اتصاالت الكلية:

كلية الهندسة

جهة الإت�صال :عميد الكلية
كلية الهند�سة �ص ب  80204جدة 21589
ت (00966)(2) 6402000:حتويلة68400 :
ف(00966)(2) 6401686 :

eng-dean@kau.edu.sa
www.engineering.kau.edu.sa

النشأة

�أن�شئت الكلية عام  1975م.
الرؤية
الإبداع والريادة يف جمال العلوم الهند�سية وتطبيقاتها
الرسالة
حر�صا على خدمة وتطوير املجتمع.
�إعداد الكوادر الهند�سية املتميزة والريادة يف �إجراء البحوث والدرا�سات ونقل املعارف وتوطني التقنية ً
األهداف التعليمية:
تهدف كلية الهند�سة �إىل تخريج مهند�سني يت�صف �أدا�ؤهم يف بيئة العمل مبا يلي:
 .1االحرتافية واملهنية :اال�ستقامة –�أخالقيات املهنة – حتمل امل�سئولية – املبادرة الفردية  -الريادة .
 .2املهارة الفنية والتقنية :الإبداع و البحث املتعمق و ا�ستخدام التقنيات احلديثة للو�صول �إىل �أف�ضل احللول الهند�سية املبتكرة والأكرث �أماناً.
 .3الأداء الفعال :الع�ضوية الفعالة �ضمن فريق العمل واال�ستخدام الفعال ملهارات االت�صال والتقنيات الإدارية لإجناز امل�شروعات يف �أوقاتها و يف حدود
ميزانياتها.
 .4االلتزام  :العمل ب�ؤرة االهتمام واجلودة بو�صلة االجتاه والتطوير املهنى للذات والتنمية امل�ستدامة للمجتمع التزام دائم.
التميز
احل�صول على الإعتماد الأكادميي للمرة الثانية.
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كلية الهندسة
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات ال�سنة التح�ضريية
يدر�س الطالب املواد التالية :ال�ساعات املعتمدة27 :
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

لغة101
لغة 102
ر 110
ف 110
ك 110
�ص 110
�أح 110
مهر 101
مت 100

لغة �إجنليزية ()1
لغة �إجنليزية ()2
تفا�ضل وتكامل ()1
فيزياء ()1
كيمياء ()1
�إح�صاء عام
�أحياء عامة
مهارات االت�صال
مبادئ احلا�سب

3
3
3
3
3
3
3
3
3

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

27

30

املجموع

يدر�س الطالب املواد التالية :ال�ساعات املعتمدة 14
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

�سلم 101
�سلم 201
�سلم 301
�سلم 401
عرب 101
عرب 201

ثقافة �إ�سالمية ()1
ثقافة �إ�سالمية ()2
ثقافة �إ�سالمية ()3
ثقافة �إ�سالمية ()4
مهارات لغوية
الكتابة باللغة العربية

املجموع

3
3
3
3
3
3
3

21

15
15
-

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

14

-

2
2
2
2
3
3

2
2
2
2
3
3

14

-

متطلبات �سابقة

لغة 101
-

متطلبات �سابقة

�سلم 101
�سلم 201
�سلم 301
عرب 101

اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الكلية :يدر�س الطالب املقررات التالية :ال�ساعات املعتمدة � 37 :ساعة معتمدة

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

هـ �ص 200
هـ �ص 201
هـ �ص 202
هـ �ص 255
ر 202
ر 203
ر 204
ر 205
ف 281
ف 202
ك 281
هـ مك 102
هـ ك 201
هـ ك 251

مهارات االت�صال التقنية
مقدمة يف الت�صميم الهند�سي ()1
مقدمة يف الت�صميم الهند�سي ()2
االقت�صاد الهند�سي
تفا�ضل وتكامل ()2
تفا�ضل وتكامل ()3
معادالت تفا�ضلية
مت�سل�سالت ومتجهات
معمل الفيزياء
فيزياء ()2
معمل الكيمياء
الر�سم الهند�سي
الربجمة احل�سابية املهيكلة
�أ�سا�سيات الهند�سة الكهربائية

2
3
2
3
3
3
3
3
1
4
1
3
2
4

املجموع

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

3
3
3
3
3
3
3

10
6
4
1
1
1
1
1
3
2
3
6
4
2

متطلبات �سابقة

لغة 102
لغة 102
هـ �ص 201
لغة  -102هـ �ص 201
ر 101
ر 102
ر 203
ر 203
ف 110
ف 110
ك 110
ر 101
لغة  -102هـ �ص 201

37
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كلية الهندسة
متطلبات الق�سم العلمي
ال�ساعات املعتمدة � 77 :ساعة معتمدة
الأق�سام والدرجات العلمية
هناك ت�سعة �أق�سام متنح درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري ومنها ق�سم واحد مينح درجة الدكتوراة.
الق�سم  /الربنامج

الدرجة العلمية

هند�سة الطريان
الهند�سة الكيميائية وهند�سة املواد
الهند�سة املدنية
الهند�سة الكهربائية وهند�سة احلا�سبات
الهند�سة ال�صناعية
هند�سة التعدين
الهند�سة النووية
هند�سة الإنتاج وت�صميم النظم امليكانيكية
الهند�سة احلرارية و تقنية حتلية املياه

بكالوريو�س  /ماج�ستري
بكالوريو�س  /ماج�ستري
بكالوريو�س  /ماج�ستري  /دكتوراة
بكالوريو�س  /ماج�ستري
بكالوريو�س  /ماج�ستري
بكالوريو�س  /ماج�ستري
بكالوريو�س  /ماج�ستري
بكالوريو�س  /ماج�ستري
بكالوريو�س  /ماج�ستري

كلية الهندسة
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قسم

هندسة الطيران
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
جدة 21589
�ص ب 80204
ت 	)02( 6402000 :حتويلة 68351 :مبا�شر )02( 6952278 :ف)02( 6952944 :

eng-ae@kau.edu.sa
النشأة
 1982م

اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� )155ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم هند�سة الطريان
مقررات الق�سم االجبارية :ال�ساعات املعتمدة 69

ال�ساعات

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

نظري

عملي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

هـ مك 130
هـ مد 201
هـ مك 204
هـ مك 262
هـ مك 270
هـ ك 300
هـ ط 300
هـ ط 302
هـ ط 303
هـ مك 310
هـ ط 311
هـ ط 331
هـ ط 333
هـ ط 362
هـ ط 371
هـ مك 410
هـ ط 412
هـ ط 414
هـ ط 432
هـ ط 434
هـ ط 462
هـ ط 465
هـ ط 472
هـ ط 499

�أ�سا�سيات الور�ش
ميكانيكا هند�سية (علم ال�سكون)
الر�سم امليكانيكي
ميكانيكا هند�سية (علم احلركة)
ميكانيكا املواد
الطرق التحليلية الهند�سية ()1
املوائع احلرارية الهند�سية ()1
املوائع احلرارية الهند�سية ()2
�أ�سا�سيات الت�صميم اجلوي والف�ضائي
ت�صميم �أجزاء املاكينات
ال�سريان غري االن�ضغاطي
الإن�شاءات اجلوية الف�ضائية ()1
مواد املركبات الطائرة
ديناميكا الطريان
الدفع ()1
الت�صميم امليكانيكي
ال�سريان االن�ضغاطي
الديناميكا الهوائية التجريبية
الإن�شاءات اجلوية الف�ضائية ()2
ميكانيكا الإن�شاءات التجريبية
نظم التحكم اجلوية والف�ضائية
ت�صميم الطائرات
الدفع ()2
م�شروع البكالوريو�س

2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
4

1
2
1
3
2
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
3
1
3
1
3
2

3
4
5
1
3
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
3
1
3
1
3
1
3
1
4

69

56

50

املجموع

�سريري

متطلبات �سابقة

هـ مك 102
ف  ، 281هـ �ص 200
هـ مك 130
هـ مد 201
هـ مد 201
ر 203
ف  ، 281ر 203
ر  ، 205هـ ط 300
هـ �ص  ،202هـ �ص  ، 255هـ ط 300
هـ �ص  ،202هـ مك 270
هـ ك  ، 201هـ ك  ،300هـ ط 303
هـ مك  ،270هـ ط 303
هـ مك  ،270هـ ط 303
هـ مك  ،262هـ ك  ،300هـ ط 303
ك  ، 281هـ ط  ، 302هـ ط 303
هـ مك  ، 204هـ مك 310
ر  ، 204هـ ط  ، 302هـ ط 311
�إح�صاء  ، 110هـ ط 412
هـ ط 331
�إح�صاء  ، 110هـ ط 432
هـ ك  ، 251هـ ط 362
هـ ط 362
هـ ط  ، 412هـ ط 371
هـ ط  ،412هـ ط 432
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قسم

هندسة الطيران
�أ) ( امل�سار التقليدي)
مقررات الق�سم االجبارية� 69 :ساعة معتمدة
التدريب ال�صيفي� :ساعتان معتمدتان
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1

هـ ط 390

التدريب ال�صيفي

املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

2
2

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ ط  ، 331هـ ط 362

املقررات االختيارية� 6 :ساعات معتمدة من القائمة التالية
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

هـ ط 413
هـ ط 415
هـ ط 419
هـ ط 436
هـ ط 437
هـ ط 439
هـ ط 451
هـ ط 452
هـ ط 461
هـ ط 473
هـ ط 481
هـ ط 482
هـ ط 491
هـ ط 498
هـ ...
.............

ال�سريان اللزج
الديناميكا الهوائية فرط ال�صوتية
ديناميكا املوائع احل�سابية
ت�صميم �إن�شاءات الطائرات
متانة �إن�شاءات الطائرات
ميكانيكا الإن�شاءات احل�سابية
نظم �إلكرتونيات الطائرات
النظم الأ�سا�سية للطائرات
�أداء املركبات اجلوية والف�ضائية
دفع املركبات الف�ضائية
هند�سة النقل اجلوي
نظم �صيانة الطائرات
�أ�سا�سيات املركبات الف�ضائية
مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الطريان
مقرر من �أي ق�سم هند�سي �آخر
مقرر جامعي

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ال�ساعات
نظري

عملي

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

�سريري

متطلبات �سابقة

هـ ط 311
هـ ط 412
هـ ط 412
هـ ط  ،333هـ ط 432
هـ ط  ،333هـ ط 432
هـ ط 432
هـ ك  ،251هـ ط 362
هـ ط 362
هـ مك  ، 262هـ ط 303
هـ ط 472
هـ ط 362
�إح�صاء  ،110هـ ط 362
هـ ط  ، 412هـ ط 472
هـ ط  ،412هـ ط 432
موافقة جمل�س الق�سم
موافقة جمل�س الق�سم

ب)(امل�سار التعاوين)
مقررات الق�سم االجبارية� 69 :ساعة معتمدة
برنامج العمل التعاوين� 8 :ساعات معتمدة

1

هـ ط 400

برنامج العمل التعاوين

8

املجموع

مقررات اختيارية :ال يوجد

8

هـ ط  ، 331هـ ط 362

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة
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قسم

هندسة الطيران
توصيف المقررات

هـ ط  300املوائع احلرارية الهند�سية ()1
مقدمة ،ال�ضغط وكمون املوائع ،معادلة حفظ املادة ،معادالت كمون ال�سرعة،
خوا�ص املواد النقية وخليط املواد ،القانون الأول للديناميكا احلرارية ،احلرارة
النوعية والإنثلبية ،معادلة الطاقة ،القانون الثاين للديناميكا احلرارية،
تطبيقات الديناميكا احلرارية وميكانيكا املوائع.
متطلبات �سابقة ,ف  ، 281ر 203
هـ ط  302املوائع احلرارية الهند�سية ()2
حفظ الطاقة� ،أمناط انتقال احلرارة ،معادلة التو�صيل احلراري يف بعد واحد،
املقاومة احلرارية والتو�صيل احلراري غري امل�ستقر ،احلمل احلراري ،الطبقات
اجلدارية الهيدروديناميكية واحلرارية ،معامل احلمل احلراري واملجموعات
عدمية الأبعاد ،عالقات التنبوء مبعامل احلمل احلراري ،املبادالت احلرارية،
الإ�شعاع ،اجل�سم الأ�سود وقانون �ستيفان بولتزمان� ،إ�شعاع اجل�سم الرمادي ،قانون
كري�شوف للأج�سام ال�سوداء والرمادية ،التبادل احلراري الإ�شعاعي بني الأ�سطح.
متطلبات �سابقة ،ر  ، 205هـ ط 300
هـ ط � 303أ�سا�سيات الت�صميم اجلوي والف�ضائي
يتم تقدمي �أ�سا�سيات هند�سة الطريان والف�ضاء من خالل تنفيذ م�شروع
ت�صميمي ،حيث يتم تناول املو�ضوعات املختلفة عندما يتم االحتياج �إليها
خالل عملية الت�صميم مبا يف ذلك :تاريخ و�أ�شكال املركبات الطائرة ،فل�سفة
الت�صميم ،موا�صفات املهمة الطريانية ،تقدير الأوزان ،الديناميكا الهوائية،
الأداء ،الدفع ،الهياكل الطائرة ،اال�ستقرار والتحكم ،تنفيذ الت�صميم وتقدير
التكلفة .يقوم الطالب يف نهاية املقرر ببناء واختبار النموذج وعر�ض تفا�صيل
الت�صميم �شفاهة وكتابة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،202هـ �ص  ، 255هـ ط 300
هـ ط  311ال�سريان غري االن�ضغاطي
ال�سريان املثايل غري االن�ضغاطي ثنائي البعد با�ستخدام دالتى املجرى وكمون ال�سرعة،
تراكب �أمناط ال�سريان الأ�سا�سية والدوال املركبة ،احللول العددية با�ستخدام الألواح
ال�سطحية امل�صدرية ،نظرية املن�ساب الهوائي النحيف ،ال�سريان اللزج ،طريقة
الألواح ال�سطحية الدوامية والأجنحة املحدودة ،طريقة ال�شبكة الدوامية ،الطبقة
اجلدارية االن�سيابية غري االن�ضغاطية ،الت�صميم الديناميكي الهوائي.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ، 201هـ ك  ،300هـ ط 303
كلية الهندسة

هـ ط  331الإن�شاءات اجلوية الف�ضائية ()1
التف�صيل الإن�شائي للطائرات ،مواد �إن�شاءات الطائرات ،الأحمال على
�إن�شاءات الطائرات ،موا�صفات املقاطع ومركز االتزان وعزم الق�صور الذاتي،
عزوم االنحناء وااللتواء والق�ص على �إن�شاءات الطائرات ،مبادئ نظرية
املرونة واملرونة احلرارية ،حتليالت الإزاحات والأحمال على الإن�شاءات،
مقدمة لتحليل وت�صميم املواد املركبة ،ا�ستخدام برجميات ماتالب لتطوير
�أدوات حتليل الإن�شاءات.
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،270هـ ط 303

هـ ط  333مواد املركبات الطائرة
الرتكيب البلوري للمواد ،العيوب يف املواد ال�صلبة ،املتطلبات من مواد �إن�شاءات
املركبات الطائرة ،فل�سفة الت�صميم (املن�ش�أة الآمنة واملن�ش�أة مطيقة التلف)،
تطبيقات ميكانيكا االنك�سار يف جمال الطريان والف�ضاء ،كالل هياكل الطائرات،
الزحف ،الت�أك�سد ،املواد املركبة ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،270هـ ط 303
هـ ط  362ديناميكا الطريان
اال�ستقرار ال�سكوين الطويل ،نقطة التعادل ،التحكم الطويل ،العزوم املف�صلية
لأ�سطح التحكم ،موازنة �أ�سطح التحكم ،اال�ستقرار والع�صا حرة ،قوة ع�صا
التحكم ،معدل قوة الع�صا ،متطلبات املناورة -نقطة املناورة ،حدود مركز
ثقل الطائرة ،اال�ستقرار ال�سكوين االجتاهي ،التحكم االجتاهى ،اال�ستقرار
ال�سكوين التدحرجي ،التحكم التدحرجى ،معادالت حركة الطائرة ،نظرية
اال�ضطرابات ال�صغرية ،اال�ستقرار احلركي الطويل ،اال�ستقرار احلركي
اجلانبي ،م�شتقات اال�ستقرار ،اجلودة النوعية للطريان.
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،262هـ ك  ،300هـ ط 303
هـ ط  371الدفع ()1
�أنواع حمركات الطائرات ،حتليل الدورات والأداء للمحركات النفاثة
والتوربينية (املحركات الت�صادمية والتوربينية واملروحية) ،ت�صنيف املحركات
ال�صاروخية� ،أداء املحركات ال�صاروخية ،املحرك ال�صاروخي الكيماوي
املثايل ،حتليل الدورات والأداء للمحركات املكب�سية ،تطبيق على ت�صميم
الدورات احلرارية ملحركات الطائرات.
متطلبات �سابقة ،ك  ، 281هـ ط  ، 302هـ ط 303
هـ ط  390التدريب ال�صيفي
ع�شرة �أ�سابيع من اخلربة العملية يف �إحدى امل�ؤ�س�سات املعرتف بها مبا ي�سمح
للطالب بتطبيق معارفه الهند�سية واكت�ساب اخلربة املهنية يف جمال درا�سته
اجلامعية ،ويقوم الطالب � -شفاهة وكتابة  -بعر�ض تفا�صيل التدريب الذي
ح�صل عليه واخلربات التي اكت�سبها بو�ضوح ودقة ،ويتم تقومي �أداء الطالب على
�أ�سا�س مقدرته على الأداء املهني ومهارته التكنولوجية وقدرته على العمل الكفء
و�إخال�صه للعمل والتزامه مبعايري اجلودة وحر�صه على التطوير الذاتي واملهني.
متطلبات �سابقة ،هـ ط  ، 331هـ ط 362
هـ ط  400برنامج العمل التعاوين
�ستة وع�شرون �أ�سبوع ًا من اخلربة العملية املركزة يف �إحدى امل�ؤ�س�سات املعرتف
بها مبا ي�سمح للطالب بتطبيق معارفه الهند�سية واكت�ساب اخلربة املهنية يف
جمال درا�سته اجلامعية ،ويقوم الطالب � -شفاهة وكتابة  -بعر�ض تفا�صيل
التدريب الذي ح�صل عليه واخلربات التي اكت�سبها بو�ضوح ودقة ،ويتم تقومي
�أداء الطالب على �أ�سا�س مقدرته على الأداء املهني ومهارته التكنولوجية
وقدرته على العمل الكفء و�إخال�صه للعمل والتزامه مبعايري اجلودة وحر�صه
على التطوير الذاتي واملهني.
متطلبات �سابقة ،هـ ط  ، 331هـ ط 362
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هـ ط  412ال�سريان االن�ضغاطي
مبادئ من الديناميكا احلرارية ،قوانني املحافظة لل�سريان االن�ضغاطي ،ال�سريان
العام يف املنافث وال�سريان �أحادى الأنرتوبية ،قوانني املوجات ال�صدمية،
ال�سريان يف املنافث يف وجود املوجات ال�صدمية ،املوجات ال�صدمية املائلة،
املوجات التمددية ،انعكا�س املوجات ال�صدمية ،ال�سريان فوق ال�صوتي حول
املن�سابات ،طريقة ال�صدمات والتمددات ،نظرية املن�سابات النحيفة ،احلركة
غري املنتظمة للغازات ،املوجات ال�صدمية املتحركة واملوجات التمددية ،نظرية
�أنبوب ال�صدمات ،التجهيزات الديناميكية الهوائية ،ت�صميم الأنفاق الهوائية
متطلبات �سابقة ،ر  ، 204هـ ط  ، 302هـ ط 311

هـ ط  432الإن�شاءات اجلوية الف�ضائية ()2
حتليل االنحرافات والأحمال للإن�شاءات غري املحددة �سكون ًيا ،طريقة الفروق
املحدودة وامل�صفوفات ،معادالت اجل�ساءة للهياكل الزنربكية ،املعاددالت
العامة للج�ساءة لعنا�صر الهياكل ،انحناء ال�صفائح ،حتنيب الأعمدة
وال�صفائح ،التحنيب املو�ضعي للأ�شكال املركبة ،حتنيب ال�صفائح املقواة،
االنهيار بفعل التحنيب املو�ضعي ،ت�صميم هياكل املواد املركبة مطيقة التلف،
ا�ستخدام برجميات ماتالب لتطوير �أدوات حتليل الإن�شاءات ،م�شروع ت�صميم
وبناء واختبار.
متطلبات �سابقة ،هـ ط 331

هـ ط  413ال�سريان اللزج.
مراجعة ملعادالت احلركة� ،أمثلة مب�سطة لل�سريان اللزج للموائع� ،سريان املوائع
عند قيم عالية ملعامل رينولدز ،الطبقة اجلدارية االن�سيابية ،انف�صال ال�سريان
االن�سيابي ،االنتقال من ال�سريان االن�سيابي �إىل ال�سريان امل�ضطرب ،الطبقة
اجلدارية امل�ضطربة ،قوى الكبح اللزجة ،ال�سريان الق�صي امل�ضطرب ،درا�سة
منطقة املوران اخللفي واملنفوثات ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ ط 311

هـ ط  434ميكانيكا الإن�شاءات التجريبية
الطرق الأ�سا�سية للتحليل التجريبي للإن�شاءات اجلوية والف�ضائية ،قيا�س
الإجهادات والنفعاالت واالنحرافات با�ستخدام موازين الإجهاد ،قيا�س
االهتزازات ،الت�صميم الإن�شائي التجريبي لأجزاء الطائرات ،التمثيل
احلا�سوبي والربجميات التجارية ،التقدير املعملي للأعطاب الهيكلية،
التقومي املعملي للأجزاء الهيكلية التي مت �إ�صالحها ،ت�صنيع �أجزاء الطائرات
با�ستخدام املواد املركبة ،االختبارات العامة با�ستخدام املاكينات ذات التحكم
الرقمي ،تقنيات االختبارات غري الإتالفية ،التقنيات ال�ضوئية وتقنيات الليزر
لقيا�س الإجهادات.
متطلبات �سابقة� ،إح�صاء  ، 110هـ ط 432

هـ ط  414الديناميكا الهوائية التجريبية
جتارب لتو�ضيح �أجهزة وطرق القيا�س� ،أنواع الأنفاق الهوائية ،معايرة النفق
الهوائي ،القيا�سات الداخلية واخلارجية با�ستخدام امليزان ،قيا�س توزيع
ال�ضغط يف طبقة ال�سريان الق�صي ،قيا�سات الطبقة اجلدارية االن�سيابية
وامل�ضطربة على �سطح م�ستو ،القيا�س با�ستخدام ال�سلك ال�ساخن ،ا�ستخدام
الليزر يف القيا�س ،قيا�س رقم ماخ لل�سريان فوق ال�صوتي ،قيا�س املركبات
ال�ست للقوى والعزوم الديناميكية الهوائية
متطلبات �سابقة ،هـ ط 412
هـ ط  415ال�سريان فرط ال�صوتي.
نظريات املوجات الت�صادمية والتمددية لل�سريان فرط ال�صوتي ،طرق امليل
ال�سطحي املو�ضعي ،ال�سريان فرط ال�صوتي غري اللزج ،الطرق التقريبية والدقيقة،
نظرية الطبقة املتاخمة لل�سريان فرط ال�صوتي ،الت�سخني االيروديناميكي لل�سريان
فرط ال�صوتي ،م�شاكل الدخول والت�سخني ،تداخل ال�سريان فرط ال�صوتي اللزج،
ديناميكا الغازات املرتفعة احلرارة ،ال�سريان املتزن وغري املتزن ،ال�سريان اللزج
املرتفع احلرارة ،الطرق التطبيقية املتقدمة للمقذوفات.
متطلبات �سابقة ،هـ ط 412
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هـ ط  437متانة �إن�شاءات الطائرات
معايري االنهيار ،الأعطاب البطيئة ،الكالل (الأعطاب التجميعية ،غلق
الت�شرخات� ،ضبط الت�شرخات ،طيف الأحمال ،املقاومة املتبقية ،الكالل
امل�ساعد بيئ ًيا) ،الأعطاب املتقطعة� ،أعطاب ال�صدم (من الطيور واحلطام)،
االعتمادية ،الفح�ص غري املتلف ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ ط  ،333هـ ط 432
هـ ط  439ميكانيكا الإن�شاءات احل�سابية
مقدمة للتحليل ال�سكوين والديناميكي للإن�شاءات امليكانيكية واجلوية
الف�ضائية با�ستخدام العنا�صر املحدودة اخلطية ،التنبوء بالأحمال والإجهادات
واالنفعاالت واالنحرافات ودرجات احلرارة والتوزيعات ال�سريانية ،التطبيقات
الرقمية حلل امل�سائل الهند�سية با�ستخدام حزمة برجميات ، ANSYS
التطبيقات ال�صناعية ،م�شروعات با�ستخدام العنا�صر املحدودة ،مقدمة
ال�ستخدام حزمة برجميات .CATIA
متطلبات �سابقة ،هـ ط 432

كلية الهندسة

هـ ط  419ديناميكا املوائع احل�سابية
مقدمة للديناميكا املوائع احل�سابية ،معادالت نافيري �ستوك�س ،املعادالت
التفا�ضلية اجلزئية� ،أ�سا�سيات الطرق احل�سابية حلل املعادالت التفا�ضلية
اجلزئية ،طريقة الفروق املحدودة حلل املعادالت التفا�ضلية للمقاطع
املخروطية الذائدة واملكافئة والناق�صة ،طريقة احلجوم املحدودة ،توليد
ال�شبكات احل�سابية ،تطبيقات ديناميكا املوائع احل�سابية با�ستخدام حزمة
برجميات فلونت.
متطلبات �سابقة ،هـ ط 412

هـ ط  436الت�صميم الإن�شائي للطائرات
الت�صميم الإن�شائي للأجنحة والبدن والذيل والزعنفة وعدة احلط ،ت�صميم
الأ�ضالع والهياكل واملقويات والأع�صاب والأغ�شية ،ت�صميم الع�ضد ،العتبات
ذات ال�شد القطري ،الت�صميم الأمثل ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ ط  ،333هـ ط 432
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هـ ط  451نظم �إلكرتونيات الطائرات
مراجعة لنظرية الدوائر الكهربائية الأ�سا�سية ،مقدمة ل�شبه املو�صالت ،نظرية
عمل ترانز�ستور الو�صلة الثنائية ،نظرية عمل عدد من ترانز�ستورات ،FET
نظم الأعداد والدوائر املنطقية ،نظم االت�صاالت ،ت�ضمني وتعديل املوجات
الكهربائية ،عمل �أجهزة الرادار.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،251هـ ط 362

هـ ط  473دفع املركبات الف�ضائية
�أنواع و�أداء املركبات ال�صاروخية ،ال�صواريخ الكيماوية ،ال�صفات ،الوقود
ال�صاروخي ،االحرتاق ،التمدد يف الفوهات ،غرف الدفع ال�صاروخي الكهربي،
مفاهيم متقدمة يف الدفع.
متطلبات �سابقة ،هـ ط 472

هـ ط  452النظم الأ�سا�سية للطائرات
لوحات عر�ض الأجهزة� ،أجهزة املعلومات الهوائية� ،أجهزة و�ضع الطائرة،
�أجهزة حتديد االجتاه ،نظم �إدارة الطريان ،الأجهزة املرتبطة باملحركات،
النظم الهيدروليكية والهوائية ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ ط 362

هـ ط  481هند�سة النقل اجلوي
جدارة الطريان ،تعريف بتخطيط �أ�ساطيل النقل اجلوي ،م�شاكل تخطيط
النقل اجلوي ،عمل درا�سة جدوي واختيار معطيات حمددة ت�شمل تقومي
ومقارنة الطائرات وامل�سارات ،ودرا�سة التكلفة الت�شغيلية ،وعمل �شبكة
ت�شغيلية مقرتحة  ،ال�سالمة اجلوية ،العمليات اجلوية ،العمليات الأر�ضية،
مهام ال�صيانة ،برنامج ال�صيانة الأوىل ،مراقبة اجلودة. ،
متطلبات �سابقة ،هـ ط 362

هـ ط � 461أداء املركبات اجلوية والف�ضائية
�أداء الطائرات يف الطريان املنتظم ،الطريان امل�ستقيم ،حمددات الطريان ،الكبح،
القدرة ،منحنيات الأداء ح�سب الدفع والقدرة ،الطريان االنحداري ،الطريان
ال�صعودي ،املدى والتحمل ،طرق �أخرى لتناول �أداء الطائرات� ،أداء الطائرات
يف حالة الت�سارع ،الإقالع ،احلط ،الطريان املنحني ،مقدمة عن الهليكوبرت،
�أداء الهليكوبرت ،نظرية الدفع والعزم ،امل�ؤثرات يف ال�سريان حول املروحة،
القدرة املطلوبة ،ال�صعود الر�أ�سي ،الطريان الف�ضائي� ،أداء املقذوفات ،امل�سارات
الف�ضائية و�سرعة الهروب ،املدارات الدائرية ومدارات القطع الناق�ص.
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ، 262هـ ط 303
هـ ط  463نظم التحكم اجلوية والف�ضائية
عنا�صر و�أمناط نظم التحكم ،التمثيل احلا�سوبي لت�صميم نظم التحكم الآيل،
الدوال التحويلية للطائرات ،خوا�ص النظم اخلطية من الدرجة الأوىل والثانية
والدرجات الأعلى ،التحكم املفتوح وحتكم احللقة املغلقة ،ا�ستقرار و�أداء نظم
التحكم اخلطية ذات التغذية املرجتعة ،مقيا�س روث-هريفيتز لال�ستقرار،
املحل الهند�سي للجذور ،طريقة نيكو�ست ،تقنيات نظم ا�ستقرار الطريان
الآيل ،مدخل لنظرية التحكم احلديثة ،التغذية املرجتعة اخلطية ،املنظمات
الرتبيعية ،املرونة التحكمية واالعتبارات الت�صميمية لنظم التحكم.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ، 251هـ ط 362
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هـ ط  465ت�صميم الطائرات
موا�صفات املهمة ،تقدير الأوزان ،ح�سا�سية الوزن ملختلف املتغريات ،تقدير
م�ساحة اجلناح ودفع الإقالع ومعامل الرفع ،ت�صميم ال�شكل ،ال�شكل العام،
تخطيط البدن ،ت�صميم الأجنحة� ،أدوات الرفع العايل ،ت�صميم جمموعة
الذيل� ،أ�سطح التحكم ،عدة احلط ،اختيار نظام الدفع ح�ساب �أوزان االجزاء
املختلفة من الطائرة ،حتديد مكان مركز الثقل ،درا�سة االنظمة املختلفة
للطائرة ،ح�ساب بع�ض معامالت اال�ستقرار والتحكم للطائرة ،درا�سة حول
		
التكلفة ت�شذيب الت�صميم ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ ط 362
هـ ط  472الدفع ()2
�أجزاء املحركات النفاثة ،الديناميات الهوائية ملداخل املحركات وغرف االحرتاق
وفوهات نفث العادم ،الأجزاء التوربينية للمحركات ،ال�ضواغط املحورية� ،ضواغط
الطرد املركزي ،التوربينات املحورية ،مزواجة الأجزاء املختلفة للمحركات
التوربينية ،مالمح ت�صميم �أجزاء املحركات النفاثة للطائرات ،م�شروع ت�صميم.
متطلبات �سابقة ،هـ ط 371
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هـ ط  482نظم �صيانة الطائرات
نظرية الإعتمادية ،اختبارات احلياة ،النظم امل�صانة ،نظم امل�ساندة املتكاملة،
مناولة الطائرات ،احتياجات حمطة ال�صيانة ،نظم اجلودة� ،ضبط املخزون،
�إ�صالح هياكل الطائرات� ،صيانة وعمرة املحركات� ،صيانة نظم ومعدات
الطائرات.
متطلبات �سابقة� ،إح�صاء  ،110هـ ط 362
هـ ط � 491أ�سا�سيات املركبات الف�ضائية
ت�صنيف املركبات الف�ضائية ،الأجزاء الرئي�سية ،موا�صفات املهمة ،اختيار
نظام الدفع ،من�صات الإطالق ،الديناميكا الهوائية ،التوجية والتحكم،
الإن�شاءات واملواد ،النظم الإلكرتونية.
متطلبات �سابقة ،هـ ط 412
هـ ط  498مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الطريان
مو�ضوعات خمتارة يف التخ�ص�ص لتطوير املهارات وتعميق معلومات الطالب
يف �أحد تخ�ص�صات الق�سم الدقيقة.
متطلبات �سابقة ،هـ ط  ،412هـ ط 432
هـ ط  499م�شروع البكالوريو�س
يعمل الطالب من خالل فريق عمل متعدد التخ�ص�صات على ت�صميم منظومة
�أو عن�صر �أو عملية هند�سية لتحقيق جمموعة من املتطلبات واالحتياجات
�ضمن عدة حمددات عملية ،ويتم اتباع الأ�سلوب القيا�سي لعملية الت�صميم
الهند�سي بد ًء من اختيار مو�ضوع امل�شروع وامل�سح الأويل وتعريف امل�شكلة
(مبا يف ذلك حتديد الأهداف واملحددات و�أ�س�س تقومي الت�صميم) والبدائل
الت�صميمية وو�ضع اخلطة واجلدول الزمني� ،إىل الت�صميم الأويل للبديل
الأف�ضل ،ثم ت�شذيب الت�صميم الأويل للح�صول على الت�صميم النهائي ،وتقومي
الت�صميم النهائي وتوثيقه .يقوم الطالب كذلك بعر�ض تفا�صيل الت�صميم
بطريقة دقيقة ووا�ضحة كتابة و�شفاهة خالل املراحل املختلفة لللعمل مبا يف
ذلك العر�ض النهائي العام �أمام جلنة اختبار مكونة من جمموعة من املهنيني
املتخ�ص�صني.
متطلبات �سابقة ،هـ ط  ،412هـ ط 432
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هندسة الطيران
أعضاء هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة

الأ�ساتذة امل�ساعدون

املحا�ضرون

إبراهيم محمد القاضي

محمد نعيمان الصاعدي الحربي

ديناميكا املوائع احل�سابية ,ديناميكا الغازات ,التمثيل العددي� .إن�شاءات الطائرات
علي معوض الباهي
أمريكا
�
أوهايو
�
جامعة
2003
 1996جامعة مريالند بريطانيا
الديناميكا الهوائية التجريبية ,ميكانيكا هوائية ,ميكانيكا
ialqadi@kau.edu.sa
mnalharbi@kau.edu.sa
طريان� ,صيانة طائرات ,ديناميكا املوائع احل�سابية
www.kau.edu.sa/ ialqadi
www.kau.edu.sa/ mnalharbi
 1983جامعة تولوز فرن�سا
abahi@kau.edu.sa

بلقاسم بلموري قادة

www.kau.edu.sa/abahi

التحكم الآيل – امليكانيكا التحليلية  -الإن�شاءات
 2006جامعة الفال كندا

الأ�ساتذة امل�شاركون

www.kau.edu.sa/bkada

bkada@kau.edu.sa

خالد أحمد الجهني
إبراهيم السعيد مجاهد
الديناميكا الهوائية التجريبية ,ديناميكا هوائية ,ديناميكا
انتقال احلرارة والكتلة  ,االحرتاق  ,د يناميكا املوائع احل�سابية .الغازات.
 1979جامعة لندن� -إمربيال كولدج بريطانيا
 1995جامعة كليفورنيا �أمريكا

imegahed@kau.edu.sa

صالح محمد حافظ

www.kau.edu.sa/ imegahed

الديناميكا الهوائية
 2002جامعة ملبورن ا�سرتاليا

إبراهيم علي علوي

الديناميكا الهوائية لل�سرعات البطيئة ،الأنظمة
احلرارية,الطاقة ال�شم�سية
 1984جامعة تولني �أمريكا
ibolwi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ ibolwi
سامي سعيد حبيب

shafaz@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/shafaz
ماهر سعيد علي

ديناميكا هوائية� ,أداء طائرات� ,سالمة الطريان.
 1987جامعة القاهرة م�صر
mali_yy @kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ shafaz

ت�صميم طائرات�,سالمة الطريان  ,هياكل طائرات ,علم املواد
 1986جامعة ليدز بريطانيا
�إن�شاءات الطائرات – املواد املركبة
shabib@kau.edu.sa
 2007جامعة بر�ستول بريطانيا
مصطفى جياللي بورشاق

www.kau.edu.sa/shabib

mbourchak@kau.edu.sa

عبدالرحمن حسن باجودة

www.kau.edu.sa/ mbourchak

abajodah@kau.edu.sa

wharasani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ abajodah

www.kau.edu.sa/wharasani

كلية الهندسة

ميكانيكا الطريان ,هند�سة التحكم والتوجيه للمركبات
الطريانية ,امليكانيكا التحليلية.
ت�صميم هياكل الطائرات
 2003معهد جورجيا التقني �أمريكا
 2005جامعة كرانفيلد بريطانيا

وائل إسماعيل هرساني
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الهندسة الحرارية وتقنية تحلية المياه
اتصاالت القسم:

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
�ص ب  80204جدة 21589
ت 	)02( 6402000 :حتويلة 68049 :ف)02( 6952182 :
eng-the@kau.edu.sa

النشأة
 1982م

اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� )155ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم
مقررات الق�سم ( االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة66 :

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

هـ مد 201
ر 241
هـ مك 130
هـ مك 262
هـ مك 270
هـ مك 310
هـ مك 364
هـ ك 332
هـ كم 210
هـ م ق 261
هـ م ق 290
هـ م ق360
هـ م ق 361
هـ م ق 365
هـ م ق 370
هـ م ق 451
هـ م ق 460
هـ م ق 473
هـ م ق 474
هـ م ق 481
هـ م ق 482
هـ م ق492

ميكانيكا هند�سية (علم ال�سكون)
اجلرب اخلطي
�أ�سا�سيات الور�ش
ميكانيكا هـند�سية (علم احلركة)
ميكانيكا املواد
ت�صميم �أجزاء املاكينات
ديناميكا ماكينات
الطرق احل�سابية يف الهند�سة
علم املواد
ديناميكا حرارية ()1
ميكانيكا املوائع
انتقال احلرارة
ديناميكا حرارية ()2
قيا�سات الهند�سة احلرارية
حمركات احرتاق داخلي
تربيد وتكييف الهواء ()1
ت�صميم املبادالت احلرارية
حمطات قوى
حمركات و�آالت توربينية
عمليات التحلية احلرارية
عمليات التحلية بالأغ�شية
امل�ضخات و الآالت الهيدروليكية

3
3
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5
4
4
4
5
4
5
4
6
6
6
6
4
4
5
5
6
5
5
5
5
5

املجموع

3
3
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

متطلبات �سابقة

ف 281
ر 202
هـ مك 102
هـ مك 201
هـ مد 201
هـ �ص  ،202هـ مك 270
هـ ك  ،201هـ مك 262
ر  204هـ ك 201
ك  ،281ف 281
ر  ،202ف 281
ر  ،202ف 281
هـ م ق  ،261هـ م ق  ،290ر ،205هـ �ص 202

هـ م ق  ،261هـ م ق 290
هـ م ق  ،261هـ م ق  ،290هـ ك  ،251هـ �ص 255

هـ م ق  ،361هـ كم 210
هـ م ق  ،360هـ م ق 361
هـ م ق  ،360هـ ك 332
هـ م ق  ، 360هـ م ق  361هـ �ص 255
هـ م ق  ، 360هـ م ق 361
هـ م ق ، 360هـ م ق 361
هـ م ق 360هـ م ق 361
هـ م ق  361و هـ م ق 365

66
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�أ) ( امل�سار التقليدي)
مقررات الق�سم ( االجبارية) :ال�ساعات املعتمدة 11
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ م ق  ، 360هـ م ق 361هـ م ق 361
4
م�شروع البكالوريو�س
هـ م ق 499
1
 ،هـ ك 332
مقررات اختيارية( )5وحدات من املقررات املدرجة يف جدول املقررات االختيارية لق�سم الهند�سة احلرارية وتقنية حتلية املياه
2
التدريب العملي ال�صيفي
3
هـ م ق  ،360هـ م ق 361
2
التدريب ال�صيفي
هـ م ق 390
11
املجموع
ب)(امل�سار التعاوين)
مقررات الق�سم ( االجبارية)  :ال�ساعات املعتمدة 13
م

رمز و رقم املقرر

هـ م ق 400
1
هـ م ق 498
2
مقررات اختيارية

هـ م ق  ،360هـ م ق 361
8
برنامج العمل التعاوين
هـ م ق  ،360هـ م ق 361
3
م�شروع البكالوريو�س
وحدتان من املقررات املدرجة يف جدول املقررات االختيارية لق�سم الهند�سة احلرارية وتقنية حتلية املياه

املجموع

13

مقررات اختيارية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

هـ �ص 256
هـ �ص 331
هـ مك 204
هـ مك 332
هـ مك 410
هـ مك 470
هـ مك 482
هـ ك 202
هـ ك 352
هـ م ق 310
هـ م ق 364
هـ م ق 452
هـ م ق 454
هـ م ق 456
هـ م ق 462
هـ م ق 463
هـ م ق 464
هـ م ق 466
هـ م ق 469
هـ م ق 471

الإدارة الهند�سـية
الإح�صاء و االحتماالت
الر�سم الهند�سي با�ستخدام احلا�سب
تقنية الت�صنيع
ت�صميم ميكانيكي
اهتزازات ميكانيكية
ميكاترونيك
الربجمة املوجهة كينونيا
�آالت كهربائية و�إلكرتونية
ت�صميم النظم امليكانيكية
ميكانيكا الآالت
تربيد وتكييف هواء ()2
تطبيقات خا�صة يف التربيد و تكييف الهواء
املراوح و ال�ضواغط
التدفق القابل للإن�ضغاط
منذجة ومتثيل النظم احلرارية
�إنتقال احلرارة يف املنظومات الكهربائية
هند�سة نظم التحكم
مو�ضوعات خا�صة يف �إنتقال احلرارة
احرتاق وتلوث

2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
2
2
2
3
2
3
2
3

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

3
3
5
5
5
4
4
4
6
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
4

متطلبات �سابقة

هـ �ص  ،201هـ �ص ،202لغة 101
ر � 203إح�صاء 110
هـ مك 102
هـ مك  ،130هـ كم 210
هـ مك  ،310هـ مك 204
هـ مك  ,262هـ مك 204
هـ مك 251
هـ ك 201
هـ ك 251
هـ �ص  ،202هـ مك 270
هـ م ق 310
هـ م ق 451
هـ م ق 451
هـ م ق 290
هـ م ق 361
هـ ك ،201هـ م ق ,360هـ ك 332
هـ م ق 360
هـ م ق  ،360هـ م ق460
هـ م ق 360
هـ م ق  ،361هـ م ق 370

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

هـ م ق 472
هـ م ق 476
هـ م ق 478
هـ م ق 483
هـ م ق 484
هـ م ق 490
هـ م ق 491
هـ م ق 493
هـ م ق 494
هـ م ق 495
هـ م ق 496
هـ م ق 497

33

...

حتويالت الطاقة
هند�سة �سيارات
الطاقة اجلديدة واملتجددة
حمطات التحلية
معاجلة املياه و التحكم يف اجلودة
ميكانيكا موائع تطبيقية
ديناميكا املاء و الهواء
ديناميكا املوائع احل�سابية
الآالت الدوارة
املوائع يف منظومات الطاقة امليكانيكية
تطبيقات يف الهند�سة احلرارية
مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة امليكانيكية
�أي مقرر من مقررات �أق�سام كلية الهند�سة
�أو اجلامعة

توصيف المقررات

هـ م ق  261ديناميكا حرارية ()1
مفاهيم و تعريفات خوا�ص املادة النقية ،احلرارة وال�شغل ،ال�صور املختلفة
للطاقة ،القانون الأول للديناميكا احلرارية ،تطبيقاته على نظام مقفل ونظام
مفتوح ،القانون الثاين للديناميكا احلرارية  ،االنرتوبي وتعريف الكفاءات
االنرتوبية ،دورات القدرة والتربيد :رانكني و رانكني املعدلة وان�ضغاط البخار
و اتو ودورة ديزل و تربينة الغاز.
متطلبات �سابقة ،ر ,202ف 281
هـ م ق  290ميكانيكا املوائع
مفاهيم وتعريفات ا�ستاتيكا املوائع ،القوة على �أ�سطح و�أج�سام مغمورة،
ال�سريان للموائع غري اللزجة ،معادالت بقاء الكتلة وكمية احلركة والطاقة،
معادلة برنويل ،التحليل البعدي ،نظرية باي ،التماثل ،ال�سريان داخل موا�سري
وجمار وفوق الأج�سام املغمورة ،ال�سريان الرقائقي و امل�ضطرب.
متطلبات �سابقة ،ر ,202ف 281

كلية الهندسة

هـ م ق  360انتقال احلرارة
مبادئ انتقال احلرارة ،التو�صيل امل�ستقر وغري امل�ستقر يف �إحداثيات خمتلفة،
الأج�سام املمتدة (الزعانف) ،انتقال احلرارة باحلمل ،حتليل وعالقات
جتريبية لكل من انتقال احلرارة باحلمل احلر والق�سري ،انتقال احلرارة
بالإ�شعاع ،التبادل احلراري الإ�شعاعي بني �سطح �أ�سود و�سطح رمادي،
تطبيقات انتقال احلرارة (مبادالت حرارية) ،الطرق العددية يف انتقال
احلرارة ،تطبيقات احلا�سب الآيل،
متطلبات �سابقة ،ر ،205هـ م ق  ،261هـ م ق 290
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2
3
3
2
2
3
3
3
2
2
2
3

3
4
4
3
3
4
4
4
3
3
3
4

هـ م ق 361
هـ م ق  ،360هـ م ق 361
هـ م ق 360
هـ م ق 482
هـ م ق 482
هـ م ق 290
هـ م ق 361
هـ م ق  290هـ ك 332
هـ م ق  290هـ مك 364
هـ م ق 361
هـ م ق  ،360هـ م ق 361
هـ م ق  ،360هـ م ق 361
موافقة الق�سم

هـ م ق  361ديناميكا حرارية ()2
الالانعكا�سية والوجود ،عالقات الديناميكا احلرارية ،املخلوطات واملحاليل،
التفاعالت الكيميائية واالحرتاق ،االتزان الطوري والكيميائي ،الديناميكا
احلرارية لل�سريان االن�ضغاطي ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص ، 331هـ م ق  ،261هـ م ق 290
هـ م ق  365قيا�سات الهند�سة احلرارية
نظم القيا�سات واملج�سات املعايرة والقيا�سية  .مراجعة لالح�صاء واالحتماالت.
مبادىء حتليل االنحدار .درجة ال�شك وانت�شار اخلط�أ قيا�س درجات احلرارة،
ال�ضغط والبتدفق مبادىء قيا�س القوة والعزم وال�سرعةالدورانية والقدرة
امليكانيكية مقدمة فى نظم جتميع املعلومات ،ت�صميم التجربة بع�ض التجارب
املعملية احلرارية التى تغطى موا�ضيع املادة
متطلبات �سابقة ،هـ ك  251 ،هـ م ق  ،261هـ م ق 290
هـ م ق  370حمركات احرتاق داخلي
�أنواع �آالت االحرتاق ال�شراري واالن�ضغاط ،الت�صميم ومتغريات الأداء ،الكيمياء
احلرارية ملخلوطات الهواء والوقود والنماذج الديناميكية احلرارية للموائع
امل�ستعملة ودورات الآالت ،تبادل الغازات والكفاءة احلجمية ،الكاربريتريات
واحرتاق الوقود الكرتونيا ،متغريات الأداء ،ت�صميم غرف االحرتاق والرقم
االوكتيني حقن وقود الديزل ،زيادة ال�شحن لآالت رباعية وثنائية الأ�شواط
وذات االحرتاق ال�شراري والذاتـي
متطلبات �سابقة ،هـ كم  ، 210هـ م ق  ،261هـ م ق 290
هـ م ق  379حمطات قوى للمهند�سني الكهربائيني
�أ�سا�سيات ديناميكا املوائع ودوائر الديناميكا احلرارية ،حمطات القـوى البخارية:
مكونات املحطة ،التحكم يف التوربينات ،موازنة الكتلة والطاقة للأجزاء املختلفة،
ح�سابات كفاءة املحطة ،النظم امل�ساعدة ملحطات الديزل والتوربينات الغازية،
منحنيات الطلب ،اقت�صاديات الطاقة ،جتارب على حمطات القوى.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق 261
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هـ م ق  390التدريب ال�صيفي
التدريب العملي حتت �إ�شراف ع�ضو هيئة تدري�س ويقدم الطالب يف نهاية
التدريب تقرير ًا عن �إجنازاته خالل التدريب �إ�ضافة �إىل املتطلبات الأخرى
التي يحددها الق�سم.
متطلبات �سابقة� ،إكمال  120وحدة درا�سية

هـ م ق  466هند�سة نظم التحكم
النظم الديناميكية والتحكم ،الدوال االنتقالية� ،أ�سا�سيات نظم التحكم ،النظم
الديناميكية احلرارية ،مكونات نظام التحكم ،النظام املماثل وحتليل الأخطاء،
اال�ستقرار ،التحليل الزمني الرتددي ،م�سارات اجلذور ،تطبيقات التحكم.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ,360هـ م ق460

هـ م ق  392ميكانيكا موائع حيوية
مقدمة الديناميكا احلرارية :ال�شغل والطاقة ،احلرارة النوعية والإنثالبى
ال�ضغط اال�ستاتيكى� ،سريان املوائع الرقائقى وامل�ضطرب ،حركة ال�سوائل
باجل�سم ،خوا�ص الدم وال�سوائل اللزجة ،توليد احلرارة يف اجل�سم بوا�سطة
العمليات احليوية ،مناذج ريا�ضية النتقال احلرارة يف ج�سم الإن�سان.
متطلبات �سابقة ،ف 281

هـ م ق  471احرتاق وتلوث
�أنواع الوقود الهيدروكربوين :التكوين الكيميائي ،التفاعالت الكيميائية،
اخلوا�ص واالختبارات ،نظرية االحرتاق ،اللهب الرقائقي وامل�ضطرب،
االحرتاق يف الآالت ذات ال�شرارة ،االحرتاق يف �آالت الإ�شعال ال�ضغطي ،داخل
الأفران ،ت�صميم الأفران ،تكون امللوثات والتحكم يف �أكا�سيد النيرتوجني� ،أول
�أك�سيد الكربون والهيدروكربونات غري املحرتقة واالنبعاث احلبيبي.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ،361هـ م ق 370

هـ م ق  400برنامج العمل التعاوين
التدريب العملي التعاوين يف جهة من القطاع الهند�سي حتت �إ�شراف ع�ضو
هيئة تدري�س ويقدم الطالب تقرير ًا عن �إجنازاته خالل التدريب �إ�ضافة �إىل
املتطلبات الأخرى التي يحددها الق�سم وي�ستمر التدريب خالل فرتة مت�صلة
تت�ضمن ف�ص ًال �صيف ًيا وف�ص ًال درا�س ًيا.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ,360هـ م ق 361
هـ م ق  451تربيد وتكييف هواء ()1
دورات التربيد بان�ضغاط البخار ،موائع التربيد ومقدمة للتربيد باالمت�صا�ص،
ال�سيكرومرتية و عملياتها ،الراحة احلرارية الطاقة ال�شم�سية و ح�ساب حمل
التربيد  ،ت�صميم ممرات الهواء ،م�شروع ت�صميم
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ،360هـ م ق361
هـ م ق  452تربيد وتكييف هواء ()2
التربيد :با�ستخدام الهواء ،باالمت�صا�صالنظم الكهروحرارية .خمازن التربيد
وتطبيقاتها ،التحكم يف التربيد ،نظم توزيع الهواء (ت�صميم ممرات الهواء)،
التكييف ومتثيلها على اخلرائط ال�سيكرومرتية.التحكم يف تكييف الهواء،
�أجهزة تكييف الهواء ،تطبيقات باحلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق 451

هـ م ق  463منذجة ومتثيل النظم احلرارية
�أ�سا�سيات و�أنواع النمذجة ،النمذجة العددية والتمثيل للنظم احلرارية ،طرق
الأداء الأمثل والبحث التكراري� ،أمثلة وتطبيقات باحلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  , 201هـ م ق  ,360هـ ك 332

هـ م ق  473حمطات قـوى
الطاقة املطلوبة ونظم توليدها ،دورات البخار والغاز لتوليد الطاقة ،الوقود
واالحرتاق ،النظم الأ�سا�سية وامل�ساعدة يف حمطات القوى البخارية ،حتليل مولدات
البخار ،التوربينات البخارية وطرق التحكم فيها ،حمطات الديزل وحمطات
التوربينات الغازية ،الأداء الكلي للمحطات ،اقت�صاديات حمطات القوى.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ،360هـ م ق  ،361هـ �ص 255
هـ م ق  474حمركات و�آالت توربينية
ميكانيكا املوائع وانتقال الطاقة يف الآالت التوربينية ،ال�ضواغط الطاردة
واملحورية ،التوربينات الطاردة والتوربينات املحورية ،تطبيقات على حمركات
التوربينات الغازية للأغرا�ض ال�صناعية وحمركات الطائرات.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ،360هـ م ق 370
هـ م ق  476هند�سة �سيارات
املحركات املختلفة وال�سيارات الكهربائية ،اقت�صاديات الوقود لآالت احرتاق
ال�شرارة و�آالت احلقن املبا�شر ،نظم نقل احلركة ،الديناميكا الهوائية
لل�سيارات ،ت�صميم ال�سيارات ،درا�سة تطبيقية.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ،360هـ م ق 361
هـ م ق  478الطاقة اجلديدة واملتجددة
مراجعة انتقال احلرارة ،الزوايا ال�شم�سية ،الطاقة ال�شم�سية على �سطح
الأر�ض ،امل�ستويات الأفقية واملائلة ،قيا�س الإ�شعاع ،ت�صميم املجمعات
ال�شم�سية ،تخزين الطاقة ،طاقة الرياح ،الطاقة اجلوفية ،امل�صادر الأخرى
للطاقات املتجددة ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق 360

كلية الهندسة

هـ م ق  460ت�صميم املبادالت احلرارية
ت�صنيف املبادالت احلرارية� ،سريان املوائع وانتقال احلرارة ،التحليل
احلراري للمبادالت احلرارية ،املبادالت ،غاز �إىل غاز ،غاز �إىل �سائل� ،سائل
�إىل �سائل ،الغليان والتكثف ،التحليل احلراري لأبراج التربيد واملكثفات،
تطبيقات املبادالت احلرارية ،تطبيقات باحلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ،360هـ م ق  ،360هـ ك 332

هـ م ق  472حتويالت الطاقة
مراجعة للطرق غري املبا�شرة لتوليد الطاقة (�آالت االحرتاق ،حمطات
البخار) ،تخزين الطاقة ،التحويل احلراري املبا�شر للطاقة ،اخلاليا ال�ضوئية،
خاليا الوقود ،الطرق الأخرى لتحويل الطاقة.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق 361
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هـ م ق  481عمليات التحلية احلرارية
املحاليل واملخاليط واخلوا�ص التجميعية ،املعاجلة الكيميائية ،التهوية،
حتلية املياه بوحدات التبخري املتعددة ،وحدات البخر الوم�ضي ،وحدات
�ضغط البخار ،حمطات التحلية ثنائية الغر�ض ،مقدمة يف الت�آكل ،تطبيقات
با�ستخدام احلا�سب الآيل
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ،360هـ م ق361
هـ م ق  482عمليات التحلية بالأغ�شية
مداخل املاء وامل�ضخات والفالتر واملبادالت الأيونية ،املعاجلة الأولية ،التنا�ضح
العك�سي مبادئه وت�صميم النظم ،خوا�ص الأغ�شية وتكنولوجيا الأغ�شية،
الديلزة الكهربية وعمليات الأغ�شية الأخرى ،مقدمة يف الرت�سبات ،تطبيقات
با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ،361هـ م ق360
هـ م ق  483حمطات التحلية
مقارنة نظم التحلية املختلفة ،امل�شكالت واخل�صائ�ص لكل نظام ،تطوير
عمليات التحلية ،ت�صميم واختيار النظم ،املداخل واملخارج للماء ،املعاجلة
امل�سبقة للماء ،املعاجلة الالحقة للماء الناجت ،مقدمة للت�آكل واختيار املواد،
الطاقات البديلة لعمليات التحلية ،اقت�صاديات نظم التحلية.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق 482
هـ م ق  490ميكانيكا موائع تطبيقية
املعادالت التفا�ضلية الن�سياب املوائع ،االن�سياب ملوائع غري لزجة التدفق يف
املنطقة احلدية ،التدفق ملوائع قابلة لالن�ضغاط ،االن�سياب يف �شبكات الأنابيب،
امل�ضخات ،الآالت الهيدروليكية ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق 290

هـ م ق  496تطبيقات يف الهند�سة احلرارية
تطبيقات يف الهند�سة احلرارية مثل (الطاقة وحتويالتها ،التربيد والتكييف،
حتلية املياه) درا�ستها وحتليلها.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ,360هـ م ق361
هـ م ق  497مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة امليكانيكية
تطبيقات يف الهند�سة احلرارية مثل (الطاقة وحتويالتها ،التربيد والتكييف،
حتلية املياه) درا�ستها وحتليلها.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ,360هـ م ق 361
هـ م ق  498م�شروع البكالوريو�س (لطالب الربنامج التعاوين)
اختيار مو�ضوع امل�شروع ،م�سح �أويل ،و�ضع اخلطة واجلدول الزمني ،جمع
البيانات والرتتيبات الالزمة للتجارب املعملية �أو الدرا�سات امليدانية �إن
وجدت ،تنظيم البيانات وحتليل النتائج ،كتابة التقرير املبدئي ،مناق�شة
امل�شروع ،تقدمي التقرير النهائي.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ,360هـ م ق 361
هـ م ق  499م�شروع البكالوريو�س
اختيار مو�ضوع امل�شروع ،م�سح �أويل ،و�ضع اخلطة واجلدول الزمني ،جمع
البيانات والرتتيبات الالزمة للتجارب املعملية �أو الدرا�سات امليدانية �إن
وجدت ،تنظيم البيانات وحتليل النتائج ،كتابة التقرير املبدئي ،مناق�شة
امل�شروع ،تقدمي التقرير النهائي.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ,360هـ م ق  361هـ م ق 365

هـ م ق  492امل�ضخات و الآالت الهيدروليكية
امل�ضخات �أنواعها و�أجزاءها ،منحنيات االداء وحتديد نقطة االداء� ،إختيار امل�ضخات
 ،م�ضخات على التواىل و التوازى .الدوائر الهيدروليكية  ،م�شروع ت�صميم
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  361و هـ م ق 365
كلية الهندسة
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الهندسة الحرارية وتقنية تحلية المياه
أعضاء هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة امل�ساعدون

2003م جامعة والية �أوهايو �أمريكا

نديم حسين تركمن

www.kau.edu.sa/akhalid

هند�سة ميكانيكية(قوى)
1997م جامعة ا�سطنبول التقنية تركيا

akhalid@kau.edu.sa

عبد اللطيف عبدالهادي قاري
احمد يحيى بخاري

حمركات /تربيد وتكييف /حتلية
 1999م جامعة �شيفيلد بريطانيا
abokhary@kau.edu.sa

�إنتقال احلرارة احل�سابي – متثيل القنوات
امليكرومرتية – الت�سخني و التربيد املغناطي�سي.
�إنتقال احلرارة – االت االحرتاق-ميكانيكا املوائع
 2006جنوب فلوريدا �أمريكا
 1997املعهد الهندي للتكنولوجيا الهند
agari@kau.edu.sa
نذر اإلسالم عبدالحفيظ عبدالحفيظ

www.kau.edu.sa/abokhary

www.kau.edu.sa/agari

بدر احمد حبيب اهلل

عبداهلل محمد التركي

هند�سة ميكانيكية  /علوم حرارية
1989م جامعة كلورادو �أمريكا

تربيد وتكييف ,حمركات
1984م جامعة �أيوا �أمريكا

www.kau.edu.sa/bhabeeb

عمر محمد الرابغي

جالل محمد أبو العينين

انتقال احلرارة /حتويالت الطاقة
1972م جامعة تروندهامي الرنويج

منذجة النظم احلرارية /التربيد والتكييف/
املحافظة على الطاقـة وا�ستخداماتها
1988م جامعة كاليفورنيا �أمريكا

www.kau.edu.sa/gzaki

www.kau.edu.sa/orabghi

سمير السيد علي

ماجد معال الحازمي

bhabeeb@kau.edu.sa

gzaki@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nturkmen

www.kau.edu.sa/aturki1

nabdulhafiz@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nabdulhafiz
نفيس أنوار الحق أحمد

االت االحرتاق الداخلي – الوقود البديل – النمذجة
والتجارب التحليلية للمحركات
1978م املعهد الهندي للتكنولوجيا الهند
nahmad1@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/nahmad1

orabghi@kau.edu.sa

تقنية حتليه املياه /حتويالت الطاقة /الدفق ثنائي ديناميكا حرارية تطبيقية حماكاة النظم احلرارية
الطور
املوائع
1975م جامعة الرنويج للتقنية الرنويج
1998م جامعة والية �أوريجون �أمريكا

saly@kau.edu.sa

mhazmy@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/saly

www.kau.edu.sa/mhazmy

صالح الطاهر بوقشة

محمد حسين البيروتي

تكنولوجيا االغ�شية و الطاقة املتجددة
 2003املنار تون�س

تربيد وتكييف /حتلية /موائع م�ضطربة
1987م وا�شنطن �أمريكا

عبدالحي محمد رضوان

www.kau.edu.sa/mberirutty

www.kau.edu.sa/sbouguecha

هند�سة ميكانيكية
1981م جامعةكلورادو-بولدر �أمريكا

aradhwan@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aradhwan

انتقال احلرارة والكتلة

منصور صديقي صديقي

غليان وتكثيف وانتقال احلرارة
1992م معهد ما�سا�شيوت�س للتكنولوجيا �أمريكا
msiddique@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/msiddique
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عبد الرحيم اسعد خالد
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اتصاالت القسم:

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
جدة 21589
�ص ب 80204
ت 026402000 :حتويلة 68122 :ف026952181 :
eng-meng@kau.edu.sa

			
النشأة

 1982م

اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� )155ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم (هند�سة الإنتاج وت�صميم النظم امليكانيكية)
مقررات الق�سم ( االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة 71
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م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

هـ مك 130
هـ مك 201
هـ مك 204
هـ كم 210
هـ م ق 261
هـ مك 262
هـ مك 270
هـ م ق 290
هـ مك 310
هـ مك 332
هـ م ق 360
هـ م ق 361
هـ مك 364
هـ مك 366
هـ مك 390
هـ مك 410
هـ مك 412
هـ مك 434
هـ مك 436
هـ م ق 364
هـ مك 452
هـ مك 470
هـ مك 472
هـ مك 499

�أ�سا�سيات ور�ش
ميكانيكا هند�سة ( علم ال�سكون)
الر�سم الهند�سي امليكانيكي
علم املواد
ديناميكا حرارية ()1
ميكانيكا هند�سية (علم احلركة)
ميكانيكا املواد
ميكانيكا املوائع
ت�صميم �أجزاء املاكينات
تقنية الت�صنيع
انتقال احلرارة
ديناميكا حرارية ( ) 2
ديناميكا املاكينات
ديناميكا النظم والتحكم
تدريب �صيفي
الت�صميم امليكانيكي
الت�صميم با�ستخدام احلا�سب
عمليات ت�شغيل املواد
القيا�سات و�ضبط اجلودة
التربيد وتكييف الهواء ()1
تخطيط الت�صنيع و حتميل الور�ش
االهتزازات امليكانيكية
ت�شخي�ص �أعطال النظم امليكانيكية
م�شروع البكالوريو�س

2
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
4

املجموع

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

1
1
1
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
5
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
2
4

متطلبات �سابقة

هـ مك 102
ف 281
هـ مك 102
ف 281
ر  ، 110ف 281
هـ مد 201
هـ مد 201
ر  ،202ف 281
هـ مك  ، 270هـ �ص 202
هـ مك  ،130هـ كم 210
هـ م ق  ، 290هـ م ق 261
هـ م ق 261
هـ مك 262
هـ مك 262
هـ مك 332
هـ مك  ،310هـ مك 204
هـ مك 410
هـ مك 332
هـ مك 332
هـ م ق  ،361هـ م ق 360
هـ مك 434
ر  ،204هـ مك 364
هـ مك 470
هـ مك  ، 410هـ مك 434
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مقررات الق�سم ( الإختيارية )
ال�ساعات املعتمدة � 6 :ساعات
مقررات اختيارية
يجب �أن يختار الطالب مقررين ( � 6ساعات معتمدة ) من املقررات التالية :
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

هـ مك 408
هـ مك 416
هـ مك 418
هـ مك 420
هـ مك 422
هـ مك 424
هـ مك 428
هـ مك 446
هـ مك 448
هـ مك 450
هـ مك 454
هـ مك 458
هـ مك 468
هـ مك 476
هـ مك 478
هـ مك 480
هـ مك 482
هـ مك 488
هـ مك 490

الهند�سة العك�سية
اختيار املواد للت�صميم والت�صنيع
ت�صميم �آالت الور�ش
مقدمة لطريقة العنا�صر املحددة
ترايبولوجي
ت�صميم و�سائل الإنتاج امل�ساعدة

مو�ضوعات خا�صة يف ت�صميم النظم امليكانيكة

تقنية الت�صنيع املتقدمة
املواد امل�ؤلفة
الت�صنيع با�ستخدام احلا�سب
تقنية اللحام
مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الإنتاج
اللدونة وت�شكيل املعادن
منذجة وحماكاة النظم امليكانيكية
الآليات الرتكيبية
مقدمة يف علم الرابوط
ميكاترونك�س
مو�ضوعات خا�صة يف امليكانيكا التطبيقية
مهارات القيادة و ا�سرتاتيجيات الإدارة

ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

متطلبات �سابقة

هـ مك 310
هـ مك  ،270هـ مك 332
هـ مك  ،410هـ مك 434
هـ مك  ،204هـ مك 270
هـ مك 410
هـ مك  ،410هـ مك 434
هـ مك 310
هـ مك 434
هـ مك  ،270هـ مك 434
هـ مك  ،204هـ مك 436
هـ مك 332
هـ مك 332
هـ مك 270
هـ ك  ،332هـ مك 366
هـ مك 364
هـ مك 364
هـ مك 366
هـ مك 364
هـ �ص 202

توصيف المقررات

هـ مك � 130أ�سا�سيات ور�ش
مقدم �أ�سا�سيات الإنتاج ،املواد الهند�سية و ت�شكيلها � ،سباكة املعادن و�صناعة
النماذج ،عمليات احلدادة ،الدرفلة ،البثق� ،سحب الأ�سالك� ،أ�شغال الألواح،
عمليات الربادة والت�شغيل اليدوي ،ت�شغيل املواد الهند�سية (اخلراطة ،الثقب،
الق�شط ،التفريز ،التجليخ  ,و�صل املعادن ،الربط ،الرب�شمة ،اللحام) الأمن
ال�صناعي ،القيا�سات ،املوا�صفات القيا�سية والتبادلية� ،إدارة تخطيط الإنتاج،
�ضبط جودة الإنتاج.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 102

هـ مك  262ميكانيكا هند�سية (علم احلركة)
مراجعة حركة اجل�سيم ،دوران وانتقال ج�سم جا�سئ يف امل�ستوى ،احلركة
العامة ،الإزاحة وال�سرعة والت�سارع للأج�سام اجلا�سئة ،حركة كوريولو�س،
احلركة حول نقطة ثابتة ،معادالت احلركة جل�سم جا�سئ ،احلركة امل�ستوية
املقيدة ،ال�شغل والطاقة والقدرة ،كمية احلركة والدفع ،الدفع املركزي،
احلركة اجلريو�سكوبية ،تقدمي لالهتزازات.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 201
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هـ مك  102الر�سم الهند�سي
مقدمة ،مهارات الر�سومات الهند�سية اليدوية ،طرق الإ�سقاط املتعامد واملنظور
(الأيزومرتي) ،و�ضع الأبعاد على امل�ساقط ،ا�ستنباط امل�سقط الثالث ،الإ�سقاط
امل�ساعد ،تقاطع امل�ستويات والأج�سام� ،إفراد ال�سطوح ,ر�سم القطاعات ،مقدمة
للر�سم التجميعي ،ر�سم قطاعات ال�صلب  ،املوا�صفات القيا�سية  ،ا�ستخدام
احدى حزم الر�سم على احلا�سب الآيل .Solidwork Package
متطلبات �سابقة ،ال يوجد

هـ مك  204الر�سم الهند�سي امليكانيكي
مهارات ا�ستخدام �إحدى حزم الر�سم على احلا�سب)(Autocadالر�سومات
التجميعية و التف�صيلية ،التفاوتات واالزدواجات ،اخللو�صات الهند�سية ،تطبيقات
على العنا�صر امليكانيكية (الو�صالت با�ستخدام امل�سامري ،و�صالت اللحام،
الو�صالت املرب�شمة ،املحاور الدوارة والأجزاء املتعلقة بها ،النواب�ض ،الرتو�س)
تطبيقات على الر�سوم التجميعية والتف�صيلية (ال�صمامات ،املكاب�س.)..
متطلبات �سابقة ،هـ مك 102
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هـ مك  270ميكانيكا املواد
�أنواع الأحمال والإجهادات ،اخلوا�ص امليكانيكية للمواد ،منحنيات قوى الق�ص
وعزم االنحناء� ،إجهادات االنحناء والرتخيم ،التواء الق�ضبان ،الإجهادات
يف م�ستوى ،الإجهادات الرئي�سية ودوائر مور للإجهادات ،الإجهادات ثالثية
الأبعاد وانحرافات الإجهاد ،االنفعاالت يف اجتاهات خمتلفة ودوائر مور
لالنفعال ،العالقة بني الإجهاد واالنفعال يف احلالة املرنة ،طاقة االنفعال،
نظرية اخل�ضوع (االنهيار املرن) ،الأ�سطوانات حمدودة ال�سمك وال�سميكة،
حتليل الكلل ،التجارب املعملية (ال�شد ،االنحناء ،االلتواء ،ال�صالدة ،الت�صلد
االنفعايل ،الكلل ،الزحف).
متطلبات �سابقة ،هـ مد 201
هـ مك  310ت�صميم �أجزاء املاكينات
مراجعة حتليل الإجهادات (الإجهادات املجمعة ،االنحناء ،االنبعاج ،نظريات
االنهيار ،ك�سور الكلل) ،املواد يف الت�صميم وعوامل الأمان ،قالووظ نقل
القدرة ،الو�صالت امل�سمارية ،الو�صالت امللحومة ،الزنربكات ،كرا�سي املحاور
ذات املتدحرجات ،كرا�سي املحاور االنزالقية ،ترو�س نقل احلركة ،املحاور،
القواب�ض ،اخلوابري ،القوارن ،الكوابح ،ال�سيور وال�سال�سل واجلنازير،
تطبيقات ت�شمل ت�صميم �إجراءاتت املاكينات امل�ساعدة
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،204هـ مك 270
هـ مك  332تقنية الت�صنيع
مقدمة ،عمليات ال�سباكة (التجمد وال�صهر ،الأفران ،ال�سباكة يف القوالب
الدائمة وامل�ستهلكة) ،عمليات الت�شكيل اللدن احلجمي (الت�شكيل على البارد
وال�ساخن ،قابلية الت�شكيل وحدوده) ،قابلية ت�شكيل الرقائق ،عمليات ت�صنيع
اللدائن ،الت�صنيع من بودرة املعادن واخلزفيات ،اللحام .قطع املعادن.
عمليات الت�شغيل� ،آلية تكوين الراي�ش ،املعاجلة احلرارية للمعادن .ت�صميم
�آالت القطع مثل القواطع �أحادية الطرف للخراطة – عدد القطع للتفريز و
الثقب – عدد املكاب�س
متطلبات �سابقة  ،هـ مك  ،130هـ كم 210
هـ مك  364ديناميكا املاكينات
ت�صميم الرتو�س العادية والتداويرية وحتليلها ،الت�صميم والتحليل للحدبات
القر�صية ،قاعدة جرا�شوف ،زاوية النقل ،ن�سبة زمن م�شوار الذهاب والإياب،
حتليل القوة واحلركة ل�سل�سلة الأذرع واملاكينات على دورة كاملة با�ستخدام
احلا�سب ،ت�صميم احلدافة ،التوازن ،التجارب املعملية
و تطبيقات على الرتو�س و�سل�سلة الأذرع.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 262
كلية الهندسة

هـ مك  366ديناميكا النظم و التحكم
مقدمة ،حتويالت البال�س ،دالة التحويل ،متثيل نظم التحكم بال�صناديق،
النمذجة الريا�ضية للأنظمـة الديناميكية :امليكانيكية ،الكهربائية ،احلرارية،
الكيميائية ،الهيدروليكية ،الغازية ،النمذجة الريا�ضية بوا�سطة �أبعاد الفراغ
االفرتا�ضية ،عمل نظم التحكم الهيدروليكية والغازية (التي تعمل بالهواء),
حتليل اال�ستجابة الديناميكية :حتليل ظاهرة اال�ستقرار بطريقة روث ،طريقة
م�سار اجلذور ،التحليل باال�ستجابة للرتدد (الإ�شارات التموجية) ،خمطط
بود ،ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 262

هـ مك  390التدريب ال�صيفي
يتم التدريب العملي حتت �إ�شراف ع�ضو هيئة تدري�س ويقدم الطالب يف نهاية
التدريب تقري ًرا عن �إجنازاته خالل التدريب �إ�ضافة �إىل املتطلبات الأخرى
التي يحددها الق�سم.
متطلبات �سابقة� ،إكمال  120وحدة هـ مك 310
هـ مك  400برنامج العمل التعاوين
يتم التدريب العملي التعاوين يف جهة من جهات القطاع الهند�سي حتت
�إ�شراف ع�ضو هيئة تدري�س ويقدم الطالب تقري ًرا عن �إجنازاته خالل التدريب
�إ�ضافة �إىل املتطلبات الأخرى التي يحددها الق�سم وي�ستمر التدريب خالل
فرتة مت�صلة تت�ضمن ف�ص ًال �صيف ًيا وف�ص ًال درا�س ًيا رئي�س ًيا.
متطلبات �سابقة� ،إكمال  125وحدة  +هـ مك 310
هـ مك  408الهند�سة العك�سية
مبادئ �أ�سا�سية – تاريخ الهند�سة العك�سية  ،م�سح مبدئي وجتهيز مراحل
الهند�سة العك�سية الأربعة – املرحلة الأوىل  :الت�صميم و التدقيق – املرحلة
الثانية  :جمع و ا�ستنباط البيانات الفنية – املرحلة الثالثة  :التحقق من
الت�صميم – املرحلة الرابعة  :تطبيق و تنفيذ امل�شروع
متطلبات �سابقة ،هـ مك 310
هـ مك  410الت�صميم امليكانيكي
طريقة الت�صميم ،مالمح ت�صميمية ،اعتبارات ت�صميمية ،مهارات العمل
اجلماعي يف الت�صميم ،كتابة تقارير الت�صميم ،ر�سومات �إن�شائية وتف�صيلية
للماكينات ،م�شاريع ت�صميم تت�ضمن ت�صميم �أجزاء املاكينات (و�صالت
التثبيت ،املحاور ،كرا�سي حماور متدحرجة وانزالقية ،ترو�س نقل احلركة،
القواب�ض والقوارن والكوابح) ،ا�ستخدام املوا�صفات والكتالوجات وبرامج
احلا�سب الآيل -تطبيقات ت�شمل ت�صميم �أجزاء املاكينات امل�ساعدة.
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،310هـ مك 364
هـ مك  412الت�صميم با�ستخدام احلا�سب
مقدمة عن بيئة الت�صميم با�ستخدام احلا�سب ،التمثيل ال�صلد للأج�سام،
العنا�صر املحددة يف التحليل ،التحليل اخلطي اال�ستاتيكي يف البعد الواحد
والبعدين والثالثة  ،التحليل احلراري ،التحليل الالخطي ،الت�صميم الأمثل،
ا�ستخدام �إحدى حزم الت�صميم با�ستخدام احلا�سب ،تطبيقات احلا�سب يف
الت�صميم امليكانيكي ،التطبيقات ت�شمل ت�صميم �أجزءا املاكينات امل�ساعدةز
متطلبات �سابقة ،هـ مك 410
هـ مك  416اختيار املواد للت�صميم والت�صنيع
دور املواد والت�صميم يف ال�صناعة ،دورة حياة املنتج� ،أداء املواد �أثناء اخلدمة
 ،ت�أثري ال�شكل ،ت�أثري طريقة الت�صنيع ،عملية اختيار املواد (حتليل متطلبات
الأداء ،طريقة تكلفة وحدة اخلوا�ص ،طريقة ن�سب �أوزان اخلوا�ص ،طريقة
حدود اخلوا�ص ،خرائط االختيار ،اختيار املواد باحلا�سب ،قواعد البيانات
للمواد) ،درا�سة حالة.
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،270هـ مك 332
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هـ مك  418ت�صميم �آالت الور�ش
�أ�سا�سيات ت�صميم �أجزاء �آالت القطع (ال�سرعة� ،صندوق ترو�س التغذية،
الأعمدة ،كرا�سي املحاور ،ج�ساءة وقـوة حتمل ج�سم �آلة القطع ،الهيكل،
الفر�ش ،ت�صميم �أدلة االنزالق �ضد الت�آكل) ،ت�صميم �آليات الإدارة و�أنواعها،
ت�صميم ميكانيزمات احلركة� ،أنظمة نقل احلركة يف �آالت القطع ،جتهيزات
الأمان ،االختبارات ال�ساكنة واملتحركة املقبولة لآالت القطع.
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،410هـ مك 434

هـ مك  436القيا�سات و�ضبط اجلودة
مفاهيم اجلودة ،التوحيد القيا�سي والقيا�سية ،الدقة وال�ضبطية واحل�سا�سية،
تكبري الأجهزة ،الأخطاء وم�صادرها ،التفاوتات يف ال�شكل ،ت�شطيب الأ�سطح،
تطبيقات التداخل ال�ضوئي ،تطبيقات القيا�س بالليزر ،التفتي�ش وحمددات
القيا�س� ،ضبط اجلودة و�أخذ العينات ،الفح�ص بالعينات للمتغريات
وال�صفات� ،إدارة اجلودة ال�شاملة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،331هـ مك 434

هـ مك  420مقدمة لطريقة العنا�صر املحددة
نظرة عامة ملراجعة ميكانيكا الأج�سام ال�صلبة ،التحليل بالعنا�صر حمدودة
العدد  ,دالة ال�شكل� :شروط االتزان ،ت�صنيف العنا�صر ،جتميع العنا�صر،
طرق النمذجة  ,الإن�شاءات والعنا�صر :اجلمالونات ،العوار�ض  ,الأج�سام
م�سطحة الأبعاد ،الأج�سام ثالثية الأبعاد ،الأج�سام املحورية ،الإن�شاءات ذات
احلوائط الرقيقة ،التحليل الديناميكي  ,تطبيقات يف االهتزازات ،الإجهادات
امليكانيكية� ،سريان املوائع ،الإجهادات احلرارية .التحليل الالخطي
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،204هـ مك 270

هـ مك  446تقنية الت�صنيع املتقدمة
القطع غري التقليدي :الأ�سا�سيات ،القطع :باملوجات فوق ال�صوتية،
الكهروكيميائي ،بالتفريغ الكهربائي ،بقو�س البالزما ،بالليزر ،ب�شعـاع
الإلكرتونات  ,التحكم الرقمي يف ماكينات القطع� :أتوماتية عمليات الت�صنيع،
التحكم الرقمي ،نظم الإحداثيات ،التحكم الرقمي باحلا�سب ،التحكم
باملوالفة ،الت�صنيع باال�ستعانة باحلا�سب.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 434

هـ مك  422ترايبولوجي
مقدمة  ،طبيعة ال�سطوح ال�صلبة ،تداخلها  ،احتكاك املعادن واملواد غري
املعدنية  ،ت�آكل املعادن واملواد غري املعدنية  ،التزليق  ،مواد التزليق  ،اختيار
املواد للتطبيقات الرتايبولوجية .هند�سة الأ�سطح.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 410

هـ مك  448املواد امل�ؤلفة
ت�صنيف املواد امل�ؤلفة ،التطبيقات ،ت�صنيع املواد امل�ؤلفة  ،عوامل الت�صميم،
ا�ستغالل مقاومة ال�شعريات ،الرتكيبات ذات الطبقات ،خوا�ص الإجهاد،
االنفعال اخلطي للمواد املدعمة بال�شعريات ،النظرية التقليدية للمواد ذات
الطبقات ،نظريات انهيار املواد املدعمة بال�شعريات ،الإجهادات الناجتة عن
الظروف البيئية للطبقات ،االنفعال خالل �سمك الطبقات.
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،270هـ مك 332

هـ مك  424ت�صميم و�سائل الإنتاج امل�ساعدة
معدات نقل املواد ،نظريات ومعدات الأونا�ش ك�سب القوى وال�سرعة يف
الأنظمة ،العجالت والق�ضبان وو�سائل الدفع ،املر�شدات واملثبتات� :أنواعها،
تو�صيفها ،ت�صميمها ،درجات احلرية ،نقط املحاور ،نقط التثبيت� ،أجهزة
القب�ض وامل�سك ،الت�صميم الآمن ،اعتبارات اجل�ساءة والت�آكل.
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،410هـ مك 434
هـ مك  428مو�ضوعات خا�صة يف ت�صميم النظم امليكانيكية
مو�ضوعات خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات
ت�صميم النظم امليكانيكية.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 310

هـ مك  452تخطيط الت�صنيع وحتميل الور�ش
الإنتاجية � :أنواعها وطرق ح�سابها  ,مناولة املواد ،طرق الإنتاج و�إمكانيات
املاكينات ،تخطيط طرق الت�صنيع ،حتديد موقع امل�صنع ،تخطيط امل�صنع،
التخطيط املبدئي للإنتاج ،جدولة التحميل وتخطيط امل�شاريع ،املجموعات
التكنولوجية ،حتليل التكاليف للإنتاج ،ا�ستخدامات احلا�سب يف تخطيط
الإنتاج و�أنظمة الإنتاج املتكاملة.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 434

كلية الهندسة

هـ مك  434عمليات ت�شغيل املواد
�أ�سا�سيات قطع املعادن  ،ح�ساب معدالت �إزالة الراي�ش� ،أنواع مواد و�أدوات
القطع و�سوائل التربيد ،الت�شغيل :اخلراطة ،قطع القالووظ ،التو�سيع ،الثقب،
الربغلة ،التفريز ،عمليات الك�شط ،قطع الرتو�س ،عمليات التنعيم (املواد
احلاكة� ،أقرا�ص التنعيم) ،عمليات التنعيم اخلا�صة القطع غري التقليدي،
التحكم الرقمي يف ماكينات القطع -ت�صميم �أجزاء �آالت القطع ( ال�سرعة ،
�صندوق ترو�س التغذية  ،الأعمدة  ،كرا�سي املحاور )
متطلبات �سابقة ،هـ مك 332

هـ مك  450الت�صنيع با�ستخدام احلا�سب
�أ�سا�سيات عمليات الت�صنيع الأتوماتيكية ،اقت�صادية الإنتاج ،نظم الإنتاج،
خطوط ونظم التجميع ،نظم الإنتاج بالتحكم الرقمي  ،الروبوتات ال�صناعي
 ،تخزين ومناولة املواد الأتوماتيكية ،املجموعات التكنولوجية ونظم الت�شغيل
املرن� ،ضبط اجلودة والتفتي�ش الأتوماتيكي ،التحكم ،الت�صنيع املتكامل
باحلا�سب ،تخطيط الت�صنيع باحلا�سب ،التحكم يف ور�شة الإنتاج وتكنيكية
حتقيق الذاتية الأتوماتيكية� ،شبكات احلا�سب للت�صنيع ،م�صانع امل�ستقبل
الأتوماتيكية ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،204هـ مك 436
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هـ مك  454تقنية اللحام
عملية اللحام بال�صهر ،قابلية اللحام ملختلف املعادن وال�سبائك ،اختبار قابلية
اللحام ،اختيار ق�ضيب اللحام ،ال�شقوق املتولدة نتيجة الت�سخني والتربيد،
التغريات امليتالورجية ملنطقة اللحام ،املناطق املت�أثرة باللحام ،حلام
ال�سبائك القابلة للمعاجلة احلرارية ،حلام املعادن غري املتماثلة ،اختبارات
اللحام الإتالفية وغري الإتالفية ،الإجهادات احلرارية واملتبقية يف اللحامات،
اللحامات يف ال�صناعة ،حلام الغاليات ،حلام ال�سفن ،اللحام �أثناء �صيانة
العربات ،ا�صطالحات اللحام.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 332
هـ مك  458مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الإنتاج
خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات هند�سة
الإنتاج الدقيقة.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 332
هـ مك  468اللدونة وت�شكيل املعادن
مقدمة لنظرية اللدونة ،قواعد اخل�ضوع ،حاالت الإجهاد امل�ستوي واالنفعال
امل�ستوي ،حتديد منحنى اخل�ضوع ،تطبيقات يف جمال ثني العتبات وعدم
اال�ستقرار يف الرقائق ،الأوعية ال�سميكة حتت ت�أثري ال�ضغط ،ت�صنيف عمليات
الت�شكيل ،مراجعة ملبادئ امليتالورجيا ،طرق حتليل عمليات الت�شكيل ،طريقة
احلد الأعلى للحمل ،طريقة خطوط االنزالق ،طريقة العنا�صر ذات الت�شوه
املنتظم ،حتليل عمليات الطرق والدرفلة والبثق و�سحب الأ�سالك ،ماكينات
الت�شكيل وقواعد ت�صميم القوالب ،عمليات ت�شكيل الألواح ،دور عدم جتان�س
خوا�ص الألواح يف الت�شكيل -ت�صميم قوالب ت�شكيل املعادن و تطبيقاتها
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،270هـ مك 332
هـ مك  470االهتزازات امليكانيكية
االهتزاز احلر لنظام �أحادي الوجهة بال �إخماد وبالإخماد ،الإخماد اللزج،
ظاهرة التوافق يف نظام �أحادي الوجهة بت�أثري قوة توافقية ،قوة دورانية،
�إثارة قاعدة التثبيت ،حجب االهتزازات ،حتليل الرتددات لفورير� ،أجهزة
قيا�س االهتزازات� ،إثارة النظام بقوة حمددة� :شكل الدرج ،النب�ضة ،اهتزاز
نظام ثنائي الوجهة ،تردد اال�ستجابة ومنط االهتزاز ،حتليل �أمناط االهتزاز،
ممت�ص االهتزازات غري املخمد ،نظام متعدد الوجهة ،طريقة امل�صفوفات،
طريقة رايل ،طريقة رايل-ريتز ،حركة الأنظمة املمتدة :املحورية ،الدورانية،
االنحناء ،طريقة العنا�صر حمددة العدد ،تطبيقات احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،ر  ،204هـ مك 262
كلية الهندسة
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هـ مك  472ت�شخي�ص �أعطال النظم امليكانيكية
ج�سا�سات اكت�شاف الأعطال ،االختبارات الإ�ستاتيكية للمكونات :القيا�سات
فوق ال�صوتية واحلرارية ،حتليل الرتددات لفورير ،حملل الرتددات و�أنظمة
االختبار والقيا�س ،م�صادر االهتزازات وحتليل مراقبتها ،مراقبة وحتليل
الأ�صوات املنبعثة ،الرتددات املفردة (املميزة) ملكونات الأنظمة امليكانيكية:
الأعمدة الدوارة ،الرتو�س ،ال�سيور ،كرا�سي املحاور ،املراوح ،احلدبات ,,,
�إلخ ,ال�صيانة الوقائية.
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،410هـ مك 470
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هـ مك  476منذجة وحماكاة النظم امليكانيكية
النمذجة الريا�ضية للنظم امليكانيكية واحلرارية والهيدروليكية والهوائية
وت�شمل :الأنظمة التي متثل م�شتقات تفا�ضلية معتادة والأنظمة التي متثل
مب�شتقات تفا�ضلية جزئية ,التمثيل العددي لكال النموذجني ال�سابقني
ويظهر متثيل الأخري بنماذج يعرب عنها التمثيل العددي عن طريق العنا�صر
املتناهية ،النماذج الرقمية ذات املثالية ،املبادئ الأ�سا�سية للحا�سب التناظري
وتطبيقاته ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،332هـ مك 366
هـ مك  478الآليات الرتكيبية
الأ�ساليب التقنية يف التحليل الريا�ضي �أو يف احلا�سب الآيل لتحليل ق�ضبان
االرتباط املعقدة حرك ًيا ،حتليالت من وجهة علم احلركة املجردة ومن وجهة
علم الديناميكا ،ق�ضبان االرتباط االفرتا�ضية ،معامالت احلركة املجددة،
تطوير الآليات الرتكيبية  ,ق�ضبان االرتباط املت�صلة بالرتو�س ،الآليات املت�صلة
بامل�شغالت ،ا�ستجابة النظام للدخل الديناميكي.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 364
هـ مك  480مقدمة يف النظم امليكانيكية الآلية
مقدمة ،الت�صنيف ،الكينماتيكا املبا�شرة ،حتويل حماور :الو�ضع ،الهيئة،
«رينفيت ،هارتنربج» ،الكينماتيكا العك�سية ،بع�ض الطرق العامة ،احلركة
يف م�ستوى ،احلركة الدورانية ،احلركة الكروية ،كينماتيكا احلركة عالقات
القوى والعزوم ،تخطيط امل�سار ،م�سار كثرية احلدود ،م�سار القطع املكعبة،
القطع اخلطية ،مناذج القطع املكافئ ،احلركة املتنا�سقة ،الديناميكا ،معادلة
الجراجن ،الديناميكا العك�سية.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 364
هـ مك  482ميكاترونك�س
مقدمة ،النمذجة والتمثيل ،التمثيل بال�صناديق ،النظم الكهربائية وامليكانيكية،
النظم الكهروميكانيكية ،املج�سات ونواقل الإ�شارة ،عتاد امليكاترونيك�س :نظام
الأعداد يف امليكاترونات ،املنطق الثنائي� ،أجهزة التحكم املربجمة ،الإ�شارات،
الأنظمة والتحكم ،متثيل النظم ،حتويل النظم غري اخلطية �إىل خطية:
الت�أخري الزمني ،قيا�س �أداء النظم ،النظم البيئية املبا�شـرة ،عنا�صر التقاط
البيانات و�أجهزة التحكم ،الإدخال والإخراج.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 251
هـ مك  488مو�ضوعات خا�صة يف امليكانيكا التطبيقية
مو�ضوعات خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات
امليكانيكا التطبيقية الدقيقة.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 364
هـ مك  490مهارات القيادة و الإدارة
�سلوكيات القائد  ،القيادة  ،و الإدارة .
متطلبات �سابقة ،هـ مك 364
هـ مك  499م�شروع البكالوريو�س
حتديد امل�شروع ،حتليل تف�صيلي للم�شكلة ،احللول املختلفة ،تقييم احللول
واملقارنة بينها ،قرار اختيار �أح�سن احللول ،ت�صميم تف�صيلي واملوا�صفات،
�إن�شاء واختبار الت�صميم (كلما �أمكن) ،تقرير امل�شروع.
متطلبات �سابقة ،هـ مك 412
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هندسة اإلنتاج وتصميم النظم الميكانيكية
أعضاء هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة
أحمد خيري عبد اللطيف محمد

الأ�ساتذة امل�شاركون
أحمد عبد الفتاح القيران

هند�سة الإنتاج و الت�صنيع مب�ساعدة احلا�سب
 1994اجلامعة الفنية بوداب�ست املجر

الت�صميم امليكانيكي و حتليل الإجهادات
 1967جامعة مان�ش�سرت بريطانيا

elkeran@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/elkeran
خالد عبد اهلل النفيعي

مواد  +ميكانيكا اجلوامد
 1996جامعة ليدز  +جامعة املن�صورة بريطانيا  +م�صر

kalnefay@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/kalnefaie
طالل محمد نور أبو منصور

التحكم الآيل ديناميكا املاكينات
 1986معهد رن�سلرن التقني � ،أمريكا

tabumansour@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/tabumansour
عبد السالم محمد ننجو

امليكانيكا التطبيقية والت�صميم
 1995جامعة مرييالند امريكا

enf3003@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/enf3003
عبد الغفار أزهري الجاوي

akabdellatif@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/akabdellatif
حسن سيد هدية

hedi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ hedi
حمزة ديكن

hdiken@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ hdiken
عبد الملك علي الجنيدي

aljinaidi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aljinaidi
عبد الملك عباس أبو خشبة

هند�سة الإنتاج
 1978جامعة �سالفورد بريطانيا

abukhashaba@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/abukhashaba
مهمت مكرمين أكيورت

الأنظمة امليكانيكية امليكانيكا التطبيقية
 1969جامعة بولدر امريكا

makyurt@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ makyurt
محمود محمد عبد ربه

mabd_rabou@ kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mabd_rabou
مصطفى عباس حامد

امليكانيكا التطبيقية
 1981جامعة كاروالينا اجلنوبية امريكا
moshamed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/moshamed
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اللدونة امليكانيكية التطبيقية
 1988جامعة مان�ش�سرت بريطانيا

امليكانيكا التطبيقية �إهتزازات املاكينات
 1985جامعة وا�شنطون امريكا

هند�سة الإنتاج تقنية الت�صنيع
 1993جامعة برافورد بريطانيا

saadaldousari@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/saadaldousari
سعيد أحمد عسيري

�إهتزازات املاكينات امليكانيكا التطبيقية
 2003جامعة مرييالند امريكا

saeed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/saeed
هيثم عبد اهلل بوقس

الت�صميم امليكانيكي  ،امليكانيكا التطبيقية
 1994جامعة و�سكن�س مادي�سون امريكا
hbogis@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/hbogis

املحا�ضرون
محمد صالح عبد الواحد

�ضبط اجلودة
 2006جامعة املن�صورة م�صر

ms-wahed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ ms-wahed

امليكانيكا التطبيقية ديناميكا الإهتزازات
 1993جامعة مي�شيغان �آن �آربر امريكا

a_aljawi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/a_aljawi

الأ�ساتذة امل�ساعدون
إسماعيل محمد رشاد نجار

القيا�سات و �ضبط اجلودة
 2003جامعة واريك بريطانيا

rearearow@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ rearearow
خالد هزاع المعطاني

الت�صميم و الت�صنيع با�ستخدام احلا�سب الآيل
 2009جامعة مريالند امريكا

khalidalmitani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/khalidalmitani
رضوان محمد القاسمي

امليكانيكا التطبيقية و الروبوت
 2006جامعة جنوب فلوريدا امريكا

ralqasemi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ralqasemi

كلية الهندسة

الت�صميم امليكانيكي هند�سة القطارات
 1995جامعة القاهرة  +جامعة �آخن التكنولوجية
م�صر � +أملانيا

الت�صميم امليكانيكي  ،امليكانيكا التطبيقية
 2000جامعة و�سط فلوريدا امريكا

سعد محمد الدوسري
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هندسة التعدين
اتصاالت القسم

جهة الإت�صال  :رئي�س الق�سم
جدة 21589
�ص ب 80204
ت 	)02( 6402000 :حتويلة 68072 :ف )02( 6952184 :حتويلة68071 :
eng-mine@kau.edu.sa

النشأة
عام 1975م

اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� )155ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم (هند�سة التعدين)
مقررات الق�سم ( االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة 71
م

كلية الهندسة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

هـ �ص256
هـ م ق 290
هـ مد 201
هـ مد 202
هـ مد 371
�ض ثر201
هـ ت 300
هـ ت 301
هـ ت 302
هـ ت 303
هـ ت 311
هـ ت 312
هـ ت 322
هـ ت 323
هـ ت 330
هـ ت 342
هـ ت 390
هـ ت 401
هـ ت 402
هـ ت 422
هـ ت 423
هـ ت 451
هـ ت 499

�إدارة هند�سية
ميكانيكا املوائع
ميكانيكا هند�سية (ال�سكون)
مقاومة املواد
م�ساحة
الجيولوجيا الطبيعية
خ�صائ�ص اخلامات املعدنية

املجموع

�أ�سا�سيات هند�سة التعدين والفلزات

تطبيقات التعدين احلقلية
نظم العمليات التعدينية
ميكانيكا ال�صخور
احلفر والتفجري فى املناجم
هند�سة املناجم ال�سطحية
هند�سة املناجم حتت ال�سطحية
نقل وتداول اخلامات
معاجلة اخلامات املعدنية
التدريب ال�صيفي
م�ساحة املناجم
اقت�صاديات التعدين والفلزات
التهوية وال�سالمة فى املناجم
قوانني و تخطيط �إدارة املناجم

ا�ستخال�ص الفلزات و�إنتاج ال�سبائك

م�شروع التخرج

ال�ساعات
املعتمدة

2
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
4
3
4
71

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ �ص  ، 202هـ �ص 255
ف  ، 281ر 202
ف 281
هـ مد 201
ر 202
-------�ض ثر 201
�ض ثر  ، 201هـ مك 102
هـ �ص ، 200هـ ت 301
ر  ، 204ر  ، 205هـ �ص 202
هـ ت  300هـ مد 202
هـ ت  ، 301هـ ت 311
هـ ت  ، 303هـ ت 301
هـ ت  ، 301هـ ت 303
هـ ت  ، 303هـ ت  ، 322هـ ك 251
هـ ت  301ك 281
هـ ت � 120 + 302ساعة
هـ ت  301هـ مد 371
هـ ت  301هـ �ص 255
هـ ت  ، 323هـ م ق 290
هـ ت  401هـ ت  ، 390هـ �ص 256
هـ ت  301هـ ت 342
هـ ت  ، 330هـ ت  ، 402هـ ت ، 423
هـ ت 451
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هندسة التعدين
مقررات اختيارية ( )6وحدات من املقررات املدرجة يف جدول املقررات االختيارية لق�سم هند�سة التعدين
مقررات اختيارية
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

هـ ت 405
هـ ت 411
هـ ت 412
هـ ت 421
هـ ت 424
هـ ت 425
هـ ت 433
هـ ت 441
هـ ت 452
هـ ت 470
هـ ت 471
xxxxx

تطبيقات احلا�سب فى هند�سة التعدين
والفلزات
ميكانيكا ال�صخور التجريبية
تفجري ال�صخور
هند�سة الأنفاق
بيئة املناجم
حتليل بيانات التعدين والفلزات
طرق حتليل اخلامات
معاجلة اخلامات التطبيقية
ميتالورجية امل�ساحيق
مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة التعدين
مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الفلزات
مقرر من خارج الق�سم

ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ ك 201
هـ ت 311
ف  ، 202ك 281
هـ ك 201
ك 281
هـ ك 201
ك 281
هـ ت 342
ك 281
هـ ك 201
هـ �ص 255
مواافقة املر�شد

توصيف المقررات

هـ ت  300خ�صائ�ص اخلامات
روا�سب اخلامات املعدنية االقت�صادية (ن�ش�أتها و�أنواعها وخ�صائ�صها) ،اخلامات
االقت�صادية فى اململكة العربية ال�سعودية ،الرتاكيب الأولية والثانوية لروا�سب اخلامات،
�أ�شكال تواجدات الروا�سب املعدنية حتليل امل�سائل التعدينية بر�سم اخلرائط اجليولوجية
وا�ستنباط احللول تطبيقات احلا�سب االىل يف خ�صائ�ص اخلامات املعدنية.
متطلبات �سابقة� ،ض ثر 201

هـ ت  302تطبيقات التعدين احلقلية
تطبيقات ميدانية يف احد احلقول التعدينية ملدة �أ�سبوعني ب�إ�شراف �أ�ساتذة الق�سم
لإجراء التطبيق يف مو�ضوعات تنفيذ الإعمال التعدينية ( الإعمال امل�ساحية يف جوف
املنجم  ،التفجري  ،التحميل  ،النقل) ودرا�سة االتزان وتقدمي الطالب تقريرا علميا.
متطلبات �سابقة ،هـ ت  ،301هـ �ص 200
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هـ ت  311ميكانيكا ال�صحور
اخلوا�ص الطبيعية وامليكانيكية لل�صخور ،حتليل الإجهادات واالنفعاالت
وتوزيعها حول الفتحات املنجمية ،معايري ف�شل ال�صخور� ،سلوك الت�شوه
بال�صخور ،مقدمة فى ثبات امليول ،ال�سلوك الكتلي وعدم اال�ستمرارية
لل�صخور ،التق�سيم اجليولوجي والهند�سي لل�صخور ،التجارب املعملية
لل�صخور ،تطبيقات احلا�سب الآيل فى ميكانيكا ال�صخور.
متطلبات �سابقة ،هـ ت  ، 300هـ مد 202
هـ ت  312احلفر والتفجري يف املناجم
تطبيقات احلفر بال�صخور ،نظرية احلفر ،ميكانيكية احلفر ،قابلية احلفر
�أنواع احلفر ، ،ماكينات احلفر� ،سكاكني احلفر� ،سوائل احلفر ،تطبيقات
احلا�سب االىل يف هند�سة احلفر ،خ�صائ�ص املتفجرات ،النوا�سف امل�ساعدة،
تخرمي ثقوب الن�سف ،القطع ،ت�صميم دوائر التفجري ،تطبيقات احلا�سب يف
احلفر والتفجري.
متطلبات �سابقة ،هـ ت  ، 301هـ ت 311

كلية الهندسة

هـ ت � 301أ�سا�سيات هند�سة التعدين والفلزات
و�صف خمت�صر للأوجه الرئي�سية ال�ستخراج املعادن من الق�شرة الأر�ضية ي�شمل ما
يلي� :أهمية املعادن و�أن�شطة التعدين القدمية والإنتاج احلايل واالحتياطي  -املناجم
املنتجة وامل�صاهر املتخ�ص�صة  -التنقيب عن املعادن ،تقدير مكامن اخلامات املعدنية،
ت�صنيف الروا�سب املعدنية ودرجات معادنها والبيئة امل�صاحبة -طرق التعدين
ال�سطحي واجلويف ،معدات التعدين يف ال�سطح وجوف الأر�ض والطرق املطورة-
امل�صطلحات امل�ستخدمة -عمليات احلفر والتفجري والدعم ونقل اخلام  -التهوية
ال�سالمة يف املناجم  -مراحل تطوير املنجم و�إعداده للإنتاج التجاري ،تخطيط
الإنتاج واملعاجلة والت�أثري البيئي -معاجلة اخلامات املعدنية وتركيز معادنها -ال�صهر
والتنقية وا�ستخال�ص الفلزات – تطبيقات احلا�سب الآيل يف التعدين والفلزات.
متطلبات �سابقة� ،ض ثر  ، 201هـ مك 102

هـ ت  303نظم العمليات التعدينية
التطبيقات احل�سابية حلل م�سائل �أدارة و اتخاذ القرار يف العمليات التعدينية
لتحقيق الأهداف املخطط لها  ،ا�ستخدام الربامج احلا�سوبية مثل جداول
الإك�سل حلل م�شاكل بحوث العمليات يف الأعمال التعدينية � ،سيتم درا�سة
تقنيات بحوث العمليات مثل الربجمة اخلطية و تخطيط امل�شروعات و املحاكة
ب�أ�سلوب املونت كارلو و تطبيقاها مبا يتنا�سب مع م�شكالت �صناعة التعدين.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،202ر ،204ر205
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هندسة التعدين
هـ ت  322هند�سة املناجم ال�سطحية
حا�ضر وم�ستقبل املناجم ال�سطحية ،البحث والتنقيب ،التقييم الأويل ،تخطيط
وت�صميم املناجم املك�شوفة واملحاجر ،العمليات املوحدة لال�ستغالل مت�ضم ًنا
التنقيب والتفجري والتعبئة والتحميل والنقل� ،..إلخ� ،أعمال مكملة �أخرى،
تنظيمات �إدارية واقت�صادية ،تطبيقات احلا�سب الآيل يف املناجم ال�سطحية
متطلبات �سابقة ،هـ ت  ، 301هـ ت 303
هـ ت  323هند�سة املناجم حتت ال�سطحية
م�صطلحات املناجم حتت ال�سطحية ،االعتبارات اجليولوجية ،مراحل التوقع
واال�ستك�شاف ،مراحل التجهيز واال�ستخراج ،احلفر والتفجري يف املناجم حتت
ال�سطحية ،عمليات التحميل والنقل فى املناجم حتت ال�سطحية� ،أنواع تدعيم
ال�سقف ، ،طرق التعدين حتت ال�سطحية املختلفة ،اختيار الطريقة املنا�سبة،
تطبيقات احلا�سب يف املناجم حتت ال�سطحية
متطلبات �سابقة ،هـ ت  ،301هـ ت303
هـ ت  330نقل وتداول اخلامات
نبذة عن املبادئ الأ�سا�سية للتطبيقات امليكانيكية ،نبذة عن نقل املواد
واخلامات وت�صنيف �آالت ومعدات املناجم ال�سطحية ومناجم باطن الأر�ض
 ،مقدمة موجزة عن عوامل ت�صميم واختبار �آالت العمل يف املناجم املختلفة،
والعمليات الالحقة لنقل اخلام املفتت وت�شمل حتميل اخلام يف الناقالت
وال�سيور والقاطرات ورفعه �إىل �سطح الأر�ض وتو�صيله وتفريغه يف مركز
معاجلة اخلام ،وا�ستخدام احلا�سب الآيل فى ت�صميم و�سائل لنقل اخلام فى
املناجم.
متطلبات �سابقة ، 303 ،هـ ت  ، 322هـ ك 251
هـ ت  342معاجلة اخلامات املعدنية
مقدمة لعلم معاجلة اخلامات املعدنية ،كفاءة عمليات االنف�صال والرتكيز
واالتزان امليتالورجي ،عمليات التك�سري والطحن والت�صنيف ،اختيار العينات،
الت�صنيف بوا�سطة املناخل ،الرتكيز بفروق الكثافة والطرق املغناطي�سية
والكهرو�ستاتيكية وا�ستخدام الأو�ساط الثقيلة� ،إزالة املاء والنفايات� ،أمثلة
بيانية للعمليات املتتالية يف معاجلة وتركيز اخلامات بتطبيقات احلا�سب
الآيل ،نبذة عن معاجلة املعادن بطريقة التعومي.
متطلبات �سابقة : ،هـ ت  ، 301ك 281

كلية الهندسة

هـ ت  390التدريب ال�صيفي (� 10أ�سابيع)
يتم التدريب العملي حتت �إ�شراف ع�ضو هيئة تدري�س ويقدم الطالب يف نهاية
التدريب تقري ًرا عن �إجنازاته خالل التدريب �إ�ضاف ًة �إىل املتطلبات الأخرى
التي يحددها الق�سم.
متطلبات �سابقة ،هـ ت � + 302إكمال � 120ساعة
هـ ت  400برنامج العمل التعاوين
يتم التدريب العملي التعاوين يف جهة من القطاع الهند�سي حتت �إ�شراف ع�ضو
هيئة تدري�س ويقدم الطالب تقري ًرا عن �إجنازاته خالل التدريب �إ�ضاف ًة �إىل
املتطلبات الأخرى التي يحددها الق�سم وي�ستمر التدريب خالل فرتة مت�صلة ال
أ�سبوعا ،تت�ضمن ف�ص ًال �صيف ًيا وف�ص ًال درا�س ًيا.
تقل مدتها عن ً � 26
متطلبات �سابقة� ،إكمال  125وحدة

هـ ت  401م�ساحة املناجم ()1
ال�شبكات املثلثية  ،امل�ضلعات حتت ال�سطحية ،ربط م�ضلع حتت �سطحي ب�شبكة
مثلثات ،نظرية الأخطاء واالحتماالت ،تطبيقات احلا�سب الآيل فى حتليل
البيانات امل�ساحية ور�سم اخلرائط املنجمية ،التطبيقات امل�ساحية فى �إعداد
املناجم واملحاجر من �أجل اال�ستغالل الأمثل لروا�سب اخلامات .تطبيقات
احلا�سب االىل فى م�ساحة املناجم.
متطلبات �سابقة ،هـ ت  ، 301هـ مد 371
هـ ت  402اقت�صاديات التعدين والفلزات
مقدمة عامة :الإطار االقت�صادي ،املعادن االقت�صادية -امل�صادر واالحتياطي
والأبحاث والطلب عليها واال�ستهالك والتدوير والنفاد ودورها يف النمو
االقت�صادي -تقديرات حجم مكمن اخلام ودرجات معادنه و�أ�سعار مبيعاته-
تطبيق قوانني النظرية االقت�صادية ،الفائدة ،الت�ضخم وم�ؤ�شرات التكاليف
 تقدير تكاليف تطوير املنجم و�إعداده للإنتاج التجاري ،وتكاليف الت�شغيلوالإنتاج  -ت�شكيل التدفق النقدي ،ال�ضرائب والإعفاءات ،وح�ساب الربحية
 حتليل �إح�صائي للبيانات احل�سابية مل�شاريع التعدين با�ستخدام اجلداولالإلكرتونية للحا�سب الآيل
متطلبات �سابقة ،هـ ت  ، 301هـ �ص 255
هـ ت  405تطبيقات احلا�سب االىل فى التعدين والفلزات
الت�صميم الهند�سي للمناجم ال�سطحية و حتت ال�سطحية با�ستخدام احلا�سوب
 ،تقدير االحتياطيات با�ستخدام برامج الأوتوكاد و �أخرى متخ�ص�صة ،
تقدير اتزان املن�ش�آت املنجمية حتت و فوق �سطح الأر�ض با�ستخدام النمذجة
الريا�ضية  ،منذجة و اختبار دوائر التهوية باملناجم حتت ال�سطحية  ،ا�ستخدام
جداول الإك�سل يف اختبارات املردود االقت�صادي للم�شاريع التعدينية  ،حماكاة
�أداء وحدات تركيز اخلامات املعدنية و ا�ستخال�ص الفلزات با�ستخدام الربامج
التجاري.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 201
هـ ت  411ميكانيكا ال�صخور التطبيقية
قيا�سات مقاومة ال�صخور احلقلية وحتليلها ،ت�صميم وتدعيم وتقوية الفتحات
املنجمية ،ا�ستقرار �أ�سقف املناجم وت�صميم الأعمدة ،تقييم املخاطر
ال�صخرية ،ت�صميم ومراقبة وحماية امليول ،تطبيقات احلا�سب الآيل يف
ميكانيكا ال�صخور التطبيقية.
متطلبات �سابقة ،هـ ت 311
هـ ت  412تفجري ال�صخور
املبادئ الأ�سا�سية لتفتيت وتك�سري ال�صخور ،خوا�ص مقاومة ال�صخور
للتك�سري ،خ�صائ�ص املتفجرات ،املتفجرات عالية ال�شدة ،النوا�سف امل�ساعدة،
فتيل الأمان ،الإ�شعال الكهربائي ،فتيل انفجاري ،بوادئ ومكربات ،الإ�شعال
املتتابع ،اال�ستخدام العملي للمتفجرات ،تخرمي ثقوب الن�سف ،القطع،
نظريات الن�سف ،الن�سف يف الأنفاق والأعمال الرئي�سية الأخرى ،تطور التقنية
فى التفجري التتابعى  ،تطبيقات احلا�سب فى تفجري ال�صخور
متطلبات �سابقة : ،ف  ، 202ك 281
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هندسة التعدين
 421هند�سة الأنفاق
ت�صنيف الأنفاق ،الدرا�سات الأولية وت�شمل :النواحي االقت�صادية والنواحي
اجليولوجية وت�أثريها على �شق الأنفاق ،العوامل امل�ؤثرة على �إن�شاء الأنفاق،
حتليل الأحمال على النفق واملن�ش�آت حتت ال�سطحية� ،ضغط ال�صخور ،ح�سابات
الأحمال الر�أ�سية والأفقية والتحتية با�ستخدام احلا�سب الآيل ،النواحي التقنية
والطرق املختلفة يف �إن�شاء الأنفاق وت�شمل الطرق امل�ستخدمة يف �شق الأنفاق
يف ال�صخور �شديدة ال�صالبة واملتو�سطة وال�ضعيفة ،وحتت الأنهار والبحريات
وامل�شكالت املتعلقة بذلك.
متطلب �سابق ،هـ ك 201ه
هـ ت  422التهوية وال�سالمة يف املناجم
مقدمة عامة :طبيعة و�أهمية التهوية يف املناجم ،م�صادر احلرارة والرطوبة
يف املناجم ،التحكم يف درجات احلرارة ون�سبة الرطوبة و�أنظمة التربيد يف
املناجم� ،سريان الغازات خالل الطبقات ،الت�أثريات الف�سيولوجية واحلدود
امل�سموح بها ،م�صادر الغبار وطرق �إخماده ،احلرائق والإنفجارات داخل
املناجم ،التحكم يف تهوية املناجم بتطبيقات احلا�سب الآيل ،ت�أثري التهوية
الطبيعية على نظام التهوية ،درا�سة التحكم يف ت�صريف املياه من داخل املنجم
ومعاجلتها وطرق اال�ستفادة منها
متطلبات �سابقة ،هـ ت  ، 323هـ م ق 290
هـ ت  423قوانني وتخطيط و�إدارة املناجم
الت�صميم والتخطيط على املدى القريب والبعيد للعمليات التعدينية ال�سطحية
والتحت �سطحية ،وكذلك ل�شبكة الربط ال�سطحي والتحت �سطحي ،اختيار
املعدات وطريقة التعدين املنا�سبة ال�ستخراج خام معني ،الت�أدية املثلى لقطع
وحت�شيه اخلام ،تخطيط وجدولة التجهيز والإنتاج ،اختيار وحدة تركيز
اخلام املنا�سبة ،تقدير التكلفة الثابتة واملتحركة لر�أ�س املال و�إنتاجية املنجم،
مراجعة موجزة ملبادئ بحوث العمليات وتطبيقاتها ،ا�ستخدام وتطبيق
الربامج واجلداول احلا�سوبية يف تخطيط املناجم ،ت�صميم الهيكل الإداري يف
ال�صناعات التعدينية احلديثة ،التن�سيق والتحكم يف م�سرية العمل واالهتمام
بالعالقات الإن�سانية يف قطاع التعدين.
متطلبات �سابقة : ،هـ ت  ، 401هـ �ص 256
هـ ت  424بيئة املناجم
درا�سة التلوث الناجت من ال�صناعات التعدينية من غبار و�أتربة وغازات ت�أثري
التعدين على البيئة ،.الغطاء النباتي ،الت�ضاري�س ،الهواء ،املاء ،ال�ضو�ضاء،
التحكم يف التلوث :التخطيط ،الطرق ،العالقات العامة� ، ،إعادة ت�سوية ملنطقة
التعدين لتكون �آمنة ومفيدة  ،مراعاة قوانني الأمن وال�سالمة يف املناجم.
متطلبات �سابقة ،ك 281

هـ ت  451ا�ستخال�ص الفلزات و�إنتاج ال�سبائك
ا�ستخال�ص احلديد با�ستخدام الفرن العايل وطرق االختزال املبا�شر� ،صناعة
ال�صلب بالطرق املتقطعة وامل�ستمرة ،ا�ستخال�ص الفلزات الغري حديدية مثل
الأملونيوم والنحا�س والتيتانيوم واليورانيوم واملنجنيز ،تنقية الفلزات  ،ال�صهر
والتجمد ،حول ت�صميم بع�ض الوحدات ودور ظواهر االنتقال فى عمليات
الفلزات ،مواقع وترتيب م�صانع �إنتاج الفلزات وال�سبائك ،اقت�صاديات
الإنتاج ،التحكم يف التلوث ،ا�سرتجاع احلرارة املفقودة� ،إنتاج ال�سبائك
ودرا�سة موا�صفاتها.
متطلبات �سابقة ،ك 281
هـ ت  452ميتالورجيا امل�ساحيق
مقدمة وتاريخ ميتالورجيا امل�ساحيق ،طرق احل�صول على امل�ساحيق املعدنية
وخوا�صها ،تكنولوجيا كب�س امل�ساحيق  ،نظرية تلبيد م�ساحيق املعادن
وال�سبائك وتطبيقاتها  ،اخلوا�ص امليكانيكية للمنتجات ،الفح�ص وطرق
اجلودة للمنتجات ،اخلوا�ص واملجاالت التطبيقية لبع�ض نظم امل�ساحيق.
متطلبات �سابقة : ،ك 281
هـ ت  470مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة التعدين
موا�ضيع خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات
الق�سم الدقيقة  ،وما ي�ستجد من تطور التقنية يف هند�سة التعدين
متطلبات �سابقة ،هـ ك 201
هـ ت  471مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الفلزات
موا�ضيع خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات
الق�سم الدقيقة  ،وما ي�ستجد من تطور التقنية يف هند�سة التعدين.
متطلبات �سابقة ,هـ �ص 255
هـ ت  499م�شروع البكالوريو�س
مناق�شة اختيار مو�ضوع امل�شروع� ،أهداف امل�شروع ،م�سح �أدبي عام للمو�ضوع،
و�ضع اخلطة واجلدول الزمني ،جمع البيانات والتجارب املعملية ،تنظيم
البيانات ،حتليل النتائج ،عـر�ض النتائج والبيانات �أو املعلومات على امل�شرف
على امل�شروع ،كتابة التقرير املبدئي ،عمل التعديالت الالزمة للتقرير املبدئي،
�إخراج التقرير النهائي.
متطلبات �سابقة ،هـ ت  ، 330هـ ت342

كلية الهندسة

هـ ت  425حتليل بيانات التعدين والفلزات
مقدمة ملبادئ الإح�صاء ،املتغريات الع�شوائية ،انتقاء العينات والتوزيع،
طرق التحليل الإح�صائي ،مبادئ الإح�صاء اجليولوجي ،قاعدة (كريكنج)،
العالقة بني احلجم والتباين ،التمثيل بالإح�صاء اجليولوجي يف املناجم
والتنقيب وحتديد امتدادات اخلام وتقدير حجمه وكميته ،تطبيقات الإح�صاء
اجليولوجي با�ستخدام احلا�سب الآيل ،طرق التنب�ؤ وتطبيقاتها يف هند�سة
املناجم.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 201

هـ ت  441معاجلة اخلامات املعدنية التطبيقية
الرتكيز بطريقة التعومي ،الكيميائيات امل�ضافة يف التعومي ،زاوية التما�س،
تطبيق معادلة (جيب�س) للتعومي� ،إدم�صا�ص املجمعات على �سطوح املعادن،
�أهمية (الأ�س) الهيدروجيني يف التعومي ،التن�شيط والتهبيط يف التعومي،
نظريات (الطبقة املزدوجة) ،دوائر �آالت التعومي ،تركيز خامـات احلديد
والفو�سفـات والنحا�س والر�صا�ص والزنك بالتعومي وتطبيقات احلا�سب الآيل
يف تركيز بع�ض اخلامات بالتعومي وتقنيات معاجلة اخلامات الأخرى.
متطلبات �سابقة ،هـ ت 342
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هندسة التعدين
أعضاء هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة
محمود علي محمود محمود

تك�سري ال�صخور (تفتيت)  /طرق التعدين
1984م جامعة و�ست فرجينيا امريكا

darwishmam@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mdarwish
محمود إبراهيم أبو شوك

جمال سعد عبد الحفيظ حسن

الأ�ساتذة امل�شاركون
عباس أحمد عباس فضل

اقت�صاديات املعادن �/أنظمة التعدين /تخطيط م�شاريع
التعدين/حماكاة اجلداول الإلكرتونية
1991م جامعة و�سكون�سن-مادي�سون امريكا
alfadol@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ alfadol

محمد نور بن ناهر حامد المغربي

معاجلة املعادن /ميكانيكا ال�صخور� /إدارة هند�سية
هند�سة التعدين  /ميكانيكا ال�صخور  /هند�سة ال�صخور والرتبة 1994م جامعة نوتنجهام بريطانيا
1984م البلوتكنيك – اللورين  -فرن�سا
mmaghrabi@kau.edu.sa

maboushook@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ maboushook
محمد سعد مريشيد الجهني

تخطيط و�إدارة املناجم /تعدين �سطحي
1994م جامعة و�ست فرجينيا امريكا
juhani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ mjuhani

جتهيز اخلامات – م�ساحة املناجم – معاجلة
اخلامات املعدنية
2005م �أ�سيوط م�صر

sagshassan@kau.edu.sa

www.sagshassan.kau.edu.sa
صالح احمد ابراهيم بدر

ت�صميم املناجم والنمذجة الرقمية
 2004م ،كولورادو امريكا

sabadr@kau.edu.sa

www. sabadr.kau.edu

www.kau.edu.sa/mmaghrabi

الأ�ساتذة امل�ساعدون
حسين عبدالباري احمد

تركيز وجتهيز اخلامات – اقت�صاديات املعادن
2005م فرت�سواف التقنية بولندا

hussien135@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ haahmed

كلية الهندسة
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الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
جدة 21589
�ص ب 80204
ت 	)02( 6402000 :حتويلة 68150 – 68123 :ف)02( 6952686 :
eng-ece@kau.edu.sa

النشأة

 1975م
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� )155ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم (الهند�سة الكهربائية وهند�سة احلا�سبات)
مقررات الق�سم ( االجبارية) :ال�ساعات املعتمدة 35
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

هـ ك 202
هـ ك 253
هـ �ص 256
هـ ك 300
هـ ك 301
هـ ك 311
هـ ك 321
هـ ك 331
هـ ك 360
هـ ك 499

الربجمة املح�سابية املوجهة كينونيا
قيا�سات كهربائية و�إلكرتونية
الإدارة الهند�سية
الطرائق التحليلية يف الهند�سة
الدوائر والنظم الكهربائية
�إلكرتونيات ()1
مدخل االت�صاالت
مبادئ التحكم الآيل
الت�صميم الرقمي ()1
م�شروع البكالوريو�س

3
4
2
3
3
4
4
4
4
4

املجموع

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ ك 201
هـ ك  ،301هـ �ص 331
هـ �ص 202
ر 203
هـ ك  ،250ر 204
هـ ك 250
هـ ك 301
ر  ، 204هـ ك  ،300هـ ك 301
هـ ك 311
هـ ك321هـ ك ،331هـ �ص331

35

� – 1شعبة هند�سة القوى والآالت الكهربائية
�أ  -املقررات الإجبارية لل�شعبة :ال�ساعات املعتمدة 34
م

هـ م ق 261
هـ ك 302
هـ ك 341
هـ ك 351
هـ ك 441
هـ ك 442
هـ ك 451
هـ ك 453
هـ ك 454

ديناميكا حرارية ()1
املجاالت الكهرومغناطي�سية
التحويل الكهروميكانيكي للطاقة ()1
نظم القوى الكهربائية ()1
التحويل الكهروميكانيكي للطاقة ()2
�إلكرتونيات القوى الكهربائية ()1
نظم القوى الكهربائية ()2
نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية
نظم الوقاية ومعدات القطع ()1

4
3
4
4
4
4
4
3
4

املجموع

ر  102هـ
هـ ك  ،250ر  203هـ
هـ ك 301
هـ ك 250
هـ ك  ،341هـ ك 351
هـ ك 311
هـ ك 351
هـ ك  ،351هـ �ص 331
هـ ك  ،341هـ ك 351

كلية الهندسة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

34
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ب) امل�سار التقليدي :ال�ساعات املعتمدة 11
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1

--- --

2
3

ثالثة مقررات اختيارية من املقررات يف
جدول املقررات االختيارية ل�شعبة
هند�سة القوى والآالت

هـ ك 390

التدريب ال�صيفي (� 10أ�سابيع)
املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

9
التدريب ال�صيفي
2

م

1
2

هـ ك 400
مقرر اختياري

ا�سم املقرر

املجموع

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

هـ م ق 369
هـ ك 403
هـ ك 431
هـ ك 440
هـ ك 443
هـ ك 444
هـ ك 445
هـ ك 446
هـ ك 447
هـ ك 448
هـ ك 449
هـ ك 450
هـ ك 452
هـ ك 455
هـ ك 456
هـ ك 457
هـ ك 458
هـ ك 459
هـ ك 465
هـ ك 490
هـ ك 491
هـ ك 492
--- --

حمطات قوى للمهند�سني الكهربائيني
�أجهزة و قيا�سات نظم القوى الكهربائية
نظم التحكم املتقدمة
الأمواج العابرة يف ال�شبكات الكهربائية
التحويل الكهروميكانيكي للطاقة ()3
�إلكرتونيات القوى الكهربائية ()2
ا�ستخدامات الطاقة الكهربائية
نظم نقل التيار املرتدد ذات اجلهد العايل والفائق
نظم نقل التيار امل�ستمر ذات اجلهد العايل
تخطيط ومعولية نظم القوى الكهربائية
ا�ستقرار نظم القوى
حتكم نظم القوى
تقنيات اجلهد العايل ()1
الت�شغيل االقت�صادي لنظم القوى الكهربائية
تقنيات اجلهد العايل ()2
نظم الوقاية ومعدات القطع ()2
تطبيقات احلا�سب يف نظم القوى
توزيع القدرة الكهربائية
احلا�سبات املتناهية ال�صغر للمهند�سني الكهربائيني
مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة الكهربائية
مو�ضوعات خا�صة يف القوى الكهربائية
مو�ضوعات خا�صة يف الآالت الكهربائية

1/11/11 9:49:28 AM

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

برنامج العمل التعاوين (َ � 26
�إكمال  125وحدة
8
أ�سبوعا)
 3وحدات من املقررات املدرجة يف جدول املقررات االختيارية ل�شعبة هند�سة القوى والآالت

مقررات اختيارية ل�شعبة هند�سة القوى والآالت

376

�إكمال  120وحدة

11

ج) امل�سار التعاوين :ال�ساعات املعتمدة 11
رمز و رقم املقرر

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

مقرر من مقررات الق�سم �أو الكلية �أو اجلامعة

11

ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
�2أو� 3أو4

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ م ق 261
هـ ك 253
هـ ك 331
هـ ك  ،341هـ ك 351
هـ ك 441
هـ ك 442
هـ ك  ،341هـ ك 351
هـ ك 351
هـ ك 351
هـ ك  ،351هـ �ص 331
هـ ك 441
هـ ك  ،331هـ ك 441
هـ ك351
هـ ك  ،451هـ �ص 331
هـ ك 452
هـ ك 454
هـ ك  ،332هـ ك 451
هـ ك  ،451هـ ك 453
هـ ك 360
هـ ك321هـ ك،331
هـ ك451
هـ ك441
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� – 2شعبة هند�سة الإلكرتونيات واالت�صاالت
�أ  -املقررات الإجبارية لل�شعبة
ال�ساعات املعتمدة 34
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

هـ ك 302
هـ ك 312
هـ ك 351
هـ ك 411
هـ ك 413
هـ ك 421
هـ ك 423
هـ ك 424
هـ ك 425

املجاالت الكهرومغناطي�سية
�إلكرتونيات ()2
نظم القوى الكهربائية ()1
�إلكرتونيات رقمية
الدوائر الإلكرتونية
نظرية االت�صاالت ()1
املوجات الكهرومغناطي�سية
الهوائيات وانت�شار املوجات
نظم االت�صاالت

3
4
4
4
4
4
4
3
4

املجموع

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ ك  ،250ر 203
هـ ك 311
هـ ك 250
هـ ك  ،311هـ ك 360
هـ ك 312
هـ ك  ،321هـ �ص 331
هـ ك  ،302ر204
هـ ك 423
هـ ك421هـ ك ،413هـ ك423

34

ب) امل�سار التقليدي:
ال�ساعات املعتمدة 11
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1

--- --

2
3

ثالثة مقررات اختيارية من املقررات
االختيارية ل�شعبة هند�سة
الإلكرتونيات واالت�صاالت

هـ ك 390

التدريب ال�صيفي (� 10أ�سابيع)
املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

9
التدريب ال�صيفي
2

�إكمال  120وحدة

11

ج) امل�سار التعاوين:
ال�ساعات املعتمدة 11
م

1
2

رمز و رقم املقرر

هـ ك 400
مقرر اختياري

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

برنامج العمل التعاوين (َ � 26
�إكمال  125وحدة
8
أ�سبوعا)
 3وحدات من املقررات املدرجة يف جدول املقررات االختيارية ل�شعبة هند�سة الإلكرتونيات واالت�صاالت
كلية الهندسة

املجموع

11
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مقررات اختيارية ل�شعبة هند�سة الإلكرتونيات واالت�صاالت
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

هـ ك 410
هـ ك 412
هـ ك 414
هـ ك 415
هـ ك 416
هـ ك 417
هـ ك 418
هـ ك 419
هـ ك 420
هـ ك 422
هـ ك 424
هـ ك 426
هـ ك 427
هـ ك 428
هـ ك 429
هـ ك 465
هـ ك 490
هـ ك 493
هـ ك 494
--- --

كهرومغناطي�سية متقدمة
الدوائر املتكاملة
حتليل وت�صميم الدوائر الإلكرتونية
مب�ساعدة احلا�سبات
القيا�سات و�أجهزة القيا�س الإلكرتونية
الإلكرتونيات الكمية وال�ضوئية
�إلكرتونيات الطريان
النبائط الإلكرتونية للموجات املتناهية
الق�صر والنبائط ال�ضوئية
تخطيط الدوائر املتكاملة فائقة العدد
دوائر املوجات متناهية الق�صر
ات�صاالت الأقمار ال�صناعية
الهوائيات وانت�شار املوجات
االت�صاالت الرقمية
نظرية االت�صاالت ()2
نظم وتطبيقات الرادار
معاجلة الإ�شارات الرقمية
احلا�سبات املتناهية ال�صغر للمهند�سني الكهربائيني
مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة الكهربائية
مو�ضوعات خا�صة يف االلكرتونيات
مو�ضوعات خا�صة يف االت�صاالت
مقرر من مقررات الق�سم �أو الكلية �أو اجلامعة

ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
�2أو� 3أو4

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ ك 424
هـ ك 312
هـ ك 312
هـ ك ،413هـ ك ،423هـ �ص 331
هـ ك 312
هـ ك  ،312هـ ك424
هـ ك  ،312هـ ك 423
هـ ك 312
هـ ك  ،418هـ ك 423
هـ ك  ،421هـ ك 424
هـ ك 423
هـ ك 421
هـ ك 421
هـ ك  ،413هـ ك 424
هـ ك 321
هـ ك 360
هـ ك321هـ ك331هـ
هـ ك413
هـ ك321
هـ ك 424

� - 3شعبة هند�سة احلا�سبات
�أ  -املقررات الإجبارية لل�شعبة
ال�ساعات املعتمدة 34

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

هـ ك 305
هـ ك 312
هـ ك 361
هـ ك 364
هـ ك 367
هـ ك 411
هـ ك 460
هـ ك 461
هـ ك 462
هـ ك 463

ريا�ضيات جمز�أة وتطبيقاتها
�إلكرتونيات ()2
تن�سيق احلا�سبات الرقمية
الربجمة املتقدمة
تركيب البيانات واخلوارزميات
�إلكرتونيات رقمية
الت�صميم الرقمي ()2
احلا�سبات ووحدات الت�شغيل املتناهية ال�صغر
�شبكات ات�صاالت احلا�سبات
نظم الت�شغيل

3
4
3
3
3
4
4
4
3
3

املجموع

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ ك  ،202ر  ،204هـ �ص 202
هـ ك 311
هـ ك  ،305هـ ك  ،360هـ �ص 331
هـ ك 202
هـ ك  ،305هـ ك  ،364هـ �ص 331
هـ ك  ،311هـ ك 360
هـ ك  ،360هـ ك 305
هـ ك  ،361هـ ك 460
هـ ك  ،321هـ ك 361
هـ ك  ،361هـ ك 367

34
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ب) امل�سار التقليدي
ال�ساعات املعتمدة 11
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1

--- --

2
3

ثالثة مقررات اختيارية من املقررات
املدرجة يف جدول املقررات االختيارية
ل�شعبة هند�سة احلا�سبات

هـ ك 390

التدريب ال�صيفي (� 10أ�سابيع)
املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

9
التدريب ال�صيفي
2

�إكمال  120وحدة

11

ج) امل�سار التعاوين
ال�ساعات املعتمدة 11
م

1
2

رمز و رقم املقرر

هـ ك 400
مقرر اختياري

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

برنامج العمل التعاوين (َ � 26
�إكمال  125وحدة
8
أ�سبوعا)
 3وحدات من املقررات املدرجة يف يف جدول املقررات االختيارية ل�شعبة هند�سة احلا�سبات .
11

املجموع

مقررات اختيارية ل�شعبة هند�سة احلا�سبات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

هـ ك 431
هـ ك 432
هـ ك 433
هـ ك 464
هـ ك 466
هـ ك 467
هـ ك 468
هـ ك 469
هـ ك 480
هـ ك 481
هـ ك 482
هـ ك 483
هـ ك 484
هـ ك 488
هـ ك 490
هـ ك 495
هـ ك 496
--- --

نظم التحكم املتقدمة
�أنظمة التحكم الرقمية
مقدمة يف الرابوطيات
بنية لغات الربجمة
ربط احلا�سبات
قواعد البيانات
برجمة النظم
تركيب الربامج املرتجمة
النمذجة واملحاكاة باحلا�سبات
الر�سم باحلا�سبات
مقدمة يف الذكاء اال�صطناعي

عمارة احلا�سبات املتقدمة والطرفيات احلديثة

ت�صميم الدوائر املتكاملة فائقة العدد
اللغات والآليات النظرية
مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة الكهربائية
مو�ضوعات خا�صة يف احلا�سبات
مو�ضوعات خا�صة يف التحكم الآيل

مقرر من مقررات الق�سم �أو الكلية �أو اجلامعة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
�2أو� 3أو4

هـ ك 331
هـ ك 331
هـ ك 331
هـ ك ،361هـ ك367
هـ ك  ،361هـ ك 411
هـ ك  ،367هـ ك 463
هـ ك  ،361هـ ك 367
هـ ك 367
هـ ك  ،364هـ �ص 331
هـ ك  ،364هـ ك 367
هـ ك 367
هـ ك 361
هـ ك411هـ ك460
هـ ك305هـ ك367
هـ ك321هـ ك،331
هـ ك361هـ ك ،367هـ �ص331
هـ ك ،331هـ �ص331

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة
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� - 4شعبة الهند�سة الطبية
�أ  -املقررات الإجبارية لل�شعبة
ال�ساعات املعتمدة 34
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4

هـ ك 302
هـ ك 312
�أ  321هـ
هـ ك 341

5

�أ  322هـ� ,أو ف�سيولوجي 372هـ

6
7
8
9
10

هـ ك 370
هـ ك 465
هـ ك 470
هـ ك 471
هـ ك 472

املجاالت الكهرومغناطي�سية
�إلكرتونيات ()2
علم الأحياء للهند�سة الطبية
التحويل الكهروميكانيكي للطاقة ()1
علم وظائف الأع�ضاء للهند�سة الطبية
علم وظائف الأع�ضاء للهند�سة الطبية
مبادئ الهند�سة الطبية
احلا�سبات املتناهية ال�صغر للمهند�سني
الكهربائيني
الإ�شارات والأنظمة يف الهند�سة الطبية
�أجهزة الهند�سة الطبية
نظم الت�صوير الطبي

املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

3
4
3
4

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ ك  ،250ر 203
هـ ك 311
ك  101هـ
هـ ك 301

3

�أ  321هـ

3
4
4
3
3

ف � ، 102أ  321هـ
هـ ك 360
هـ ك  ،253هـ ك  ،301هـ ك 370
هـ ك  ،312ف�سيولوجي 372هـ
هـ ك 470

34

ب) امل�سار التقليدي
ال�ساعات املعتمدة 11
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1

--- --

2
3

ثالثة مقررات اختيارية من املقررات
املدرجة يف جدول املقررات االختيارية
ل�شعبة الهند�سة الطبية

هـ ك 390

التدريب ال�صيفي (� 10أ�سابيع)
املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

9
التدريب ال�صيفي
2

�إكمال  120وحدة

11

ج) امل�سار التعاوين
ال�ساعات املعتمدة 11
كلية الهندسة

م

1
2

رمز و رقم املقرر

هـ ك 400
مقرر اختياري

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

برنامج العمل التعاوين (َ � 26
�إكمال  125وحدة
8
أ�سبوعا)
 3وحدات من املقررات املدرجة يف يف جدول املقررات االختيارية ل�شعبة الهند�سة الطبية .
املجموع

11
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مقررات اختيارية ل�شعبة الهند�سة الطبية
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6

هـ م ق 392
هـ �ص 342
ك ح  370هـ
هـ ك 411
هـ ك 431
هـ ك 473

7

هـ ك 474

8
9
10
11

هـ ك 475
هـ ك 476
هـ ك 490
هـ ك 497

12

--- --

ميكانيكا املوائع احليوية
هند�سة العوامل الب�شرية
كيمياء حيوية للهند�سة الطبية
�إلكرتونيات رقمية
نظم حتكم متقدمة
مقدمة يف الأجهزة العالجية والتعوي�ضية
ال�سالمة واملعولية وال�صيانة يف من�ش�آت
الرعاية ال�صحية
تطبيقات احلا�سب الآيل يف الهند�سة الطبية
�إدارة النظم الطبية
مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة الكهربائية
مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة الطبية
مقرر من مقررات الق�سم �أو الكلية
�أو اجلامعة

توصيف المقررات

هـ ك  201الربجمة املح�سابية املهيكلة
مقدمة للحا�سبات ،اخلوارزميات وخمططات ال�سريان الب�سيطة ،حل امل�سائل
الهند�سية والريا�ضية با�ستخدام لغة برجمة ذات توجه ريا�ضي ،مفاهيم الربجمة:
الدخل واخلرج ،التعيني ،ال�صيغ ال�شرطية ،حلقات التكرار ،الدوال والربميجات،
برجمة م�سائل عددية وغري عددية خمتارة ذات طبيعة ريا�ضية وهند�سية.
متطلبات �سابقة ،ر 101
هـ ك  202الربجمة املح�سابية املوجهة كينون ًيا
الربجمة املوجهة كينون ًيا :الطوائف والكينونات والطرائق ،الت�صميم املوجه
كينون ًيا ،هياكل البيانات الب�سيطة� ،أف�ضل املمار�سات يف الربجمة (التدوين
والتوثيق واالختبار و�إزالة الأغالط ب�صورة منظمة مهيكلة).

هـ ك � 251أ�سا�سيات الهند�سة الكهربائية
مبادئ حتليل الدوائر الكهربائية ،دوائر الثنائيات وامل�ضخمات الت�شغيلية،
املحركات واملولدات واملحوالت� ،أجهزة اجلهد العايل ،نظم القدرة والدوائر
ثالثية الطور� ،أجهزة القيا�س.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 201

1/11/11 9:49:29 AM

3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
� 2أو� 3أو4

هـ ك370
هـ �ص 341
ك  101هـ
هـ ك311هـ ك360
هـ ك 331
هـ ك470
هـ ك ،370
هـ �ص 331
هـ ك 465
هـ ك 370
هـ ك321هـ ك ،331هـ
هـ ك470
هـ ك370

هـ ك  253قيا�سات كهربائية و�إلكرتونية
القيا�سات والنظام العام للقيا�سات� ،أجهزة القيا�س التناظرية ،قيا�س القدرة
والطاقة ،قناطر دوائر التيار املرتدد وامل�ستمر ،حموالت �صور الطاقة� ،أجهزة
القيا�س الإلكرتونية� ،أجهزة القيا�س الرقمية ،مرا�سم الذبذبات (�أجهزة
عر�ض الذبذبات)� ،أجهزة الت�سجيل.
متطلبات �سابقة ،هـ ك ،301هـ �ص 331
هـ ك  300الطرائق التحليلية يف الهند�سة
اجلرب اخلطي :امل�صفوفات واملحددات ،القيم الذاتية واملتجهات الذاتية ،التحليل
املركب :التكامل يف امل�ستوى املركب وحتليل البواقي ،نظرية الر�سوم الهند�سية.
متطلبات �سابقة ،ر 203
هـ ك  301الدوائر والنظم الكهربائية
دوائر الرنني ،الدوائر املقرتنة مغناطي�س ًيا ،دوائر امل�ضخمات الت�شغيلية،
حتليل الظواهر العابرة بالطريقة التقليدية وطريقة البال�س ،حتليل فورييه مع
تطبيقه على الدوائر الكهربائية ،ال�شبكات ثنائية املنفذ
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،250ر 204
هـ ك  302املجاالت الكهرومغناطي�سية
املجاالت الكهربائية ال�ساكنة ،معادالت بوا�سون والبال�س ،التيار الكهربائي
الثابت ،املجال املغناطي�سي الثابت ،املجاالت املغناطي�سية والكهربائية املتغرية
مع الزمن ،معادالت ماك�سويل.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،250ر 203

كلية الهندسة

هـ ك � 250أ�سا�سيات الدوائر الكهربائية
الكميات الكهربائية وعنا�صر الدائرة ،قانونا كري�شوف ،حتليل احللقات
وحتليل العقد ،التحليل اجليبي يف احلالة امل�ستقرة با�ستخدام املطاورات،
نظريات وحتويالت الدوائر ،املحول املثايل ،الدوائر ثالثية الطور.
متطلبات �سابقة ،ف 102

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة
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هـ ك  303القيا�سات وا�ستخدامات الأجهزة الكهربائية
املفاهيم الأ�سا�سية للقيا�سات ،نظام القيا�سات املعمم� ،أخطاء القيا�سات،
خ�صائ�ص �أجهزة القيا�س ،التحليل الإح�صائي للأخطاء ،مر�سمة الذبذبات،
الأجهزة التناظرية مرتددة التيار وم�ستمرة التيار ،مبدالت الكميات
الفيزيائية� ،أ�سا�سيات الأجهزة الإلكرتونية ،املوهنات ،املبدالت .مك�شافات
القيمة العظمى والقيمة الو�سطى ،مك�شافات جذر متو�سط املربعات ،الأجهزة
الرقمية ،وحدات العر�ض الرقمي ،مقايي�س اجلهد الرقمية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك � ،311إح�صاء 110
هـ ك  305الريا�ضيات املجز�أة وتطبيقاتها
الدوال والعالقات واملجموعات� ،أ�سا�سيات املنطق� ،أ�ساليب الربهنة� ،أ�سا�سيات
العد (ال�سرد) ،الر�سوم الهند�سية وال�شجريات ،االحتماالت املجز�أة ،منذجة
احل�سابات� ،أنواع الدوال والعالقات ،امل�ضروبات الكارتيزية وجمموعات القدرة،
املنطق الإخباري ،جداول ال�صدق ،ال�صيغ الطبيعية ،اال�ستقراء الريا�ضي،
التعريفات املعاودة ،مبد�أ مفح�ص القطا ،التباديل ،التوافيق ،عالقات املعاودة،
الأ�شجار الثنائية ،االجتياز ،الأحداث ،االحتماالت ال�شرطية ،اال�ستقالل ،التوقع،
اللغات والقواعد والآالت حمدودة احلاالت� ،آالت تورينغ ،القابلية للح�ساب.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،202ر  ،204هـ �ص 202
هـ ك  306تقانة الهند�سة الكهربائية
جماالت �أن�شطة الهند�سة الكهربائية ،م�صادر الطاقة الكهربائية ،منابع
القدرة ،البطاريات ،املولدات ،م�صادر القدرة البديلة ،توزيع وا�ستغالل الطاقة
الكهربائية ،نبائط التبديل واحلماية .حتويل الطاقة الكهربائية ،املح�سا�سات
واملفاعالت ،الأمان الكهربائي .مبادئ القيا�سات والأجهزة واملعايري واملعايرة
الكهربائية والإلكرتونية .م�صادر �أخطاء القيا�س وحتليل البيانات املقا�سة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك0520
هـ ك � 311إلكرتونيات ()1
التو�صيل يف املعادن و�أ�شباه املو�صالت ،الو�صلة الثنائية ودوائرها ،ترانز�ستور
الو�صلة ،الرتانز�ستور جمايل الت�أثري ،الدوائر املكافئة عند الرتددات
املنخف�ضة ،امل�ضخمات الأ�سا�سية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 250

كلية الهندسة

382

هـ ك � 312إلكرتونيات ()2
التغذية املرتدة يف امل�ضخمات ،اال�ستجابة الرتددية للم�ضخمات ،امل�ضخمات
الت�شغيلية :ت�صميمها وتطبيقاتها كوحدات بنائية خطية وغري خطية ،دوائر
اجلمع والطرح والتفا�ضل والتكامل ،املحاكاة التناظرية ،املر�شحات الفعالة،
امل�ضخمات اللوغارمتية والأ�سية ،املحوالت ال�ضبطية ،دوائر ال�ضرب التناظرية،
معدالت ال�شكل املوجي ،املذبذبات اجليبية ومذبذبات املوجة املربعة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 311
هـ ك  321مدخل االت�صاالت
حتليل فورييه للإ�شارات ،الت�ضمني اخلطي :ت�ضمني ال�سعة ،الت�ضمني ذو
النطاق اجلانبي املزدوج ،النطاق اجلانبي املفرد ،حتويل الرتددات ،التوليد
والك�شف ،تعديد املقابالت بتق�سيم الرتدد ،الت�ضمني الأ�سي  ،الت�ضمني
النب�ضي  ،الت�ضمني الرقمي.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 301
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هـ ك  331مبادئ التحكم الآيل
نظم التحكم مع �أمثلة من خمتلف املجاالت ،دوال التحويل وجرب تخطيط
النظم ،حتليل اال�ستقرار (روث -هريوتز ونيكو�ست) ،ت�صميم نظم التحكم
با�ستخدام تقنيات �أ�شكال (بود) وم�سارات اجلذور.
متطلبات �سابقة ،ر  ،204هـ ك  ،300هـ ك 301
هـ ك  332الطرائق احل�سابية يف الهند�سة
التحليل العددي با�ستخدام حزم الربجميات مث ل
 ،CAD, IMSLحل املعادالت غري اخلطية ،حل النظم الكبرية من املعادالت
اخلطية ،اال�ستكمال ،تقريب الدوال ،التفا�ضل والتكامل الرقمي ،حل م�س�ألة
القيم االبتدائية للمعادالت التفا�ضلية العادية ،تطبيقات على الدوائر
الكهربائية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،201ر 204

HMATLAB, MAT

هـ ك  341التحويل الكهروميكانيكي للطاقة ()1
النبائط الكهروميكانيكية ،الدوائر املغناطي�سية ،حموالت الطاقة ،تركيب
وتطبيقات على حمركات التيار امل�ستمر ،مقدمة نوعية عن ماكينات التيار املرتدد.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 301
هـ ك  351نظم القوى الكهربائية ()1
اخل�صائ�ص الكهربائية والأداء االعتيادي خلطوط النقل ،الدوائر املكافئة
والدوائر البيانية للقدرة ،نظم الوحـدة وح�سابات الق�صر املتماثل ،اقت�صاديات
نظم القوى ،مقدمة ملعدات القطع والوقاية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 250
هـ ك � 352آالت كهربائية و�إلكرتونيات (لغري طلبة الق�سم)
�أ�سا�سيات التحويل الكهروميكانيكي للطاقة� ،آالت التيار امل�ستمر� ،آالت التيار
املرتدد� ،أ�شباه املو�صالت ،املوحدات ذات الو�صالت ،الرتانز�ستور ،مكربات
العمليات ،نظم امل�ضخمات الت�شغيلية التناظرية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 251
هـ ك  360الت�صميم الرقمي ()1
متثيل ومعاجلة املعلومات الرقمية� ،أ�سا�سيات منطق بول ،مبادئ طرائق
الت�صغري الأعظمي� ،أ�سا�سيات الوحدات الثنائية الرقمية ،وحدات املح�ساب:
وحدة احلا�سب ،وحدة الذاكرة ،وحدة الإدخال والإخراج ،الت�شغيل الأ�سا�سي
لوحدة التحكم.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 311
هـ ك  361تن�سيق احلا�سبات الرقمية
الهياكل الأ�سا�سية للمح�ساب ،طرائق النداء وبرامج الآلة ،جمموعة التعليمات
وطرائق تنفيذها ،وحدة املعاجلة املركزية ،التحكم بالربجمة الدقيقة
الإجناز ،تنظيم الإدخال والإخراج ،وحدة احلا�سب الذاكرة الأ�سا�سية،
الوحدات الطرفية ،التالحم.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،305هـ ك 360
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هـ ك  364الربجمة املتقدمة
الربجمة الهيكلية وتراكيب التحكم ،الت�صميم املنظم للربامج ،جتزيئ الربامج
ومفهوم املجال ،ا�ستخدام تراكيب بيانات عديدة وطرق برجمة خمتلفة ،التكرار
واملعاودة� ،إدارة الذاكرة� ،صحة الربامج ،الت�أكد من الربامج واختبارها.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 202
هـ ك  366املعالجات الدقيقة واملحكامات الدقيقة
مقرر �أويل يف ت�صميم النظم املبنية على املعالجات الدقيقة .ت�شتمل
املو�ضوعات على نظرة �إجمالية للمعالج الدقيق �أحادي الرقاقة ،ومفاهيم
املكونات املادية والربجمية للمح�سابات الدقيقة ،وبنية النظم ،ووحدة املعاجلة
املركزية ،والأنواع املختلفة للذاكرات الداخلية ،ومنافذ املدخالت واملخرجات،
االت�صاالت الت�سل�سلية ،القاطعات وامل�ؤقتتات املربجمة ،منوذج برجمة املحكام
الدقيق وجمموعة التعليمات ،برجمة لغة التحكم.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 360
هـ ك  367هياكل البيانات واخلوارزميات
الأفكار الأ�سا�سية للبيانات ومتثيلها يف احلا�سب (البيانات الأولية واملركبة
والدينامية) ،امل�صفوفات ،ال�سال�سل ،الأكوام ،ال�صفوف ،املت�سل�سالت اخلطية
والدائرية ،خوارزميات البحث والفرز ،تنظيم امللفات وطرق تداول معلوماتها.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،305هـ ك 364
هـ ك  370مبادئ الهند�سة الطبية
جماالت ن�شاط الهند�سة الطبية ،البحث ،التطوير والت�صميم مل�شاكل الهند�سة
الطبية ،ت�شخي�ص املر�ض والتطبيقات العالجية ،منذجة القوالب والنظم
املتكاملة ،الأ�سا�سيات الفيزيائية ،الكيميائية واحليوية للقيا�سات الطبية،املج�سات
اخلا�صة باحلركة والقوة وال�ضغط والتدفق واحلرارة ،اجلهد احليوي ،الرتكيب
الكيميائي ل�سوائل اجل�سم ،وخوا�ص املواد احليوية� ،سالمة املري�ض.
متطلبات �سابقة ،ف  102هـ� ،أ  321هـ
هـ ك  373الهند�سة اجلزئية احليوية
احلراكيات احلرارية ،التفاعالت اجلزيئية احليوية ،علوم احلركة والطاقة احليوية
للإنزميات ،الت�صميم احليوي ،النمذجة اجلزيئية ودرا�سة احلاالت ،العتاد احلربي
اخللوي� ،شبكات التفاعل احليوي ،مناذج تطبيقية وم�شروع ف�صلي.
متطلبات �سابقة� ،أحياء 321

هـ ك  400برنامج العمل التعاوين
يتم التدريب العملي التعاوين يف جهة من القطاع الهند�سي حتت �إ�شراف ع�ضو
هيئة تتدري�س ويقـدم الطالب تقرير ًا عن �إجنازاته خـالل التدريب �إ�ضافة �إىل
املتطلبات الأخرى التي يحددهـا الق�سم ،وي�ستمر التدريب خالل فرتة مت�صلة
تت�ضمن ف�ص ًال �صيفي ًا وف�ص ًال درا�سي ًا.
متطلبات �سابقة� ،إكمال  125وحدة
هـ ك � 403أجهزة وقيا�سات نظم القوى الكهربائية
�أ�س�س القيا�سات يف دوائر التيار امل�ستمر واملرتدد ،مقيا�س معامل القدرة،
مقيا�س الرتدد� ،سنكرو�سكوب (ك�شاف التزامن) ،قيا�س املقاومة الأر�ضية،
قيا�س املركبات املتماثلة ،حملل املوجه وحملل الت�شوه التوافقي ،حموالت
الأجهزة (حمول الفولطية وحمول التيار واملحول ال�سعوي للفلطية) ،حتديد
�أماكن الأعطال يف الكابالت الكهربائية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 253
هـ ك  404معمل نظم القدرة
ي�شتمل هذا املعمل على التجارب التالية:
دائرة التحكم البوابي للثايري�ستور ،دائرة �أحادية الطور ن�صف موجية مرتددة
�أو م�ستمرة التيار ذات �أحمال مقاومية وحثية ،دائرة �أحادية الطور مكتملة
املوجة مرتددة �أو م�ستمرة التيار ذات �أحمال مقاومية وحثية ،دائرة ثالثية
الطور م ;jlgmاملوجة �أو ن�صف موجية مرتددة �أو م�ستمرة التيار ذات حمل
حثي وحمكام للجهد مرتدد التيار �أحادي الطور.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  351وموافقة الق�سم
هـ ك  405معمل الآالت
ظاهرة دائرة الق�صر� ،سريان الأحمال ،تتابع الأطوار ،اال�ستقرارية العابرة،
ا�ستعادة اجلهد ،حموالت التيار ،احلماية من التيارات العالية ،احلماية
التفا�ضلية واحلماية عن بعد.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  341وموافقة الق�سم
هـ ك  410كهرومغناطي�سية متقدمة
دالة جرين وتطبيقاتها ،نظريات الكهرومغناطي�سية (الثنائية ،التفرد� ،صور
امل�صادر ،التعاك�سية ،التفاعلية ،التكاف�ؤ احلجمي وال�سطحي واحلثي) ،الت�شتت
من ال�سطوح امل�ستوية والأ�سطوانية ،املعادالت التكاملية وطريقة العزم ،توزيع
التيار على الهوائي ثنائي القطب واحليود من فتحة ،انت�شار املوجات يف
الغالف الأيوين للأر�ض.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 424
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هـ ك  374التجريب وحتليل البيانات يف الرعاية ال�صحية
الإح�صاءات الو�صفية ،االحتماالت الأولية ،املتغريات الع�شوائية املتقطعة
واملت�صلة وتوزيعاتها ،اختبار الفرو�ض املتعلقة باملتغريات املت�صلة وال�صنفية
(اال�سمية والرتتيبية) ،املعاجلات مبتدئة من اثنتني ف�أكرث ،االنحدار اخلطي،
حتليل بيانات البقائية ،ت�صميم التجارب الإكلينيكية (ال�سريرية) ،حجم
واختيار العينات ،اختيار و�إعداد الأجهزة وترتيب قواعد وبروتوكوالت التجريب،
املعايري الإكلينيكية جلمع البيانات التنظيم والتلخي�ص والتحقيق واال�ستيثاق،
معاجلة العينات الطبية ،النقل والتخل�ص ،التعقيم والتطهري والتنظيف.
تطبيقات الأ�ساليب الإح�صائية الأ�سا�سية يف حتليل بيانات الأنواع املختلفة
للتجارب الهند�سية ،جتارب حيوية ودرا�سات �إكلينيكية ،م�شروع ف�صلي.
متطلبات �سابقة� ،أحياء� ، 321إح�صاء 110

هـ ك  390التدريب ال�صيفي
يتم التدريب ال�صيفي حتت �إ�شراف ع�ضو هيئة تدري�س ويقدم الطالب يف نهاية
التدريب تقرير ًا عن �إجنازاته خالل التدريب �إ�ضافة �إىل املتطلبات الأخرى
التي يحددها الق�سم.
متطلبات �سابقة� ،إكمال  120وحدة
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هـ ك  411الإلكرتونيات الرقمية
التحويل يف النبائط الإلكرتونية ،بوابات الدوائر املتكاملة ،املهتزات،
ال�سجالت ،النبائط املقرنة بال�شحنة ،الذاكرات ،املغريات من رقمي �إىل
قيا�سي ومن قيا�سي �إىل رقمي.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،311هـ ك 360

هـ ك  419تخطيط الدوائر املتكاملة فائقة العدد
التجزيئ ،التخطيط القاعدي ال�شرائحي وغري ال�شرائحي ،التخطيط القاعدي
املقيد واحلر ،الت�سكني الإن�شائي والإعادي ،حتديد امل�سالك �أحادي الطبقة
ومتعدد الطبقات ،الت�ضاغط.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 312

هـ ك  412الدوائر املتكاملة
التقنيات �أحادية ال�صبة ،عمليات �إنتاج الدوائر امل�سطحة ،منو البلورات ،النمو
االبيتاك�سي ،الزرع الأيوين ،االنت�شار ،الأك�سدة ،املعدنة ،احلفر الت�صويري،
تقنيات دوائر ترانز�ستورات ثنائية الو�صلة والرتانز�ستورات املعدنية،
الأوك�سيدية �شبه املو�صالتية ،حتليل وت�صميم الدوائر املتكاملة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 312

هـ ك  420دوائر املوجات متناهية الق�صر
حتليل وتطبيقات خطوط النقل امل�ستوية ،املر�شحات ،مانعات التيار امل�ستمر،
املزدوجات ،اخلالطات – امل�شعات.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،312هـ ك 423

هـ ك  413الدوائر الإلكرتونية
�سلوك الرتانز�ستورات عند الرتددات العالية ،حتليل وت�صميم الدوائر
الإلكرتونية امل�ستخدمة يف نظم الإلكرتونيات ونظم االت�صاالت.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 312
هـ ك  414حتليل وت�صميم الدوائر املتكاملة مب�ساعدة احلا�سب
حماكاة الدوائر الكبرية العدد ،و�ضع معادالت ال�شبكة ،طرق حل املعادالت
اجلربية غري اخلطية بطرق الإعادة ،احللول الرقمية للمعادالت التفا�ضلية،
حتليل وت�صميم الدوائر التناظرية والرقمية كبرية العدد جد ًا ،التحليل والت�صميم
مب�ساعدة احلا�سب مع الرتكيز على م�ضخمات الدوائر ذات الأداء العايل.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 312
هـ ك  415القيا�سات و�أجهزة القيا�س الإلكرتونية
�أجهزة القيا�س الإلكرتونية ،القيا�سات عند الرتددات العالية واملوجات الدقيقة،
قيا�س الزمن ،الرتدد ،القيا�س الطيفي للإ�شارات ،القيا�سات الرقمية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،413هـ ك  ،423هـ �ص 331
هـ ك  416الإلكرتونيات الكمية وال�ضوئية
�أ�سا�سيات نظرية امليكانيكا الكمية ،نظرية احلزم للمواد ال�صلبة ،الطرائق
التقريبية ،الطرائق الإح�صائية والديناميكية احلرارية ،اخلوا�ص �شبه التو�صيلية
واملغناطي�سية والكهربائية وال�ضوئية للمواد ال�صلبة ،الليزر والنبائط وتطبيقاتها.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 312
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هـ ك � 417إلكرتونيات الطريان
نظم راديو الطائرات ،النظم املالحية للطائرات ،نظم التحكم يف الطريان،
�أجهزة قيا�س الطريان.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،312هـ ك ،424
هـ ك  418النبائط الإلكرتونية للموجات املتناهية الق�صر
والنبائط ال�ضوئية
نبائط املوجات املتناهية الق�صر وال�ضوئية :ثنائي جن – ثنائي TRAPATT
� IMPATT ،MESFETصمامات املوجات املتحركة ،املاجنيرتون ،ليزر املوادال�صلبة ،الثنائي امل�شع لل�ضوء ،وتطبيقات النبائط يف املذبذبات وامل�ضخمات.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،312هـ ك 423

هـ ك  421نظرية االت�صاالت ()1
دوال االرتباط والكثافة الطيفية ،نظرية الإ�شارات الع�شوائية :املتغريات
الع�شوائية املت�صلة واملتقطعة ،حتويالت املتغريات الع�شوائية ،العمليات
الع�شوائية ال�ساكنة ،املتو�سطات الزمنية والعمليات ال�صامدة ،الكثافة الطيفية
للقدرة للعمليات الع�شوائية ال�ساكنة ،ن�سبة الإ�شارة لل�ضو�ضاء واحتمال اخلط�أ،
�سعة النطاق املكافئة لل�ضو�ضاء ،امل�ستقبالت املثلى :الك�شف عن النب�ضات
واملر�شحات املوائمة ،ت�شوه الإ�شارات �أثناء الإر�سال وت�سويتها ،ال�ضو�ضاء يف
نظم الت�ضمني اخلطية والأ�سية ،نظم ت�ضمني املدونات النب�ضية :التكمية
املنتظمة وغري املنتظمة ،ال�ضو�ضاء يف نظم  ،PCM, DPCM, DMال�ضو�ضاء
يف نظم الت�ضمني النب�ضي.
متطلبات �سابقة ،321 ،هـ �ص 331
هـ ك  422ات�صاالت الأقمار ال�صناعية
تاريخ الأقمار ال�صناعية ،املدارات الثابتة وغري الثابتة ،الأ�سا�سيات امليكانيكية
للأقمار ال�صناعيـة ،مناذج الدوران ،زوايا النظر ،امل�سافات الدورانية،
�إعادة ا�ستعمال الرتدد ،مناذج الإ�شعاع ،مناذج و�صالت الأقمار ال�صناعية،
الو�صلة ال�صاعدة ،املر�سل امل�ستجيب ،الو�صلة الهابطة ،الو�صالت امل�شرتكة،
عوامل ومعامالت الأقمار ال�صناعية ،معادالت امليزانية وح�ساباتها ،طرق
الت�ضمني الرقمية يف الأقمار ال�صناعية ،فقدان و�إ�ضعاف املوجات بني الأقمار
والأر�ض.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،421هـ ك 424
هـ ك  423املوجات الكهرومغناطي�سية
النظرية الكهرومغناطي�سية واملوجات امل�ستوية ،معادالت «ماك�سويل»� ،شروط
احلدود الفا�صلة بني الأو�ساط املختلفة ،نظرية «بوينتبخ» ،معادلة املوجات،
انت�شار املوجات امل�ستوية وانعكا�سها بني الأو�ساط املختلفة ،خطوط الإر�سال،
معامل الدوائر املوزعة ،خطوط الإر�سال للرتددات العالية ،االنعكا�س ،املوجات
امل�ستقرة ،قيا�س خطوط الإر�سال ،دالئل املوجات( :الإر�سال عن طريق
املجاالت امل�ستعر�ضة كهرومغناطي�سي ًا وامل�ستعر�ضة كهربائي ًا وامل�ستعر�ضة
مغناطي�سي ًا ،دليل املوجات ذوات ال�سطحني املتوازيني ،دالئل املوجات ذات
املقطع امل�ستطيل ،دالئل املوجات ذات املقطع الدائري ،الرنانات التجويفية)
حتويالت املعاوقة واملوائمة وخرائط «�سميث».
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،302ر 205

384
1/11/11 9:49:30 AM

final engineering.indd 384

قسم

الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات
هـ ك  424الهوائيات وانت�شار املوجات
�أ�سا�سيات البث ،الهوائيات اخلطية (توزيع التيار ،ثنائيات الأقطاب الق�صرية،
�أحاديات الأقطاب ،ثنائي الأقطاب ذو ن�صف طول موجة ،مقاومة البث ،ك�سب
الهوائي ،ثنائيات الأقطاب الطويلة ،الثنائيات املطبقة) ،م�صفوفات الهوائيات:
الهوائيات على هيئة فتحات ،الأنواع اخلا�صة من الهوائيات (الهوائيات
ذات املوجة الراحلة ،هوائيات احللقة ،الهوائيات غري املعتمدة على الرتدد،
هوائيات احللزون ،العاك�س اجلانبي ،العد�سات) ،امتداد املوجات يف الف�ضاء،
امتداد املوجات على �سطح الأر�ض ،امتداد املوجات يف طبقات اجلو ال�سفلي
(الرتوبو�سفري) ،امتداد املوجات يف طبقات اجلو امل�ؤينة (الأيون�سفري).
متطلبات �سابقة ،هـ ك 423
هـ ك  425نظم االت�صاالت
نظم االت�صاالت ال�شائعة :نظم الراديو ،نظم التليفزيون والفيديو ،نظم و�صالت
املوجات الدقيقة ،نظم الهاتف والربق والتلك�س ،نظم االت�صال بالأقمار
ال�صناعية ،نظم االت�صاالت ال�ضوئية ،النظم املالحية للطائرات وال�سفن.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،413هـ ك  ،421هـ ك 423
هـ ك  426االت�صاالت الرقمية
نظرية العينات :الت�ضمني الرتامزي النب�ضي� ،ضغط البيانات والتكمية ،طرق
الت�ضمني الرقمي للموجات احلاملة (الت�ضمني التبديلي ال�سعوي ،الت�ضمني
التبديلي الرتددي والت�ضمني التبديلي الطوري) ،حتليل ال�ضو�ضاء واحتماالت
اخلط�أ يف النظم ال�سابقة ،التدوين للتحكم يف الأخطاء ،نظم الت�ضمني الرقمي
احلديثة ،التغريدي ،طرق الطيف املو�سع.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 421
هـ ك  427نظرية االت�صاالت ()2
احتماالت اخلط�أ ،قواعد الك�شف و�أخذ القرار ،اختبار الفرو�ض ،دوال التكلفة،
اختبار بايز ،واختبار �أ�سو�أ االحتماالت ،ك�شف االحتمال الأعظم ،امل�ستقبالت
املثلى ،مر�شحات «ويرن» ،املر�شحات املوائمة لل�ضو�ضاء البي�ضاء وغري البي�ضاء،
التق�سيم الطيفي ،التبيي�ض الأويل والت�شكيل الطيفي ،املر�شحات املوائمة
لأنواع �إ�شارات االت�صاالت  ،نظرية املعلومات ،االنرتوبيا  ،املعلومات املتبادلة،
امل�صادر عدمية الذاكرة ،م�صادر ماركوف ،نظرية �شانون  ،الرتميز.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 421

هـ ك  432نظم التحكم الرقمية
ا�شتقاق املعادالت التفا�ضلية/الفرقية للنظم الطبيعية ،حتويالت البال�س،
حتويل  ،Zدالة االنتقال ،التوازن يف امل�ستوى ،Zا�ستجابة النظام يف ميدان
الزمن ،قابلية التحكم وقابلية املالحظة ،ت�صميم نظم التحكم الرقمية ذات
احللقات املغلقـة�( :أ) بالو�سائل التقليدية( ،ب) با�ستخدام احلا�سب الرقمي.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 331
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هـ ك  440الأمواج العابرة يف ال�شبكات الكهربائية
�أ�سباب الأمواج العابرة� ،أثر الأمواج العابرة على الأجهزة واملعدات ،حتليل وح�سابات
الأمواج العابرة ،قيا�س الأمواج العابرة ،حماية ال�شبكات من الأمواج العابرة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،341هـ ك 351
هـ ك  441التحويل الكهروميكانيكي للطاقة ()2
الآالت التزامنية والالتزامنية (احلثية) متعددة الأطوار ،مناذجها وخ�صائ�ص
�أدائها االعتيادي ،و�أداء الآالت �صغرية القدرة وتطبيقاتها.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،341هـ ك 351
هـ ك � 442إلكرتونيات القوى الكهربائية ()1
الثاير�ستورات ،نظرية عملها ،طرق حتويلها �إىل حالة التو�صيل ،الق�صور يف
الثاير�ستورات وطرق التغلب عليها ،طرق القطع والتبديل ،حمكمات الفلطية
املرتددة ثالثية و�أحادية الطور لأحمال املقاومات والأحمال احلثية ،مغريات الفلطية
املرتددة �إىل فلطية م�ستمرة �أحادية وثالثية الطور لأحمال املقاومات والأحمال
احلثية مبعامل حثي كبري ،حتليل املغريات من فلطية م�ستمرة �إىل فلطية م�ستمرة
لأحمال املقاومات والأحمال احلثية مبعامل حثي كبري ،وكذلك الأحمال احلثية
العامة ،املرددات ثالثية و�أحادية الأطوار للأحمال  ،املغريات الدورية �أحادية الطور
عند الدخل و عند اخلرج ،التحكم يف فلطية وتردد خرج املغريات الدورية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 311
هـ ك  443التحويل الكهروميكانيكي للطاقة ()3
ديناميكا ماكينات التيار امل�ستمر ،ديناميكا املاكينات التزامنية واحلاالت
العابرة ،مقدمة للنظرية املعممة اخلا�صة باملاكينات الكهربائية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 441
هـ ك � 444إلكرتونيات القوى الكهربائية ()2
مفاتيح احلالة اجلامدة ،م�صادر القدرة ،التحكم يف حمركات التيار امل�ستمر،
التحكم يف حمركات التيار املرتدد ،التحكم يف �إ�شارات املرور ،ترانز�ستورات
دوائر القوى الكهربائية ،التحكم يف درجة حرارة املواد ال�صلبة واملكيفات،
تطبيقات على الثاير�ستورات ذات الإ�شعال ال�ضوئي ،اختبار وحماية نبائط
ودوائر �إلكرتونيات القوى الكهربائية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 442

كلية الهندسة

هـ ك  431نظم التحكم املتقدمة
متثيل وحتقيق م�ستوى متغريات احلالة ،التحكمية واملالحظية ،معيار ا�ستقرار
ليبانوف ،مقدمة لنظرية التحكم الع�شوائي ،العينات ،نظرية التحكم املثايل.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 331

هـ ك  433مقدمة يف الرابوطيات
املفاهيم الأ�سا�سية للرابوطيات ،حتليل وت�صميم وت�شغيل النظم الرابوطية،
الر�ؤية والذكاء اال�صطناعيان للرابوط ،درا�سة حركة ذراع الرابوط من
النواحي الكينماتيكية والديناميكية والتحكمية ،تخطيط امل�سار والتحكم
الذكي ،تطبيقات الرابوطيات يف امليكنة ال�صناعية ،ا�ستخدام املح�ساب
الدقيق للتحكم يف الرابوط يف الزمن احلقيقي ،ا�ستخدام املح�سابات الدقيقة
املتعددة واملوزعة ،التحكم عن بعد يف الرابوط.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 331
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هـ ك  445ا�ستخدامات الطاقة الكهربائية
اال�ستخدام يف جممعات الأعمال امليكانيكية :املحركات ،املغناطي�سات
الكهربائية ،اال�ستخدام يف جممعات ال�صناعة الكيميائية :الرت�سيب
الكهربائي ،اللحام ،اال�ستخدام يف املجمعات املدنية :الإ�ضاءة ،اجلر،
الرتكيبات الكهربائية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،341هـ ك 351
هـ ك  446نظم نقل التيار املرتدد ذات اجلهد العايل والفائق
االجتاه �إىل خطوط النقل ،عنا�صر اخلط والأر�ض ،تدرجات اجلهد للمو�صالت،
ت�أثريات التوهج الومي�ضي ،جماالت الكهرو�ستاتيكية للخطوط فائقة اجلهد ،زيادة
اجلهود يف النظم فائقة اجلهد ،ال�صواعق واحلماية ،النقل بالكابالت فائقة اجلهد.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 351
هـ ك  447نظم نقل التيار امل�ستمر ذي اجلهد العايل
تقنية (تقانة) نقل القوى بالتيار امل�ستمر ،التحليل والتحكم يف املتغريات،
مفاعل التنظيم وخطوط نقل التيار امل�ستمر ،حتكم يف القدرة الفاعلة،
التوافقيات واملر�شحات لنظم التيار امل�ستمر متعدد الأطراف.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 351
هـ ك  448تخطيط ومعولية نظم القوى الكهربائية
تخطيط نظم القوى ،التنب�ؤ بالأحمال� ،أ�س�س التخطيط على املدى القريب والبعيد،
تخطيط التو�سع يف التوليد والنقل� ،أ�س�س املعولية لنظم القوى الكهربائية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 351
هـ ك  449ا�ستقرار نظم القوى
مقدمة يف ديناميكية حتويل القدرة ،ا�ستقرار احلالة امل�ستمرة ،اال�ستقرار
الديناميكي ،منذجة املكائن� ،أنظمة ا�ستقرار املكائن املتعددة ،مثريات
املكائن ،الرتبينات واحلاكم.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 441
هـ ك  450حتكم نظم القوى
يف معامل القدرة ،التحكم يف التوليد الأوتوماتيكي ،التحكم يف تردد احلمل،
التوزيع االقت�صادي ،التزام الوحدة ،التحكم يف القدرة املفاعلة ،توزيع القدرة
املفاعلة ،عدم ا�ستقرار اجلهد واالنهيار ،توزيع القدرة املفاعلة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك ( 331متزامن) ،هـ ك 441

كلية الهندسة

هـ ك  451نظم القوى الكهربائية ()2
حتليل �سريان الأحمال :طريقة «جاو�س� ،سايدل» وطريقة «نيوتن ،راف�سن» ،ق�صر
الدوائر الغري متماثلة� :شبكات التتابع الطورية ،ا�ستخدام طريقة امل�صفوفات،
ا�ستقرار �شبكات نظم القوى الكهربائية :احلالة امل�ستقرة واحلالة العابرة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 351
هـ ك  452تقنيات اجلهد العايل ()1
توليد اجلهد العايل امل�ستمر واملرتدد والنب�ضي والتيار النب�ضي وقيا�ساتها،
قيا�س فقد لعزل و�سعته ،املوجات االنتقالية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 351

هـ ك  453نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية
متغريات خطوط نقل الطاقة ،الت�صميم امليكانيكي خلطوط نقل الطاقة،
الكابالت الأر�ضية� ،أنظمة توزيع الطاقة ،ت�صميم حمطات التوزيع ،املوجات
الفجائية على خطوط النقل� ،أنظمة الت�أري�ض.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،351هـ �ص 331
هـ ك  454نظم الوقاية ومعدات القطع ()1
قواطع الدائرة ،نظم ق�ضبان التوزيع ،املجزئات واخلاليا وامل�ساعدات،
التمثيل اخلطي الواحد ،املتابعات� :أجهزة زيادة احلمل والفولطية واملتجهة
الكهرومغناطي�سية وال�ساكنة واحلرارية ،نظم الوقاية التفا�ضلية وامل�سافية،
نظم الوقاية للمغذيات واملحوالت واملولدات واملحركات واخلطوط الهوائية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،341هـ ك 351
هـ ك  455الت�شغيل االقت�صادي لنظم القوى الكهربائية
قيود الت�شغيل ،تنب�ؤ احلمل ق�صري املدى ،حتليل منحنيات الأحمال ،التوزيع
االقت�صادي للحمل بني وحدتي توليد وبني حمطات التوليد ،التعرفة ،الكلفة
الإ�ضافية� ،أ�سبقية االختيار يف وحدات التوليد ،التحكم يف الفلطية والطاقة
املفاعلة ،حفظ الطاقة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 451
هـ ك  456تقنيات اجلهد العايل ()2
االنهيار يف الغازات :بع�ض عمليات الت�أين ،حوادث االنهيار املبكر واالنهيار عرب
جماالت منتظمة وغري منتظمة ومتغرية مع الزمن ،التفريغ الهايل ،االنهيار،
التفريغ يف الغازات وال�سوائل واملواد ال�صلبة ،قيا�س التفريغ ،تطبيقات على
املواد العازلة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 452
هـ ك  457نظم الوقاية ومعدات القطع ()2
نظم القواطع الكهربائية ،قواطع التيار الرتدد ،قواطع التيار امل�ستمر للجهد
املنخف�ض ،احلماية املحدودة للخطوط الكهربائية ،احلماية امل�سافية ،نظم
احلماية امل�سافية ،حماية اخلطوط املتوازية واملتعددة النهايات� ،إعادة القفل
التلقائي ،قاطع الدوائر امل�ساعد ،نظم حماية �شبكات املناطق ال�صناعية،
حماية �أ�شباه املو�صالت ،تطبيقات املعاجلات ال�صغرية يف التحكم يف املحطات،
اختبار وتركيب �أجهزة احلماية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 454
هـ ك  458تطبيقات احلا�سب يف نظم القوى
معادالت �شبكات القوى وتقنيات احلل الرقمي ،طرق اختزال �شبكات القوى،
برامج احلا�سب اخلا�صة بتحليل احلالة االعتيادية لنظم القوى الكهربائية،
�أداء خطوط نقل الطاقة ،ح�سابات الق�صر ودرا�سات توزيع الأحمال و�سريان
الطاقة ،املحاكاة الديناميكية الرقمية والتماثلية ملكونات نظم القوى ،التقومي
الرقمي ال�ستقرار نظم القوى ،تطبيقات احلا�سب يف ا�ستخدامات و�صناعة
القوى الكهربائية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،332هـ ك 451
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هـ ك  459توزيع القدرة الكهربائية
تطبيقات حموالت التوزيع ،اعتبارات الت�صميم يف ال�شبكة الأولية ،اعتبارات
الت�صميم يف ال�شبكة الثانوية ،تنظيم الفولطية ،حماية نظام التوزيع ،معولية
نظم التوزيع.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،451هـ ك 453
هـ ك  460الت�صميم الرقمي ()2
حتليل وت�صميم �شبكات البوابات _ مبادئ طرائق الت�صغري الأعظمي،
الت�صميم با�ستعمال بوابات عك�س التقاطع وعك�س االحتاد ،حتيل ال�شبكات
التتابعية يف الن�سق النب�ضي والن�سق الأ�سا�سي ،جداول ال�سريان و�أ�شكال
احلاالت ،ا�ستعمال التكامل متو�سط النطاق وكبري النطاق يف تنفيذ الدوائر
التوافقية والتتابعية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،360هـ ك305
هـ ك  461احلا�سبات ووحدات الت�شغيل املتناهية ال�صغر
تقنية وتعمري وحدات الت�شغيل املتناهية ال�صغر ،تطبيقات برجمة وتكوين نظم
احلا�سبات املتناهية ال�صغر ،الذاكرة� ،أجهزة الإدخال ،املقاطعة ،الدوائر
املتكاملة ذات التكامل الكبري اخلا�صة باملقابلة والتحكم.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،361هـ ك 460
هـ ك � 462شبكات ات�صاالت احلا�سبات
وحدات و�سائل نقل املعلومات وطرق اكت�شاف اخلط�أ يف املعلومات ،طرق ونظم
ات�صاالت احلا�سبات ،بروتوكوالت ال�شبكة مبا فيها منوذج االرتباط البيني
للنظام املفتوح ،طرق ات�صاالت عن طريق املوجة احلاملة اعتبارات ت�صميم
�شبكات احلا�سب.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،321هـ ك361
هـ ك  463نظم الت�شغيل
نظم الت�شغيل كم�سئولة عن �إدارة مكونات نظام احلا�سب ،مفهوم العملية،
العمليات املتناف�سة غري املتزامة ،الربجمة املتزامنة با�ستخدام برامج املراقبة
و با�ستخدام ملتقى لغة (�آدا)� ،إدارة الوحدات املتزامنة ،الربجمة املتزامنة
با�ستخدام برامج املراقبة و با�ستخدام ملتقى (�آدا)� ،إدارة وحدات التخزين
(الذاكرة) احلقيقية واالفرتا�ضية ،جدولة املعالج ،جدولة الأقرا�ص ،نظم
امللفات ،درا�سة حلاالت خا�صة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،361هـ ك 367
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هـ ك  466ربط احلا�سبات
�أ�سا�سيات انتقال البيانات (على التوازي �أو الت�سل�سل ،بدء عمليات الإدخال
والإخراج با�ستخدام اال�ستف�سار �أو املقاطعة ،النظم املعيارية مل�سارات
الإ�شارات) ،مكونات و�أجهزة الربط البيني وخوا�صها( ،ال�سواقات،
امل�ستقبالت ،رقائق التالحم ،املحوالت التناظرية الرقمية) ،ت�صميم دوائر
الربط  /التالحم للحافالت املعيارية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،361هـ ك 411
هـ ك  467قواعد البيانات
احلاجة �إىل �أ�سلوب قواعد البيانات ،هياكل التخزين ،هياكل البيانات الأ�سا�سية(الأ�ساليب
العالقية والت�سل�سلية وال�شبكية) ،الأ�سلوب ال�شبكي(بنية نظام � ،DBTGصيغ
املجموعات ،امل�ستوى اخلارجي لنظام � ،DBTGأوامر معاجلة البيانات) ،الأ�سلوب
الت�سل�سلي (هيكل بيانات  ،IMSامل�ستويات اخلارجية والداخلية ،معاجلة البيانات)،
الأ�سلوب العالقي (اجلرب واحل�ساب العالقي ،اال�ستف�سار بالأمثلة).
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،367هـ ك 463
هـ ك  468برجمة النظم
مقدمة يف لغة الآلة ولغة التجميع ،ت�صميم املجمعات ذات املرحلتني ،املجمعات
العامة (املاكرو) وطرق معاجلتها با�ستخدام خوارزمية ذات مرحلة واحدة،
�أنواع املحمالت املختلفة (ترجم ونفذ ،املحمالت املطلقة ،حممالت الربط
املبا�شر واملحمالت غري املطلقة) ،ترجمات الربامج (حتليل القواعد ،حتليل
وتف�سري اجلمل واحلل الأمثل ،توليد وتنظيم الرموز وحتديد �أماكن تخزينها).
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،361هـ ك 367
هـ ك  469تركيب الربامج املرتجمة
اللغات والقواعد ،النحو ال�صوري واملعاين(الدالالت) القواعد ال�صورية،
الإعراب ،االبهامات والأ�شجار النحوية� ،أ�ساليب التحليل النحوي من �أعلى
لأ�سفل ومن �أ�سفل لأعلى ،التعبريات املنتظمة ،الآليات املحدودة والتحليل
احلريف ،توليد املدونات والرتجمة املوجهة نحوي ًا ،جداول الرموز وتخ�صي�ص
التخزين ،نظم املرتجمات الكاتبة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 367
هـ ك  470الإ�شارات والأنظمة يف الهند�سة الطبية
مناذج النظم الطبية ،الطبيعة غري املحددة للإ�شارات الطبية ،نظم وظائف
الأع�ضاء والتحليل الكمي للإ�شارات الطبية ،التحليل الإح�صائي للبيانات
القيا�سية ،ا�ستجابة الرتدد للنظم والدوائر ،التحويل من التناظري �إىل الرقمي،
نظام العينات ،وحتليل الإ�شارات يف الزمن املنف�صل ،مكربات الإ�شارات الطبية،
املر�شحات ،حملالت الإ�شارات و�أجهزة العر�ض ،م�صادر الطاقة للأجهزة
الطبية ،اخلربات املعملية واحل�سابية والتطبيقات الطبية ،بحث ف�صلي.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،253هـ ك  ،301هـ ك370

كلية الهندسة

هـ ك  464بنية لغات الربجمة
اال�ستخال�ص يف الربجمة (اال�ستخال�ص يف هياكل البيانات ويف ت�سل�سل
التحكم) ،غايات ت�صميم اللغات ،املقارنة بني املف�سرات واملرتجمات،
املتغريات وفكرة الربط (مدى ال�صالحية ،فرتة احلياة ،القيم ،الأنواع)،
�أ�صناف البيانات ،الأ�صناف الثابتة والتجميعات ،هياكل الت�سل�سل (جتميع
م�ستوى اجلمل ،جتميع على م�ستوى الوحدات) ،انتقال املعلومات بني �أجزاء
الربنامج والآثار اجلانبية ،التعريف املنهجي لرتكيبات لغات الربجمة
ومعانيها� ،إدارة الذاكرة ،بيئة الت�شغيل.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،361هـ ك 367

هـ ك  465احلا�سبات املتناهية ال�صغر للمهند�سني الكهربائيني
مفهوم احلا�سبات املتناهية ال�صغر واحل�سابات اخلا�صة بها ،ت�أثريها
وفوائدها وجماالت تطبيقاتها ،ت�صميم وبناء وظائف و�أنظمة خمتلفة على
م�ستوى رقائق �أ�شباه املو�صالت ،عمارة وتقنية مب�سطة للحا�سبات املتناهية
ال�صغر با�ستخدام مكونات احلا�سبات والربجمة ،احلا�سبات املتناهية ال�صغر
كمتحكم� ،أمثلة تطبيقات خمتلفة على �شكل م�شاريع عملية( .هذا املقرر
للطلبة غري املتخ�ص�صني يف هند�سة احلا�سبات).
متطلبات �سابقة ،هـ ك 360
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الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات
هـ ك � 471أجهزة الهند�سة الطبية
ال�سالمة الكهربائية واالحتياطات الالزمة يف التطبيقات الطبية ،تخطيط القلب،
التحليل الرقمي والتناظري لإ�شارات تخطيط القلب ،قيا�س �ضغط الدم� ،صوت
القلب وتدفق الدم وحجم الدم ،التحليل الإح�صائي لقيا�سات نب�ضات القلب و�ضغط
الدم ،قيا�سات التنف�س الأ�سا�سية ،مبادئ الأجهزة املخربية ،م�شروع ف�صلي.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،312ف�سيولوجي 372هـ
هـ ك  472نظم الت�صوير الطبي
املبادئ الفيزيائية للت�صوير الطبي والنظم الطبية :نظم الت�صوير بالأ�شعة
ال�سينية والأ�شعة فوق ال�صوتية ،الت�صوير النووي والت�صوير بالرنني املغناطي�سي
( ،)MRIالت�أثريات البيولوجية لكل تقنية ،مبادئ �إعادة البناء التوموغرايف:
التوموغرايف احل�سابي للأ�شعة ال�سينية ( ،)CTالتوموغرايف املو�ضعي امل�شع
( ،)PETوالتوموغرايف احل�سابي ذو الفوتون الأحادي امل�شع (.)SPECT
متطلبات �سابقة ،هـ ك 470
هـ ك  473مقدمة يف الأجهزة العالجية والتعوي�ضية
مفاهيم العالج و�إعادة الت�أهيل والتعوي�ض وامل�ساندة ،الت�أثريات العالجية للتيار
الكهربائي� ،أمثلة على الأجهزة امل�ألوفة :منظم �ضربات القلب وجهاز �إنعا�ش القلب،
امل�ساندات احل�سية والتوا�صلية ،امل�ستحثات الع�صبية الع�ضلية� ،أجهزة العالج
الطبيعي ،الأجهزة اجلراحية الكهربائية ،التطبيقات الطبية لليزر� ،أجهزة التنف�س
ال�صناعي ،الكلى ال�صناعية ،العناية باملواليد اجلدد ،العالج باملواد امل�شعة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 470
هـ ك 474ال�سالمة واملعولية وال�صيانة يف من�ش�آت الرعاية
ال�صحية
تعريف ال�سالمة ،ال�سالمة الكهربائية ،ال�سالمة الغازية وال�سالمة من
احلرائق ،كيفية توفري بيـئة �آمنـة للمري�ض ،وللإطار الطبي وامللحقات الطبية،
املعولية يف مرافق الرعاية ال�صحية ،تدريب امل�ستخدمني على اال�ستعمال
ال�سليـم للأجهـزة� ،إن�شاء قاعدة بيانات حم�سابية للأجهزة واملوردين واملوزعني
وامل�صنعني� ،أ�ساليب ال�صيانة الوقائية ،ال�صيانة الت�صحيحية وال�صيانة
الإ�صالحية وال�صيانة التطويرية للأجهزة املتاحة ،املبادئ الأ�سا�سية لتتبع
الأعطال وا�ستق�صاء املعلومات من �أدلة اال�ستخدام واملكتبة الفنية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 370

كلية الهندسة

388

هـ ك  475تطبيقات احلا�سب يف الهند�سة الطبية
تق�سيم تطبيقات احلا�سبات يف جمال الهند�سة الطبية ،التقنيات والأدوات
املتاحة :الطاقات العتادية والربجمية يف احلا�سب� ،أمثلة لبع�ض التطبيقات
املختارة :نظام ال�سجالت الطبية ،نظام معلومات ال�صيدلية واملختربات،
نظام الأعمال املكتبية ،نظام م�ساند يف اتخاذ القرار يف التحليل الإكلينيكي،
الأجهزة املح�سابية الت�شخي�صية والعالجية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 465
هـ ك � 476إدارة النظم الطبية
م�سئوليات املهند�س الطبي العامل يف مرافق الرعاية ال�صحية ،القـوانني واملعايري
والتنظيمات التي حتكم �أعمال الهند�سة الإكلينيكية� ،إعداد املوا�صفات وتقومي العرو�ض،
ت�صميم وترتيب املن�ش�آت الطبية ،اختيار الأجهزة وتقييمها ،م�شروع ف�صلي.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 370
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هـ ك  477النمذجة واملحاكاة باحلا�سبات
ال�سجل الطبي االلكرتوين ،نظم معلومات امل�ست�شفيات ،املعايري الإمامية
والنظم� ،ضغط بيانات ال�صور ،ات�صاالت ونقل البيانات� ،أمان وحماية بيانات
ال�صور الطبية ،نظم تخزين وات�صاالت ال�صور ،نظام معلومات الأ�شعة،
نظام معلومات املعامل ،معلوماتية الت�صوير الطبي يف م�ست�شفيات بدون
�أفالم ،املكتبة الرقمية املبنية على املعرفة ال�سرتجاع الوثائق الن�صية الطبية
املحدد ت�سل�سل �أحداثها .النظم املتكاملة ل�سجالت املر�ضى عديدة الو�سائط،
الت�شخي�ص املع�ضد باملح�ساب ،نظم دعم اتخاذ القرار االكلينيكي  ،الرابوطيات
(الإن�ساليات)الطبية والطب العالجي املتكامل باملح�ساب  ،الت�صوير اجلزئي
يف علوم الأحياء وال�صيدلة  ،تطور النظم الطبية االلكرتونية واملنزل الطبي
الذكي.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 364
هـ ك  478الر�سم باحلا�سبات
املح�سا�سات احليوية :مقدمة ومفاهيم وتطبيقات ،املح�سا�سبات امل�ستخدمة
يف التحكم ال�شخ�صي يف مر�ضى ال�سكري ،املحا�سبات دقيقة الت�صنيع،
التطوير التجاري للمح�سا�سات الليفية الكيميائية .الرقائق احليوية :مقدمة
و�أ�سا�سيات الرقائق احليوية وتقانة املنظومات الدقيقة ،تركيب و�أنواع
املنظومات الدقيقة ،حتليل البيانات ،الرقائق احليوية يف نظم العناية ال�صحية
الت�شخي�صية ،التطبيقات الأخرى ،تطبيق الرقائق احليوية يف علوم مدونة
احلياة (اجلينوم) ،املوائعيات الدقيقة� ،أجهزة املح�سا�سات احليوية الطبية،
ا�ستخدام املنظومات الدقيقة يف علوم الوراثة والأوبئة للمجتمعات الب�شرية
ويف علوم الطب ال�شرعي ،تقانة رقائق الدنا لإدارة جودة املياه ،رقاقة الوكيل
احليوي ،حدود تقانة الرقائق احليوية ،املناحي التجارية رقائق احليوية،
ح�ساب الدنا.متطلبات �سابقة ،هـ ك 370
هـ ك  479الهند�سة الوراثية والت�شخي�صات ال�صحية
مدخل �إىل الهند�سة الوراثية ودورها يف الت�شخي�ص ال�صحي .الإنزميات
يف الهند�سة الوراثية .تخليطات وت�ضخيمات احلم�ض النووي .الت�شخي�ص
املبني على الدنا ،الت�شخي�صيات الكيميائية احليوية ،الت�شخي�صات على
م�ستوى اخللية والت�شخي�صات املناعية ،والت�شخي�صات الت�صويرية وعالقتها
بالتعبريات الوراثية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 370
هـ ك  480النمذجة واملحاكاة باحلا�سبات
مناذج الأنظمة امل�ستمرة واملتقطعة ،مناذج �أنظمة احلا�سب ،تنفيذ النماذج
واملحاكاة على احلا�سب ،لغات املحاكاة ،التحليل والتحقق با�ستخدام الو�سائل
الإح�صائية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 364
هـ ك  481الر�سم باحلا�سبات
تطوير و�سائل ر�سومات احلا�سبات ،طرق برجمة الر�سومات التفاعلية� ،أجهزة
الر�سومات ،تركيب حزمة برامج للر�سومات التفاعلية ،الوحدات التفاعلية
وطرق عملها ،برامج وطرق الر�سومات العددية ،عمارة ال�شا�شات ال�صورية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،364هـ ك 367
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هـ ك  482مقدمة يف الذكاء اال�صطناعي(ال�صنعي)
طرائق حل امل�سائل ،فراغات البحث ،متثيل املعرفة ،اال�ستنتاج املنطقي ،فهم
اللغات الطبيعية ،التعرف على النماذج ،الر�ؤية باملح�ساب ،النظم اخلبرية،
لغات الذكاء ال�صناعي.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 367
هـ ك  483عمارة احلا�سبات املتقدمة والطرفيات احلديثة
لغات تو�صيف املكونات املادية� ،أ�س�س الت�شغيل على التوازي وعمارة احلا�سبات
الفائقة ،الطرفيات احلديثة كالتخزين ال�ضوئي ،الذاكرات الفقاعية وطابعات
الليزر.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 361
هـ ك  484ت�صميم الدوائر املتكاملة فائقة العدد
نظرية وت�صميم النظم احل�سابية/املح�سابية با�ستخدام املكاملة كبرية النطاق
جد ًا (ككنج)� ،سريان �إ�شارات املعلومات والتحكم يف نظم املعاجلات :نظم
امل�صفوفات والنظم ذات البنية املنتظمة والنظم ذات التنظيم الت�سل�سلي،
خوارزميات نظم املعاجلات ،وحدات التحكم وحمطات النظم ،النظم ذات
الدرجة العالية من التوازي ،نظرية وخوارزميات التخطيط ،التخطيط َّ
املع�ضد
باملح�ساب (التخطيط التفاعلي).
متطلبات �سابقة ،هـ ك ،460هـ ك411
هـ ك  488اللغات والآليات النظرية
القواعد الرتكيبية واللغات امل�ؤ�س�سة على بنية العبارة ،خ�صائ�ص االنغالق
و�إمكانية التقرير ،الآليات ذات احلاالت املعدودة ،الآليات املحدودة اخلطية،
الآليات ذات الدفع لأ�سفل� ،آالت تورينغ ،العالقة بني اللغات والآليات ،امل�سائل
القابلة للحل وامل�سائل غري القابلة للحل يف اللغات النظرية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك ،305هـ ك367
هـ ك  490مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة الكهربائية،
موا�ضيع خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات
الق�سم الدقيقة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،321هـ ك 331
هـ ك  491مو�ضوعات خا�صة يف القوى الكهربائية
مو�ضوعات خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات
الق�سم الدقيقة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 451

هـ ك  492مو�ضوعات خا�صة يف الآالت الكهربائية
مو�ضوعات خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات
الق�سم الدقيقة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 441
هـ ك  493مو�ضوعات خا�صة يف الإلكرتونيات
مو�ضوعات خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات
الق�سم الدقيقة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك413
هـ ك  494مو�ضوعات خا�صة يف االت�صاالت
مو�ضوعات خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات
الق�سم الدقيقة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك321
هـ ك  495مو�ضوعات خا�صة يف احلا�سبات
مو�ضوعات خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات
الق�سم الدقيقة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،361هـ ك 367
هـ ك  496مو�ضوعات خا�صة يف التحكم الآيل
مو�ضوعات خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات
الق�سم الدقيقة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 331
هـ ك  497مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة الطبية
مو�ضوعات خمتارة يف التخ�ص�ص لتعميق معلومات الطالب يف �أحد تخ�ص�صات
الق�سم الدقيقة.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 470
هـ ك  499م�شروع البكالوريو�س
اختبار مو�ضوع امل�شروع ،م�سح �أويل ،و�ضع اخلطة واجلدول الزمني ،جمع
البيانات والرتتيبات الالزمة للتجارب املعملية �أو الدرا�سات امليدانية (�إن
وجدت) ،تنظيم البيانات وحتليل النتائج ،كتابة التقرير املبدئي ،مناق�شة
امل�شروع ،تقدمي التقرير النهائي.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،321هـ ك  ،331هـ �ص 331
كلية الهندسة
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أعضاء هيئة التدريس بالقسم

بهاء الدين كراجوزو غلو

الأ�ساتذة

الهند�سة الطبية
1977م جامعة �سرتاثكاليد بريطانيا

أنور حسن مفتي

www.kau.edu.sa/bkaragoz

اجلهد العايل
1987م �ساليفورد بريطانيا

amufti@kau.edu.sa
www.kau.edu/amufti
خالد علي النابلسي

�إلكرتونيات وات�صاالت والكهرومغناطي�سيان
1984م جامعة �أريزونا امريكا

knabulsi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/knabulsi
عدنان محمد أفندي

�إلكرتونيات وات�صاالت �شبكة املناطق املحلية
1982م جامعة كنت بريطانيا

aaffandi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/aaffandi
علي حسن بامانع

التحكم التلقائي
1985م جامعة كولورادو امريكا

abamani@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/abamani
علي محمد رشدي

bkaragoz@kau.edu.sa

رباح واصل الظاهري

االت�صاالت ومعاجلة الإ�شارات الرقمية
1988م جامعة والية مت�شجن امريكا
raldhaheri@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/raldhaheri
سليمان لمهدي

نظم القدرة والآالت الكهربائية
1985م جامعة مان�ش�سرت بريطانيا

yaturki@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/yaturki

كلية الهندسة

الأ�ساتذة امل�شاركون
أحمد عباس عدس

هند�سة املح�ساب
1982م جامعة كولورادو امريكا

aadas@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/alaadas

azizgh@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/azizgh
عبد العزيز محمد جالل

نظم القدرة و التحكم
1993م جامعة توليدو امريكا

ajalal1@kau.edu.sa
www..kau.edu.sa/ajalal1
محمد صالح الفهيد

نظم التحكم
1988م جامعة والية كولورادو امريكا

الإلكرتونيات واالت�صاالت
1969م جامعة والية مت�شجن امريكا

msf700@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/msf700

www.kau.edu.sa/smahdi

الأ�ساتذة امل�ساعدون

smahdi@kau.edu.sa

محمد حمزة عوض

هند�سة كهربائية وحا�سبات
2006م كلورادو �أمريكا

mhawedh@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mhawedh
جهانزيب برميز خان

الكرتونيات
هند�سة املح�ساب والتحكم /هند�سة املعولية 2008م قالف ال�سويد
jzkhan@kau.edu.sa
االت�صاالت /الكهرومغناطي�سية
www.kau.edu.sa/ jzkhan
1980م جامعة �إلينوي امريكا

arushdi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/arushdi
يوسف عبد العزيز التركي

عبد العزيز عثمان الغامدي

 1985نظم القدرة الكهربائية جامعة مان�ش�سرت
بريطانيا

محمد آصف كليم الدين حسين

هند�سة طبية
1993م  lltbombayالهند

mhussain2@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mhussain2
نزيه شجاع العثماني

هند�سة طبية
2009م بت�سربج امريكا

nothmang@kau.edu.sa
www.edu.edu.sa/nothmany
عبدالسالم سعيد الغامدي

�أنظمة القوى الكهربائية -هند�سة اجلهد العايل
1993م مان�ش�سرت بريطانيا

asgalghamdi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/asgalghamdi

أحمد سعيد بالعمش

�إلكرتونيات وات�صاالت
1995م جامعة مت�شجن امريكا

abalamesh@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/abalamesh
أحمد صالح عبد الوهاب

معولية نظم القوى
2003م جامعة �شقت�ش�سوان كندا

aabdulwhab@kau.edu.sa
www..kau.edu.sa/aabdulwhab
أمجد فؤاد حجار

ت�صميم املكاملة كبرية النطاق جد ًا
2002م جامعة والية كولورادو امريكا

amjadhajjar@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/amjadhajjar
رمزي رضا عبـيد

�إلكرتونيات القدرة
2003م معهد جورجيا امريكا

ramzy_obaid@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ramzy_obaid
عبد الحميد فؤاد الخطيب

الهند�سة الطبية
1999م جامعة بن�سلفانيا امريكا
drkhateeb@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/drkhateeb
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عبد الحي علي يوسف

هند�سة املح�ساب
1988م جامعة الأزهر م�صر

ayousef@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ayousef
عبد الرحمن حامد المسعود

نظم القدرة و احلماية
1992م جامعة �سرتاثكاليد بريطانيا
amasoud@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/amasoud
عبد الغني محمد لقاسمي

هند�سة املح�ساب
1988م جامعة والية كولورادو امريكا
aqasimi@kau.edu.sa

محمد األمين الشنقيطي

املكاملة كبرية النطاق جد ًا  /نظرية الر�سوم  /املحا�ضرون
نظرية ال�شبكات
عدنان حسن كعكي
1994م جامعة �إلينوي امريكا
هند�سة املح�ساب
محمد شفيق شيخ محمد
1979م جامعة والية �أوهايو امريكا
هند�سة احلا�سبات
akaki@kau.edu.sa
2002م موروران للتكنولوجيا اليابان
msmuhammad@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/akaki

www.kau.edu.sa/msmuhammad

وضاح حسين فطاني

عالء محمد جودة

هند�سة الإلكرتونيات املح�ساب
1991م جامعة املنوفية م�صر
agouda@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aqasimi

www.kau.edu.sa/agouda

عبداهلل سعيد بالعمش

محمد مصطفى الهنداوي

هند�سة �شبكات احلا�سب
 2004جامعة �أريزونا امريكا

االلكرتونيات القدرة
1982م جامعة القاهرة م�صر

االت�صاالت
1995م جامعة والية كولورادو امريكا

www.kau.edu.sa/mar7636

عبد اهلل محمد دباعي

adobaie@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/adobaie
عبد المعطي عبد الخالق يوسف

الهند�سة الطبية
1992م جامعة �سانت �أندرز بريطانيا
علي حسين مرفق

هند�سةحا�سبات
1990م جامعة كولورادو امريكا
morfeq@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/morfeq

هند�سة املح�ساب
1981م جامعة ميامي امريكا

wfatani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/wfatani

mar7636@kau.edu.sa

مصطفى عبد الرحمن الجفري

التزامن وترجمة اللغات املح�سابية
2000م جامعة لندن بريطانيا

mjiffry@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mjiffry
منتصر محمد شيخ

هند�سة �إلكرتونيات وات�صاالت
1999م جامعة �أريزونا امريكا
muntasir@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/muntasir

كلية الهندسة
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اتصاالت القسم:

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
جدة 21589
�ص ب 80204
ت	)02( 6402000 :حتويلة 68247 :مبا�شر 6952187 :ف)02( 6952257 :
eng-che@kau.edu.sa

النشأة

 1984م
اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� )155ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم (الهند�سة الكيميائية وهند�سة املواد)
مقررات الق�سم ( االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة71

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

هـ مك 130
هـ ك 332
ك 202
ك 231
ك 232
ك 240
هـ كم 201
هـ كم 210
هـ كم 301
هـ كم 302
هـ كم 311
هـ كم 321
هـ كم 331
هـ كم 332
هـ كم 333
هـ كم 334
هـ كم 435
هـ كم 441
هـ كم 442
هـ كم 451
هـ كم 499

�أ�سا�سيات ور�ش
الطرق احل�سابية فى الهند�سة
كيمياء عامة ()2
كيمياء ع�ضوية ()1
كيمياء ع�ضوية ()2
كيمياء فيزيائية
مقدمة يف الهند�سة الكيميائية
علم املواد
الديناميكا احلرارية يف الهند�سة الكيمائية ()1
الديناميكا احلرارية يف الهند�سة الكيميائية ()2

هند�سة الت�آكل
هند�سة التفاعالت الكيميائية
انتقال كمية احلركة
انتقال احلرارة
انتقال الكتلة
عمليات الف�صل
معمل عمليات الوحدات
النمذجة واملحاكاة
التحكم يف العمليات
ت�صميم امل�صانع
م�شروع البكالوريو�س
املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

2
3
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
2

3
1
3
3
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
3
1
4

-

69

58

41

-

متطلبات �سابقة

هـ مك 102
ر 204هـ ك 201
ك 281
ك 281
ك 231
ك 202
ك  ،281هـ �ص 200
ك 281
ك 202
هـ كم 301
ك  ،240هـ كم  ،210هـ ك 251
هـ كم  ، 02هـ ك332
هـ كم  201ر  ،203ر 204
هـ كم  ،331هـ �ص 202
هـ كم 331
هـ كم  ،333هـ كم 302
هـ كم  ،332هـ كم 334
هـ كم  ,321هـ كم 334
هـ كم  ، ،321هـ كم  ،334ر 205
هـ كم  ،321هـ كم  ،334هـ �ص 255
هـ كم  ،321هـ كم  ،334هـ مك 130
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�أ) امل�سار التقليدي
مقررات الق�سم ( االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة 8
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3

هـ كم ---
هـ كم ---
هـ كم390 .

مقرر اختياري ()1
مقرر اختياري ()2
التدريب ال�صيفي

املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

3
3
2
8

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

3
3
6

1
1
2

-

متطلبات �سابقة

�إكمال  120وحدة  ،هـ كم 334

ب) امل�سار التعاوين
مقررات الق�سم ( االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة 8
م

1

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

هـ كم 400

برنامج العمل التعاوين

املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

8
8

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

-

-

-

متطلبات �سابقة

�إكمال  120وحدة  ،هـ كم 334

مقررات اختيارية
ال�ساعات املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

هـ كم 411
هـ كم 412
هـ كم 413
هـ كم 414
هـ كم 422
هـ كم 452
هـ كم 461
هـ كم 462
هـ كم 463
هـ كم 464
هـ كم 465
هـ كم 466
هـ كم 471

هند �سة البوليمرات
املواد الهند�سية
اختيار املواد
امليتالورجيا اال�ستخال�صية
احلفز
الت�صميم با�ستخدام احلا�سوب
التفانة الكيميائية غري الع�ضوية
هند�سة م�صايف النفط
هند�سة الغاز الطبيعي
تقانة البرتوكيميائيات
التحكم يف التلوث ال�صناعي
ال�سالمة يف ال�صناعات الكيميائية
مو�ضوعات خمتارة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

ك 232
هـ كم 210
هـ كم 210
هـ كم 210
هـ كم 321
هـ كم  ،441هـ كم 451
هـ كم  ,321هـ كم 334
هـ كم  ,321هـ كم 334
هـ كم  ,321هـ كم 334
هـ كم  ،321هـ كم 334
هـ كم  ,321هـ كم 334
هـ كم 334
هـ كم 334

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة
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توصيف المقررات

هـ كم  201مقدمة يف الهند�سة الكيميائية
الهند�سة الكيميائية ،ح�سابات الهند�سة الكيميائية ،موازنات الكتلة يف العمليات
امل�صحوبة وغري امل�صحوبة بتفاعالت كيميائية ،احل�سابات يف عمليات �إعادة التدوير
والعمليات املحتوية على جمرى جانبي وعمليات التخل�ص اجلزئي من النواجت ،الغازات
املثالية وغري املثالية ،اخلوا�ص احلرجة للغازات وعالقات القابلية لالن�ضغاط ،اتزان
البخار وال�سائل ،الت�شبع اجلزئي والرطوبة ،تطبيقات احلا�سوب.
متطلبات �سابقة ،ك  ،281ل هـ �ص 200
هـ كم  210علم املواد
املواد الهند�سية ،الرتابط الذري و�إعادة التنظيم ،الأنظمة البللورية وال�شبكية،
احليود ب�أ�شعة  ،xالعيوب البللورية ،املحاليل ال�صلبة ،االنت�شار الذري،
التحريف والك�سر ،انفعال الت�صلد و�إعادة التبلر ،ت�صميم ال�سبيكة ،اتزان
الأطوار ،خمطط االتزان يف ال�سبائك ثنائية الأنظمة ،البلمرات واملرتاكبات،
اخلزفيات ،الت�آكل ،التحكم يف الت�آكل ،جتارب معملية.
متطلبات �سابقة ،ك 281
هـ كم  301الديناميكا
مفاهيم الديناميكا احلرارية القانون الأول  ،موازنات املادة والطاقة يف
النظم املغلقة واملفتوحة ،اخلوا�ص احلجمية للموائع النقية ،ت�أثريات احلرارة،
خمططات الرطوبة ،القانون الثاين  ،الأنرتوبيا ،تطبيقات احلا�سوب.
متطلبات �سابقة ،ك 202
احلرارية يف الهند�سة الكيميائية ()1
الديناميكا احلرارية القانون الأول والثاين ،خوا�ص الديناميكا احلرارية
للموائع ،دورات القدرة والتربيد ،اتزان البخار وال�سائل ،نظرية وتطبيقات
الديناميكا احلرارية للمحاليل ،اتزان التفاعالت الكيميائية.
متطلبات �سابقة ،هـ كم 301
هـ كم  311هند�سة الت�آكل
�أ�سا�سيات الت�آكل ،الت�آكل الفلزي ،الأو�ساط الآكلة ،تفاعالت الت�آكل ومعدالتها،
�أنواع خاليا الت�آكل ،طرق قيا�س معدالته الت�آكل ،العوامل امل�ؤثرة على الت�آكل،
اال�ستقطاب واخلمول ،خمططات بوربية� ،أنواع الت�آكل ،طرق التحكم فيه.
متطلبات �سابقة ،ك  ،210ك  ،240هـ ك 251
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هـ كم  321هند�سة التفاعالت الكيميائية
التفاعالت املتجان�سة ،حتليل بيانات �سرعة التفاعل ،مفاعالت الدفعات
واملفاعالت امل�ستمرة ،ت�صميم املفاعالت املثالية للتفاعالت املفردة واملتعددة،
ت�أثري احلرارة وال�ضغط ،مقدمة يف ت�صميم مفاعالت نظم التفاعالت غري
املتجان�سة وت�صميم املفاعالت غري املثالية .تطبيقات احلا�سوب.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،332هـ كم 302
هـ كم  331انتقال كمية احلركة
املوائع ال�ساكنة ،اتزان احلركة واملادة والطاقة يف النظم املحددة والنظم التفا�ضلية،
ال�سريان ال�صفائحي وامل�ضطرب يف الأنابيب� ،سريان املوائع يف الأو�ساط امل�سامية،
مقدمة يف نظرية الطبقة املتاخمة ،تطبيقات يف �سريان املوائع.
متطلبات �سابقة ،هـ كم ،102ر ، 302ر 402
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هـ كم  332انتقال احلرارة
�آليات انتقال احلرارة ،انتقال احلرارة بالتو�صيل للحاالت امل�ستقرة وغري
امل�ستقرة يف الإحداثيات املختلفة ،انتقال احلرارة باحلمل مع تغري وعدم تغري
الطور ،عالقات انتقال احلرارة باحلمل احلر والق�سري ،الت�شابه بني انتقال
كمية احلركة واحلرارة ،تطبيقات.
متطلبات �سابقة ،هـ كم  ،331هـ �ص 202
هـ كم  333انتقال الكتلة
�آليات انتقال الكتلة ،االنت�شار اجلزيئي امل�ستقر وغري م�ستقر يف الإحداثيات
املختلفة ،انتقال الكتلة باحلمل ،عالقات انتقال الكتـلة باحلمل ،الت�شابه بني
انتقال كمية احلركة واحلرارة والكتلة ،تطبيقات.
متطلبات �سابقة ،هـ كم 331
هـ كم  334عمليات الف�صل
اتزان الأطـوار ،عمليات التالم�س امل�ستمر واملرحلي ،التقطري التجزيئي،
امت�صا�ص الغازات ،ا�ستخال�ص ال�سوائل بال�سوائل ،عمليات الف�صل الأخرى.
متطلبات �سابقة ،هـ كم  ،302هـ كم333
هـ كم  390التدريب ال�صيفي
التدريب يف جهة �صناعية حتت �إ�شراف ع�ضو هيئة التدري�س ويقدم الطالب
يف نهاية التدريب تقرير ًا عن �إجنازاته خالل التدريب �إ�ضافة �إىل املتطلبات
الأخرى التي يحددها الق�سم.
متطلبات �سابقة ،هـ كم 334
هـ كم  400برنامج العمل التعاوين
التدريب التعاوين يف جهة �صناعية حتت �إ�شراف ع�ضو هيئة تدري�س ويقدم
الطالب تقرير ًا عن �إجنازاته خالل التدريب �إ�ضافة �إىل املتطلبات الأخرى
التي يحددها الق�سم.
متطلبات �سابقة ،هـ كم 334
هـ كم  411هند�سة البلمرات
ت�صنيف البلمرات ،ح�سابات وتوزيع الكتلة اجلزيئية ،تفاعالت البلمرة،
حركية تفاعالت البلمرة ،حتلل البلمرات� ،آليات التحلل ،املواد املركبة� ،إعداد
البلمرات ،اخلوا�ص الطبيعية وامليكانيكية لها ،البلمرات التجارية ،م�شروع
درا�سة لتوزيع الكتلة اجلزيئية للبلمرات با�ستخدام احلا�سوب.
متطلبات �سابقة ،ك 232
هـ كم  412املواد الهند�سية
الفلـزات وال�سبائك احلديدية وغري احلديدية ،اخلزف ،البلمرات ،املـواد
املركبة ،املو�صالت� ،أ�شباه املو�صالت واملو�صالت الفائقة والزجاجيات.
متطلبات �سابقة ،هـ كم 210
هـ كم  413اختيار املواد
معايري اختيار الفلزات وال�سبائك واخلزفيات والبال�ستيك ،ال�سلوك امليكانيكي،
مقاومة الت�آكل والأك�سدة يف درجات احلرارة ال�سائدة واملرتفعة ،املواد
امل�ستخدمة يف البيئة البحرية ،ويف �إنتاج ونقل الزيت وت�صفيته ،يف �صناعة
البرتوكيماويات وعمليات التحلية ،املواد احلرارية ،تطبيقات احلا�سوب
ودرا�سة اجلدوى االقت�صادية.
متطلبات �سابقة ،هـ كم 210
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هـ كم  414امليتالورجيا اال�ستخال�صية
العمليات الرئي�سة يف �صناعات احلديد وال�صلب ،عمليات االختزال املبا�شرة،
الأفران الالفحة ،ت�صنيع وتنقية ال�صلب با�ستخدام املحول والقو�س الكهربائي،
التنقية الكهربائية والتنقية احلثية املخلخلة للخبث� ،إنتاج البوك�سيت ،االختزال
الكهربي احلراري للكريوليت لإنتاج الألومنيوم التجاري� ،إنتاج ثاين �أك�سيد
التيتانيوم ،ا�ستخال�ص التيتانيوم ،ا�ستخال�ص الذهب ،ال�صب امل�ستمر.
متطلبات �سابقة ،هـ كم 210
هـ كم  422احلفز
حركية التفاعالت احلفزية املتجان�سة وغري املتجان�سة ،اخلوا�ص الفيزيائية
والكيميائية للحوافز ال�صلبة ،حت�ضري ون�شاطيه وانتقائية و�إعادة تن�شيط
املحفزات ،تطبيقات احلفز يف ال�صناعات البرتولية والبرتوكيميائية.
متطلبات �سابقة ،هـ كم 321
هـ كم  435معمل عمليات الوحدات
درا�سات جتريبية لعمليات الوحدات با�ستخدام وحدات �صناعية جتريبية،
اعتبارات ال�سالمة ،حتليل البيانات ،ر�ؤو�س مو�ضوعات خمتارة مثل الف�صل
با�ستخدام الأغ�شية �أو الف�صل امليكانيكي � ...إلخ.
متطلبات �سابقة ،هـ كم  ،332هـ كم 334
هـ كم  441النمذجة واملحاكاة
حتليل نظم العمليات ،النماذج الريا�ضية لنظم الهند�سة الكيميائية ،حماكاة
العمليات يف احلاالت امل�ستقرة وغري امل�ستقرة ،ر�سومات التخطيط للعمليات
املثالية يف امل�صانع الكيميائية ،وتطبيقات حزم النمذجة.
متطلبات �سابقة ،هـ كم  ، 321هـ كم 334
هـ كم  442التحكم يف العمليات
النمذجة الريا�ضية للتحكم يف العمليات ،دوال االنتقال ،ال�سلوك احلركي
للعمليات الكيميائية ،التحكم بطريقة التغذية املرتدة ،ال�سلوك احلركي
للنظم الدائرية املغلقة ،حتليل اال�ستقرار ،التحليل بطريقة اال�ستجابة للرتدد،
ت�صميم و�ضبط �أجهزة التحكم ،مقدمة يف التحكم با�ستخدام احلا�سوب،
جتارب معملية وتطبيقات حماكاة.
متطلبات �سابقة ،هـ كم  ،321هـ ك  ،334ر205

هـ كم  452الت�صميم با�ستخدام احلا�سوب
ت�صميم نظم العمليات الكيميائية ،مناذج اخلوا�ص الديناميكية احلرارية
وقواعد البيانات ،الربجمة اخلطية وغري اخلطية ،ت�صميم وحدات العمليات
واملفاعالت الكيميائية ،خرائط العمليات املتتابعة ،تكامل العمليات ،تطوير
املخططات املنطقية ،درا�سة حاالت با�ستخدام مو�سع للحا�سوب ،ا�ستخدام
حزم الربجمة يف درا�سة حاالت متعددة.
متطلبات �سابقة ،هـ كم  ،441هـ كم 451
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هـ كم  462هند�سة م�صايف النفط
�إنتاج الزيت ،العمليات ال�سطحية ،ميزات وت�صنيف الزيت اخلام ،اخلوا�ص
الطبيعية  ،عمليات التكرير :التقطري حتت ال�ضغط اجلوي وال�ضغط املخلخل،
عمليات املعاجلة ،التك�سري احلفزي� ،إعادة التكوين ،الألكله ،التفحيم� ،إنتاج
زيوت الت�شحيم ،خلط منتجات التكرير ،معاجلة النفايات.
متطلبات �سابقة ،هـ كم  ،321هـ كم 334
هـ كم  463هند�سة الغاز الطبيعي
ميزات وخوا�ص الغاز الطبيعي ،نظم جتميع الغاز ،ف�صل الغاز من الزيت
بالعمليات متعددة املراحل ،معاجلة و�إ�سالة الغاز ،نقل الغاز خالل خطوط
الأنابيب ،نظم القيا�سات والإ�شـارات ،اال�ستخدامات ال�صناعية.
متطلبات �سابقة ،هـ كم  ،321هـ كم 334
هـ كم  464تقانة البرتوكيماويات
تقانة �إنتاج الغاز امل�ؤلف واالوليفينات والعطريات ،ت�صنيع الكيماويات
البرتولية الهامة امل�شتقة من الكيماويات الأ�سا�سية والغاز امل�ؤلف ،تقانة �إنتاج
البلمرات واملواد البال�ستيكية الهامة.
متطلبات �سابقة ،هـ كم 334
هـ كم  465التحكم يف التلوث ال�صناعي
م�صادر التلوث يف ال�صناعات الكيميائية ،املعايري والت�شريعات ،ت�أثريات التلوث على
البيئة وال�صحة العامة ،ملوثات الهواء :اجل�سيمات� ،أكا�سيد الكربيت والنرتوجني
و�أبخرة املواد الع�ضوية ،التحكم يف تلوث الهواء ،معاجلة مياه ال�صرف ال�صناعي،
التعامل مع النفايات ال�صلبة ،مراقبة امللوثات ،درا�سـة حاالت يف �صناعات خمتارة.
متطلبات �سابقة ،هـ كم  ،321هـ كم 334
ا هـ كم  466ال�سالمة يف ال�صناعات الكيميائية
ل�سالمة ومنع الفاقد ،الأخطار الرئي�سة يف العمليات ،الأخطار وتوميها ومنعها،
�سالمة الأفراد يف البيئات ال�صناعية ،احلرائق واالنفجارات وت�سرب املواد
اخلطرة� ،أنظمة ال�سالمة.
متطلبات �سابقة ،هـ كم 334
هـ كم  471مو�ضوعات خمتارة
درا�سات ملو�ضوعات خمتارة يف الهند�سة الكيميائية �أو هند�سة املواد بعد
موافقة جمل�س الق�سم.
متطلبات �سابقة ،هـ كم 334
هـ كم  499م�شروع البكالوريو�س
م�شاريع ت�صميم ب�صورة منفردة �أو يف جمموعة حتت �إ�شراف �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،يتم الرتكيز فيها على اال�ستفادة التكاملية من العلوم الأ�سا�سية
والهند�سية ال�سابق درا�ستها حلل مع�ضالت يف الهند�سة الكيميائية �أو ت�صميم
عمليات �صناعية كيميائية وتقوميها اقت�صادي ًا.
متطلبات �سابقة ،هـ كم  ،321هـ كم  ،334هـ مك 130
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هـ كم  451ت�صميم امل�صانع
تقدير التكاليف ،جوانب اتخاذ القرار :املرونة ،ال�سالمة ،القابلية للتحكم
والت�شغيل واالعتمادية وت�صميم العمليات ،درا�سة حالة لت�صميم م�صانع
كيميائية وبرتوكيمائية ،تقدير الآثار البيئية للعمليات ،موقع وخمطط م�صانع
العمليات الكيميائية ،ا�ستخدام حزم املحاكاه والت�صميم.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص ،255هـ كم  ،321هـ كم 334

هـ كم  461التقانة الكيميائية غري الع�ضوية
�أ�سا�سيات ال�صناعة الكيميائية ،درا�سة بع�ض ال�صناعات الهامة مثل الغازات
ال�صناعية ،مواد البناء ،الأحما�ض املعدنية ،الكلور والقلوي ،الفو�سفات،
الأ�سمدة والدهانات ،معاجلة املياه.
متطلبات �سابقة ،هـ كم  ،321هـ كم 334
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أعضاء هيئة التدريس

الأ�ساتذة
شعبان علي نصير

أحمد عرفات خميس

كيمياء فيزيائية و حفازات
 1993م جامعة حلوان م�صر

alehamis@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/alehamis

انتقال احلرارة /انتقال الكتلة /التحكم يف التلوث
ل�صناعي
علم اال�سطح
1992م جامعة اال�سكندرية م�صر
 1999م جامعة ماين امريكا
حمد علي الطريف

snosier@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/snosier

عبدالرحيم احمد الزهراني

التحكم -ا ملحاكاة /التميع /معاجلة النفايات
1989م جامعة والية ا ورجون امريكا

aaoz@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/azahrani

halturaif@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/halturaif

عثمان محمد داوود

الت�آكل /انتقال احلرارة /انتقال الكتلة
1980م جامعة ا وكالهوما امريكا

udawoud@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/udawoud

عبدالعزيز عبدالرحيم وزان

فيصل ابراهيم اسكندراني

عدنان حمزة زاهد

www.kau.edu.sa/faisalii

جابر محمد ادريس

هند�سة حيوية
2002م جامعة تولوز فرن�سا

gedris@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/gedris

سعد سعيد الشهرانى

هند�سو كيميائية /تقنية بيئة
2004م جامعة مان�ش�سرت بريطانيا
ssaalshahrani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ssaalshahrani

محمد عبدالغني الطجم

الهند�سة البيئية /تفنية النفط /العوامل امل�ساعدة/
هند�سة املفاعالت
1982م جامعة ليدز بريطانيا

mtajem@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/mtajem

تقنية املبلمرات /تفنية ا للد ا ئن /املواد ال�صلده عمليات ا�سرتجاع الزيت املح�سنة /هند�سة املواد/
تطبيقات احلا�سب يف الهند�سة الكيميائية
هشام سعيد بامفلح
1995م جامعة مان�شي�سرت بريطانيا
امريكا
فلوريدا
جامعة
1985م
awazzan@kau.edu.sa
برتوكيمائيات /هند�سة التكرير
faisalii@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/awazzan
2002م جامعة تل�سا امريكا
انتقال احلرارة /الطاقة ال�شم�سية /املحاكاة
1982م جامعة كاليفور نيا ديف�س امريكا

Azahed@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/azahed

محمد اسماعيل عبدالسالم

محمد عبدالرحمن داعوس

هند�سةالتميع  /العوامل امل�ؤك�سدة /غري املتجان�سة
 /معاجلة النفايات ال�صلبة
 1983م جامعة والية اورجون امريكا

amhbufleh@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hbamufleh

mdaous@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mdaous

الت�آكل /علم املعادن الطبيعية /هند�سة املواد /
االك�سدة ال�سطحية
انتقال احلرارة و طرق الف�صل
 1991م جامعة والية اريزونا امريكا
1974م مان�ش�سرت بريطانيا
mabdulsalam@kau.edu.sa
محمد دين بشير

www.kau.edu.sa/mabdulsalam

يحى أبو بكر الحامد

العوامل امل�ساعدة /هند�سة املفاعالت /التحكم يف
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قسم

الهندسة الصناعية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
جدة 21589
�ص ب 80204
ت 	)02( 6402000 :حتويلة 68471 :ف)02( 6952486 :
eng-ie@kau.edu.sa

النشأة
1975م

اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� )155ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم الهند�سة ال�صناعية
مقررات الق�سم االجبارية
ال�ساعات املعتمدة 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ر 241
هـ �ص 256
هـ �ص 311
هـ �ص 321
هـ �ص 322
هـ �ص 323
هـ �ص 331
هـ �ص 332
هـ �ص 341
هـ �ص 342
هـ �ص 351
هـ �ص 352
هـ �ص 395
هـ �ص 411
هـ �ص 422
هـ �ص 431
هـ �ص 432
هـ �ص 441
هـ �ص 451
هـ �ص 453
هـ �ص 499

جرب خطي
الإدارة الهند�سية
بحوث العمليات ()1
�أ�س�س نظم احلا�سوب
تطبيقات احلا�سوب يف الهند�سة ال�صناعية ()1
تطبيقات احلا�سوب يف الهند�سة ال�صناعية ()2
االحتمال والإح�صاء الهند�سي
الإح�صاء الهند�سي
درا�سة العمل
هند�سة العوامل الب�شرية
الإدارة ال�صناعية
حتليل وت�صميم النظم
حلقات بحث يف الهند�سة ال�صناعية
بحوث العمليات ()2
حماكاة النظم ال�صناعية
التحكم يف اجلودة ال�صناعية
ت�صميم التجارب ال�صناعية
هند�سة ال�سالمة ال�صناعية
التخطيط والتحكم يف الإنتاج
تخطيط املن�ش�آت
م�شروع التخرج

3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
4

3
2
3
1
3
2
3
3
2
2
3
3
1
3
3
3
1
1
1
1
3

1
0
1
3
2
3
1
1
3
3
1
1
0
1
1
1
3
3
3
3
2

63

47

37

املجموع

ر 202
هـ �ص  ،202هـ �ص 255
ر 241
هـ ك 201
هـ ك  ،251هـ �ص 321
هـ �ص 322
�إح�ص  ،110ر 202
هـ �ص331
هـ �ص 331
هـ �ص 341
هـ �ص 256
ر  ،204هـ �ص 321
هـ �ص 256
هـ �ص ،311هـ �ص 332
هـ �ص ،323هـ �ص 332
هـ �ص 332
هـ �ص 332
هـ �ص 342
هـ �ص ،341هـ �ص 351
هـ �ص ،341هـ �ص 352
هـ �ص  ،422هـ �ص 432

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

397
1/11/11 9:49:34 AM

final engineering.indd 397

قسم

الهندسة الصناعية
التدريب:
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ �ص 390
هـ �ص 400

التدريب ال�صيفي للم�سار التقليدي
برنامج العمل للم�سار التعاوين

2
8

3
8

هـ �ص  ،422هـ �ص 432
هـ �ص  ،422هـ �ص 432

0
0

املقررات االختيارية� 12 :ساعة معتمدة من القائمة التالية للم�سار التقليدي �أو � 6ساعات للم�سار التعاوين

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

هـ �ص 412
هـ �ص 413
هـ �ص 415
هـ �ص 421
هـ �ص 423
هـ �ص 424
هـ �ص 425
هـ �ص 433
هـ �ص 434
هـ �ص 435
هـ �ص 436
هـ �ص 442
هـ �ص 443
هـ �ص 444
هـ �ص 450
هـ �ص 452
هـ �ص 454
هـ �ص 455
هـ �ص 456
هـ �ص 457
هـ �ص 458
هـ �ص 459
هـ �ص 490
هـ �ص 491

25

--- --

حتليل القرارات
حتليل ال�شبكات
�إدارة امل�شروعات
نظم املعلومات ال�صناعية
نظم الت�صنيع مب�ساعدة احلا�سوب
عمليات معاجلة البيانات
�أمن املعلومات ال�صناعية
هند�سة املعوّلية
النظم الت�صادفية ال�صناعية
نظم �صفوف االنتظار
التوقع احلركي
هند�سة ال�صحة ال�صناعية
هند�سة البيئة ال�صناعية
ميكانيكا احليوية املهنية
�إدارة و�أبحاث الت�سويق
ال�صيانة و�سيا�سات الإحالل
حتليل التكلفة الهند�سية
مناولة املواد والتعبئة
درا�سات اجلدوى
�إدارة �سال�سل التموين
الإدارة اال�سرتاتيجية يف ال�صناعة
مقدمة يف �إقامة امل�شروعات
مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة ال�صناعية
ممار�سة الهند�سة ال�صناعية
مقرر من �أي ق�سم يف كلية الهند�سة �أو
اجلامعة

ال�ساعات

ال�ساعات
املعتمدة

نظري

عملي

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3

1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1

3

�سريري

متطلبات �سابقة

هـ �ص ،255هـ �ص 331
هـ �ص ،311هـ �ص 331
هـ �ص 351
هـ �ص323
هـ مك  ،130هـ �ص 321
هـ �ص323
هـ �ص 322
هـ �ص 332
هـ �ص 331
هـ �ص 331
هـ �ص 332
هـ �ص 342
هـ �ص 342
هـ �ص 342
هـ �ص 256
هـ �ص  ،332هـ �ص 351
هـ �ص 255
هـ �ص  ،255هـ �ص 331
هـ �ص  ،255هـ�ص 352
هـ�ص  ،351هـ �ص 451
هـ �ص 351
هـ �ص 351
موافقة الق�سم
هـ �ص  ،341هـ �ص 351
موافقة الق�سم
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الهندسة الصناعية
توصيف المقررات

هـ �ص  200مهارات االت�صال التقني
مهارات االت�صال :فن اال�ستماع� ،أدوات القراءة املتعمقة ،جمع املعلومات،
وحتليلها ،وانتقادها؛ و�سائل االت�صال الإلكرتوين .مهارات الكتابة:
ا�سرتاتيجيات الكتابة ،مقارنة الكتابة العامة والتقنية ،كتابة التقارير التقنية.
مهارات العر�ض :التحدث باللغة الإجنليزية ،عرو�ض �شفهية احرتافية
با�ستخدام احلا�سوب .عمل ف�صلي على �شكل م�شروع يف االت�صال التقني.
متطلبات �سابقة ،لغة 102
هـ �ص  201مقدمة يف الت�صميم الهند�سي ()1
مقدمة يف التعلم الن�شط :العمل اجلماعي ،حركيات الفريق� ،سمات الفريق
والتوا�صل بني �أفراده ،عقد االجتماعات الفعالة وتقييم اجلودة .خطوات
حل امل�س�ألة :تعريف امل�س�ألة� ،إيجاد احللول ،طرق اختيار احلل ،تنفيذ احلل
الأف�ضل وتقييم التنفيذ .م�ستويات التعلم ودرجات الدمج .القرار الأخالقي.
تنظيم العمل وكرا�سة الت�صميم .الهند�سة العك�سية وم�شروعات الت�صميم.
متطلبات �سابقة ،مهات  ،101لغة 102
هـ �ص  202مقدمة يف الت�صميم الهند�سي ()2
عملية الت�صميم الهند�سي .النمذجة احلا�سوبية والأ�ساليب التجريبية حلل امل�سائل،
يف فرق عمل ،يف جماالت املقارنة بني اال�سرتاتيجيات ،املتعار�ضات� ،صناعة القرار،
العمليات الت�صادفية ،النظم املثلى والنظم اخلبرية .تف�سري النتائج� .إعداد تقارير
مهنية فنية للأعمال الهند�سية وعر�ضها با�ستخدام الو�سائط املتعددة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،200هـ �ص 201
هـ �ص  255االقت�صاد الهند�سي
�أ�س�س االقت�صاد الهند�سى .قيمة الوقت بالن�سبة للنقود .تقييم خيارات
اال�ستثمار .حتليل �سيا�سة الإحالل والإبقاء .حتليل التعادل .طرق ح�ساب
ا�ستهالك الأ�صول� .أ�سا�سيات الت�ضخم.
متطلبات �سابقة ،ر 110
هـ �ص  256الإدارة الهند�سية
دور املهند�سني يف �إدارة امل�ؤ�س�سات .الوظائف الإدارية املتعلقة بالإنتاج،
واملخزون ،واملوارد الب�شرية .تخطيط امل�شروعات و�ضبطها .درا�سة حاالت
متعلقة بامل�سائل الهند�سية.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،202هـ �ص 255

هـ �ص � 321أ�س�س نظم احلا�سوب
�أ�س�س احلا�سوب :مكونات اجلهاز الإلكرتونية والربجميات .مقدمة يف نظم
ت�شغيل احلا�سوب ومعاجلة البيانات .نظرة عامة للغات برجمة احلا�سوب.
�شبكة املعلومات العاملية وطرق حماية احلا�سوب .مقدمة يف حزم برجميات
لتطبيقات الهند�سة ال�صناعية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك 201
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هـ �ص  323تطبيقات احلا�سوب يف الهند�سة ال�صناعية ()2
مقدمة يف تطبيقات احلا�سوب ،قواعد البيانات ونظم �إدارة قواعد البيانات
املرتابطة .ت�صميم وتطوير قواعد البيانات� .إدارة م�ستخدمي قواعد البيانات
و�أمنها .مقدمة يف واجهة النهاية ( )Front-endوات�صالها بقواعد البيانات.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 322
هـ �ص  331االحتمال والإح�صاء الهند�سي
الإح�صاء الو�صفى وامللخ�صات بالر�سم .املفاهيم الأ�سا�سية لالحتماالت
وتطبيقاتها الهند�سية .التوزيعات االحتمالية للمتغريات الع�شوائية .فرتة
الثقة .مقدمة يف اختبار الفر�ضيات .االرتباط واالنحدار اخلطي.
متطلبات �سابقة� ،إح�ص  ،110ر 202
هـ �ص  332الإح�صاء الهند�سي
املفاهيم الأ�سا�سية يف الإح�صاء وتطبيقاتها يف امل�سائل الهند�سية .دوال توليد
العزوم .العينات الع�شوائية والتوزيعات العينية .تقدير َمعلم التوزيع .اختبار
الالمعلمية .االنحدار الب�سيط واملركب.
الفر�ضيات .االختبارات َ
متطلبات �سابقة ،هـ �ص331
هـ �ص  341درا�سة العمل
مقدمة يف درا�سة العمل .الإنتاج ودرا�سة العمل .طرق درا�سة العمل .العملية
الأ�سا�سية يف درا�سة احلركة :اختيار طرق الأداء ،ت�سجيل احلقائق ،حتليل
وتقومي احلركة �إلخ .الر�سم التخطيطى باخليط ،خريطة الأن�شطة املتعددة
وخريطة احلركة .مبادئ اقت�صاديات احلركة .خريطة ا�ستعمال اليدين.
�أ�سا�سيات حركة اليدين .درا�سات احلركة اجلزئية والكلية .الطرق الآلية.
قيا�سات العمل .معاينات العمل .درا�سة الوقت .قيا�سات العمل با�ستخدام
احلا�سوب .نظام احلركة والوقت املحددين �سلفا :عوامل العمل والبيانات
القيا�سية� .سيا�سة الأجور واحلوافز.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 331
هـ �ص  342هند�سة العوامل الب�شرية
مقدمة يف هند�سة العوامل الب�شرية .املجهود الع�ضلى .التحكم الع�صبى فى
احلركة .كفاءة الأداء .بيانات �أبعاد اجل�سم واملقدرة الب�شرية .ت�صميم مكان العمل.
الأعمال الثقيلة املجهدة .تناول الأحمال� .أنظمة الآلة والإن�سان .الن�شاط الذهني.
الإجهاد� .ضغط العمل وال�ضجر .الر�ؤية والإ�ضاءة .ال�ضو�ضاء واالهتزازات.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 341
هـ �ص  351الإدارة ال�صناعية
مقدمة يف الإدارة ال�صناعية .املفاهيم االقت�صادية يف ال�صناعة .الهيكل
التنظيمي وت�صميمه� .إدارة املوارد الب�شرية .ت�شجيع القوة العاملة� .إدارة
تقنية املعلومات .الإدارة املالية .دور املهند�سني يف الت�سويق واخلدمات .حتليل
الوظائف ،الو�صف الوظيفي ،واملوا�صفات الوظيفية� .إعداد خطة العمل.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 256

كلية الهندسة

هـ �ص 311بحوث العمليات ()1
مقدمة يف بحوث العمليات� .صياغة امل�سائل بالربجمة اخلطية .احلل
ال�سطوح .الثنائية وحتليل احل�سا�سية .م�سائل النقل
بطريقة الر�سم .خوارزم ُ
والتخ�صي�ص .الربجمة الرقمية والهدفية.
متطلبات �سابقة ،ر 241

هـ �ص  322تطبيقات احلا�سوب يف الهند�سة ال�صناعية ()1
�أ�سا�سيات لغات الربجمة احلا�سوبية .مفاهيم الربجمة ال�شيئية .تطوير
التطبيقات واخلوارزميات املنا�سبة حلل م�سائل الهند�سة ال�صناعية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،251هـ �ص321
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هـ �ص  352حتليل وت�صميم النظم
تعريف النظم ،مفاهيم وخ�صائ�ص النظم .م�شروعات تطوير النظم :تعيني،
اختيار ،بدء ،تخطيط و�إدارة النظم .حتليل النظم :حتديد وتركيب متطلبات
النظم .ت�صميم النظم :نظرة عامة ،النماذج والتقارير ،واجهات العر�ض
والتحاور ،واملوا�صفات النهائية للنظام .ت�صميم النظم املو َّزعة و�شبكة
الإنرتنت .ت�شغيل و�صيانة النظم.
متطلبات �سابقة ،ر  ،204هـ �ص 321
هـ �ص  390التدريب ال�صيفي
تدريب �صناعي حقلي ملدة ع�شرة �أ�سابيع يف �أحد ال�صناعات الإنتاجية �أو
اخلدمية حتت �إ�شراف مر�شد من تلك ال�صناعة .توثيق �أن�شطة التدريب يف
تقرير التدريب ال�صناعي �شام ًال تفا�صيل الأعمال التي قام بها املتدرب .تقدمي
عر�ض با�ستخدام الو�سائط املتعددة لتو�ضيح ما مت �إجنازه خالل فرتة التدريب.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،422هـ �ص 432
هـ �ص  395حلقات بحث يف الهند�سة ال�صناعية
طرق مراجعة �أدبيات البحث وامل�صادر .مراجعة كتاب يف الهند�سة ال�صناعية
�صدر حديث ًا �أو مو�ضوع ذي �صلة بق�ضايا اجتماعية �أو اقت�صادية �أو بيئية يف
الهند�سة ال�صناعية .تقدمي حما�ضرة بحثية يقوم بها كل فريق من الطلبة بعد
�إعدادهم لتقرير ف�صلي.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 652
هـ �ص  400برنامج العمل التعاوين
أ�سبوعا فى �شركة تقوم ب�أن�شطة متعلقة بالهند�سة
القيام بتدريب عملي ملدة ً � 26
ال�صناعية حتت �إ�شراف ع�ضو هيئة تدري�س وع�ضو من اجلهة التى يتم بها
التدريب .تقدمي ثالثة تقارير �إجناز دورية طبق ًا للربنامج الزمنى املحدد .تقدمي
تقرير نهائي يت�ضمن املحتويات املذكورة فى وثيقة برنامج التدريب التعاونى.
تقدمي عر�ض با�ستخدام الو�سائط املتعددة للأعمال التى مت �إجنازها.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،422هـ �ص 432
هـ �ص  411بحوث العمليات ()2
الربجمة غري اخلطية .الربجمة احلركية .مناذج التخزين .مناذج �صفوف
االنتظار .حتليل ماركوف .مقدمة يف نظرية املباريات .تطبيقات فى النظم
ال�صناعية واخلدمية والعامة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص ،311هـ �ص 332

كلية الهندسة

400

هـ �ص  412حتليل القرارات
مبادئ �صنع القرار عند عدم اليقني .مناذج القرارات :خمطط الت�أثري
و�شجرة القرار .حل م�سائل القرارات وحتليلها .قيمة املعلومات .املوقف من
اخلاطرة .نظرية املنفعة .م�سائل القرارات متعددة اخل�صائ�ص.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص ،255هـ �ص 331
هـ �ص  413حتليل ال�شبكات
مقدمة يف حتليل ال�شبكات والتطبيقات ال�صناعية .بناء مناذج النظم با�ستخدام
تقنية ال�شبكات .طريقة امل�سار احلرج مع الربنامج اخلطى ،طريقة تقييم ومراجعة
امل�شروعات مع الربنامج اخلطى وحتليل التكاليف .خوارزميات �أخرى لل�شبكات:
�شجرة التغطية ال�صغرى ،امل�سار الأق�صر وم�س�ألة التدفق الأكرب .نظرية خرائط
التدفق .طريقة التقييم واملراجعة الر�سومية� :شبكات «�أو اال�ستثنائية».
متطلبات �سابقة ،هـ �ص ،311هـ �ص 331
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هـ �ص � 415إدارة امل�شروعات
مقدمة يف هند�سة �إدارة امل�شروعات .التخطيط مل�شروعات ناجحة .التحديد،
امليزانية ،التطبيق ،التنفيذ ،اجلدولة ،خيارات التو�صيل ،والإغالق .جدولة
الوظائف واملوارد .ت�سوية املوارد .اخل�صائ�ص امل�شرتكة للم�شروعات� .أدوات
ال�شبكات لتخطيط ومراقبة امل�شروعات� .إيجاد التكلفة املثلى لتحقيق �أهداف
امل�شروع .تق�صري مدة امل�شروع ،موازنات الوقت-التكلفة .حتليل املخاطر.
برجميات تخطيط وجدولة امل�شروعات.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص351
هـ �ص  421نظم املعلومات ال�صناعية
مفاهيم عامة .قيم وخ�صائ�ص املعلومات .الأنواع املختلفة لنظم املعلومات.
مفاهيم نظم املعلومات الإدارية .حتليل وت�صميم وتطوير نظم املعلومات
ال�صناعية .تطوير نظم املعلومات با�ستخدام احلا�سبات متناهية ال�صغر.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص323
هـ �ص  422حماكاة النظم ال�صناعية
النظرية الأ�سا�سية لعلم املحاكاة .بناء مناذج املحاكاة .تنظيم درا�سات
املحاكاة .مناذج املحاكاة وتطبيقاتها على م�سائل النظم املتو�سطة والكبرية
الإنتاجية واخلدمية .حتليل املخرجات .تخفي�ض التباين و�إيجاد احللول
املثلى .ا�ستخدام برجميات مثل �أرينا ) (ARENAملحاكاة النظم املتقطعة
واملت�صلة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص ،323هـ �ص 332
هـ �ص  423نظم الت�صنيع مب�ساعدة احلا�سوب
�أ�سا�س نظم الكاد/كام� .أ�سا�سيات الت�صنيع مب�ساعدة احلا�سوب .برجميات
وبيانات الر�سم با�ستخدام احلا�سوب .الت�صنيع مب�ساعدة احلا�سوب :التحكم
العددي ،برجمة القطع مباكينات التحكم العددي� ،أنظمة �إن�-سي ،دي-
�إن�-سي ،و�سي�-إن�-سي .الروبوتات ال�صناعية وتطبيقاتها .نظم الت�صنيع
احلا�سوبية املتكاملة ).(CIMS
متطلبات �سابقة ،هـ مك  ،130هـ �ص 321
هـ �ص  424عمليات معاجلة البيانات
مفاهيم ت�صميم النظم املتقدمة لإدارة قواعد البيانات ،املبادئ والطرق.
ر�سم عالقات الكيانات .التطبيع .قواعد البيانات ال�شيئية وال�شيئية املرتابطة.
�إن�شاء م�ستودعات البيانات .تنقيب البيانات .بيانات ال�شبكة العنكبوتية
		
ون�صف الهيكلية� .أمن البيانات.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص323
هـ �ص � 425أمن املعلومات ال�صناعية
مقدمة �إىل �أمن املعلومات .تقومي التهديدات ،مواطن ال�ضعف والعر�ضة
للمخاطر .مناذج تقدير املخاطر و�أمثلية عائد اال�ستثمار على �أمن املعلومات.
بينات احلا�سوب ،الأدلة الإلكرتونية ،االحتيال ،الإرهاب الف�ضائي وقوانني
جرائم احلا�سوب.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 322
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هـ �ص  431التحكم يف اجلودة ال�صناعية
مقدمة يف �أنظمة اجلودة .تكلفة اجلودة� .إدارة اجلودة ال�شاملة� .أنظمة اجلودة
ومقايي�سها� 6 :سغما و �آيزو .الهندرة .التحكم الإح�صائي للجودة :خرائط
التحكم للمتغريات واخل�صائ�ص ،حتليل �إمكانيات العمليات وخطط عينات
القبول .تنفيذ وظيفة اجلودة .دوائر اجلودة .دوال فقد اجلودة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 332

هـ �ص  441هند�سة ال�سالمة ال�صناعية
احلوادث� :أ�سبابها وتكلفتها .تقومي �أداء ال�سالمة وتقييم املخاطر .حتليل �أ�سباب
احلوادث .تقارير و�سجالت احلوادث .حتليل �سالمة الوظيفة .معاينة امل�صنع.
ا�ستق�صاء احلوادث .تخطيط وترتيب مكان العمل .تدبري �ش�ؤون امل�صنع.
ال�سالمة وال�صيانة .ال�سالمة وتداول املواد .احلواجز الواقية .منع االنفجارات
واحلريق .الوقاية ال�شخ�صية .الإ�سعافات الأولية .التخطيط للطوارئ.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 342

هـ �ص  432ت�صميم التجارب ال�صناعية
مبادئ الت�صميم التجريبى .ت�صاميم الكتل التامة الع�شوائية .ت�صاميم
املربعات الالتينية والإغريقو-التينية .الت�صاميم العامة للعوامل .ت�صاميم
العوامل ثنائية امل�ستوى 2ك .طريقة �سطوح اال�ستجابة والت�صميم املتمكن.
تخطيط و�أداء وحتليل التجارب ال�صناعية.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 332

هـ �ص  442هند�سة ال�صحة ال�صناعية
التعر�ضات املهنية :احلدود امل�سموح بها والنواحي القانونية .توقع و�إدراك املخاطر
ال�صناعية .تقومي املخاطر الطبيعية والتحكم بها :التعر�ض احلرارى ،ال�ضو�ضاء
واالهتزازات ،الإ�ضاءة ،الأ�شعة امل�ؤ ِّينة وغري امل�ؤ ِّينة .تقومي املخاطر الكيميائية
والتحكم بها .التهوية ال�صناعية .ت�صميم نظم تهوية التفريغ املحلى.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 342

هـ �ص  433هند�سة املع ّولية
مقدمة يف حتليل املع ّولية .مقايي�س املع ّولية :دالة املع ّولية ،العمر املتوقع،
دالة اخلطر لدوال توزيع مهمة .مناذج اخلطر وعمر املنتج .توزيعات القيمة
الق�صوى .مناذج املع ّولية ال�ساكنة .مناذج املع ّولية احلركية .مقايي�س فاعلية
النظم .توزيع املع ّولية و�إيجاد احللول املثلى .مقدمة يف التحليل ال�شجري
للخط�أ واملع ّولية للب�شر.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 233

هـ �ص  443هند�سة البيئة ال�صناعية
�أ�سا�سيات النظم الطبيعية ،البيئة ال�صناعية كجزء من النظام البيئى العام.
�إدارة جودة املاء .معاجلة النفايات ال�سائلة .تلوث الهواء .التلوث ال�ضو�ضائى.
�إدارة النفايات ال�صلبة� .إدارة النفايات اخلطرة .الأ�شعة امل�ؤ ِّينة .درا�سة حاالت.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 342

هـ �ص  434النظم الت�صادفية ال�صناعية
العمليات التحديدية والت�صادفية .عمليات بوا�سون والتوزيعات ذات ال�صلة.
عمليات الوالدة والوفاة .عمليات ماركوف فى ف�ضاء الو�ضع املت�صل .عملية
التجدد ونظريتها .عمليات القرار املاركوفية فى ال�صناعة .النظم املاركوفية
وغري املاركوفية .النماذج الت�صادفية لنظم النقل وال�صيانة .مقدمة يف منذجة
املحاكاة للنظم الت�صادفية.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 331
هـ �ص  435نظم �صفوف االنتظار
خ�صائ�ص �صفوف االنتظار .الأمناط العامة للو�صول واخلدمة .عمليات
بوا�سون ومناذج �إرالجن .عمليات الوالدة والوفاة فى نظم �صفوف االنتظار.
مناذج �صفوف االنتظار املاركوفية وغري املاركوفية .حل م�سائل حالة اال�ستقرار
واالنتقالية .احللول املثلى ل�صفوف االنتظار .تطبيقات �صفوف االنتظار فى
نظم الإنتاج ،النقل ،املوا�صالت واخلدمات العامة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 331
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هـ �ص � 450إدارة و�أبحاث الت�سويق
درا�سة نظرية الت�سويق .طرق الت�سويق .العالقات املتداخلة ملراحل
ا�سرتاتيجيات الت�سويق .عمليات قرارات امل�ستهلك من خالل العلوم ال�سلوكية.
نظريات وو�سائل تخطيط ،وحتليل وعر�ض درا�سات ال�سوق .طرق �أبحاث
الت�سويق مع الرتكيز على الأبحاث الأ�سا�سية مبا فيها ت�صميم اال�ستبانة
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 256
هـ �ص  451التخطيط والتحكم يف الإنتاج
املفاهيم الأ�سا�سية للإنتاج و�إدارة العمليات .ت�صميم املنتجات واخلدمات.
العمليات والتقنيات .التجارة الإلكرتونية و�إدارة العمليات� .إدارة املخزون.
�إدارة �سال�سل الإمدادات .الإنتاج من نوعي يف-حينه وعدمي الفاقد .التوقعات.
تخطيط االحتياجات من املواد .مقدمة يف تخطيط احتياجات املن�ش�آت
( .)MRPال�سعة والتخطيط املتكامل .اجلدولة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص ،341هـ �ص351
هـ �ص  452ال�صيانة و�سيا�سات الإحالل
نظم ال�صيانة .التحكم وعمليات ال�صيانة .ال�صيانة الوقائية :مفاهيم
ومنذجة وحتليل .اجلدولة وتخطيط ال�صيانة� .ضبط مواد ال�صيانة .نظم
�إدارة ال�صيانة باحلا�سوب .درا�سات الإحالل .تطبيقات عملية..
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،332هـ �ص351
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هـ �ص  436التوقع احلركي
ال�سال�سل الزمنية والتوقع .دقة التوقعات .املراقبة والتحكم فى التوقعات.
االنحدار اخلطى واملركب مع تطبيقات التوقع .طريقة بوك�س -جنكنز
(�أرميا) .مقدمة يف �أ�سا�سيات وتقنيات التحليل مع التطبيقات يف �أ�سواق املال.
مقدمة يف ال�شبكات الع�صبية .التوقع با�ستخدام احلكم ال�شخ�صى.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 332

هـ �ص  444ميكانيكا احليوية املهنية
مقدمة يف ميكانيكا احليوية املهنية .علم احلركة والقوى� .أبعاد ج�سم الإن�سان.
تقييم اجلهد الع�ضلي والف�سيولوجي� .أجهزة القيا�سات .مناذج امليكانيكا
احليوية املهنية .طرق ت�صنيف وتقييم العمل اليدوي .نهايات مناولة املواد يدوي ًا.
االعتبارات امليكانيكية يف ت�صميم الآالت ومكان العمل� .إر�شادات لت�صميم الآالت
اليدوية .تعليمات لت�صميم الأعمال التي تتطلب اجللو�س الطويل �أو امل�ستمر.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 342
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هـ �ص  453تخطيط املن�ش�آت
�أ�سا�سيات تخطيط املن�ش�آت .ت�صميم املن�ش�آت .عالقات التدفق والفراغ
والأن�شطة� .أنظمة نقل ومناولة املواد .مناذج تخطيط الت�صميم والتوزيع .عمليات
امل�ستودعات .النماذج الكمية لتخطيط املن�ش�آت� .إعداد وعر�ض وتنفيذ و�صيانة
خطط املن�ش�آت.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص ،341هـ �ص 352
هـ �ص  454حتليل التكلفة الهند�سية
�أهمية حتليل التكلفة فى الهند�سة .م�صطلحات ومفاهيم التكلفة .تقدير التكلفة
التخاذ القرار :حتليل التكلفة -احلجم -الربح ،قيا�س التكاليف والعوائد ذات
ال�صلة ،تخ�صي�ص التكلفة ،و�إيجاد التكلفة املبنية على الأن�شطة .تقييم التكلفة
للبدائل الهند�سية .درا�سة حاالت.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 255
هـ �ص  455مناولة املواد والتعبئة
التطور التاريخى ملناولة املواد والتعبئة� .أهداف ومبادئ مناولة املواد .مفاهيم
مناولة املواد :وحدة التحميل ،التحميل فى احلاويات� ،أى�-إ�س�-آر�-إ�س� .أنواع
معدات مناولة املواد واقت�صادياتها .دور التعبئة فى مناولة املواد .جماالت ذات
�أهمية خا�صة فى التعبئة .ت�صميم العبوات .اقت�صاديات التعبئة ،بحوث التعبئة
واختباراتها� .إدارة وظيفة التعبئة فى املن�ش�آت.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،255هـ �ص 331
هـ �ص  456درا�سات اجلدوى
مقدمة يف درا�سات اجلدوى :حتديد امل�شروع� ،أنواع ونطاق املنتجات .اجلدوى
الت�سويقية :درا�سة ال�سوق احلايل وامل�ستقبلي ،الطلب ،الت�سعري ،والعوائد .اجلدوى
الفنية :اختيار املوقع ،املواد ،العمالة ،الأجهزة ،املعرفة ،ال�شحن .اجلدوى املالية:
متويل امل�شروع ،تكلفة املنتج ،حتليل التعادل ،حتليل الربحية ،اجلدوى التنظيمية
والإدارية :البنية التنظيمية ،الأنظمة احلكومية ،معايري ال�سالمة والبيئة ،براءات
االخرتاع والعالقات الإن�سانية .التقرير والعر�ض ،درا�سة حاالت.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،255هـ �ص 352
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هـ �ص � 457إدارة �سال�سل التموين
مقدمة يف �سال�سل التموين .ان�سياب املنتجات واملعلومات والعوائد عرب �سالل�سل
التموين .عمليات �سال�سل التموين :الق�ضايا ،الفر�ص ،الأدوات ،الطرق ،عالقات
ال�شركات ببع�ضها ،احلوافز وعوامل املخاطرة .ت�صميم �سال�سل التموين :خدمة
العميل ،اجلودة ،الإمداد ،التموين ،العميات التجارية ،حركية النظام ،التحكم،
الت�صميم والهندرة .الإدارة التكاملية ل�سال�سل التموين :التوقع ،التمويل الدويل
والتكامل االفرتا�ضي .التقنية ك�أداة ل�سال�سل التموين :تقنيات الإنرتنت والتن�سيق
الرقمي للقرارات واملوارد .درا�سة حاالت.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،351هـ �ص 451

هـ �ص  459مقدمة يف �إقامة امل�شروعات
الإطار الأ�سا�سي لفهم عملية �إقامة امل�شروعات ،مبادئ الإدارة والو�سائل
امل�صاحبة ل�صنع القرار ،التخطيط ،الت�سويق ،والتحكم املايل .مترينات يف
ت�صميم املنتج وتطوير النموذج الأويل� ،إعداد تقارير جدوى امل�شروع املعتمل،
و�أفكار عملية لإن�شاء امل�شروعات اخلا�صة .املحا�ضرات ال�صفية يجمع �إليها
الدرا�سة احلقلية والتمارين ومزودة مبحا�ضرات من �ضيوف ودرا�سة حاالت
ل�صناعات �صغرية ومتو�سطة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 351
هـ �ص  490مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة ال�صناعية
درا�سة متعمقة ملو�ضوعات ذات �صلة بالهند�سة ال�صناعية والتي مل يتم تغطيتها
يف املقررات الدرا�سية الأخرى يف الربنامج وذلك لتنمية املعرفة لدى الطالب
يف جمال الهند�سة ال�صناعية.
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم
هـ �ص  491ممار�سة الهند�سة ال�صناعية
عر�ض جلميع جماالت الهند�سة ال�صناعية .التعرف على �أدوات الهند�سة
ال�صناعية يف امل�ؤ�س�سات وامل�صانع .جل�سات ع�صف ذهنى لعدد من امل�ؤ�س�سات
ال�صناعية والتجارية املختارة .زيارات ميدانية للمواقع و�إجراء م�سح عام بها.
درا�سات يف املوقع لتطبيقات وممار�سات الهند�سة ال�صناعية� .إعداد تقارير
عن الزيارات ت�شمل النتائج ،املالحظات والتو�صيات اخلا�صة بكل زيارة.
عر�ض تقارير الزيارات با�ستخدام الو�سائط املتعددة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،341هـ �ص 351
هـ �ص  499م�شروع التخرج
مهارات الكتابة الفنية .عمل امل�شروع :عمل ت�صميم �شمويل يف فريق يتناول
م�س�ألة عملية ،واقعية ،مفتوحة-الأطراف ،غري منطية ذات حلول متعددة؛
يكون الرتكيز فيها على جتميع املعرفة واملهارات ال�ستيعاب و�إظهار الطابع
املهني والأخالقي يف حل املع�ضالت ،مع تقييم الت�أثريات البيئية والثقافية
واالجتماعية لهذه احللول؛ يقدم الناجت النهائي للم�شروع على �شكل تقرير
متبوعا بعر�ض لأعمال امل�شروع با�ستخدام الو�سائط
ُم َعدٍ ح�سب منوذج معتمدً ،
املتعددة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ،422هـ �ص 432

هـ �ص  458الإدارة اال�سرتاتيجية يف ال�صناعة
عر�ض ال�سرتاتيجية العمليات للمزايا التناف�سية .تقومي البيئة اخلارجية للم�صنع
با�ستخدام منوذج القوى اخلم�سة احلاملة .تقومي الإمكانيات الداخلية للم�صنع
با�ستخدام �إطار العمل  .VRIOالتكاليف القيادية مقابل ا�سرتاتيجيات اختالف
املنتج .التكامل الر�أ�سي والتنوع امل�ؤ�س�سي .ا�سرتاتيجيات املنظمات ،االندماج،
واالمتالك� .أمثلة من احلياة الواقعية ودرا�سة حاالت من ال�صناعة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 351
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قسم

الهندسة الصناعية
أعضاء هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة
أحمد عبد اهلل المرعب

بحوث عمليات
 1988و�سط فلوريدا �أمريكا

amoreb@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/moreb
رضا محمد سعيد عبد العال

إبراهيم محمد جمعة

هند�سة العوامل الب�شرية
 1994ميامي �أمريكا

ijumah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ijumah
عثمان إمام تايالن

منذجة املبهمات
� 1999ساكاريا تركيا

محمد رضا كابلي

� 2009أمريكا

mkabli@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mkabli
محمد عبد اهلل بالبيد
mbalubeid@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mbalubeid
محمد عبد المنعم زيتون

utailan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/utailan
ماجد عبد اهلل القصبي

العوامل الب�شرية
 2007اال�سكندرية م�صر

rabdelaal@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/abdelaal
سراج يوسف عابد

mqasabi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mqasabi
محمد إحسان الحق

حتليل الأنظمة وت�صميمها
 2001بر�ستون �أمريكا

sabed@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/sabed
سعيد علي القليطي
salqelaity@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/salqelaity
سيد علي رزفي

mhaq@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mhaq
محمد رشيد الرطب خان

حتليل وت�صميم العمليات
 1986برادفورد �أمريكا

حماكاة الأنظمة
 1982والية �أيوا �أمريكا

هند�سة العوامل الب�شرية
 1986معهد الهند للتقنية الهند

srizvi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/srizvi
عبد اهلل عمر بافيل

تخطيط الإنتاج والتحكم فيه
 1989والية �أريزونا �أمريكا

الإدارة الهند�سية
 1985مي�سوري �أمريكا
حتليل الأنظمة
 1999بر�ستون �أمريكا
منذجة املحاكاة
 1990ليدز بريطانيا

mkhan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mkhan
هاني محمد أبوراس

املحاكاة والنمذجة
 2002و�سط فلوريدا �أمريكا

habuaras@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/habuaras

أيمن عرب هاشم

mjifry@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mjifry
مصطفي محمد اإلدريسي

ahashem@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ahashem
رائد رضا عبيد

midriesi@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/midriesi

rubeid@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/rubeid
رامي حسين العمودي
ramoudy@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/ramoudy
شوكت علي كاروفات

بحوث عمليات
 1983والية �أوكالهوما �أمريكا

احللول املثلى للأنظمة
 1981والية مي�شيجان �أمريكا

الأ�ساتذة امل�شاركون
إبراهيم عبد العزيز الضراب

الأنظمة االقت�صادية الهند�سية
� 1987ستانفورد �أمريكا

idarrab@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/idarrab
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الإدارة الهند�سية
 1999والية مي�شيجان �أمريكا

الت�صميم باحلا�سب
 2007دو مونتفورد بريطانيا

بحوث عمليات
 1993معهد الهند للتقنية الهند

skaroufat@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/skaroufat

mskeikh@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mskeikh
وجدي أحمد وزان

�أنظمة معلومات
 2007و�سط فلوريدا �أمريكا

wazzan@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/wazzan
وقار أحمد قلزار

�أنظمة معلومات
 2000بر�ستون �أمريكا

wgulzar@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/wgulzar

املحا�ضرون
محمد ريحان مقبول

�أنظمة معلومات
 2000بر�ستون �أمريكا

maqboul@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/maqboul
محمد شفيع اهلل

تقنية معلومات
 2004وا�شنطن الدولية �أمريكا

mshafiullah@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mshafiullah
وائل صالح حسنين

تخطيط املن�ش�أة
 2005الزقازيق م�صر

whasanein@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/whasanein

كلية الهندسة

abafeil@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/abafeil
محمد الصادق عبد اهلل الجفري

الأ�ساتذة امل�ساعدون

mzeitoun@kau.edu.sa
www.kau.edu.sa/mzeitoun
منظور حسين شيخ
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قسم

الهندسة الصناعية
اتصاالت القسم

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
�ص ب  80204جدة 21589
ت 	)02(6402000 :حتويلة 68130 :ف)02(6952451 :
eng-ne@kau.edu.sa

النشأة

 1977م
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم الهند�سة النووية
مقررات الق�سم االجبارية
ال�ساعات املعتمدة 25
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8

هـ ك 202
هـ ن 301
هـ ن 302
هـ ن 340
هـ ن 351
هـ ن 390
هـ ن 451
هـ ن 499

برجمة حا�سبات
املبادئ الذرية والنووية للمهند�سني
�أ�س�س الهند�سة النووية
قيا�سات الإ�شعاعات النووية
الوقاية الإ�شعاعية ()1
التدريب ال�صيفي
الوقاية الإ�شعاعية ()2
م�شروع الت�صميم الهند�سي

3
3
3
4
3
2
4
4

املجموع

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

هـ كم 210
هـ م ق 261
هـ م ق 290
هـ ن 304
هـ ن 311
هـ ن 321
هـ ن 330
هـ ن 360
هـ ن 402
هـ ن 411
هـ ن 450

علم املواد
ديناميكا حرارية
ميكانيكا املوائع
مقدمة يف الهند�سة النووية
حتليل املفاعل النووي
االنتقال احلراري النووي
املواد النووية
تطبيقات النظائر امل�شعة ()1
الطرق احل�سابية يف الهند�سة النووية
حركية املفاعل احلراري
ت�صميم دروع الإ�شعاع

4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
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3
3
3

2

3
3

2
2

هـ ك  ،201ف 110
ف 281
هـ ن 301
هـ ن  ،302هـ ك 251
هـ ن 302
هـ ن  ،340هـ ن 451
هـ ن 351
هـ ن  ،340هـ ن 451

25

مقررات الق�سم ( االجبارية)
م�سار هند�سة القوى النووية
ال�ساعات املعتمدة 37

املجموع

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

3
3
3
3
3
4
3
2
3
3
3

2
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0

متطلبات �سابقة

ك  ،110ف 110
ر  ،202ف 281
ر  ،202ف 281
هـ ن 302
هـ ن 302
هـ ن  ،311هـ م ق 261
هـ ن  ،311هـ كم 210
هـ ن 340
هـ ن  ،321هـ ك 332
هـ ن 311
هـ ك  ،332هـ ن 451

37
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قسم

الهندسة النووية
مقررات الق�سم ( االجبارية)
م�سار هند�سة الفيزياء الطبية
ال�ساعات املعتمدة 34
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

هـ ن 370
هـ ك 300
هـ ك 311
هـ ن 371
هـ ن 372
هـ ن 489
هـ ن 470
هـ ن 471
هـ ن 472
هـ ن 473
هـ ن 474

مقدمة يف الفيزياء الطبية
طرق حتليلية هند�سية
�إليكرتونيات ()1
امل�صطلحات الطبية
الأحياء الإ�شعاعية
التدريب العملي
العالج الإ�شعاعي
الت�صوير الطبي ()1
الطب النووي
اجلرعات الإ�شعاعية
الت�صوير الطبي ()2
املجموع

ال�ساعات
املعتمدة

3
3
4
2
3
2
4
3
3
3
4
34

مقررات الق�سم ( االجبارية)
م�سار هند�سة الوقاية الإ�شعاعية
ال�ساعات املعتمدة 37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

هـ ن 370
هـ ك 311
هـ ن 307
هـ ن 453
هـ ن 360
هـ ن 372
هـ ن 441
هـ ن 450
هـ ن 454
هـ ن 452
هـ ن 456
هـ ن 473

مقدمة يف الفيزياء الطبية
�إليكرتونيات ()1
حتليل البيانات املعملية
قوانني وتنظيمات الإ�شعاعات النووية
تطبيقات النظائر امل�شعة ()1
الأحياء الإ�شعاعية
قيا�سات الإ�شعاعات النووية املتقدمة
ت�صميم دروع الإ�شعاع
الن�شاط الإ�شعاعي يف البيئة
تقنية الأجهزة الإ�شعاعية
الوقاية الإ�شعاعية التطبيقية
اجلرعات الإ�شعاعية
املجموع

نظري

عملي

3
3
3
2
3
0
3
3
3
3
3

0
0
2
0
0
4
2
0
0
0
2

�سريري

هـ ن  ،302هـ ك 300
ر 203
هـ ك 251
�أحياء 110
ك � ،281أحياء 110
هـ ن  ،340هـ ن  ،451هـ ن  ،370هـ
ن 371
هـ ن  ،370هـ ن  ،371هـ ن 372
هـ ن  ،370هـ ن  ،371هـ ك 311
هـ ن  ،370هـ ن 451
هـ ن  ،470هـ ن 451
هـ ك  ،332هـ ن 471

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

3
4
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
37

0
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0

هـ ن  ،302هـ ك 300
هـ ك 251
هـ �ص 331
هـ ن 451
هـ ن 340
ك � ،281أحياء 110
هـ ن  ،340هـ ك 311
هـ ك  ،332هـ ن 451
هـ ن  ،351هـ ن 340
هـ ن  ،340هـ ن 351
هـ ن 451
هـ ن  ،470هـ ن 451

3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات

متطلبات �سابقة
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قسم

الهندسة النووية
مقررات اختيارية
م�سار هند�سة القوى النووية ( -ال�ساعات املعتمدة )9
يدر�س الطالب (� )9ساعات من املواد االختيارية منها على الأقل (� )6ساعات من �أي من مقررات الق�سم خالف مقررات امل�سار الإجبارية.
م�سار هند�سة الفيزياء الطبية ( -ال�ساعات املعتمدة )12
يدر�س الطالب (� )12ساعة من املواد االختيارية مل�سار هند�سة الفيزياء الطبية منها على الأقل (� )9ساعات من �أي من مقررات الق�سم خالف مقررات امل�سار
الإجبارية
م�سار هند�سة الوقاية الإ�شعاعية ( -ال�ساعات املعتمدة )9
يدر�س الطالب (� )9ساعات من املواد االختيارية منها على الأقل (� )6ساعات من �أي من مقررات الق�سم خالف مقررات امل�سار الإجبارية.

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

هـ ن 300
هـ ن 303
هـ ن 350
هـ ن 421
هـ ن 422
هـ ن 423
هـ ن 424
هـ ن 425
هـ ن 427
هـ ن 429
هـ ن 440
هـ ن 455
هـ ن 457
هـ ن 458
هـ ن 459
هـ ن 460
هـ ن 461
هـ ن 462
هـ ن 463
هـ ن 464
هـ ن 466
هـ ن 467
هـ ن 468
هـ ن 475
هـ ن 476
هـ ن 477
هـ ن 478
هـ ن 479
هـ ن 481
هـ ن 492
هـ ن 493
هـ ن 494
هـ ن 495
هـ ن 496
هـ ن 497

�أ�سا�سيات احل�سابات يف الهند�سة النووية
الطاقة والبيئة
الإ�شعاعات غري امل�ؤينة
حتويل الطاقة النووية
التخطيط مل�شاريع الطاقة النووية
ال�سالمة يف املفاعل النووي
هند�سة وتقنية االندماج احلراري النووي
ت�شغيل حمطة الطاقة النووية
ت�صميم املفاعل النووي
�أجهزة حمطة الطاقة النووية والتحكم فيها
�إلكرتونيات نووية
�أ�س�س متقدمة يف الرنني املغناطي�سي
واملوجات فوق ال�صوتية يف الت�شخي�ص
معاجلة النفايات النووية منخف�ضة امل�ستوى
التخطيط للطوارئ الإ�شعاعية
متذجة اجلرعات الإ�شعاعية
تطبيقات النظائر امل�شعة ()2
الت�صوير الإ�شعاعي ال�صناعي
التقنية النووية يف االختبارات غري املتلفة
تقنيات التحليل الإ�شعاعي
تطبيقات جاما الفورية والنيوترونية يف الآبار امل�سربية

�أ�سا�سيات التن�شيط الإ�شعاعي
الكيمياء الإ�شعاعية
ح�سابات الوقاية الإ�شعاعية
علم الأورام الإ�شعاعي
العالج النيوتروين الإ�شعاعي
الت�صوير الطبي املتقدم
توكيد جودة الأجهزة الطبية

العالج الإدخايل ()Brachytherapy

الإ�شعاعات الت�شخي�صية

مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الوقاية الإ�شعاعية ()1
مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الوقاية الإ�شعاعية ()2
مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الفيزياء الطبية ()1
مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الفيزياء الطبية ()2

مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة النووية ()1
مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة النووية ()2

ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

3
3
3
3
3
3
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قسم

الهندسة النووية
توصيف المقررات

هـ ن � 300أ�سا�سيات احل�سابات يف الهند�سة النووية
املعادالت التفا�ضلية العادية من الدرجة الأوىل والدرجة الثانية للتطبيق
يف ح�سابات الهند�سة النووية ،حلول املعادالت التفا�ضلية ب�سال�سل القوى
وحتويالت البال�س� ،سال�سل وتكامالت فورير ،املعادالت التفا�ضلية اجلزئية،
نظرية جاو�س للتباعد ،متعدد حدود جلندر ودوال ب�سل.
متطلبات �سابقة ،ر  ،204ر 205
هـ ن  301املبادئ الذرية والنووية للمهند�سني
الن�سبية ,املوجات الكهرومغناطي�سية ,النظرية الكمية لل�ضوء ,الأ�شعة ال�سينية,
موجات دي برويل ,مبد�أ عدم الت�أكد ,النماذج الذرية ,الأطياف الذرية ,طيف
ذرة الهيدروجني ,نظرية بور ,اجلدول الدوري ,الليزر ,املو�صالت والعوازل
و�أ�شباه املو�صالت ,الرتان�س�ستورات.
متطلبات �سابقة ،ف 281
هـ ن � 302أ�س�س الهند�سة النووية
اجل�سيمات الأولية ,خوا�ص النويات ,طاقة االرتباط ,اال�ستقرار النووي,
م�ستويات الطاقة ,الن�شاط الإ�شعاعي والتحلل الإ�شعاعي ,الإ�شعاع الطبيعي
وامل�صنع� ,أ�شعة �ألفا وبيتا وجامـا ,تفاعل الإ�شعاع مع املادة ،التفاعالت
النووية ،فيزياء النيوترونات ،خوا�ص وت�صنيفات الطاقة للنيوترونات ،م�صادر
النيوترونات ،االن�شطار النووي ،االندماج النووي ,الأ�شعة الكونية.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 301
هـ ن  303الطاقة والبيئة
م�صادر الطاقة الأولية والثانوية مت�ضمنة الزيت ,الفحم ,الطاقة النووية,
الطاقة املائية ,طاقة الرياح ,الطاقة ال�شم�سية ,طاقة جوف الأر�ض احلرارية:
ا�ستخداماتها ,احتياطياتها� ,إنتاجها وا�ستهالكها وتوزيعها اجلغرايف،
الت�أثريات البيئية واالقت�صادية لإنتاج الطاقة وا�ستخداماتها ،احلفاظ على
الطاقة� ,سيا�سات الطاقة.
متطلبات �سابقة ،ف 281

هـ ن  307حتليل البيانات املعملية
التوزيع الثنائي ،توزيع بوا�سون ،التوزيع الطبيعي ،املواءمة اخلطية و غري
اخلطية ،توزيعات اخلط�أ ،اختبار كاي الرتبيعي ،اختبار  ،Fمعاجلة البيانات
الإح�صائية وتطبيقاتها يف الوقاية الإ�شعاعية والفيزياء الطبية.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 331
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هـ ن  330املواد النووية
املواد املختلفة يف املفاعالت ,مكونات املفاعل النووي :الوقود ,عاك�سات
النيوترونات ,املربدات ,مواد الرتكيب والإن�شاء والدروع الوقائية ,املهدئات,
ق�ضبان الوقود وك�سوتها ,ق�ضبان التحكم ،مواد الوقود كاليورانيوم
والبولوتونيوم والثوريوم ،نظرية الت�أثريات الإ�شعاعية ,والت�أثريات الإ�شعاعية
على املواد املختلفة املعدنية واخلزفية والع�ضوية.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،311هـ كم 210
هـ ن  340قيا�سات الإ�شعاعات النووية
املعاجلة الإح�صائية للقيا�سات الإ�شعاعية ,خوا�ص غرف الت�أين ,العدادات
الإ�شعاعية التنا�سبية ,عداد جايجر ميولر ,الكا�شفات الومي�ضية ,كوا�شف
احلالة ال�صلبة ,كوا�شف �أخرى ،خوا�ص �أجهزة امل�سح الإ�شعاعي ،التحليل
الكمي والنوعي للإ�شعاع ،جتارب معملية عن ا�ستخدامات هذه الكوا�شف
لقيا�سات �أ�شعة �ألفا ,بيتا ,جاما والنيوترونات.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،302هـ ك 251
هـ ن � 350أ�سا�سيات الإ�شعاعات غري امل�ؤينة
املوجات الكهرومغناطي�سية و�أطياف تردداتها ,الإ�شعاعات امل�ؤينة والإ�شعاعات
غري امل�ؤينة ,ت�صنيف املوجات وخوا�صها ,توليد والك�شف عن موجات املاكروويف
والأ�شعة حتت احلمراء ,و�أ�شعة الليزر والأ�شعة فوق البنف�سجية وا�ستخداماتها
يف الطب وال�صناعة والبحوث ,املخاطر ال�صحية للإ�شعاعات غري امل�ؤينة.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 302
هـ ن  351الوقاية الإ�شعاعية ()1
الن�شاط الإ�شعاعي ,عمر الن�صف ,معدل العمر ,,التحول املت�سل�سل ,تفاعل
الأ�شعة مع املواد ،اجلرعات الإ�شعاعية :قيا�س التعر�ض واجلرعات الإ�شعاعية
املمت�صة والعالقة بينهما ,ال�شدة النوعية لأ�شعة جاما ,ح�سابات اجلرعة
الداخلية ,اجلرعة امللزمة ،الت�أثريات احليوية للإ�شعاع ,حدود اجلرعات,
الت�أثريات احليوية الن�سبية ,معامل النوعية ,اجلرعة املكافئة.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 302

كلية الهندسة

هـ ن  304مقدمة يف الهند�سة النووية
تطبيقات ملعادلة اال�ضمحالل الإ�شعاعي ,الطاقة الناجتة من االن�شطار ومن
احرتاق الوقود النووي ,الدروع الواقية من الإ�شعاع ,اختيار املواد النووية مثل
املربد واملبطئ وك�سوة الوقود ،معامل الت�ضاعف ,انت�شار النيوترونات ,معادلة
النقطة احلرجة ,معدل �إنتاج احلرارة� ,أنواع املفاعالت النووية.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 302

هـ ن  311حتليل املفاعل النووي
تفاعل االن�شطار املت�سل�سل ,الوقود النووي ,املفاعالت النووية ومكوناتها,
الفي�ض النيوتروين ,معادلة االنت�شار ,تهدئة (فقدان طاقة) النيوترونات,
معادلة املفاعل ذات جمموعة الطاقة الواحدة وح�سابات احلالة احلرجة,
املفاعالت املحاطة مبواد عاك�سة ,ح�سابات جمموعات الطاقات املتعددة,
املفاعالت غري املتجان�سة.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 302
هـ ن  321االنتقال احلراري النووي
تولد احلرارة يف املفاعالت املتجان�سة وغري املتجان�سة ,تولد احلرارة يف
املفاعل بعد �إيقاف ت�شغيله ,التوزيع احلراري يف الوقود النووي وك�سوته و�سائل
التربيد ,معامالت انتقال احلرارة يف قلب املفاعل ,التدفق امل�شرتك باحلالتني
ال�سائلة والغازية ,الفي�ض احلراري احلرج ونقاط تخطيه ,النظام احلراري
لقناة الغليان ،مفاعالت املاء املغلي ومفاعالت املاء امل�ضغوط.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،311هـ م ق 261
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الهندسة النووية
هـ ن  360تطبيقات النظائر امل�شعة ()1
النظائر امل�شعة الطبيعية وامل�صنعة� ,إنتاجها ,طرق التتبع بوا�سطة النظائر
امل�شعة ,اختيار النظائر امل�شعة ,تطبيقات على طرق التتبع بوا�سطة النظائر
امل�شعة ,القيا�س بالنظائر امل�شعة ,تطبيقات على القيا�س بالنظائر امل�شعة
با�ستخدام ج�سيمات �ألفا وبيتا ,تطبيقات على القيا�س بالنظائر امل�شعة
با�ستخدام �أ�شعة جاما
متطلبات �سابقة ،هـ ن 340

كلية الهندسة
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هـ ن  421حتويل الطاقة النووية
خ�صائ�ص مربدات املفاعالت والت�صميم احلراري لقلب املفاعل ،مفاعالت
املاء الثقيل ومبادئ املفاعالت املتقدمة ,الرتكيز على ا�ستخدامات برامج
احلا�سب الآيل املتوفرة.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 321
هـ ن  422التخطيط مل�شاريع الطاقة النووية
توقعات ا�ستهالك الطاقة على املدى البعيد ,ح�سابات تكلفة توليد الطاقة
الكهربائية من املحطات النووية واملحطات التقليدية ،اختيار الربنامج الأمثل
لتو�سيع قدرة توليد الطاقة ,درا�سة اجلدوى ,وثائق املناق�صات وتقوميها و�أنواع
العقود �إدارة امل�شاريع ,ا�ستخدام برامج التخطيط للطاقة النووية.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 311

هـ ن  370مقدمة يف الفيزياء الطبية
تركز هذه املادة على الت�صوير الطبي والعالج و�سوف ي�شمل املنهج الت�صوير
الإ�شعاعي بالأ�شعة ال�سينية االعتيادية ,الت�صوير الإ�شعاعي بالأ�شعة املقطعية,
الأ�شعة امل�ؤينة ,الطب النووي ,الأمان الإ�شعاعي ,العالج الإ�شعاعي ,الت�صوير
العد�سي ,املوجات فوق ال�صوتية ,الت�صوير بالرنني املغناطي�سي.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،302هـ ك 300
هـ ن  371امل�صطلحات الطبية
يركز املقرر على تعريف م�صطلحات الت�صوير الطبي و العالجي .تغطي
املحتويات الت�صوير الإ�شعاعي بالأ�شعة امل�ؤينة مثل �أ�شعة �إك�س والطب النووي
والأ�شعة غري امل�ؤينة مثل املوجات فوق ال�صوتية و�أ�شعة الرنني املغناطي�سي.
متطلبات �سابقة� ،أحياء 110

هـ ن  423ال�سالمة يف املفاعل النووي
معايري ال�سالمة ,تقدير احتمال املخاطرة ,حوادث املفاعالت ,خ�صائ�ص
ال�سالمة يف الت�صميم الهند�سي� ,إطالق ون�شر املواد امل�شعة ,ترخي�ص
املفاعل.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،321هـ ن 411

هـ ن  372الأحياء الإ�شعاعية
ت�أثري الأ�شعة امل�ؤينة على املادة البيولوجية من التفاعالت اجلزيئية من خالل
م�ستويات التع�ضية اخللوية والتحت اخللوية �إىل ا�ستجابة الن�سيج والأع�ضاء
وكامل اجل�سم .وي�شمل املنهج تطبيقات الأحياء الإ�شعاعية على علم ال�سرطان
واملظاهر البيولوجية للتعر�ض الإ�شعاعي البيئي.
متطلبات �سابقة ،ك � ،281أحياء 110

هـ ن  424هند�سة وتقنية االندماج احلراري النووي
متطلبات االندماج ,هند�سة االندماج احلالية ,حتجيم حيز البالزما ورفع
حرارتها ,املواد امل�ستخدمة يف مفاعالت االندماج ,التحكم يف املفاعل� ،إن�شاء
املحطة النووية و�صيانتها� ,إنتاج وقود االندماج ،التهجني النووي ،م�صادر
الإ�شعاع يف مفاعالت االندماج النووي ,ال�سالمة فيها.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،302هـ م ق 261

هـ ن  390التدريب ال�صيفي
حتت �إ�شراف ع�ضو هيئة تدري�س ويقدم الطالب يف نهاية التدريب تقريرا عن
�إجنازاته خالل التدريب �إ�ضافة �إيل املتطلبات الأخرى التي يحددها الق�سم.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،340هـ ن 451

هـ ن  425ت�شغيل حمطة الطاقة النووية
ا�ستخدام م�شابه املفاعل النووي على حا�سب �آيل �شخ�صي لتو�ضيح املبادئ
الأ�سا�سية لعمل حمطات الطاقة النووية  -وت�شمل املحاكاة ت�شغيل و�إغالق
املفاعل واحلاالت االعرتا�ضية غري املعتادة يف املفاعل.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،321هـ ن 411

هـ ن  402الطرق احل�سابية يف الهند�سة النووية
متثيل املعادالت التفا�ضلية بطريقة عددية (معادالت فرق) ,الطرق ال�ضمنية
واملبا�شرة ,مبد�أ التقارب احل�سابي واال�ستقرار ،تطبيقات طرق التحليل
العددي على ح�سابات انت�شار النيوترونات وح�سابات احلالة احلرجة و�أبعاد
املفاعل ,طرق حل معادالت املجموعات املتعددة للطاقة ،الطرق احل�سابية
امل�ستخدمة يف ح�سابات انتقال احلرارة يف املفاعالت� ،إيجاد قيم « احتمال
التفاعل» يف الأو�ساط غري املتجان�سة
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،332هـ ن 321
هـ ن  411حركية املفاعل احلراري
نظرية املفاعل النووي املعتمد على الزمن ,ت�أثري النيوترونات املت�أخرة ,التحكم
باملفاعل عن طريق ق�ضبان التحكم و�إ�ضافة مواد كيميائية مع املاء املربد,
ت�أثري احلرارة على املفاعلية ,ت�أثري نواجت االن�شطار ذات خ�صائ�ص امت�صا�ص
النيوترونات.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 311
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هـ ن  427ت�صميم املفاعل النووي
املتغريات الأ�سا�سية يف ت�صميم املفاعل ,ا�ستخدام برامج احلا�سب الآيل
يف حل م�سائل واقعية يف الدروع الإ�شعاعية ,احلالة احلرجة� ,إدارة الوقود,
حراريات املفاعل ,ت�صميم وحتديد ظروف الأداء الأمثل لنظام املفاعل.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،411هـ ن 421
هـ ن � 429أجهزة حمطة الطاقة النووية والتحكم فيها
التحرك الآيل ,احللقة املفتوحة واملغلقة ,التحكم الآيل يف املفاعل� ,آليته� ,آلية
حركة ق�ضبان التحكم ,التحكم الكيميائي ب�إ�ضافة مواد كيميائية ملاء التربيد,
التحكم مبحطات الطاقة النووية ,الت�صميمات احلالية لنظم حماية املحطات
الطاقة ,الأجهزة امل�ستخدمة يف ت�شغيل املحطات ,الأجهزة امل�ستخدمة يف قلب
املفاعل.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،340هـ ن 411
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الهندسة النووية
هـ ن � 440إلكرتونيات نووية
التو�صيل يف املواد ال�صلبة� ,أجهزة �أ�شباه املو�صالت ,مكربات النب�ضات ,متييز
وفرز النب�ضات ,دوائر اخلزن الرقمي والعد الرقمي ,دوائر التوقيت ,حملل
النب�ضات متعدد القنوات.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 340
هـ ن  441قيا�سات الإ�شعاعات النووية املتقدمة
طرق متقدمة يف القيا�سات الإ�شعاعية :قيا�س مواقع الإ�شعاع ،القيا�سات
الإ�شعاعية ذات البعدين وخا�صة امل�ستخدمة يف الطب الت�شخي�صي وقيا�س
اجلرع الإ�شعاعية العالجية� ،أجهزة متقدمة يف القيا�سات الإ�شعاعية� :أجهزة
احلالة ال�صلبة امل�ستخدمة يف قيا�س الأ�شعة ال�سينية و�أ�شعة جاما� ،أجهزة
قيا�س الطيف النيوتروين ،الأجهزة الومي�ضية املتقدمة.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،340هـ ك 311
هـ ن  450ت�صميم دروع الإ�شعاع
مبادئ ت�صميم دروع الإ�شعاع ,توهني �شدة الإ�شعاعات النووية ,ت�صميم وتنفيذ
دروع الإ�شعاع ,دروع وقائية لأ�شعة جاما والأ�شعة ال�سينية والنيوترونات .مبادئ
و�أ�سا�سيات الدروع الوقائية للمفاعالت ,ا�ستخدام احلا�سب يف حل م�سائل
الدروع الإ�شعاعية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،332هـ ن 451
هـ ن  451الوقاية الإ�شعاعية ()2
الأدلة الإر�شادية للوقاية الإ�شعاعية مثل دليل اللجنة الدولية للحماية الإ�شعاعية
ودليل املجل�س الأمريكي للوقاية والقيا�سات الإ�شعاعية وغريها .معايري
ال�سالمة الإ�شعاعية ,احلدود ال�سنوية لدخول املواد الإ�شعاعية يف اجل�سم,
الرتكيز امل�سموح به يف الهواء� ,أق�صى تركيز م�سموح� .أجهزة قيا�س الفيزياء
ال�صحية ,ردع الأ�شعة ال�سينية الت�شخي�صية والعالجية .املبادئ الأ�سا�سية
للوقاية من الإ�شعاعات اخلارجية والداخلية� .إدارة املخلفات امل�شعة.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 351
هـ ن  452تقنية الأجهزة الإ�شعاعية
توليد وخوا�ص الأ�شعة ال�سينية ,الت�صوير الإ�شعاعي الت�شخي�صي ,جودة
ال�صورة ,تقنيات ت�صوير �إ�شعاعي ت�شخي�صي خا�صة� ،أجهزة ج�سيمات
الطاقة العالية يف التطبيقات الطبية :املعجالت اخلطية ,ال�سيكلوترون ,املولد
النيوتروين ,البيتاترون.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،340هـ ن 351
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هـ ن � 455أ�س�س متقدمة يف الرنني املغناطي�سي واملوجات فوق
ال�صوتية يف الت�شخي�ص
املبادئ الفيزيائية للت�صوير بالرنني املغناطي�سي :الدوران املغزيل النووي,
زمن الإ�سرتخاء املغزيل للهيكل الذري ,تتابع ا�سرتجاع الت�شبع اجلزئي ,تتابع
الدوران املغزيل لل�صدى� ,أنواع املغانيط .الأ�شعة فوق ال�صوتية :املوجات
وال�صوت ,التوهني ,االنعكا�س والت�شتت ,احلزمة ال�صوتية واملج�سات� ,أجهزة
�إظهار ال�صور� ,أداء الت�صوير ,الت�أثريات احليوية وال�سالمة.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،340هـ ن  ،452هـ ن 474
هـ ن  456الوقاية الإ�شعاعية التطبيقية
�أ�س�س ت�شغيل املعمل والعمل فيه ,ا�ستخدام �أجهزة امل�سح الإ�شعاعي ,املعايرة
وفرتاتها الزمنية .حدود اجلرعات الإ�شعاعية ,حدود تركيز النويدات امل�شعة
يف املياه يف املناطق امل�شعة ,حدود تركيز النويدات امل�شعة يف مياه املجاري,
حدود الت�سرب الإ�شعاعي وتلوث الأ�سطح باملواد امل�شعة ,ال�سيطرة على املداخل,
و�ضع عالمات التحذير ونوعية املواد امل�شعة يف احلاويات ,ا�ستخدام �أجهزة
الوقاية� ,إجراءات الطوارئ ,التعامل مع النفايات قليلة ومتو�سطة الإ�شعاعية.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 451
هـ ن  457معاجلة النفايات النووية منخف�ضة امل�ستوى
ت�صنيف املخلفات الإ�شعاعية ،ال�سمية الإ�شعاعية للم�صادر امل�شعة ،املخلفات
الإ�شعاعية الطبية ،املخلفات الإ�شعاعية ال�صناعية ،نقل املخلفات الإ�شعاعية،
الوقاية الإ�شعاعية يف معاجلة املخلفات الإ�شعاعية ،تخزين املخلفات
الإ�شعاعية ،مواطن املخلفات الإ�شعاعية ،املخلفات الإ�شعاعية ،املخلفات
الإ�شعاعية من املفاعالت النووية.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 451
هـ ن  458التخطيط للطوارئ الإ�شعاعية
خطط وت�صورات واقعية حلاالت الطوارئ �سكب امل�صادر املفتوحة ،فقدان
امل�صادر امل�شعة ،حفظ امل�صادر امل�شعة �أثناء احلريق ،انت�شار امل�صادر امل�شعة،
التعامل مع العاملني واجلمهور يف حاالت الطوارئ ،م�س�ؤوليات العاملني
�أثناء الطوارئ ،تقييم اجلرع الإ�شعاعية والقيا�سات �أثناء الطوارئ ،معاجلة
املتعر�ضني للإ�شعاع ،ال�سجالت الإ�شعاعية عن الطوارئ.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 451
هـ ن  459منذجة اجلرعات الإ�شعاعية
منذجة وتو�صيف �أجهزة  TLDوغرف الأيني والكوا�شف الومي�ضية وكوا�شف
العالج الإ�شعاعي املتقدمة با�ستخدام برامج حا�سب متقدمة و مقارنتها
بالنتائج العملية.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 451

كلية الهندسة

هـ ن  453قوانني وتنظيمات الإ�شعاعات النووية
يتعرف الطالب على القوانني واللوائح املحلية والدولية املنظمة للعمل باملواد
امل�شعة وتو�صيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الدولية للوقاية
الإ�شعاعية .ويتعلم الطالب املقارنة بني هذه التو�صيات وتطبيقاتها يف املجاالت
الطبية وال�صناعية والبيئية.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 451

هـ ن  454الن�شاط الإ�شعاعي يف البيئة
الن�شاط الإ�شعاعي الطبيعي :النويدات امل�شعة يف الرتبة ,املواد امل�شعة
الناجتة عن الأ�شعة الكونية .الأ�شعة الكونية ,اجلرعات الداخلية واخلارجية
من الن�شاط الإ�شعاعي الطبيعي .م�صادر الإ�شعاع امل�صنع :الغبار الذري,
احلوادث الإ�شعاعية ,النفايات امل�شعة .م�سارات انتقال النويدات امل�شعة من
البيئة �إيل الإن�سان.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،351هـ ن 340
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الهندسة النووية
هـ ن  460تطبيقـات النظائر امل�شعة ()2
التطبيقات املتقدمة للنظائر امل�شعة يف الطب والزراعة وال�صناعة ,تقنية
الت�شعيع ,القيا�س بالنيوترونات� ,أ�شعة �أك�س الفلور�سينية ,تعقيم الأدوات
الطبية ,ت�شعيع الأغذية ,ت�شعيع البوليمرز لتح�سني خوا�صها.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 360
هـ ن  461الت�صوير الإ�شعاعي ال�صناعي
الأ�شعة امل�ستخدمة يف الت�صوير الإ�شعاعي ال�صناعي وم�صادرها مثل جهاز
الأ�شعة ال�سينية ,م�صادر �أ�شعة جاما لأغرا�ض الت�صوير� ,أفالم الت�صوير
الإ�شعاعي و�شا�شات �شدة الأ�شعة و�أنواعها .قيا�سات �صفات احل�سا�سية لأفالم
الأ�شعة ال�سينية .تقنيات الت�صوير الإ�شعاعي .طرق �أخرى غري متلفة .م�صادر
الإ�شعاع النيوتروين.
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم
هـ ن  462التقنية النووية يف االختبارات غري املتلفة
التقنية النووية يف الت�صوير الإ�شعاعي� ,أ�شعة جاما اللحظية الناجتة عن
ا�سر النيوترونات ,الطرق التي ت�ستخدم االنت�شار النيوتروين ,طريقة �أ�شعة
جاما النافذة و�أ�شعة جاما املرتدة ,تقنية االختبار بوا�سطة املوجات فوق
ال�صوتية :املبادئ الأ�سا�سية ,توليدها ,خوا�صها ,طرق و�أجهزة االختبارات.
تقنية االختبارات الكهربائية :الت�صوير املغناطي�سي ,تيار (�إدي) ,فرق
اجلهد الكهربائي .تقنيات �أخرى :تقنية االختبارات بوا�سطة الطالء املخرتق
وال�صوتيات.
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم
هـ ن  463تقنيات التحليل الإ�شعاعية
نظرية التحليل الطيفي الذري االمت�صا�صي والأجهزة امل�ستخدمة فيه ،مبادئ
التذرير وت�صحي�ص اخللفية الإ�شعاعية و عمليات املعايرة وتطبيقاتها .نظرية
ومي�ض الأ�شعة ال�سينية ك�أداة حتليلية .التحليل النوعي و الكمي وتطبيقات
احلا�سب يف التحليل الطيفي الكمي .املبادئ العامة يف التحليل بالتحفيز
النيوتروين .معاجلة البيانات املعملية و ا�ستخدام بع�ض الربجميات املتاحة.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 340
هـ ن  464تطبيقات جاما الفورية والنيوترونية يف الآبار
امل�سربية
يتعلم الطالب يف هذه املادة �أ�سا�سيات التفاعالت النيوترونية مع املادة
وتطبيقات جاما الفورية والنيوترونية يف الآبار امل�سربية كما يعمل الطالب
بع�ض التجارب املعملية اخلا�صة بذلك.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 340
كلية الهندسة

هـ ن � 466أ�سا�سيات التن�شيط الإ�شعاعي
يتعلم الطالب �أ�سا�سيات التن�شيط الإ�شعاعي ابتد�أ من التفاعالت النيوترونية
مع املادة واجلاما الفورية واملت�أخرة وا�شتقاق املعادالت الريا�ضية التي حتكم
التن�شيط الإ�شعاعي كما يقوم الطالب بعمل بع�ض التجارب املعملية.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 340

هـ ن  467الكيمياء الإ�شعاعية
املظاهر الكيميائية للتفاعالت واملفاعالت ,طرق الف�صل الكيميائي ,الت�أثريات
الكيميائية للطاقة النووية ,تبادل النظائر وتطبيقات مقتفيات الأثر.
 410متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،351هـ ن 340
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هـ ن  468ح�سابات الوقاية الإ�شعاعية
مفاهيم معاجلة الأ�ضرار الإ�شعاعية الداخلية و اخلارجية .الإحتياطات
�ضد التلوث الداخلي و التدريع �ضد التعر�ض اخلارجي .الأع�ضاء احلرجة و
العبئ الع�ضوي .ن�سب اجلرعات يف الأع�ضاء املختلفة نتيجة مل�صادر م�شعة
�سواء بداخل الع�ضو �أو بداخل الأع�ضاء الأخرى .مبادئ متقدمة يف اجلرعات
الإ�شعاعية و ن�سبها.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 451
هـ ن  470العالج الإ�شعاعي
ح�سابات اجلرعة املمت�صة والتعر�ض ,قيا�س جرعة املري�ض ,خطة العالج
وا�ستخدام احلا�سب يف العالج الإ�شعاعي.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،370هـ ن  ،371هـ ن 372
هـ ن  471الت�صوير الطبي ()1
تعر�ض هذه املادة مقدمة يف الأ�سا�سيات الريا�ضية والفيزيائية لأنظمة الت�صوير
الطبي وتغطي �أ�سا�سيات الأ�شعة ال�سينية املقطعية ,الت�صوير باملوجات فوق
ال�صوتية ,الت�صوير النووي ,الت�صوير بالرنني املغناطي�سي ,نظرية الأنظمة
اخلطية و حتويل فورير ,طرق الت�صور امل�شهورة ,التقطيع ,حتليل معلومات
الت�صوير الطبي ,تطبيقات الت�صوير الطبي مثل تداخل ال�صور املوجهة.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،370هـ ن  ،371هـ ك 311
هـ ن  472الطب النووي
نظرية وتطبيقات الطب النووي ,الكيمياء الإ�شعاعية ,ال�صيدلة الإ�شعاعية,
االنبعاث امل�سحي الفوتوين املنفرد ,االنبعاث امل�سحي البيزتروين.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،370هـ ن 451
هـ ن  473قيا�س اجلرعات
التعر�ض الإ�شعاعي ,الطاقة احلركية املمت�صة يف وحدة الكتلة ,معادل
اجلرعة ,نظرية براغ-غراي و�صيغة �سبين�سر و�صيغة اتيك�س ,طرق القيا�س
والك�شف من خالل غرف الت�أيني� ,أنابيب جايجر ,القيا�سات احلرو�ضوئية,
القيا�س ال�سعري ,الكا�شفات الومي�ضية ,عداد جايجر ,الكا�شفات اجلزئية,
منهج اجل�سيمات امل�شحونة والنيوترونات.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،470هـ ن 451
هـ ن  474الت�صوير الطبي ()2
تقنية الت�صوير بالرنني املغناطي�سي مع الرتكيز على الطرق امل�ستخدمة يف
الت�صوير الت�شخي�صي الطبي ,الذبذبة املتتالية ,طرق الت�صوير ,الطيفية
املتمركزة ,انت�شار الأمواج فوق ال�صوتية يف الن�سيج احليوي� ,أ�سا�سيات
قيا�سات الأمواج الفوق �صوتية و�أجهزة الت�صوير ,ت�أثريات الأمواج الفوق
�صوتية احليوية.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،332هـ ن 471
هـ ن  475علم الأورام الإ�شعاعي
عالج الأورام بالأ�شعة ال�سينية عالية الطاقة والإلكرتونات ال�صادرة من
املعجالت اخلطية ,العالج بالنيرتونات عن طريق الأ�سر النيوتروين امل�شع,
عالج الأورام بالأ�شعة امل�ؤينة من خالل حزمة �إ�شعاعية موجهه ,العالج
بامل�صادر امل�شعة ,قيا�س وح�ساب اجلرعة ,خطة العالج.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 470
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هـ ن  476العالج النيوتروين الإ�شعاعي
التقنيات احلديثة يف العالج النيوتروين الإ�شعاعي مع الرتكيز على العالج
بطريقة الأ�سر النيوتروين مع البورون والأ�سر النيوتروين مع اجلادلينيوم.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 470
هـ ن  477الت�صوير الطبي املتقدم
الطرق املتقدمة يف الت�صوير الطبي مثل طرق معاجلة ال�صورة (ت�صنيفها
وتقطيعها) والرنني املغناطي�سي ال�سريع ,الرنني املغناطي�سي الوظيفي ,التلوين
بالرنني املغناطي�سي وقيا�س كمية ال�سريان ,الأ�شعة ال�سينية املقطعية الفاعلة
واحللزونية ,االنبعاث البيزتروين ال�سطحي ثنائي وثالثي الأبعاد .تخطيط
الدماغ الت�شريحي والوظيفي ,تخطيط املوجات فوق ال�صوتية ومعاجلة
الت�صوير الطبي.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 474
هـ ن  478توكيد جودة الأجهزة الطبية
اجلودة النوعية لأجهزة الأ�شعة العامة والفلورو�سكوبي والت�صوير املقطعي
واملاموجرايف وغريها من الأجهزة الإ�شعاعية املتخ�ص�صة  ،اجلودة يف ال�صور
الإ�شعاعية والأ�شعة ال�صادرة عن الأجهزة  .قابلية التحليل  ،الت�شو�ش يف
الكثافة ال�ضوئية  ،التباين  ،دقة التكرار  ،املطابقات يف معطيات اجلهاز ،
�إعادة ال�صور.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،340هـ ن  ،451هـ ن 370
هـ ن  479العالج الإدخايل ()Brachytherapy
ا�ستخدام امل�صادر امل�شعة يف العالج الإ�شعاعي ,املواد امل�ستخدمة ,نظرية
قيا�س جرعات بناء امل�صادر وتطبيقاتها ,التمركز و�إعادة البناء ,معدل
اجلرعة البطئ واملرتفع وتطبيقات امل�صادر امل�ستدامة.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 470
هـ ن  481الإ�شعاعات الت�شخي�صية
ا�ستخدام النويدات امل�شعة يف الت�صوير الت�شخي�صي  ,الت�صوير املقطعي
باحلا�سب  ,الت�صوير املقطعي بالبوزترون  ,الفلورو�سكوبي وطرق ت�صوير
متقدمة �أخرى  ,ونوعية ال�صور الإ�شعاعية.
متطلبات �سابقة ،هـ ن 370

هـ ن  492مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الوقاية الإ�شعاعية ()1
تركز على موا�ضيع متخ�ص�صة ومتقدمة يف جمال هند�سة الوقاية اال�شعاعية
مل ي�سبق تقدميها يف �أي من املقررات الأخرى ,ويقرتح الق�سم هذه املوا�ضيع.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،251هـ ن 302

هـ ن  494مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الفيزياء الطبية ()1
تركز على موا�ضيع متخ�ص�صة ومتقدمة يف جمال هند�سة الفيزياء الطبية مل
ي�سبق تقدميها يف �أي من املقررات الأخرى ,ويقرتح الق�سم هذه املوا�ضيع.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،251هـ ن 302
هـ ن  495مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الفيزياء الطبية ()2
تركز على موا�ضيع متخ�ص�صة ومتقدمة يف جمال هند�سة الفيزياء الطبية مل
ي�سبق تقدميها يف �أي من املقررات الأخرى ,ويقرتح الق�سم هذه املوا�ضيع.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،251هـ ن 302
هـ ن  496مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة النووية ()1
تركز على موا�ضيع متخ�ص�صة ومتقدمة يف جمال الهند�سة النووية مل ي�سبق
تقدميها يف �أي من املقررات الأخرى ,ويقرتح الق�سم هذه املوا�ضيع.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،251هـ ن 302
هـ ن  497مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة النووية ()2
تركز على موا�ضيع متخ�ص�صة ومتقدمة يف جمال الهند�سة النووية مل ي�سبق
تقدميها يف �أي من املقررات الأخرى ,ويقرتح الق�سم هذه املوا�ضيع.
متطلبات �سابقة ،موافقة الق�سم
هـ ن  499م�شروع الت�صميم الهند�سي
تطبيق املبادئ الهند�سية مل�شروع نووي �أو �إ�شعاعي �أو فيزيائي طبي مميز
وي�شمل عمل الفريق واالت�صال املكتوب وال�شفهي .يراعي امل�شروع االحتياجات
الواقعية من تقنية واقت�صاد و�أمان  .ويتم امل�شروع على مراحل بدء ًا من تعريف
امل�شكلة والتحليل والرتكيب �إىل الت�صميم واالختبار  .يقدم الطلبة تقرير ًا
نهائي ًا وعر�ض ًا �شفهي ًا  .ي�شمل م�شروع الت�صميم على طريقة التعاون متعدد
املجاالت حلل امل�شكلة  .يو�صى با�ست�شارة �شركاء من ال�صناعة.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،340هـ ن 451

كلية الهندسة

هـ ن  489التدريب العملي
تدريب عملي �سريري بالتدوير على �ألق�سام الإ�شعاعية املختلفة بامل�ست�شفيات
لإعداد الطالب ليكون مناف�سا يف جماله.
متطلبات �سابقة ،هـ ن  ،340هـ ن  ،451هـ ن  ،370هـ ن 371

هـ ن  493مو�ضوعات خا�صة يف هند�سة الوقاية الإ�شعاعية ()2
تركز على موا�ضيع متخ�ص�صة ومتقدمة يف جمال هند�سة الوقاية الإ�شعاعية
مل ي�سبق تقدميها يف �أي من املقررات الأخرى ,ويقرتح الق�سم هذه املوا�ضيع.
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،251هـ ن 302
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الهندسة النووية
أعضاء هيئة التدريس

الأ�ساتذة
إبراهيم إسماعيل كتبي

حتلية نووية
 1981والية �أيوا �أمريكا
ikutbi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ikutbi
حامد إبراهيم فرج

العالج الإ�شعاعي
 1980القاهرة م�صر

hfaraj@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/hfaraj
سمير عبد المجيد الزيدي

القيا�سات الإ�شعاعية
 1976معهد جورجيا للتقنية �أمريكا
szeidi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/szeidi

الأ�ساتذة امل�شاركون
عبد المجيد عبد اهلل الياسين

الت�صوير الإ�شعاعي
 1994تك�سا�س �أمريكا

aalyaseen@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/aalyaseen
سيد محمد فريد

فيزياء الإ�شعاع التطبيقية
 1984كوروك�شرتا الهند
sfareed@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/sfareed
عبد الرحيم عبد الرحمن كنساره

كلية الهندسة

الوقاية الإ�شعاعية
 1991ميزوري �أمريكا

akensara@kau.edu.sa

www..kau.edu.sa/akensara

عبد الغني محمد مليباري

محمد عبد اهلل عناني

فيزياء املفاعالت النووية
 1987والية �أيوا �أمريكا

هند�سة املفاعالت النووية
 1997ميزوري �أمريكا

amelibari@kau.edu.sa

menani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/amelibari

www.kau.edu.sa/menani

محمد صبيان الجهني

فتحي محمد جويدار

املفاعالت النووية وا�ستخدام النظائر
 1996معهد جورجيا للتقنية �أمريكا

الوقاية الإ�شعاعية
 1994ليدز بريطانيا

www.kau.edu.sa/mjuhani

www.kau.edu.sa/fquweider

الأ�ساتذة امل�ساعدون

املحا�ضرون

أشرف حمزة شحاتة

محمد أحمد الجوهري

ا�ستخدام النظائر امل�شعة
 2005والية �شمال كاروالينا �أمريكا

القيا�سات النووية
 2005الإ�سكندرية م�صر

www.kau.edu.sa/ashehata

www.kau.edu.sa/mjohari

mjuhani@kau.edu.sa

ashehata@kau.edu.sa

fquweider@kau.edu.sa

mjohari@kau.edu.sa

زهير عبد اهلل طيب

املواد النووية
 1990بريمنجهام بريطانيا
ztaib@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/ztaib
ضياء شجاع العثماني

الوقاية الإ�شعاعية
� 1995أبردين بريطانيا

duthmani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/duthmani
طارق غالب أبو الفرج

فيزياء املفاعالت النووية
 1989والية مي�شيجان �أمريكا
tabufaraj@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/tabufaraj
عبد اهلل محمد المعصومي

احل�سابات النووية
 1989والية �أوريجون �أمريكا
amasoumi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/amasoumi
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الهندسة النووية
اتصاالت القسم:

جهة االت�صال :رئي�س الق�سم
�ص ب  80204جدة 21589
ت )02(6402000 :حتويلة 68138 :ف)02(6952179 :
eng-ce@kau.edu.sa

اخلطة الدرا�سية ملتطلبات الق�سم
يدر�س الطالب (� )155ساعة من املواد الدرا�سية ح�سب التخ�ص�ص
متطلبات اخلطة الدرا�سية لق�سم (الهند�سة املدنية)
مقررات الق�سم ( االجبارية)
ال�ساعات املعتمدة 77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

هـ مد 201
هـ مد 202
هـ مد 321
هـ مد 332
هـ مد 333
هـ مد 340
هـ مد 341
هـ مد 342
هـ مد 352
هـ مد 353
هـ مد 371
هـ مد 381
هـ مد 390

ميكانيكا هند�سية (ا�ستاتيكا)
مقاومة املواد
�إدارة ت�شييد
اجليولوجيا للمهند�سني املدنيني
هند�سة تقنية �أر�ضية
حتليل �إن�شاءات ()1
مواد الت�شييد
ت�صميم خر�سانة م�سلحة ()1
هيدروليكا
هيدرولوجيا وهند�سة موارد املياه
م�ساحة
هند�سة النقل
تدريب �صيفي

3
4
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

هـ مد 400
هـ مد 422
هـ مد 434
هـ مد 440
هـ مد 442
هـ مد 461
هـ مد 482
هـ مد 499
هـ مك 130
هـ م ق 290

�أ�سا�سيات الهند�سة املدنية
هند�سة الت�شييد
هند�سة الأ�سا�سات
حتليل �إن�شاءات ()2
ت�صميم خر�سانة م�سلحة ()2
هند�سة البيئة
ت�صميم وت�شييد الطرق
م�شروع التخرج
�أ�سا�سيات ور�ش
ميكانيكا املوائع

1
3
3
3
3
4
4
4
2
3
17

املجموع

نظري

عملي

�سريري

هـ �ص  ،200ف 281
هـ مد  ،201هـ مك  ،130ر 203
هـ �ص 255
هـ مد  ،202ك 281
هـ مد  ،332هـ �ص ،202
هـ ك 251
هـ مد  ،202هـ ك  ،201ر 205
هـ مد  ،202ك 281
هـ مد  ،340هـ �ص  ،202هـ مد 341
هـ م ق 290
هـ مد 352
ر  ،202هـ مك 102
هـ مد  ،371ع ()2
هـ مد  ،321هـ مد ،332
هـ مد 340هـ مد  ،341هـ مد 352
هـ مد  ،321هـ مد ،333
هـ مد 342هـ مد  ،352هـ مد 381
ا�س  ،201هـ مد  ،321هـ مد 342
هـ مد 333
هـ مد 340
هـ مد 342
هـ مد 352
هـ مد  ،341هـ مد 381
هـ مد  ،321هـ مد ،333
هـ مد 342هـ مد  ،352هـ مد 382
هـ مك 102
ر  ، 202ف 281

كلية الهندسة

م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

ال�ساعات

متطلبات �سابقة
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الهندسة المدنية
�أ) امل�سار التقليدي
مقررات اختيارية
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

هـ مد 423
هـ مد 424
هـ مد 435
هـ مد 439
هـ مد 441
هـ مد 444
هـ مد 451
هـ مد 457
هـ مد 465
هـ مد 471
هـ مد 483
هـ مد 486
هـ مد 497

تقدير امل�شاريع وجدولتها
عقود ال�شييد
تطبيقات يف هند�سة اال�سا�سات
حت�سني الرتبة
ت�صميم املن�ش�آت احلديدية
ت�صميم خر�سانة م�سلحة متقدم
ت�صميم املن�ش�آت الهيدروليكية
تخطيط و�إدارة موارد املياه

تنقية مياه ال�صرف ال�صحي و�إعادة ا�ستخدامها
اتطبيقات علي GPS, GIS

هند�سة املرور
تخطيط النقل
مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة املدنية

ال�ساعات
املعتمدة

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ مد 422
هـ مد 321
هـ مد 434
هـ مد 434
هـ مد 340
هـ مد 442
هـ مد 352
هـ مد 353
هـ مد 461
هـ مد 371
هـ مد 381
هـ مد 381
موافقة املر�شد العلمي

مقررات الق�سم ( االختيارية) ال�ساعات املعتمدة 6
م

رمز و رقم املقرر

ا�سم املقرر

ال�ساعات
املعتمدة

1
2

هـ مد ---
هـ مد ---

مقرر اختياري
مقرر اختياري

3
3

توصيف المقررات

هـ مد  201ميكانيكا هند�سية (االتزان ال�ساكن)
املتجهات ،اتزان اجل�سيم ،ال�شكل الهند�سي للأج�سام احلرة ،القوة يف الفراغ،
العزوم حول نقطة وحول خط ،النظم املتكافئة ،اتزان ج�سم جا�سئ ،ردود
الأفعال ،عنا�صر ذات قوتني ،اجلملونات ،التحليل بطريقة الو�صالت(املفا�صل)
والقطاعات ،الهياكل والآليات ،االحتكاك اجلاف ،احتكاك ال�سيور ،عزم
الق�صور الذاتي للم�ساحات والكتل.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص  ، 200ف 281
كلية الهندسة

هـ مد  202مقاومة املواد
مراجعة مبادئ ال�سكون ،ردود الفعل الداخلية ،مبد�أ اجلهد ،مبد�أ االنفعال،
العالقة بني اجلهد واالنفعال ،الت�شوه الناجت من القوة املحورية ،التواء العنا�صر
الأ�سطوانية ،الر�سم البياين للقوة العمودية وقوة الق�ص وعزم االنحناء،
�إجهادات عزم االنحناء ،اجهادات قوى الق�ص ،حتويل االجهادات امل�ستوية،
مبد�أ ت�صميم الكمرات ،انبعاج الأعمدة ،انحراف الكمرات ،جتارب معملية.
متطلبات �سابقة ، ،هـ مد 201هـ مك  ،130ر 203

414
1/11/11 9:49:39 AM

ال�ساعات
نظري عملي �سريري

متطلبات �سابقة

هـ مد � 321إدارة ت�شييد
خ�صائ�ص �صناعة الت�شييد .نظم �إجناز امل�شاريع .عملية الت�صميم والبناء.
عقود املقاوالت .تخطيط وجدولة امل�شاريع  ،التدفقات النقدية .تقدير
التكاليف املبدئية� .إدارة اجلودة وال�سالمة.
متطلبات �سابقة ،هـ �ص 255
هـ مد  332اجليولوجيا للمهند�سني املدنيني
مقدمة يف اجليولوجيا الهند�سية� ،سطح الأر�ض واخلوا�ص الطبيعية ملكونات
الأر�ض  ،العمليات اجليولوجية� ،أنواع ال�صخور وت�صنيفاتها ،اخلوا�ص
الطبيعية واملعدنية لل�صخور� ،أ�سا�سيات اجليولوجيا البنائية ،تكوين الرتبة
وخوا�صها ،املعادن الطينية ،املياه اجلوفية.
متطلبات �سابقة ،هـ مد  ، 202ك 281
هـ مد  333هند�سة تقنية �أر�ضية
عالقات الوزن واحلجم ،خوا�ص الرتبة الطبيعية ،ت�صنيف الرتبة ،النفاذية
و�سريان املياه� ،إجهادات الرتبة ،ان�ضغاطية واندماجية وهبوط الرتبة ،مقاومة
الق�ص ،مقدمة يف �ضغط الرتبة اجلانبي وثبات املنحدرات.
متطلبات �سابقة ،هـ كهر ،251هـ �ص ،202هـ مد 332
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الهندسة المدنية
هـ مد  340حتليل �إن�شاءات ()1
مبادئ �أ�سا�سية ،حتليل اجلمالونات والكمرات والهياكل والكابالت املعلق ًة ،
الأقوا�س  ،خطوط الت�أثري للمن�ش�آت املعينة �سكون ًيا  ،انحراف الهياكل املعينة
�سكون ًيا  ،التواء الأعمدة
متطلبات �سابقة ،هـ ك  ،201ر  ،205هـ مد 202
هـ مد  341مواد الت�شييد
درا�سة ال�صناعة التحويلية وخ�صائ�ص مواد البناء واختبارها والتي ت�شتمل على
املعادن واحل�صى (�أو البح�ص) واملواد الإ�سمنتية واخلر�سانة (يف حالتها اللدنة
وال�صلبة) والإ�سفلت وقطع البناء (كالطوب الإ�سمنتي واحلجري) والأخ�شاب
واملواد البال�ستيكية .ت�صميم وعمل اخللطات اخلر�سانية وكذلك اخللطات
الإ�سفلتية وتطبيق بع�ض الربامج احلا�سوبية
متطلبات �سابقة ،هـ مد  ، 202ك 281
هـ مد  342ت�صميم خر�سانة م�سلحة ()1
العنا�صر الإن�شائية� ،سلوك اخلر�سانة امل�سلحة حتت ت�أثري عزم الثني وقوي الق�ص،
دليل معهد اخلر�سانة الأمريكي �أنواع الأحمال ومعامالتها ،الت�صميم بطريقة
الإجهادات الق�صوى ،حتليل وت�صميم الكمرات اخلر�سانية امل�سلحة �أحادية
الت�سليح وثنائية الت�سليح والكمرات ذات املقاطع علي �شكل تي ،الت�صميم ملقاومة
قوى الق�ص يف الكمرات ،ت�صميم البالطات �أحادية االجتاه ،الطول الالزم لتثبيت
حديد الت�سليح ،حتليل وت�صميم القواعد املنف�صلة واملت�صلة وقواعد اجلدران.
متطلبات �سابقة ،هـ مد  ،340هـ مد، 341هـ �ص 202

هـ مد  371م�ساحة
مقدمة يف �أ�سا�سيات امل�ساحة النظرية والعملية وحدات القيا�س والتحويالت ،
حتليل الأخطاء قيا�س امل�سافات بال�شريط امليزانية قيا�سات الزوايا امل�ضلعات
وح�سابات امل�ضلعات امل�ساحة الطبوغرافية ور�سم اخلرائط ح�ساب امل�ساحات
واحلجوم املنحنيات الدائرية تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،ر  ،202هـ مك 102
هـ مد  381هند�سة النقل
النقل كنظام خ�صائ�ص قائد املركبة وخ�صائ�ص املركبات خ�صائ�ص تدفق حركة
املرور حتليل �سعة الطريق �أجهزة مراقبة الطرق النقل العام تخطيط النقل
احل�ضري املواقف �سالمة النقل �أنظمة النقل الذكية وتطبيقات احلا�سب الآيل
مقدمة يف النقل بالقطارات  ،النقل املائي  ،النقل اجلوي  ،النقل بالأنابيب.
متطلبات �سابقة ،عرب  ،201هـ مد 371
هـ مد  390التدريب ال�صيفي
يتم التدريب العملي ميدان ًيا حتت �إ�شراف ع�ضو هيئة تدري�س و يقدم الطالب يف
نهاية التدريب تقـري ًرا مف�ص ًال عـن �إجنازاته خـالل التدريب �إ�ضافة �إىل املتطلبات
الأخـرى التي يحددها الق�سم .
متطلبات �سابقة ،هـ مد  ،321هـ مد  ،332هـ مد ،340
هـ مد  ،352هـ مد 341
هـ مد � 400أ�سا�سيات الهند�سة املدنية
مت ت�صميم املقرر ملراجعة املبادئ الأ�سا�سية يف الهند�سة املدنية .يتعر�ض الطالب
جلميع تخ�ص�صات الهند�سة املدنية.
متطلبات �سابقة ،هـ مد  ،321هـ مد  ،333هـ مد ،342
هـ مد  ،352هـ مد 381
هـ مد  422هند�سة الت�شييد
�أنواع وطرق اختيار وح�ساب تكلفة الوحدة لبع�ض معدات الت�شييد اخلا�صة ب�أعمال
حفر وردم و دمك وتثبيت ونقل الرتبة .ت�صميم ال�شدات اخلر�سانية .تقدير
التكاليف التف�صيلية للأعمال املدنية .طرق التحكم بامل�شروع.
متطلبات �سابقة� ،سلم  ،301هـ مد  ،321هـ مد 342

هـ مد  353هيدرولوجيا وهند�سة موارد املياه
جماالت الهيدرولوجيا وهند�سة املوارد املائية ،تنمية وتطوير املوارد املائية،
االحتياجات املائية  ،الدورة واملوازنة الهيـدرولوجية ،قيا�س وحتليل الأمطار،
التبخر ،الر�شح ،تدفقات القنوات ،االتزان املائي ،اخلزانات وال�سدود واملفي�ضات،
ا�ستخدامات املياه ال�سطحية واجلوفية ، ،التحليل االقت�صادي والإح�صائي و�إدارة
موارد املياه.
متطلبات �سابقة ،هـ مد  352هـ مد 351

هـ مد  423الت�سعري و�إعداد اجلداول الزمنية مل�شاريع الت�شييد
الر�سومات والتفا�صيل للأعمال املدنية .ح�ساب الكميات لبنود امل�شروع .الت�سعري.
ا�ستخدامات احلا�سب الآيل يف تقدير �سعر امل�شروع .حتديد الأن�شطة وت�سل�سلها.
جدولة الأن�شطة با�ستخدام طريقة امل�سار احلرج .ت�سوية وتخ�صي�ص املوارد.
مقاي�ضة الوقت والتكلفة .ا�ستخدام تقنية بريت� .إعداد اجلدول الزمني للم�شروع
با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 422

كلية الهندسة

هـ مد  352هيدروليكا
�أنواع ال�سريان ،حتليل وت�صميم خطوط الأنابيب و�شبكات املياه ،الأنابيب علي
التوايل والتوازي ،اخلزانات املتعددة وال�شبكات املتعددة ،ال�سريان املنتظم وغري
املنتظم يف القنوات املك�شوفة ،قيا�س ال�سريان يف الأنظمة الهيدروليكية ،الآالت
الهيدروليكية (امل�ضخات والتوربينات) ،ت�صريف مياه ال�سيول و�أعمال املخرات
باملناطق احل�ضرية ،مقدمة للمن�شئات الهيدروليكية ،التحليل واملحاكاة با�ستخدام
احلا�سب.
متطلبات �سابقة ،هـ م ق  ،290هـ �ص  ،202ر 204
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هـ مد  424عقود الت�شييد
امل�شاركون يف عقد ت�شييد .تعريف العقد� .أنواع العقود .مبادئ تكوين العقد و�أدائه
�أو خرق االلتزامات التعاقدية .التحليل واملقارنة بني �أنواع خمتلفة من عقود البناء.
لوج�ستية العطاء .الهياكل التنظيمية القانونية.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 321
هـ مد  434هند�سة الأ�سا�سات
�أنواع الأ�سا�سات ،ا�ستك�شاف املواقع واختيارها ،ال�ضغط العر�ضي للرتبة ،قدرة
حتمل الرتبة حتت الأ�سا�سات ال�ضحلة ،هبوط الأ�سا�سات ال�ضحلة ،الأ�سا�سات
العميقة وت�صنيفها ،طرق ح�ساب قدرة حتمل الأ�سا�سات العميقة املفردة وح�ساب
هبوطها ،فعالية الأ�سا�س املجمع.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 333
هـ مد  435تطبيقات علي هند�سة الأ�سا�سات
مقدمة يف هند�سة الأ�سا�سات ،ت�صنيف الأ�سا�سات والغر�ض منها ،ا�ستك�شافات
املوقع واختبار الأ�سا�سات ،الأحمال وح�ساب ال�ضغوط املقبولة والهبوطات،
الأ�سا�سات يف حاالت خمتلفة ،الأ�سا�سات علي ردميات والرتبة املح�سنة ،الأ�سا�سات
امل�شرتكة ،ثبات املنحدرات ،تطبيقات حا�سوبية.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 434
هـ مد  439حت�سني الرتبة
�أ�سا�سيات �أنواع التح�سني والعوامل امل�ؤثرة عليه ،التح�سني امليكانيكي واملائي،
التح�سني الفيزيائي والكيميائي ،بالإ�ضافات واحلجز ،ت�سليح الرتبة ،هند�سة
البيئة الأر�ضية ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 434
هـ مد  440حتليل �إن�شاءات ()2
حتليل الإن�شاءات غري املعينة �سكوني ًا ،الت�شوهات املتنا�سقة ،معادالت امليل –
االنحناء توزيع العـزوم ،خطـوط الت�أثري للمن�شـ�آت غيـر املعينة �سكـونيـًا (ح�ساب ًيا
وو�صفي ًا) ،اجل�ساءة بامل�صفوفات (امل�ستوى الأول) ،التحليل التقريبي للمن�ش�آت
املتعددة الطوابقطريقة اجل�ساءة املبا�شرة لتحليل اجلمالونات
متطلبات �سابقة ،هـ مد 340
كلية الهندسة

هـ مد  441ت�صميم املن�ش�آت احلديدية
خوا�ص احلديد� ،أنواع الأحمال ،فل�سفة التحليل والت�صميم بطريقة الإجهادات
امل�سموحة ،حتليل وت�صميم عنا�صر ال�شد وال�ضغط ،الأعمدة ذات الأحمال
املركزية ،لوح قاعدة العمود والكمرات ،ت�صميم الكمرات ملقاومة قوى الق�ص
وعزوم االنحناء ،الكمرات ذات لوح الغطاء ،الكمرات ذات العزوم املزدوجة،
الرتخيم ،الأعمدة املعر�ضة للعزوم الثنائية والقوى الالمركزية ،و�صالت امل�سامري
اللولبية وامللحومة.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 340
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هـ مد  442ت�صميم خر�سانة م�سلحة ()2
مراجعة متطلبات كود  318ملعهد اخلر�سانة الأمريكي .ت�صميم اجليزانات
والإطارات امل�ستمرة  :التوا�صل يف املن�ش�آت اخلر�سانية امل�سلحة  ،الأحمال
املركبة .ت�صميم البالطات ثنائية الأبعاد :مقارنة �أنظمة البالطات امل�سنودة
طرفيا مع البالطات امل�سنودة ب�أعمدة(طريقة الت�صميم املبا�شر) .ت�صميم
الأعمدة اخلر�سانية امل�سلحة الدائرية وامل�ستطيلة� :أعمدة حمملة حموريا وال
حمورياا�ستخدام الأ�شكال .الأعمدة الطويلة والأعمدة املحملة بعزوم ثنائية املح
ور.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 342
هـ مد  444ت�صميم خر�سانة م�سلحة متقدم
مقدمة يف اخلر�سانة م�سبقة الإجهاد و متطلبات معهد اخلر�سانة الأمريكي� .أنواع
الإجهاد امل�سبق ،الفاقد يف الإجهاد ،االنحناءقوى الق�ص والعزم يف اخلر�سانة
م�سبقة الإجهاد� .أنواع احلوائط ال�ساندة والقوى امل�ؤثرة عليها .ت�صميم احلوائط
ال�ساندة .ت�صميم وتنفيذ خزانات املياه اخلرا�سانية .العزل املائي والفوا�صل
والأحمال امل�ؤثرة وتفا�صيل الت�سليح .ت�صميم اخلزانات الدائرية وامل�ستطيلة.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 442
هـ مد  451ت�صميم املن�ش�آت الهيدروليكية
املن�ش�آت الهيدروليكية ،ت�صنيف وحتليل وت�صميم اخلزانات وال�سدود ،ت�صميم
املفي�ضات واملخارج لل�سدود ،حتليل وت�صميم املن�ش�آت الهيدروليكية اخلا�صة
بتنظيم �سريان املياه وتوفري احلماية الالزمة فيها ،تبدد الطاقة املائية ،ت�صميم
املن�ش�آت الهيدروليكية با�ستخدام احلا�سب.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 352
هـ مد 457تخطيط و�إدارة موارد املياه
تخطيط و�إدارة املوارد املائية ،التحليل االقت�صادي للم�شاريع املائية ،التخطيط
للم�شاريع املائية متعددة الأغرا�ض ،مكونات امل�شاريع وطرق تقوميها ،النماذج
احل�سابية ونظم التحليل والتقنيات الأمثلية ،حتليل املخاطر للم�شاريع  ،تطبيقات
با�ستخدام احلا�سب  ،طرق وتقنيات تقومي الت�أثريات البيئية وتطبيقاتها مل�شاريع
املياه و امل�شاريع العامة.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 353
هـ مد  461هند�سة البيئة
يتم درا�سة املبادئ احليوية والريا�ضية والكيميائية والطبيعية ل َتعريف وتحَ ديد
وقيا�س نوعي َة البيئة .تتم درا�سة عمليات التنقية الذاتية واملوجودة يف الطبيعية
�ستوعب فيها الطبيع َة املخلفات والتي ت�شكل الأ�سا�س للعمليات
ب�شكل مف�صل والتي َت
ُ
الهند�سية .و�أخريا يتم تغطية املبادئ واملمار�سات الهند�سية وامل�ستخدمة يف
ت�صميم وت�شغيل الأعمال الهند�سية البيئي ِة التقليدي ِة.
َ
متطلبات �سابقة ،هـ مد 352
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هـ مد  465تنقية مياه ال�صرف ال�صحي و�إعادة ا�ستخدامها
تطبيقات �إعادة ا�ستخدام املياه املمكنة ،م�صادر املياه لإعادة اال�ستخدام ،تقنيات
املعاجلة املنا�سبة لتطبيقات �إعادة ا�ستخدام املختلفة ،املعايري الالزمة لكل نوع من
�أنواع �إعادة اال�ستخدام ،الطرق واخلطوات العامة لدرا�سة جدوى والتخطيط والهيكلة
الإدارية مل�شاريع �إعادة اال�ستخدام� ،إدارة املواد ال�صلبة الناجتة من �أعمال معاجلة
مياه ال�صرف الالزمة مل�شاريع �إعادة ا�ستخدام املياه والت�شريعات اخلا�صة بها.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 461

هـ مد  994م�شروع التخرج
يقوم الطالب �ضمن فريق عمل من زمالئه بالعمل يف م�شروع تخرج ت�صميمي
�شمويل مل�شروع متكامل يف الهند�سة املدنية ،يطبق الطالب فيه ما تعلمه خالل
�سنوات الدرا�سة وحتت �إ�شراف �أع�ضاء هيئة تدري�س ومهند�سني ممار�سني يف
قطاع الهند�سة املدنية ثم يقدم الطالب �ضمن فريق العمل تقرير ًا متكام ًال عن
امل�شروع ويعر�ض ذلك يف مناق�شة مفتوحة.
متطلبات �سابقة ،هـ مد  ،321هـ مد  ،333هـ مد  ،243هـ مد  ،352هـ مد 381

هـ مد  174تطبيقات نظام حتديد املواقع العاملي ونظم املعلومات
اجلغرافية
مقدمة يف �أ�سا�سيات نظام حتديد املواقع العاملي ،تطبيقات نظماملعلومات اجلغرافية،
اجليودي�سيا الهند�سية :مقدمة ،الإلب�سويد واجليوئيد ،متوج اجليوئيد واالنحراف
العمودي ،نظام الإحداثيات اجليودي�سية� ،إ�سقاط اخلرائط :الإ�سقاط امل�ستخدم يف
�أنظمة الإحداثيات امل�ستوية� ،إ�سقاط مركيتور امل�ستعر�ض ،نظام حتديد املواقع العاملي:
نظرة عامة ،نظام حتديد املواقع التفا�ضلي ،حتديد املواقع بالنظام اال�ستاتيكي
واحلركي ،نظم املعلومات اجلغرافية :مقدمة ،م�صادر البيانات و�أ�شكالها� ،إن�شاء
قواعد البيانات ،تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية ،تطبيقات باحلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 371
هـ مد  284ت�صميم وت�شييد الطرق
خ�صائ�ص املركبة وال�سائق وامل�شاة وحركة تدفق املرور امل�ؤثرة على ت�صميم
الطريق ،الت�صميم الهند�سي مل�سارات الطرق ،تقاطعات الطرق ،ت�صريف املياه،
مواد �إن�شاء الطرق ،ت�صميم اخللطات الزفتية لت�صميم طبقات الر�صف ،ت�شييد
الطرق ،مقدمة يف �صيانة الطرق ،تطبيقات با�ستخدام احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ مد  ،341هـ مد 183
هـ مد  384هند�سة املرور
قيا�س ودرا�سات هند�سة املرور ،نظري تدفق حركة املرور ،حتليل �سعة الطريق ،ت�صميم
املواقف وحتليلها� ،إ�شارات وعالمات املرور ،ت�صميم التقاطعات وت�شغيلها ،ت�صميم
و�إدارة امليادين ،التطبيقات الذكية يف هند�سة املرور ،تطبيقات احلا�سب الآيل.
متطلبات �سابقة ،هـ مد 381

هـ مد  794مو�ضوعات خا�صة يف الهند�سة املدنية
التعمق يف درا�سة �أحد املو�ضوعات اخلا�صة يف علوم الهند�سة املدنية الدقيقة
وحتت �إ�شراف ع�ضو هيئة تدري�س.
متطلبات �سابقة ،موافقة رئي�س الق�سم

كلية الهندسة

هـ مد  684تخطيط النقل
تعريف وتو�صيف امل�صطلحات امل�ستخدمة يف تقنية �صيانة طبقات الر�صف
الإ�سفلتية ،تو�صيف العيوب ال�سطحية وحتديد م�سبباتها ،حتديد طرق معاجلة
العيوب واختيار الطريقة الأجدى ،تقييم حالة �سطح الطريق با�ستخدام طريقة
مب�سطة واختيار طريقة ال�صيانة املثلى.
متطلبات �سابقة ،هـ مد  ،341هـ مد 381
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الهندسة المدنية
أعضاء هيئة التدريس بالقسم

الأ�ساتذة
زكي عبد اهلل بغدادي

هند�سة الأ�سا�سات وحت�سني الرتبة
1982م جامعة �أريزونا �أمريكا

baghdadi@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/Baghdadi
سليمان إبراهيم النوري

ت�صميم من�ش�آت خر�سانية حتليل �إن�شاءات
 1980م جامعة بوردو �أمريكا

salnoury@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/salnoury
سمير عبد اهلل عاشور

فيصل فؤاد وفا

ت�صميم خر�سانة م�سلحة� /إ�صالح املن�ش�أت هند�سة بيئية وتلوث بيئي
�سنة التخرج  1992م جامعة كن�سا�س �أمريكا
اخلر�سانية
sfmagram@kau.edu.sa
 1981م جامعة نيومك�سيكو �أمريكا
fwafa@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/fwafa
محمد جبير عالم العلم

هند�سة النقل /هند�سة املرور
 1996م  ,جامعة طوكيو اليابان

mjbalam@kau.edu.sa

mnfatani@kau.edu.sa

هند�سة الزالزل وت�صميم الإن�شاءات اخلر�سانية
واملعدنية
 1987م جامعة والية ميت�شجان �أمريكا
الأ�ساتذة امل�شاركون

sashour@kau.edu.sa
صبري أحمد شحاته

مواد و�أنظمة وت�صميم الرت�صيف
 1983م جامعة الينوي �أمريكا

sshihata@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/sshihata
عبد اهلل مصطفى مهرجي

www.kau.edu.sa/amohorjy
عبد الرحيم حمود الزهراني

كلية الهندسة

�إدارة وتخطيط النقل واملرور
 1983م ,جامعة وا�شنطن� ,أمريكا

hmzahrani@kau.edu.sa

تميم عبد الهادي سمان

�إن�شاءات و�إ�صالح اخلر�سانة
 1987م 	,جامعة �أريزونا� ,أمريكا

tamimsamman@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/tamimsamman
حامد عمر البار

سعود عبد العزيز قطب

هيدروليكيا ومياه جوفية
 1988م ,جامعة والية كولورادو � ,أمريكا

sgutob@kaau.cdu.sa

www.kaau.cdu.sa/sgutob

www.kau.edu.sa/hmzahrani
عمر سراج أبو رزيزة

مواد اال�سفلت وت�صميم الطرق
 1988م جامعة كارولينا ال�شمالية �أمريكا

aburizaiza@kau.edu.san
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www.kau.edu.sa/albrho

شاهر زهران زهران

م�صادر املياه تخطيط و�إدارة
 1982م ,جامعة �أوكالهوما �أمريكا

www.kau.edu.san/aburizaiza
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طالل عبد الملك رادين

ت�صميم و�إ�صالح املن�ش�أت اخلر�سانية
 1989م جامعة رود �أيالند �أمريكا

tradain@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/tradain
عبد الغني عمر صباغ

www.kau.cdu.sa/agsabbagh
عبد اهلل سعيد الغامدي

هيدروليكا ميكانيكا املوائع
 1993م جامعة والية كولورادو �أمريكا
alghamdi@kau.edu.sa

الت�أثريات البيئية ,تقومي تخطيط و�إدارة املواد هند�سة املرور والنقل العام
 1985م جامعة والية ميت�شجان �أمريكا
املائية
albrho@kau.edu.sa
 1987م جامعة والية كولورادو � ,أمريكا

amohorjy.@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/sfmagram

www.kau.edu.sa/mjbalam
هند�سة التقنية الأر�ضية واال�سا�سات ومواد ر�صف
محمد نور ياسين فطاني
الطرق
هند�سة التقنية الأر�ضية  /هند�سة مواد الطرق  1986م جامعة �أريزونا �أمريكا
 1980م ,جامعة �أريزونا �أمريكا
agsabbagh@kau.cdu.sa
www.kau.edu.sa/mnfatani

www.kau.edu.sa/sashour

صالح فرج مقرم

szahran@kau.cdu.sa

www.kau.cdu.sa/szahran

www.kau.edu.sa/alghamdi
عبد اهلل محمد يار سراج الدين

 1991م
هند�سة و�إدارة ت�شييد جامعة نوتنجهام بريطانيا

sirajuddin@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/sirajuddin
محمود عبد السالم طه

�إدارة هند�سة الت�شييد
 1994م جامعة و�سكن�سون �أمريكا

mahmoudataha@kau.edu.sa

www. kau.edu.sa/mahmoudataha

الأ�ساتذة امل�ساعدون
أحمد محمد بانافع

هند�سة الت�شييد للهند�سة القيمية
�سنة التخرج  1991م
جامعة كولورادو �أمريكا

abanafa@ kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/abanafa
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قسم

الهندسة المدنية
أحمد مختار خان

عادل سليمان أحمد الكومي

ميكانيكا الرتبة واال�سا�سات العميقة وخوا�ص الرتبة م�ساحة �أر�ضية وت�صويرية
الكربونية.
 1996م جامعة القاهرة م�صر
1998م جامعة برمنجهام بريطانيا
asalkomy7@kau.edu.sa

amksk@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/amksk
بهجت حسين خلف اهلل

www.kau.edu.sa/Asalkomy7
عبد الوهاب محمد الزغيبي

�إن�شاءات ،الأنظمة اخلبرية  ،اخلر�سانة املعر�ضة هند�سة و�إدارة ت�شييد
 1987م جامعة كارولينا ال�شمالية �أمريكا
للحريق  ،الت�صميم الإن�شائي ملقاومة احلريق
zughaibi@kau.edu.sa
 2001م جامعة �أو�سنت الدولة بريطانيا

khalaf_bh@ kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/khalafbh
رشاد محمد هاشم محمد حسين

�إن�شاءات
 1990م جامعة الينوي �أمريكا

rhusein@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/zughaibi
ماجد حسن حسين

ري و هيدروليكيا
 2002م جامعة القاهرة م�صر

mdawod@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/rhusein

www.kau.edu.sa/mdawod

سمير أحمد منصوري

محمد خميس باسالمه

خر�سانة م�سلحة والتحليل با�ستخدام العنا�صر هند�سة التقنية الأر�ضية
املحددة
�سنة التخرج 1988م جامعة والية كولورادو �أمريكا
 1990م جامعة �إلينويز �أمريكا
mbasa2000@kau.edu.sa

smansori@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/smansori
سهيل أحمد مكي المدني

م�ساحة �أر�ضية وت�صويرية وا�ست�شعار عن بعد
 1991م جامعة بوردو �أمريكا

smadani@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/smadani

www.kau.edu.sa/mbasa2000
محمد صهيب األعمى

�إن�شاءات ( هند�سة الزالزل(
1991م جامعة والية ميت�شجان �أمريكا

محمد زهير عبد العزيز قطب

هند�سة التقنية الأر�ضية /والتحليل بطريقة
العنا�صر املحددة
 1991م جامعة ويلز  -كارديف بريطانيا

mgutub@kaau.cdu.sa

www.kaau.cdu.sa/mgutub
وليد حسن خشيفاتي

�إن�شاءات /دميومة اخلر�سانة
2004م �إمبرييل كوليج/جامعة لندن بريطانيا

wkhushefati@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/wkhushefati

املحا�ضرون
عبد العزيز محمد المحمدي

�إن�شاءات
1982م جامعة توليدو �أمريكا

azizmce@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/azizmce
علي عبد الكريم التركي

�إن�شاءات
1988م جامعة امللك عبد العزيز ال�سعودية

eallturkey@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/eallturkey

sohaibalama@kau.edu.sa

www.kau.edu.sa/sohaibalama

كلية الهندسة
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