرب واهلندسة التحليلية ريض ١٠٧٠

 )٣،  ٠،  ٠( ١ مبادئ وتطبيقات العمليات الصناعيةمعمل  مهك ٢٣٤١      
 )٦،  ٠،  ١٥(  ١٧ الموع  )٧،  ٢،  ١٤(  ١٦ الموع

 

 املستوى السادس  املستوى اخلامس
 الساعات اتالوحد اسم املقرر الرمز الرقم  الساعات الوحدات اسم املقرر الرمز الرقم

 )٠،  ١،  ٣( ٣ أساليب التصنيع مهك ٣٣٥١  )٠،  ١،  ٣( ٣ الديناميكا هنع ٢٠٢٠
 )٣،  ٠،  ٠( ١ أساليب التصنيعمعمل  مهك ٣٣٦١  )٠،  ١،  ٣( ٣ املعادالت التفاضلية ريض ٢٠٤٠
 )٠،  ١،  ٢( ٢ كا اآلالتميكاني مهك ٣٦٥١  )٠،  ٠،  ٢(  ٢ الرسم اهلندسي امليكانيكي باستخدام احلاسب مهك  ٢٤٢١
 )٣،  ٠،  ٠( ١ ميكانيكا اآلالتمعمل  مهك ٣٦٦١  )٣،  ٠،  ٠( ١ الرسم اهلندسي امليكانيكي باستخدام احلاسبمعمل  مهك ٢٤٣١
 )٠،  ١،  ٣( ٣ التصميم اهلندسي امليكانيكي مهك ٣٤٣١  )٠،  ١،  ٣( ٣ ميكانيكا املواد مهك ٢٥٨١
 )٠،  ١،  ٣( ٣ )٢الديناميكا احلرارية ( مهك ٣٧٢٠  )٣،  ٠،  ٠( ١ ميكانيكا املوادو   دامعمل هندسة املو  مهك ٢٥٩١
 )٠،  ١،  ٤( ٤ ميكانيكا املوائع مهك ٣٨٥١  )٠،  ١،  ٣( ٣ )١الديناميكا احلرارية ( مهك ٣٧١٠

 )٣،  ٠،  ٠( ١ )١( معمل احلرارة واملوائع مهك ٣٨٣٠      
 )٩،  ٠،  ١٥(  ١٨ الموع  )٦،  ٤،  ١٤(  ١٦ الموع

 

 املستوى الثامن  املستوى السابع
 الساعات الوحدات اسم املقرر الرمز الرقم  الساعات الوحدات اسم املقرر الرمز الرقم

 )٠،  ١،  ٢( ٢ االهتزازات امليكانيكية مهك ٤٦٥١  )١،  ٠،  ٢( ٢ مهارات االتصال يف اهلندسة هنع ٣٠١١
 )٠،  ١،  ٢( ٢ التربيد وتكييف اهلواء مهك ٤٧٥١  )٠،  ١،  ٣( ٣ انتقال احلرارة مهك ٣٧٤٠
 )٠،  ١،  ٢( ٢ االقتصاد اهلندسي هنع ٤٠١٠  )٣،  ٠،  ٠( ١ )٢( معمل احلرارة واملوائع مهك ٣٨٧٠
 )٠،  ١،  ٣( ٣ ترونياتامليكا مهك ٤٦٢١  )٠،  ١،  ٣( ٣   الدوائر واملكائن الكهربائية  كهر ٣٠٨٠
 )٣،  ٠،  ٠( ١ امليكاترونياتمعمل  مهك ٤٦٣١  )٠،  ١،  ٣( ٣ والتحكم ديناميكا املنظومات مهك ٣٦٠١
 - ٣ مقرر اختياري مهك ***  )٣،  ٠،  ٠( ١ معمل الديناميكا والتحكم مهك ٣٦٢١
 - ٣ مقرر اختياري مهك ***  )٠،  ١،  ٢( ٢ القياس و املعدات مهك ٣٤٤١
       )٣،  ٠،  ٠( ١ القياس و املعداتمعمل  مهك ٣٤٥١

 - ١٦ الموع  )١٠،  ٤،  ١٣(  ١٦ الموع
 

 املستوى العاشر  املستوى التاسع
 الساعات الوحدات اسم املقرر الرمز الرقم  الساعات الوحدات اسم املقرر الرمز الرقم

 )٠،  ٠،  ٢( ٢ أسس النظام السياسي يف اإلسالم سلم ١٠٤  )٢،  ٠،  ٢( ٢ كتابة التقارير الفنية جنم ١٢٦١
 )٠،  ٠،  ٢( ٢ أخالقيات مهنة اهلندسة هنع ٤٠٣١  )٠،  ١،  ٢( ٢ حمطات القوى مهك ٤٧٣١
 )٠،  ١،  ٢( ٢ إدارة املشاريع اهلندسية هنع ٤٠٢٠  )٠،  ١،  ٢( ٢ التحلية مهك ٤٧٤١
 - ٣ مقرر اختياري مهك ***  - ٣ مقرر اختياري مهك ***
 )٦،  ٠،  ١(  ٣ )٢مشروع التخرج ( مهك ٤٩٩٠  - ٣ مقرر اختياري مهك ***
  ----- تدريب عملي مهك ٩٩٩٠  - ٣ مقرر اختياري مهك ***

       )٣،  ٠،  ٠( ١ )١مشروع التخرج ( مهك ٤٩٧٠
 - ١٢ الموع  - ١٦ الموع

 عتمدةساعة م ١٦٠ الموع


