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الرؤية
التميز يف التطبيقات والعلوم الهند�سية

الرسالة
تدريب وتعليم الطلبة ليكونوا مهند�سني موؤهلني وقادرين على اأداء البحث العلمي خلدمة املجتمع 

األقسام و الدرجات العلمية 
هناك خطة العتماد ثالثة اأق�سام وهي: الهند�سة ال�سناعية, و الهند�سة الكهربائية, و الهند�سة امليكانيكية, حتت التطوير. كل ق�سم يتطلب 165 �ساعة 

معتمدة و مينح �سهادة البكالوريو�س.
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الخطة الدراسية
يدر�س الطالب املواد التالية: متطلبات ال�سنة التح�سريية

اأ امل�صار العلمي:

ال�صاعات املعتمدة: 27                                                                                    

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر No

تدريب عملي نظري

3 3 لغة اجنليزية )1( لغة 101 1

3 3 ريا�سيات )1( ري�س 110 2

3 3 مدخل للحا�سب االآيل حا�سب 100 3

3 3 فيزياء عامة )1( فيز 110 4

لغة 101 3 3 لغة اجنليزية )2( لغة 102 5

3 3 كيمياء عامة )1( كيم 110 6

3 3 مهارات االت�سال مهارة 101 7

3 3 اأحياء )1( حيو 110 8

3 3 اح�ساء )1( ح�سا 110 9

27 27 املجموع

متطلبات الكلية
اخلطة الدرا�صية ملتطلبات الكلية: يدر�س الطالب املقررات التالية:

ال�صاعات املعتمدة: 42

متطلبات �صابقة
ال�صاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ال�صاعات

املعتمدة
ا�صم املقرر رمز و رقم املقرر No

تدريب عملي نظري

ري�س 110 3 3 ريا�سيات )2( ري�س 202 1

ري�س 202 3 3 ريا�سيات )3( ري�س 203 2

ري�س 202 3 3 معادالت تفا�سلية ري�س 204 3

فيز 110, ري�س 110 1 3 4 فيزياء عامة )2( فيز 202 4

فيز 110 2 1 معمل فيزياء فيز 281 5

كيم 110 2 1 معمل كيمياء كيم 281 6

لغة 101 1 2 2 مهارات الكتابة التقنية هـ �س 101 7

لغة 101, لغة 102 2 3 3 مقدمة يف الت�سميم الهند�سي )1( هـ �س 201 8

هـ �س 201 2 2 2 مقدمة يف الت�سميم الهند�سي )2( هـ �س 202 9

لغة 102, هـ �س 201, ري�س 203 3 3 اقت�ساد هند�سي هـ �س 255 10

ري�س 203 3 3 اح�ساءات واحتماالت هند�سية هـ �س 331 11

2 3 الر�سم الهند�سي )1( هـ مك 102 12

3 1 1 اأ�سا�سيات ور�س هـ مك 130 13

ري�س 110 1 2 2 برجمة احلا�سب االآيل هـ ك 201 14

لغة 102, فيز 202 1 3 3 اأ�سا�سيات الهند�سة الكهربائية هـ ك 251 15

ري�س 204, هـ ك 201 3 3 طرق برجمة هند�سية هـ ك 332 16

3 3 مادة اختيارية )1( حرة 001 17

15 38 42 املجموع

هندسة رابـــــغ
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توصيف المقررات

هـ �س 201 مقدمة يف الت�صميم الهند�صي

الفريق,  ديناميكية  العمل,  فرق  الفعال:  التعليم 

موؤثرة  اجتماعات  عمل  واالت�سال,  الفريق  معايري 

تعريف  امل�سكالت:  حل  خطوات  اجلودة,  تقومي  و 

تنفيذ  االختيار,  منهجية  احللول,  توليد  امل�سكلة, 

درجات  و  التعلم  م�ستويات  التنفيذ,  تقومي  احلل, 

التطبع, القرار االأخالقي, تنظيم دفرت العم   

متطلبات �سابقة,  لغة  101  لغة 102

هـ �س255 االإقت�صاد الهند�صي  

الزمنية  القيمة   . الهند�سى  االقت�ساد  ا�سا�سيات 

للمال . و تقومي البدائل. حتليل القرارات االقت�سادية 

يف املوؤ�س�سات الهند�سية, وي�سمل مو�سوعات القيمة 

امل�ساريع  يف  اال�ستثمار  االآالت,  ا�ستهالك  الزمنية, 

الفعال,  الفائدة  معدل  املقارن,  التحليل  الكبرية, 

حتليل التعادل وتقدير املن

متطلبات �سابقة,  لغة 102, هـ �س 201, ري�س 203

هـ ك 201 برجمة احلا�صب االآيل

وخمططات  اخلوارزميات  للحا�سبات,  مقدمة 

ال�سريان الب�سيطة, حل امل�سائل الهند�سية والريا�سية 

با�ستخدام لغة برجمة ذات توجه ريا�سي, مفاهيم 

ال�سيغ  التعيني,  واخلرج,  الدخل  الربجمة: 

والربميجات,  الدوال  التكرار,  حلقات  ال�سرطية, 

ذات  خمتارة  عددية  وغري  عددية  م�سائل  برجمة 

طبيعة ريا

متطلبات �سابقة,  ري�س 110

هـ ك 332 طرق برجمة هند�صية

حزم  با�ستخدام  العددي  التحليل  مقدمة 

الربجميات. حل املعادالت غري اخلطية,حل النظم 

الكبرية من املعادالت اخلطية, اال�ستكمال, تقريب 

م�ساألة  حل  الرقمي,  والتكامل  التفا�سل  الدوال, 

العادية,  التفا�سلية  للمعادالت  االبتدائية  القيم 

تطبيقات على الدوال

متطلبات �سابقة,  ري�س 204, هـ ك 201

هـ مك 130 اأ�صا�صيات ور�س

ت�سكيل  واملواد,  االإنتاج  هند�سة  الأ�سا�سيات  مدخل 

تنعيم  ال�سرياميك, احلدادة,  النحت على  املعادن, 

املعدنية,  االألواح  على  العمل  اخلراطة,  االأ�سطح, 

�سباكة املعادن, ثقب املعادن, يل و ت�سكيل املعادن, 

التحكم  املوا�سفات,  القيا�سات,  ال�سالمة,  اللحام, 

يف اجلودة, تخطيط االإنتاج

هـ �س 101 مهارات الكتابة التقنيية 

قراءة القطع, كتابة تقارير عامة و فنية ياالإجنليزية, 

االلكرتوين,  االت�سال  و  القراءة  �سرعة  اال�ستماع, 

عر�س م�سروع حا�سوبي.

متطلبات �سابقة,  لغة 101

هـ �س 202 مقدمة يف الت�صميم الهند�صي 2  

و  بالكمبيوتر  املحاكاة  الهند�سي.  الت�سميم 

اال�ستدالل حلل امل�سكالت يف فرق عمل يف جماالت 

مقارنة اخلطط, املبادالت, اتخاذ القرار, العمليات 

اخلربة,  ذات  النظم  و  االأمثلية  حتقيق  الع�سوائية, 

الفنية  التقارير  عر�س  النتائج,  حتليل  و  تف�سري 

االحرتافية اخلا�سة بالعمل الهند�سي 

متطلبات �سابقة,  هـ �س 201

هـ �س 331 اح�صاءات و احتماالت هند�صية

اإح�ساء تف�سيلي مع ملخ�س ر�سم بياين. اأ�سا�سيات 

االحتماالت و تطبيقاتها الهند�سية. توزيع االحتماالت 

مقدمة  املحدودة.  احليزات  الع�سوائية.  للمتغريات 

لالختبارات الهيبوثيزية. املعادالت و ح�سابات ن�سبة 

اخلطاأ اخلطية. 

متطلبات �سابقة,  ري�س 203

هـ ك 251 اأ�صا�صيات الهند�صة الكهربائية

قانونا  الدائرة  وعنا�سر  الكهربائية  الكميات 

التحليل  العقد,  وحتليل  احللقات  حتليل  كري�سوف, 

املطاورات,  با�ستخدام  امل�ستقرة  اجليبي يف احلالة 

نظريات وحتويالت الدوائر, املحول املثايل, الدوائر 

ثالثية الطور.

متطلبات �سابقة,  لغة 102, فيز 202 

هـ مك 102 الر�صم الهند�صي 1

اليدوية,  الهند�سية  الر�سومات  مهارات  مقدمة, 

االإ�سقاط  املتعامد,  االإ�سقاط  االإ�سقاط,  طرق 

املنظور )االأيزومرتي(, و�سع االأبعاد على امل�ساقط, 

امل�ساعد,  االإ�سقاط  الثالث,  امل�سقط  ا�ستنباط 

ال�سطوح,  اإفراد  واالأج�سام,  امل�ستويات  تقاطع 

ر�سم  التجميعي,  للر�سم  مقدمة  القطاعات,  ر�سم 

قطاعات

هندسة رابـــــغ

أعضاء هيئة التدريس بالكلية

وليد أنيس عيسى
اأ�ستاذ م�سارك  

هند�سة ميكانيكية   

1999م جامعة القاهرة م�سر   

عدنان حسان
اأ�ستاذ م�سارك  

هند�سة �سباعية   

2003م اجلامعة املاليزية التقنية ماليزيا   

محمد ظهر الدين
اأ�ستاذ م�سارك  

هند�سة كهربائية   

2003م جامعة �سفيلد بريطانيا   

شيخ ناصر شيخ حسن
اأ�ستاذ م�ساعد  

هند�سة كهربائية   

2008م اجلامعة املاليزية التقنية ماليزيا   

محمد حمزة أحمد
اأ�ستاذ م�ساعد  

هند�سة ميكانيكية   

2004م جامعة كنيكتكت اأمريكا   

مصعب محمود نحاس
اأ�ستاذ م�ساعد  

هند�سة كهربائية - ات�ساالت   

2007م جامعة اآ�ستون بريطانيا      

هاريش عبدالحميد
حما�سر  

هند�سة كهربائية - كمبيوتر   

2006م جامعة كلكتا الهند    

جاسر كالنقود
حما�سر  

هند�سة كهربائية - كمبيوتر   

2007م جامعة بنجالور الهند    

نيسام الدين كودين جادين
حما�سر  

هند�سة كهربائية   

2009م جامعة �سكيم مانيبال الهند    

محمد عثمان حامد
حما�سر  

هند�سة ميكانيكية   

2009م جامعة اخلرطوم ال�سودان    
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