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  مقدمة -١
هـ املوافق الثالث والعشرين من شهر سبتمرب ١٣٨٣تأسست جامعة امللك فهد للبترول واملعادن يف اخلامس من شهر مجادى األوىل 

تعترب كلية العلوم اهلندسية وكلية اهلندسة و. لظهران وتقع اجلامعة يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية يف مدينة ا،م١٩٦٣
 وتقدم الكلية درجات ، اليت تشكل نصف عدد طالب اجلامعةة امللك فهد للبترول واملعادن الست كليات جامعىحدإالتطبيقية 

 وقسم هندسة .التطبيقيةاملاجستري والدكتوراة يف ختصصات العلوم اهلندسية ودرجة البكالوريوس يف ختصصات اهلندسة  والبكالوريوس
  .الطريان والفضاء هو أحد أقسام هذه الكلية

  هندسة الطريان والفضاء قسم ١- ١

 يف هندسـة الطـريان      :ئيسينيليخدم فرعني ر  ) م١٩٩٨(هـ  ١٤١٩ عام   مت وضع برنامج البكالوريوس يف هندسة الطريان والفضاء       
 األول والوحيد من نوعه على مستوى اململكة واخلليج          الربنامج ن وبذلك يكو  . خارج الغالف اجلوى   الغالف اجلوي وهندسة الفضاء   

 هندسة الطريان التركيزي الذي أنشئ     وقد كان هذا الربنامج تطويراً خليار        ، وخارجه وييف تقدميه لفرعي التخصص داخل الغالف اجل      
أما قسم هندسة الطريان والفضاء     . ماًالذي بدأت فكرته منذ أكثر من عشرين عا       ) م١٩٨٦(هـ  ١٤٠٦بقسم اهلندسة امليكانيكية عام     

يف هندسة الطـريان   درجة البكالوريوس  مينح القسم حالياً   .)م٢٠٠٢(هـ  ١٤٢٣جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن فقد تأسس عام         
قسم اليعترب  و .فضاء هندسة الطريان وال   درجة املاجستري يف  قسم   أما يف برنامج املاجستري فيمنح ال      ،التطبيقيو  العلمي والفضاء خبياريها 

 يف  عامليـاً  املتخصـصة  اجملالت والدوريات احملكمة    أرقى يف  على مستوى العامل العريب    - أعضائه بالنسبة لعدد - كثر نشراً للبحوث  األ
 بفروعها، واجملالت العلميـة الكنديـة والربيطانيـة          األمريكي للطريان والفضاء   عهداملمثل دوريات   (جمال هندسة الطريان والفضاء     

 ،االختـراع العزيز من الدرجة األوىل لرباءة       وسام امللك عبد  : وقد حصل أساتذة القسم على العديد من جوائز التميز منها          ).واليابانية
هم اليت أشرفت عليها مدينة امللك عبـد العزيـز للعلـوم            ى مستوى اململكة من السعوديني وغري     جائزة العامل املتميز يف اهلندسة عل     و

 ،وجائزة التميز يف التدريس واإلرشاد األكادميي على مستوى اجلامعة         ،على مستوى اجلامعة   التميز يف البحث العلمي       وجائزة ،والتقنية
  .يف جمال الكتبواجلائزة األمريكية الرومانية للعلوم والفن 

   ورسالتههندسة الطيران والفضاء رؤية قسم -٢
 فهد للبترول واملعادن يف موقع الصدارة والقيادة وذلك بتطوير درجات يف            يتطلع قسم هندسة الطريان والفضاء إىل وضع جامعة امللك        

 والقيام بربامج األحباث املتميزة الـيت ختـدم         ،)العلياالدراسات   و وسيدرجات البكالور (ختصصات عدة يف هندسة الطريان والفضاء       
 تكون رسالة   ،ى تطلعات قسم هندسة الطريان والفضاء     وبناًء عل  .هاريحاجات اململكة واملنطقة يف جماالت هندسة الطريان والفضاء وغ        

  :القسم كاآليت
 األساسية  ئاملبادب اً مدعم  حبيث يكون  تقدمي مستوى عال يف علوم هندسة الطريان والفضاء تضاهي أرقى املستويات العاملية            .١

 بفعالية يف   نعملهم ويسهمو يقدرون قيمة   و املواقع القيادية    ن على تصدر  يقادرحىت يسهم يف إعداد طالب       املهمة للهندسة 
  .عمليات وتطور علوم وصناعات هندسة الطريان والفضاء لتعود الفائدة على اململكة واملنطقة

 يف  األحبـاث  تلك    والقيام بنشر  ،القيام باألحباث العلمية وتطبيقاهتا وتشجيعها ملا فيه خدمة صناعة هندسة الطريان والفضاء            .٢
  .اضرات العلمية وورش العملاحمل واملؤمترات والدوريات العلمية



 ٤

 املستمراململكة واملنطقة من خالل تقدمي برامج التعليم  واملشاركة الفعالة يف خدمة اجملتمع وتقدمي اخلربات للجامعة .٣
احلكومية وجهات أكادميية أخرى و اجلهات الصناعية  مع عن طريق إقامة شراكاتاالستشارة القصرية وخدمات والدورات

  . مادياًهاودعم عةلغرض تطوير اجلام

  أهداف برنامج هندسة الطيران والفضاء -٣
  : عدة أهداف وتطلعات من أمههاهندسة الطريان والفضاءلقسم 

   التميز يف التعليم١- ٣

سب احتيـاج الـصناعة     حبتطوير برامج دراسية جديدة وحتديث وتعديل الربامج احلالية يف جمال هندسة الطريان والفضاء               .١
  .داد طالب قادرين على املشاركة يف أي بيئة عمل مجاعيةوجمتمع الطريان إلع

وسـائط املتعـددة    ال ك الوصول إىل مستوى متميز يف التعليم والتدريس وذلك باحلث على استخدام وسائل التعليم احلديثة              .٢
  . يف القسمتطوير معامل للتدريسذلك بو اآليلحلاسب وا

ة هلندسة الطريان والفضاء واملهارات اللغوية والتقنية ويف نفس الوقت تطوير برامج أكادميية توازن بني املتطلبات األساسي .٣
  .  من خالل املواد اخليارية للطالب الشخصيةاالهتماماتلتالئم توفري املرونة 

  .التشجيع على زيادة إقبال الطالب على ختصص هندسة الطريان والفضاء .٤
اون مع اجلهات الداخلية الصناعية واحلكومية باإلضافة إىل تعزيز مشاريع التخرج والربنامج التعاوين بتوفري فرص التع .٥

  .اجلهات اخلارجية
 .القسم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بحتسني نوعية وعدد .٦

   التميز يف البحث العلمي٢- ٣

 .حث الطالب واألساتذة على التعاون يف األحباث األساسية والتطبيقية .١
 .ات احلكوميةهاجلامعات األخرى واجل ومع الصناعةواجلامعة البحث عن طرق جديدة للتعاون البحثي داخل  .٢
الصناعة واحلكومـة    و ألكادميينيل حيث ميكن    ،)هيئة لعلوم وتقنية هندسة الطريان والفضاء     (دراسة اإلمكانية العملية إلنشاء      .٣

كـة واملنطقـة التقنيـة    ات اململ برامج البحوث والتطوير وفقاً حلاجوإطالق لتطوير واستحداث أفكار جديدة    اً مع التعاون
 .ستراتيجيةواال

   التميز يف خدمة اجملتمع٣- ٣

 وفقاً  احملاضرات العامة  و الدورات القصرية التثقيفية   و التمييز يف خدمة اجملتمع من خالل تطوير وتقدمي برامج التعليم املستمر           .١
 . الصناعة واحلكومةالحتياج

 . اجلامعة والصناعة واحلكومةطرق وأساليب نقل التقنية واملعلومات بنيحتسني وتطوير  .٢
 . برامج مبتكرة صممت بالتعاون مع الصناعة لزيادة نسبة التوظيف خلرجيي القسمإطالق .٣
  .تطوير ونقل صورة اجيابية راسخة متماسكة تدعم أهداف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن .٤



 ٥

  عة مع رسالة الكلية واجلامهندسة الطريان والفضاء توافق أهداف برامج ٤- ٣

 اهلندسة والعلوم املعرفية مـن      ترسيخ وتوسيع مبادئ  ب  وذلك الوطن واملنطقة  و خدمة اجلامعة إىل  والفضاء  دف برامج هندسة الطريان     هت
صممت برامج هندسة الطريان والفضاء لتكـون ذات عمـق وتوسـع يف    وقد . خالل التعليم والبحث العلمي والتعاون مع الصناعة      

يركز .  وتزويدهم بآخر املستجدات يف التطورات العلمية واهلندسية       وإعدادهم هندسة الطريان والفضاء     املعلومات املقدمة للطالب يف   
الربنامج أيضاَ على التنافس يف جماالت البحوث العلمية ويقدم القسم أيضاً دورات فنية متخصصة للصناعة لصقل املهارات يف جمـال                    

رسالة الكلية واجلامعة من مجيع اجلوانب مثل وفق تت برامج هندسة الطريان والفضاء      ن أهداف إوميكننا القول   . هندسة الطريان والفضاء  
  .خدمة اجملتمع وغريهاوالبحث العلمي  والتعليم

  برامج هندسة الطيران والفضاء -٤
ها جلميع اجلوانب  يف القسم من الربامج القوية إذا ما قورنت بالربامج العاملية من حيث تغطيتهندسة الطريان والفضاءامج رعترب بت

 ويدرس ، للبكالوريوس خبياريه العلمي والتطبيقي وبرناجماً للماجستريبرناجمني هندسة الطريان والفضاءيقدم قسم و. األساسية للهندسة
طبيقية والتالعلمية  البكالوريوس أو املاجستري علوماً كثرية تتعلق هبندسة وعلوم الطريان والفضاء وشؤونه اهلندسية درجةالطالب يف 

الدفع واحملركات يف الطريان، ، وتراكيب هياكل املركبات الطائرةوالتحكم يف الطريان، واحلركة و والغازات، ءحركة اهلوامثل 
 سالمة الطريان،و  اجلوية،راقبة وامل،أنظمة إلكترونيات الطريانو ،صيانة أنظمة الطريان والفضاء وكذلك مواضيع ذات عالقة مثل

  . احلركة الفضائية وتطبيقاهتا واحلرب اإللكترونية والرادار،و ،رطريان اهليلوكوبتو
 ، ساعة دراسية معتمدة١٣٣ويقدم برنامج بكالوريوس هندسة الطريان والفضاء لطلبته أساسيات هذه التقنية املتقدمة وتطبيقاهتا يف 

 ويف اخليار التطبيقي يقضي ،طريان والفضاء أسابيع للخيار العلمي يف أحد قطاعات العمل يف جمال له عالقة هبندسة ال٨ويقضي 
أما يف برنامج .  أسبوعاً يف أحد قطاعات العمل اليت هلا عالقة هبندسة الطريان والفضاء٢٨الطالب برناجماً تدريبياً تعاونياً مستمراً ملدة 

  .سالة املاجستري ساعات لر٦ ساعة دراسية معتمدة منها ٣٠ماجستري علوم هندسة الطريان والفضاء فيقضي الطالب 

  هندسة الطريان والفضاءيوس يف ربرنامج البكالو ١- ٤

 أن ينهي   على الطالب و ،التطبيقيو العلمي    خبياريها  البكالوريوس يف هندسة الطريان والفضاء     ةيقدم قسم هندسة الطريان والفضاء درج     
 .عمل اليت هلا عالقة هبندسة الطريان والفـضاء       سب الربنامج يف أحد قطاعات ال     حب ساعة دراسية معتمدة وأن يقضي مدة معينة         ١٣٣

 وبعد ذلك يبـدأ الطالـب بأخـذ مـواد           ياءوالكيمالفيزياء  و ،ويف السنوات األوىل يأخذ الطالب أساسيات العلوم مثل الرياضيات        
 يف  والـتحكم احلركـة و ،حركة اهلواء والغازاتيف  ومواد التخصص األخرى "هندسة الطريان والفضاءمقدمة "ادة بدءاً مبالتخصص  

ية، العربو وغريها من املواد العامة كاملواد اإلسالمية        الدفع يف الطريان والفضاء   و   ،هياكل املركبات الطائرة  تراكيب  ، و الطريان والفضاء 
  . اإلحصاءئ ومباد، اهلندسيواالقتصاد ،لتربية البدنيةاو ،احلاسب اآليلو

   متطلبات القبول١-١-٤

  :وريوس يف هندسة الطريان والفضاءدرجة البكالمتطلبات القبول ل
  .أو ما يعادهلا وتكون معتمدة من وزارة املعارف) التخصص العلمي(شهادة الثانوية العامة  .١
  .اجتياز امتحانات قبول اجلامعة .٢
  .اجتياز السنة األوىل التحضريية بنجاح .٣



 ٦

  .يفاء مبتطلبات اجلامعة األخرىاإل .٤
  .شهادة حسن سرية وسلوك .٥
  .أن يكون الئقاً طبياً .٦
  .إذا كان موظفاً ألي جهة حكومية أو خاصةموافقة جهة العمل  .٧

  ) العلميخليارا(درجة البكالوريوس يف هندسة الطريان والفضاء  ٢-١-٤

 ثـالث   اختيار احلرية يف     وللطالب هندسة الطريان والفضاء   يف جوانب     والبحثي  اخليار العلمي يركز الطالب على اجلانب النظري       يف
 على الطالب و ،إهناء مشروعي التخرج األول والثاين     كما جيب عليه     ية يف قسم هندسة الطريان والفضاء أو خارجها        تقن اختياريةمواد  
تطلبـات درجـة    مل) ١(انظـر جـدول      .له عالقة هبندسة الطريان والفـضاء     أسابيع يف أحد قطاعات العمل يف جمال         ٨  يقضي أن

لجدول الدراسي لدرجة البكالوريوس هلندسة الطريان      ل) ٢( وانظر جدول    ،)لمي الع ياراخل(البكالوريوس يف هندسة الطريان والفضاء      
  .) العلميياراخل(والفضاء 



 ٧

  ) العلمياخليار(ان والفضاء متطلبات درجة البكالوريوس يف هندسة الطري) ١(جدول 
  

 عدد الساعات    ) ساعة معتمدة٧٨(متطلبات عامة ) أ(
  ٣  ١٠١ ٠م٠ح٠ع  برجمة احلاسب اآليل

  ٩  ٢١٤، ١٠٢، ١٠١اإلجنليزية    ة اإلجنليزيةاللغ
  ٣  ٤٠٣اقتصاد    الدراسات العامة
  ١٢  ٣٠١ نظم  ٠، هـ٢٠٤  ة كهربائي٠، هـ٢٠٣، ٢٠١ مدنية  ٠هـ  مواد أساسية

  ١٤  ٤××، مادة اختيارية  ٣٢٢، ٣٠١، ٢١١، ٢٠١، ١١١، ١٠١دراسات إسالمية وعربية    دراسات إسالمية وعربية  
  ١٧  ٣٠١، ٢٠٢، ٢٠١، ١٠٢، ١٠١رياضيات    ةالعلوم الرياضي

  ٣  ٣١٩إحصاء    االحتماالت واإلحصاء للمهندسني
  ٢  ١٠٢، ١٠١تربية بدنية    التربية البدنية

  ١٥  ٢١٢، ١٠٢، ١٠١، فيزياء  ١٠١كيمياء    العلوم
  ٧٨  اجملموع  
  ) ساعة معتمدة٤٦(متطلبات أساسية ) ب(

  ٣  ٢١٠كية   ميكاني٠هــ  الرسم اهلندسي امليكانيكي
  ٦  ٤١٣، ٢٠١ ميكانيكية  ٠هــ  احلركة والتحكم يف الطريان

  ٣  ٢٠٣ ميكانيكية  ٠هــ  احلركة احلرارية
  ٤  ٢١٥ ميكانيكية  ٠هــ  علم املواد

  ٣  ٣١١ ميكانيكية  ٠هــ  حركة املوائع
  ٣  ٢٢٠ طريان وفضاء  ٠هــ  مدخل هندسة الطريان والفضاء

  ٣  ٣٢٨ريان وفضاء   ط٠هــ   هياكل األجسام الطائرة
  ٣  ٣٢٥ طريان وفضاء  ٠هــ  )١(احلركة الغازية 
  ٣  ٣٣٣ طريان وفضاء  ٠هــ  )١(احلركة اهلوائية 

  ٢  ٤٢١، ٤٢٠ طريان وفضاء  ٠هــ  معامل هندسة الطريان والفضاء
  ٣  ٤٢٢ طريان وفضاء  ٠هــ  )١(الدفع يف الطريان 

  ٣  ٤٢٦ضاء  طريان وف٠هــ  )١(احلركة و التحكم يف الطريان 
  ٣  ٤٢٧ طريان وفضاء  ٠هــ  تصميم نظم الطريان والفضاء
  ١  ٤٥٠ طريان وفضاء  ٠هــ   طريان وفضاء٠الطرق احلسابية يف هــ

  ٣  ٤١٢ و٤١١ طريان وفضاء  ٠هــ  مشروع التخرج
  ٤٦  اجملموع  
  ) ساعات معتمدة٩(متطلبات اختيارية ) ج(

  .ريان والفضاء أو جماالت هندسية أو علمية معتمدةأي من املواد املعتمدة يف جمال هندسة الط
  متطلبات التدريب الصيفي) د(
 اهلندسية تلتدريب الصيفي يف قسم هندسة الطريان والفضاء هو عبارة عن فترة تدريب عملي تستمر ملدة مثانية أسابيع يقضيه الطالب يف إحدى املؤسساا

  . وعلى الطالب أن يقدم تقريراً مكتوباً يف هناية هذه الفترة يتم تقييمه بعالمة ناجح أو راسب. أو املنشآت الصناعية الكتساب اخلربة العملية
  ) ساعة معتمدة١٣٣(املتطلبات اإلمجالية ) هـ(

  .  ساعة١٣٣ علوم هندسة الطريان والفضاء يفيبلغ جمموع الساعات املعتمدة لنيل درجة البكالوريوس 

  



 ٨

  ) العلمياخليار(ريوس هلندسة الطريان والفضاء  البكالواجلدول الدراسي لدرجة) ٢(جدول 
  

  ساعة  خمترب  حماضرة    اجملال  الرقم  املادة  ساعة  خمترب  حماضرة    اجملال  الرقم  املادة
  الفصل الثاىن  )السنة التحضريية(السنة األوىل   الفصل األول 

  ٨  ٥  ١٥    )٢(اإلجنليزية   ٠٠٢  إجنليزي  ٨  ٥  ١٥    )١ (اإلجنليزية  ٠٠١  )١(اإلجنليزية 
  ١  ٢  ٠    )٢(التربية البدنية   ٠٠٢  تربية بدنية  ١  ٢  ٠    تربية بدنية  ٠٠١  )١(التربية البدنية 

  ٤  ١  ٣    )٢(الرياضيات   ٠٠٢  رياضيات  ٤  ١  ٣    )١ (رياضياتال  ٠٠١  )١(الرياضيات 
  ١  ٢  ٠    الورش  ٠٠٢  ميكانيكية. هـ  ١  ٢  ٠    رسم هندسي حتضريي  ٠٠١  ميكانيكية. هـ
  ١٤  ١٠  ١٨          ١٤  ١٠  ١٨    اجملموع    

  ٢٨: جمموع عدد الساعات يف السنة التحضريية
  السنة الثانية

  ٣  ٠  ٣    )٢(القراءة والكتابة   ١٠٢  إجنلريي  ٤  ٤  ٣    )١(الكيمياء العامة   ١٠١  كيمياء
  ٤  ٠  ٤    )٢(التفاضل والتكامل   ١٠٢  رياضيات  ٣  ٠  ٣    )١(القراءة والكتابة   ١٠١  إجنليزي
  ٤  ٣  ٣    )٢(الفريياء   ١٠٢  فيزياء  ٤  ٠  ٤    )١(فاضل والتكامل الت  ١٠١  رياضيات
  ٣  ٣  ٢    برجمة احلاسب اآليل  ١٠٢  م.ح.ع  ٤  ٣  ٣    )١(الفيزياء    ١٠١  فيزياء

  ١  ٢  ٠    )٢(التربية البدنية   ١٠٢  تربية بدنية  ١  ٢  ٠    )١(التربية البدنية   ١٠١  تربية بدنية
  ٢  ٠  ٢    النحو الوظيفي  ١٠١  اسات عربيةدر  ٢  ٠  ٢    اإلميان وآثاره  ١١١  إسالميةدراسات 

  ١٧  ٨  ١٤    اجملموع      ١٨  ٩  ١٥    اجملموع    
  السنة الثالثة

  ٣  ٠  ٣    املعادالت التفاضلية  ٢٠٢  رياضيات  ٣  ٣  ٢    الرسم اهلندسي  ٢١٠  ميكانيكية. هـ
  ٣  ٠  ٣    امليكانيكا اإلنشائية  ٢٠٣  مدنية. هـ  ٣  ٠  ٣    )٣(التفاضل والتكامل   ٢٠١  رياضيات

  ٤  ٣  ٣    علم املواد  ٢١٥  ميكانيكية. هـ  ٣  ٠  ٣    ركة احلراريةحلا  ٢٠٣   ميكانيكية.هـ
  ٣  ٠  ٣    الديناميكا  ٢٠١  ميكانيكية. هـ  ٣  ٠  ٣    الفيزياء احلديثة  ٢١٢  فيزياء
 ٢  ٠  ٢    علم األخالق يف اإلسالم  ٢١١  دراسات إسالمية  ٣  ٠  ٣    اإلستاتيكا  ٢٠١  مدنية. هـ

  ٣  ٠  ٣    مدخل هندسة الطريان والفضاء  ٢٢٠  طريان وفضاء. هـ  ٣  ٠  ٣    الفنيةكتابة التقارير   ٢١٤  إجنليزي
  ١٨  ٣  ١٧    اجملموع      ١٨  ٣  ١٧    اجملموع    

  السنة الرابعة
  ٣  ٠  ٣    )١(احلركة الغازية   ٣٢٥  طريان وفضاء. هـ  ٣  ٣  ٢    الدوائر الكهربائية  ٢٠٤  كهربائية. هـ
  ٣  ٠  ٣    هياكل األجسام الطائرة  ٣٢٨  ان وفضاءطري. هـ  ٣  ٠  ٣    األساليب الرقمية  ٣٠١  نظم. هـ

  ٣  ٠  ٣    )١(احلركة اهلوائية   ٣٣٣  طريان وفضاء. هـ  ٣  ٠  ٣    طرق الرياضيات التطبيقية  ٣٠١  رياضيات
  ١  ٠  ٢    حقوق اإلنسان يف اإلسالم  ٣٢٢   دراسات إسالمية  ٣  ٠  ٣    حركة املوائع  ٣١١  ميكانيكية. هـ

  ٢  ٠  ٣    *)١(اختيارية   ×××  مادة اختيارية معتمدة  ٢  ٠  ٢    يةالكتابة املوضوع  ٢٠١  دراسات عربية
  ١٤  ٠  ١٤    اجملموع      ٣  ٣  ٢    اإلحتمالية واإلحصاء  ٣١٩  إحصاء

                ١٧  ٦  ١٥    اجملموع    
                            

  الفصل الصيفى- السنة الرابعة
          ساعة  خمترب  حماضرة  اجملال  الرقم  املادة        
          ٠  ٠  ٠  التدريب الصيفى  ٣٩٩  طريان وفضاء. هـ        

  خلامسةالسنة ا
  ١  ٣  ٠    )٢(معمل هندسة الطريان والفضاء   ٤٢١  طريان وفضاء. هـ  ٣  ٣  ٢    دينامكيا النظم والتحكم  ٤١٣  ميكانيكية. هـ
  ٣  ٠  ٣    تصميم نظم الطريان والفضاء  ٤٢٧  طريان وفضاء. هـ  ١  ٣  ٠    )١(معمل هندسة الطريان والفضاء   ٤٢٠  طريان وفضاء. هـ
  ٣  ٠  ٣    )*٢(اختيارية   ×××  مادة اختيارية معتمدة  ٣  ٠  ٣    )١(الدفع يف الطريان والفضاء   ٤٢٢  طريان وفضاء. هـ
  ٢  ٠  ٢    اختيارية إسالمية  ٤××  دراسات إسالمية  ٣  ٠  ٣    )١(احلركة والتحكم يف الطريان والفضاء   ٤٢٦  طريان وفضاء. هـ

  ٢  ٠  ٢    )٢(مشروع التخرج   ٤١٢   وفضاءطريان. هـ  ٣  ٠  ٣    إقتصاد هندسي  ٤٠٣  إقتصاد
  ٣  ٠  ٣    *)٣(اختيارية   ×××  مادة اختيارية معتمدة  ٢  ٠  ٢    األساليب األدبية  ٣٠١  دراسات عربية

  ١  ٣  ٠    الطريان والفضاء. الطرق احلسابية يف هـ  ٤٥٠  طريان وفضاء. هـ  ١  ٠  ١    )١(مشروع التخرج   ٤١١  طريان وفضاء. هـ

  ١٥  ٦  ١٣    جملموعا      ١٦  ٦  ١٤    اجملموع    

  
  ١٣٣جمموع الساعات املعتمدة للتخرج 

  

  .أقسام أخرى بعد موافقة قسم هندسة الطريان والفضاء/املواد االختيارية تكون من قسم هندسة الطريان والفضاء*



 ٩

  ) التطبيقياخليار(وس يف هندسة الطريان والفضاء  درجة البكالوري ٣-١-٤

 أسبوعاً يف   ٢٨على الطالب أن يقضي برناجماً تدريبياً تعاونياً مستمراً ملدة          ف ،ى اجلانب العملي أكثر   اخليار التطبيقي يركز الطالب عل    يف  
 يف قسم هندسة     فقط  تقنية واحدة  اختيارية مادة   اختيار وله احلرية يف     ،أحد قطاعات العمل يف جمال له عالقة هبندسة الطريان والفضاء         

تطلبات درجة البكالوريوس يف    مل) ٣(انظر جدول    . التخرج األول والثاين   ا مشروع منهطلب  ُيال  بالتاىل   و ،الطريان والفضاء أو خارجه   
 ياراخل(لجدول الدراسي لدرجة البكالوريوس هلندسة الطريان والفضاء        ل) ٤( وانظر جدول    ،) التطبيقي ياراخل(هندسة الطريان والفضاء    

  )التطبيقي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠

  ) التطبيقيياراخل(رجة البكالوريوس يف هندسة الطريان والفضاء متطلبات د) ٣(جدول 
  

 عدد الساعات  ) ساعة معتمدة٧٨(متطلبات عامة ) أ(
  ٣  ١٠١ ٠م٠ح٠ع  برجمة احلاسب اآليل

  ٩  ٢١٤، ١٠٢، ١٠١اإلجنليزية    اللغة اإلجنليزية
  ٣  ٤٠٣اقتصاد    الدراسات العامة
  ١٢  ٣٠١ نظم  ٠، هـ٢٠٤ربائية   كه٠، هـ٢٠٣، ٢٠١ مدنية  ٠هـ  مواد أساسية

  ١٤  ٤××، مادة اختيارية  ٣٢٢، ٣٠١، ٢١١، ٢٠١، ١١١، ١٠١دراسات إسالمية وعربية    دراسات إسالمية وعربية
  ١٧  ٣٠١، ٢٠٢، ٢٠١، ١٠٢، ١٠١رياضيات    العلوم الرياضية

  ٣  ٣١٩إحصاء    االحتماالت واإلحصاء للمهندسني
  ٢  ١٠٢، ١٠١تربية بدنية    التربية البدنية

  ١٥  ٢١٢، ١٠٢، ١٠١، فيزياء  ١٠١كيمياء    العلوم
  ٧٨  اجملموع  
  ) ساعة معتمدة٤٣(متطلبات أساسية ) ب(

  ٣  ٢١٠ ميكانيكية  ٠هــ  الرسم اهلندسي امليكانيكي
  ٦  ٤١٣، ٢٠١ ميكانيكية  ٠هــ  احلركة والتحكم يف الطريان

  ٣  ٢٠٣ ميكانيكية  ٠هــ  احلركة احلرارية
  ٤  ٢١٥ ميكانيكية  ٠هــ  دعلم املوا

  ٣  ٣١١ ميكانيكية  ٠هــ  حركة املوائع
  ٣  ٢٢٠ طريان وفضاء  ٠هــ  مدخل هندسة الطريان والفضاء

  ٣  ٣٢٨ طريان وفضاء  ٠هــ   هياكل األجسام الطائرة
  ٣  ٣٢٥ طريان وفضاء  ٠هــ  )١(احلركة الغازية 
  ٣  ٣٣٣ طريان وفضاء  ٠هــ  )١(احلركة اهلوائية 

  ٢  ٤٢١، ٤٢٠ طريان وفضاء  ٠هــ  هندسة الطريان والفضاءمعامل 
  ٣  ٤٢٢ طريان وفضاء  ٠هــ  )١(الدفع يف الطريان والفضاء 

  ٣  ٤٢٦ طريان وفضاء  ٠هــ  )١(التحكم يف الطريان واحلركة 
  ٣  ٤٢٧ طريان وفضاء  ٠هــ  تصميم نظم الطريان والفضاء
  ١  ٤٥٠ن وفضاء   طريا٠هــ   طريان وفضاء٠الطرق احلسابية يف هــ

  ٩  ٣٥١، ٣٥٠ طريان وفضاء  ٠هــ  
  ٤٣  اجملموع  
  ) ساعات معتمدة٣(متطلبات اختيارية ) ج(

  .أي من املواد املعتمدة يف جمال هندسة الطريان والفضاء أو جماالت هندسية أو علمية معتمدة
  ) ساعات معتمدة٩(متطلبات الربنامج التدرييب التعاوين ) د(

 ت أسبوعاً يقضيها الطالب يف إحدى املؤسسا٢٨رييب التعاوين يف قسم هندسة الطريان والفضاء هو عبارة عن فترة تدريب عملي تستمر ملدة الربنامج التد
  . وعلى الطالب أن يقدم تقريراً مكتوباً يف هناية هذه الفترة. اهلندسية أو املنشآت الصناعية الكتساب اخلربة العملية

  ) ساعة معتمدة١٣٣(الية املتطلبات اإلمج) هـ(
  .  ساعة١٣٣يبلغ جمموع الساعات املعتمدة لنيل درجة البكالوريوس يف علوم هندسة الطريان والفضاء التطبيقية 

  



 ١١

  ) التطبيقيياراخل(اجلدول الدراسي لدرجة البكالوريوس هلندسة الطريان والفضاء ) ٤(جدول 
  

  ساعة  خمترب  حماضرة    اجملال  الرقم  املادة  ساعة  خمترب  حماضرة    اجملال  الرقم  املادة

  الفصل الثاىن  )السنة التحضريية(السنة األوىل   الفصل األول 
  ٨  ٥  ١٥    )٢(اإلجنليزية   ٠٠٢  إجنليزي  ٨  ٥  ١٥    )١ (اإلجنليزية  ٠٠١  )١(اإلجنليزية 

  ١  ٢  ٠    )٢(التربية البدنية   ٠٠٢  تربية بدنية  ١  ٢  ٠    تربية بدنية  ٠٠١  )١(التربية البدنية 
  ٤  ١  ٣    )٢(الرياضيات   ٠٠٢  رياضيات  ٤  ١  ٣    )١ (رياضياتال  ٠٠١  )١(الرياضيات 

  ١  ٢  ٠    الورش  ٠٠٢  ميكانيكية. هـ  ١  ٢  ٠    رسم هندسي حتضريي  ٠٠١  ميكانيكية. هـ
  ١٤  ١٠  ١٨          ١٤  ١٠  ١٨    اجملموع    

  ٢٨: جمموع عدد الساعات يف السنة التحضريية
  السنة الثانية

  ٣  ٠  ٣    )٢(القراءة والكتابة   ١٠٢  إجنلريي  ٤  ٤  ٣    )١(اء العامة الكيمي  ١٠١  كيمياء
  ٤  ٠  ٤    )٢(التفاضل والتكامل   ١٠٢  رياضيات  ٣  ٠  ٣    )١(القراءة والكتابة   ١٠١  إجنليزي
  ٤  ٣  ٣    )٢(الفريياء   ١٠٢  فيزياء  ٤  ٠  ٤    )١(التفاضل والتكامل   ١٠١  رياضيات
  ٣  ٣  ٢    برجمة احلاسب اآليل  ١٠٢  م.ح.ع  ٤  ٣  ٣    )١(الفيزياء    ١٠١  فيزياء

  ١  ٢  ٠    )٢(التربية البدنية   ١٠٢  تربية بدنية  ١  ٢  ٠    )١(التربية البدنية   ١٠١  تربية بدنية
  ٢  ٠  ٢    النحو الوظيفي  ١٠١  دراسات عربية  ٢  ٠  ٢    اإلميان وآثاره  ١١١  إسالميةدراسات 

  ١٧  ٨  ١٤    اجملموع      ١٨  ٩  ١٥    اجملموع    
  السنة الثالثة

  ٣  ٠  ٣    املعادالت التفاضلية  ٢٠٢  رياضيات  ٣  ٣  ٢    الرسم اهلندسي  ٢١٠  انيكيةميك. هـ
  ٣  ٠  ٣    امليكانيكا اإلنشائية  ٢٠٣  مدنية. هـ  ٣  ٠  ٣    )٣(التفاضل والتكامل   ٢٠١  رياضيات

  ٤  ٣  ٣    علم املواد  ٢١٥  ميكانيكية. هـ  ٣  ٠  ٣    ركة احلراريةحلا  ٢٠٣  ميكانيكية. هـ
  ٣  ٠  ٣    الديناميكا  ٢٠١  ميكانيكية. هـ  ٣  ٠  ٣    ديثةالفيزياء احل  ٢١٢  فيزياء
 ٢  ٠  ٢    علم األخالق يف اإلسالم  ٢١١  دراسات إسالمية  ٣  ٠  ٣    اإلستاتيكا  ٢٠١  مدنية. هـ

  ٣  ٠  ٣    مدخل هندسة الطريان والفضاء  ٢٢٠  طريان وفضاء. هـ  ٣  ٠  ٣    كتابة التقارير الفنية  ٢١٤  إجنليزي
  ١٨  ٣  ١٧    اجملموع      ١٨  ٣  ١٧    اجملموع    

  السنة الرابعة
  ٣  ٠  ٣    )١(احلركة الغازية   ٣٢٥  طريان وفضاء. هـ  ٣  ٣  ٢    الدوائر الكهربائية  ٢٠٤  كهربائية. هـ
  ٣  ٠  ٣    هياكل األجسام الطائرة  ٣٢٨  طريان وفضاء. هـ  ٣  ٠  ٣    األساليب الرقمية  ٣٠١  نظم. هـ

  ٣  ٠  ٣    )١(احلركة اهلوائية   ٣٣٣  ضاءطريان وف. هـ  ٣  ٠  ٣    طرق الرياضيات التطبيقية  ٣٠١  رياضيات
  ١  ٣  ٠    )١(معمل هندسة الطريان والفضاء   ٤٢٠  طريان وفضاء. هـ  ٣  ٠  ٣    حركة املوائع  ٣١١  ميكانيكية. هـ

  ٢  ٠  ٢    حقوق اإلنسان يف اإلسالم  ٣٢٢  دراسات إسالمية  ٢  ٠  ٢    الكتابة املوضوعية  ٢٠١  دراسات عربية
  ٢  ٠  ٢    األساليب األدبية  ٣٠١  دراسات عربية  ٣  ٣  ٢    اإلحتمالية واإلحصاء  ٣١٩  إحصاء

  ٣  ٠  ٣    )*١(اختيارية   ×××  مادة اختيارية معتمدة  ١٧  ٦  ١٥    اجملموع    
  ١٨  ٣  ١٦    اجملموع                  

  الفصل الصيفى- السنة الرابعة
          ساعة  خمترب  حماضرة  اجملال  الرقم  املادة        
          ٩  ٠  ٠  وىنالربنامج التعا  ٢٩٩  طريان وفضاء. هـ        

  امسةالسنة اخل
  ١  ٣  ٠    )٢(معمل هندسة الطريان والفضاء   ٤٢١  طريان وفضاء. هـ    ٩  ٠ ٠  برنامج التدريب ااتعاوين  ٣٥١  طريان وفضاء. هـ
  ٣  ٠  ٣    )١(الدفع يف الطريان والفضاء   ٤٢٢  طريان وفضاء. هـ              
  ٣  ٠  ٣    )١( والفضاء احلركة والتحكم يف الطريان  ٤٢٦  طريان وفضاء. هـ              
  ٣  ٠  ٣    تصميم نظم الطريان والفضاء  ٤٢٧  طريان وفضاء. هـ              
  ١  ٣  ٠    الطريان والفضاء. الطرق احلسابية يف هـ  ٤٥٠  طريان وفضاء. هـ              
  ٣  ٣  ٢    دينامكيا النظم والتحكم  ٤١٣  ميكانيكية. هـ              
  ٢  ٠  ٢    اختيارية إسالمية  ٤××  دراسات إسالمية              

  ٣  ٠  ٣    إقتصاد هندسي  ٤٠٣  إقتصاد              
  ١٩  ٩  ١٦    اجملموع                  

  
  ١٣٣جمموع الساعات املعتمدة للتخرج 

 
  .أقسام أخرى بعد موافقة قسم هندسة الطريان والفضاء/املواد االختيارية تكون من قسم هندسة الطريان والفضاء*
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  ان والفضاء يف برنامج هندسة الطرياالختيارية املواد ٤-١-٤

  . يف برنامج هندسة الطريان والفضاءاالختياريةقائمة باملواد ) ٥(يوضح اجلدول 
  

   يف برنامج هندسة الطريان والفضاءاالختياريةاملواد ) ٥(جدول 
  

  املتطلب  ساعة  خمترب  حماضرة        املادة  الرقم    اجملال
   أو ما يعادهلا٢١٥ ميكانيكيةة هندس  ٣  ٠  ٣     صيانة نظم الطريان والفضاء  ٤٠١  هندسة طريان وفضاء
  أو ما يعادهلا٢٠٤ كهربائيةهندسة   ٣  ٠  ٣    مالحة وإلكترونيات الطريان والفضاء  ٤٠٢  هندسة طريان وفضاء
   أو ما يعادهلا١٠٢فيزياء   ٣  ٠  ٣      هندسة الفضاء  ٤١٠  هندسة طريان وفضاء
  أو ما يعادهلا٢٠٤هندسة كهربائية   ٣  ٠  ٣    السالمة والتحكم يف الطريان والفضاء  ٤١٤  هندسة طريان وفضاء
   أو ما يعادهلا٣٢٨هندسة طريان وفضاء   ٣  ٠  ٣    )٢(هياكل األجسام الطائرة   ٤٢٨  هندسة طريان وفضاء
  أو ما يعادهلا٣٢٥هندسة طريان وفضاء   ٣  ٠  ٣      )٢(احلركة الغازية   ٤٢٩  هندسة طريان وفضاء
   أو ما يعادهلا٣٣٣هندسة طريان وفضاء   ٣  ٠  ٣      )٢(احلركة اهلوائية   ٤٣٣  هندسة طريان وفضاء
  أو ما يعادهلا٤٢٢هندسة طريان وفضاء   ٣  ٠  ٣    )٢(الدفع يف الطريان والفضاء   ٤٤٢  هندسة طريان وفضاء
  أو ما يعادهلا٤٢٦هندسة طريان وفضاء   ٣  ٠  ٣   )٢(التحكم يف الطريان والفضاء واحلركة   ٤٤٦  هندسة طريان وفضاء
  حتدد من قبل القسم  ٣  ٠  ٣  موضوعات خمتارة يف هندسة الطريان والفضاء  ٤٩٩  هندسة طريان وفضاء
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  )برنامج املاجستري (قسم هندسة الطريان والفضاءيف  برنامج الدراسات العليا ٢- ٤

كيمه من قبل خرباء عامليني يف  مت حت،للماجستري يف جمال هندسة الطريان والفضاء  متميزاًاً قسم هندسة الطريان والفضاء برناجميقدم
 ،ع كفاءة القسم األكادمييةرف:  من أمهها، برنامج املاجستري يف القسمحني مت إنشاءقد روعيت عدة أسباب و، نفس جمال التخصص

ال سد حاجة اململكة وتطوير قدراهتا يف هذا اجمل ،منح من يرغب يف إكمال دراسته العليا فرصة لتطوير مهاراته يف هذا اجملال
  .بناء جسور التعاون مع الصناعةو ،االستراتيجي

 وتطبيق أحدث وآخر ما وصلت إليه العلوم ، وتطبيقاهتاهندسة الطريان والفضاء التميز يف جماالت الربنامج إنشاءقد روعي يف و
  . والتميز يف خمرجات البحوث العلمية، والتميز يف مستوى خرجييه،والتقنية يف نفس اجملال

  :هي ، ماجستري هندسة الطريان والفضاءللتخصصات يففروع امج أربعة ويقدم الربن
 .حركة اهلواء والغازات •
 . والفضاءالتحكم واحلركة يف الطريان •
 .تراكيب هياكل املركبات الطائرة •
 . والفضاءالدفع يف الطريان •

أنظمة ، سالمة الطريانبة اجلوية،  املراق،صيانة أنظمة الطريان والفضاء(أخرى مثل كما ميكن للطالب أن يركز على ختصصات 
 ).وغريها  اهليلوكوبترطريان ، املالحة اجلوية،إلكترونيات الطريان

  تري يف هندسة الطريان والفضاءاجسمميزات برنامج امل ١-٢-٤

  : منها،يتميز برنامج هندسة الطريان والفضاء بعدة مميزات تكسبه أمهية قصوى
 :تطور من حيث والفضاء يف عامل مهلندسة الطرياناألمهية اإلستراتيجية  •

 .واالقتصاد الصناعة ، الطريان املدين، النقل اجلوي،االتصاالت : مثل،تأثريها على البنية التحتية للدولة 
 .عالقتها القوية مبواضيع الدفاع كالقوات اجلوية والدفاع اجلوي 

 .اجة اململكة يف هذا اجملال االستراتيجيحل  الربنامجتلبية •
 .ى احلفاظ على مستوى نوعية برامج البكالوريوس واملاجستري فيما يتوافق مع معايري اجلامعة العاليةالتركيز عل •
 . العامليةالتقنية  ملستجدات الربنامجمواكبة •
 .لربامج املقدمة يف اجلامعات العاملية املتميزةل تهاثلمم •
 . اململكة واخلليجمتيز الربنامج على مستوى •
  .مع املرونة املطلوبةتاجها الصناعة يف جمال الطريان بات اليت حت بعض املتطليوفر الربنامج •
 .مرونة الربنامج من حيث القدرة على تطوير براجمه وفقاً للحاجة •
 . فروع هندسة الطريان والفضاء قدرات الطالب التحليلية يف أحد منرفعالربنامج ي •
 . وقوانني الطريان،واملراقبة والسالمة اجلوية ،تاالطائر  صيانة: مثل،وضع مواد جديدة تليب حاجة القطاع الصناعيإمكانية  •

  ولتطلبات القبم ٢-٢-٤

  :إن احلد  األدىن ملتطلبات القبول يف برنامج املاجستري بقسم هندسة الطريان والفضاء هو
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، مع إمكانية  يف هندسة الطريان والفضاء أو أحد جماالت اهلندسة والعلومسالبكالوريوأن يكون الطالب حاصالً على درجة  .١
 .إعطاء الطالب بعض املواد اليت تنقصه للدخول يف الربنامج

 . امللك فهد للبترول واملعادنجامعة من ونويستثىن من ذلك املتقدم) TOEFL(اختبار اللغة اإلجنليزية لغري املتحدثني هبا  .٢
 ).GRE(اختبار  .٣
 .رسائل التوصية .٤
  .لب املتقدمتقدمي نبذة تعريفية عن هدف دراسة املاجستري للطا .٥
 .إمتام املتطلبات العامة للقبول باجلامعة .٦

   املواد املقدمة يف برنامج املاجستري٣-٢-٤

  إىل املواد االختياريـة    التخصص إضافة  يف كل فرع من فروع        املقدمة يف برنامج املاجستري    قائمة املواد األساسية  ) ٦(يوضح اجلدول   
  .املتوفرة
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   كل فرع من فروع التخصص، إضافة إىل املواد االختياريةقائمة املواد األساسية يف) ٦(جدول 
  

  املتطلب  ساعة  خمترب  حماضرة        املادة  الرقم    اجملال
  حركة اهلواء والغازات
   أو ما يعادهلا٣٢٥ هندسة طريان وفضاء  ٣  ٠  ٣    انسياب اهلواء والغازات القابلة لالنضغاط  ٥٢٠  هندسة طريان وفضاء
  أو ما يعادهلا٣٣٣ هندسة طريان وفضاء  ٣  ٠  ٣    ب اهلواء والغازات اللزجةانسيا  ٥٢٤  هندسة طريان وفضاء

  تراكيب هياكل املركبات الطائرة
   أو ما يعادهلا٣٢٨ هندسة طريان وفضاء  ٣  ٠  ٣  ) ١(كيب اهلياكل يف هندسة الطريان والفضاء اتر  ٥٣٠  هندسة طريان وفضاء
 ٥٣٠ هندسة طريان وفضاء  ٣  ٠  ٣  )٢( ريان والفضاءكيب اهلياكل يف هندسة الطاتر  ٥٣٤  هندسة طريان وفضاء

  التحكم واحلركة يف الطريان
   أو ما يعادهلا٤٢٦ هندسة طريان وفضاء  ٣  ٠  ٣    )١(احلركة والتحكم يف الطريان   ٥٤٠  هندسة طريان وفضاء
 ٥٤٠ هندسة طريان وفضاء  ٣  ٠  ٣    )٢( يف الطريان احلركة والتحكم  ٥٤٤  هندسة طريان وفضاء

  الطريانالدفع يف 
   أو ما يعادهلا٤٢٢ هندسة طريان وفضاء  ٣  ٠  ٣      أنظمة الدفع للطائرات  ٥٥٠  هندسة طريان وفضاء
   أو ما يعادهلا٤٢٢ هندسة طريان وفضاء  ٣  ٠  ٣      أنظمة الدفع للصواريخ  ٥٥٤  هندسة طريان وفضاء
  بعض املواد االختيارية
   وفئة                   أو ما يعادهلا٣٢٥ هندسة طريان وفضاء  ٣  ٠  ٣    الطرق احلسابية حلركة املوائع  ٥٢٨  هندسة طريان وفضاء

  دراسات عليا                   
   وفئة   أو ما يعادهلا٢٠١ ميكانيكيةهندسة   ٣  ٠  ٣    )اهليلوكوبتر(أساسيات طريان احلوامات   ٥٤٦  هندسة طريان وفضاء

  دراسات عليا                      
   وموافقة مدرس إمتام مرحلة البكالوريوس  ٣  ٠  ٣    الطريان واملالحة اجلويةأنظمة إلكترونيات  ٥٤٨  هندسة طريان وفضاء

  املادة                     
 إمتام مرحلة البكالوريوس  ٣  ٠  ٣    صيانة أنظمة الطريان والفضاء  ٥٦٠  هندسة طريان وفضاء
  سإمتام مرحلة البكالوريو  ٣  ٠  ٣    املراقبة والتحكم يف املسارات اجلوية  ٥٦٤  هندسة طريان وفضاء
  إمتام مرحلة البكالوريوس  ٣  ٠  ٣      سالمة الطريان  ٥٦٦  هندسة طريان وفضاء
  إمتام مرحلة البكالوريوس  ٣  ٠  ٣       قوانني الطريان  ٥٦٨  هندسة طريان وفضاء
  وموافقة مدرس إمتام مرحلة البكالوريوس   ٣  ٠  ٣      أساسيات هندسة الفضاء  ٥٧٠  هندسة طريان وفضاء

  املادة                                                 
  إمتام مرحلة البكالوريوس  ٣  ٠  ٣  تارة من هندسة الطريان والفضاءموضوعات خم  ٥٩٠  هندسة طريان وفضاء
 ٠  ٠  ١        حلقة علمية  ٥٩٩  هندسة طريان وفضاء
  ٦  ٠  ٠      رسالة املاجستري  ٦١٠  هندسة طريان وفضاء

  ة الدراسية ومتطلبات اخلط لدرجة املاجستريالربنامج األكادميي ٤-٢-٤

  : ساعة دراسية معتمدة كاآليت٣٠ يتطلب من املرشح لربنامج املاجستري يف هندسة الطريان والفضاء إكمال
   .٥٤٠ هندسة طريان وفضاء ،٥٢٠ هندسة طريان وفضاء امه)  ساعات معتمدة٦() إجبارية (مادتان أساسيتان .١
   .٥×× رياضيات  هي) ساعات معتمدة٣(مادة رياضيات أساسية  .٢
  . ) ساعات معتمدة٦( يف هندسة الطريان والفضاء تاناختيارين دتاما .٣
   .) ساعات معتمدة٦ (تاناختياري تانن تقنيمادتا .٤
  . غري مقيدة ميكن أخذها من قسم هندسة الطريان والفضاء أو غريهاختياريةميكن للطالب أخذ مادة واحدة  .٥
  .لدراسيةومتطلبات الندوة ا)  ساعات معتمدة٦(إجناز رسالة املاجستري  .٦
  .اخلطة الدراسية لربنامج املاجستري يف هندسة الطريان والفضاءوالذي يوضح ) ٧ (وميكن الرجوع للجدول .٧
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يفضل أن يأخذ الطالب مواد املاجستري يف فئة الدراسات العليا ولكن حتت شروط معينة يسمح للطالب بأخذ مادتني على األكثـر                     و
 مـن قـسم     اختياريـة  يف هندسة الطريان والفضاء واألخرى مادة تقنية         اختياريةدمها مادة   من مواد البكالوريوس من الفئة الرابعة أح      

 كما يتوقـع مـن      ، خالل الدراسة  ٤ من أصل    ٣ وجيب على الطالب احملافظة على معدل دراسي         ،هندسة الطريان والفضاء أو غريه    
  .الدراسية لربنامج املاجستري يف هندسة الطريان والفضاءلخطة ل) ٧(جدول كن الرجوع لل ومي.الطالب إهناء درجة املاجستري يف سنتني

  
  اخلطة الدراسية لربنامج املاجستري يف هندسة الطريان والفضاء )٧ (جدول

  
  ساعة  خمترب  حماضرة          املادة  الرقم    اجملال
  الدراسي األول الفصل

  ٣  ٠  ٣  )إجبارية(انسياب اهلواء والغازات القابلة لالنضغاط   ٥٢٠  هندسة طريان وفضاء
  ٣  ٠  ٣  *)١(مادة اختيارية يف هندسة الطريان والفضاء   ×××  هندسة طريان وفضاء

  ٣  ٠  ٣      **)إجبارية(رياضيات متقدمة   ٥××    رياضيات
                ٩  ٩  ٠  ٩  

  الدراسي الثاين الفصل
  ٣  ٠  ٣    )إجبارية) (١(احلركة والتحكم يف الطريان   ٥٤٠  هندسة طريان وفضاء
  ٣  ٠  ٣  *)١(ادة اختيارية يف هندسة الطريان والفضاء م  ٥××  هندسة طريان وفضاء

  ٣  ٠  ٣       )١(مادة اختيارية تقنية   ×××    ××
  ٠  ٠  ١         حلقة علمية  ٥٩٩  هندسة طريان وفضاء

                ٩  ٩  ٠  ١٠  

  الدراسي الثالث الفصل
  ٣  ٠  ٣      *) ٢(مادة اختيارية تقنية   ×××    ××
  ٣  ٠  ٣      ***مادة اختيارية غري مقيدة   ٥××    ××

                ٦  ٦  ٠  ٦  

  الدراسي الرابع الفصل
  ٦  ٠  ٠        رسالة املاجستري  ٦١٠  هندسة طريان وفضاء

                ٦  ٦  ٠  ٠  
                    

  ٣٠  اجملموع

  :مالحظة
 ، وميكن ٥٠٠مواد هندسة الطريان والفضاء االختيارية من برنامج هندسة الطريان والفضاء أو غريه ، وسوف تكون من املستوى * 

  .ا أن تكون من دون ذلك بعد أخذ موافقة القسمملادتني منه
 ، اليت ميكن اختيارها حبسب ختصص الطالب الدقيق أو اهتمامه ٥٥٠ أو ٥١٤ أو ٥١٣مادة رياضيات متقدمة رياضيات ** 

  . وميكن اختيار مادة رياضيات أخرى بعد أخذ موافقة القسم،البحثي
  .ندسة الطريان والفضاء أو غريهمادة اختيارية غري مقيدة ميكن أخذها من قسم ه*** 
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  ؤوليات املساعدة املالية واملس٥-٢-٤

 وتعيني ،تدعم كلية الدراسات العليا مادياً طالب املاجستري وذلك عن طريق تعيني معيدين وهو خاص بطالب املاجستري السعوديني
  أيضاً ويتم. من قبل القسمدد له مسبقاً حتثية تدريسية أو حب ويتعني على كل منهما أداء مهام،سعودينيالحبث للطالب غري مساعدي 

  : ويوضح اجلدول التايل احلمل الدراسي لكل فئة من طلبة املاجستري،دعم طالب املاجستري السعوديني املتفرغني متاماً
  

 الساعات الدراسية لكل فصل دراسي
  فئة طالب املاجستري

  احلد األقصى   األدىناحلد
احلد األدىن لكل 
  سنة دراسية

احلد األقصى 
  للتخرج

   سنوات٣  ١٢  ١٢  ٦  معيد
   سنوات٣  ١٢  ٩  ٦  مساعد باحث

   سنوات٣  ١٨  ١٢  ٩  متفرغ
   سنوات٥  ٦  ٦  ٣  غري متفرغ

    

  نشاطات القسم -٥
  :يقوم القسم بعدة أعمال ونشاطات منها

  الدورات القصرية ١- ٥

 للمشاركني لتحديث معلوماهتم يف أساسيات وتطبيقات  يتيح الفرصة مماات يف صميم ختصص الطريان والفضاءر دوينظم القسم
ودورات قسم هندسة الطريان والفضاء يستفيد منها . هندسة وعلوم وتقنية الطريان والفضاء يف بيئة قريبة من األجواء الصناعية
فنيون والتقنيون يف جمال الطريان  التنفيذيون والونري واملد،مهندسو الطريان والفضاء، واملالحة اجلوية، والطائرات، والبحث والتطوير

ومثل هذه الدورات مناسبة أيضاً للمهندسني واملراقبني اجلويني والعاملني يف جماالت صناعة الطريان وتطبيقاته أو اجملاالت . والفضاء
 الدورات أحد  وغالباً ما تغطي هذه. وحياضر فيها خنبة من أساتذة القسم وخنبة من رجال الصناعة ذوي اخلربة.القريبة منها

  :املوضوعات التالية أو أكثر من موضوع يف نفس الدورة

، مبادئ احلركة اهلوائية والغازية يف املوائع القابلة وغري القابلة اء، أجزاء الطائرة، الغالف اجلويمبادئ هندسة الطريان والفض •
، بنية )اإلقالع واهلبوط عود، مدة الطريان،، الصيالطريان املستو(ط، احلركة والتحكم يف الطريان، أداء الطائرات اضغنلال

 .ومواد املركبات الطائرة، الدفع واالحتراق، وطريان الفضاء
 . وأجزائها الدوارة، نظرية احلوم، حتليل أداء الطريان العمودي واألمامي اهليلوكوبترمقدمة يف:  اهليلوكوبترمبادئ الطريان يف •
 .الغازية، احلركة والتحكم يف الطريان، البنية، الدفع واالحتراقحاالت مدروسة مسبقاً عن احلركة اهلوائية و •
 والعمليات األرضية، خلل أجهزة اإلصالحالصيانة وإجراءهتا، التسجيل واملستندات، خطوات : صيانة أجهزة الطائرة •

 .الطائرة وطرق اكتشافها، حالة مدروسة
 والسالمة وأمن الطريان، حالة مدروسة عن منع احلوادث والتحقيق مقدمة يف أجهزة املراقبة اجلوية: املراقبة اجلوية والسالمة •

 .فيها
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، أجهزة اهلبوط، مقدمة يف ه، أجهزة املالحة والتوجينومالحة الطريامقدمة عن عمل واستخدام عدة أنواع من إلكترونيات  •
 .احلرب االلكترونية

 ، النفق اهلوائيباستخداموتوضيح بعض األساسيات استخدام برامج كمبيوتر هلا عالقة مببادئ هندسة الطريان والفضاء،  •
 .وزيارة ملعمل الطائرة

  احملاضرات والندوات املتخصصة ٢- ٥

يقدم القسم يف كل فصل دراسي لقاء للطالب مع رئيس قسم هندسة الطريان والفضاء وخنبة من أساتذته للتعريف بالقسم  •
بة على أسئلة الطالب ويتخلل هذا اللقاء حماضرة يلقيها والتخصص وجماالت العمل وكل ما له عالقة بالتخصص واإلجا

   . أو أحد أعضاء هيئة التدريسرئيس القسم
متخصصة يف علوم وتقنية هندسة الطريان حبثية  ندوات  أسبوعياً خالل كل فصل دراسي تقريباًيقدم أساتذة القسم •

  .والفضاء
  . علمية حملية وعامليةيشارك أساتذة القسم بأوراق حبثية تقنية يف مؤمترات وندوات •
يشارك القسم بفعالية يف تقدمي حماضرات متخصصة يف جمال له عالقة هبندسة الطريان والفضاء بناًء على احتياج وطلب  •

  .الصناعة

  خدمة اجملتمع ٣- ٥

القسم يف هـذا     فمن نشاطات    ،إن قسم هندسة الطريان والفضاء ال يغفل عن أمهية توعية اجملتمع بأمهية هذا التخصص اإلستراتيجي              
اجلانب عقد حماضرات تعريفية لطلبة املدارس املتوسطة والثانوية وأيضاً املشاركة بإبراز نشاطات القسم ومشاريعه يف معارض خارج                 

  .اجلامعة

  البحوث -٦
 حكومية  من اجلامعة أو جهاتاملمول منها واختراعات بعدة أحباث ومشاريع علمية  باجلامعةقسم هندسة الطريان والفضاءيقوم 
  .واالختراعاتوحصل القسم على عدة تقديرات وجوائز للتميز يف البحث العلمي . وغريها

  أهداف البحث ١- ٦

 وحل املشاكل اليت تواجه الصناعة      ،خدمة البلد واملنطقة من شىت النواحي      :قسم هندسة الطريان والفضاء   من أهداف عمل األحباث يف      
  . هندسة الطريان والفضاءمن التقنية املتقدمة يف جماالت يكون جزءاً أنيسعى القسم أيضاً إىل . بعد دراستها

   البحثجماالت ٢- ٦

  : كل ما له عالقة بعلوم وتقنية هندسة الطريان والفضاء مثلعلىتتركز أغلب املوضوعات البحثية  
 .حركة اهلواء والغازات •
 .التحكم واحلركة يف الطريان والفضاء •
 .الدفع يف الطريان والفضاء •
 .اكيب هياكل املركبات الطائرةتر •
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 . الفضاءهندسة •
 . الطريان والفضاءاستخدام األساليب الرقمية احلسابية يف •
  .طريان اهليلوكوبتر •
  أنظمة إلكترونيات الطريان واملالحة اجلوية •
  .صيانة أنظمة الطريان والفضاء •
  .سالمة الطريان •
  .األقمار الصناعية واملدارات •
  .أنظمة الصواريخ بأنواعها •

  املشاريع املمولة ٣- ٦

القوات اجلوية امللكية و ،وهلا مصادر حكومية مثل جامعة امللك فهد للبترول واملعادنأعضاء هيئة التدريس بأحباث متيقوم بعض 
 شركات ومؤسسات الصناعات احمللية : مثل ومصادر خاصة، وأرامكو السعودية،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنيةو ،السعودية
   .هاوغري

  املنشورات ٤- ٦

 عهد األمريكي  والدولية مثل امل   ، واإلقليمية ، احمللية  الرائدة يقوم أعضاء هيئة التدريس بنشر أحباثهم يف خمتلف اجملالت العلمية املتخصصة          
ـ   أرقـى  يف -دد أعـضائه  إىل ع بالنسبة  - نشراً للبحوث  قسم   يعترب قسم هندسة الطريان والفضاء أكثر      و .للطريان والفضاء  الت  اجمل

  .على مستوى العامل العريب وذلك ) بفروعها للطريان والفضاءعهد األمريكيامل مثل دوريات(  عاملياً املتخصصةوالدوريات احملكمة

  مكانات املساعدة للبحوث اال٥- ٦

  .معمل النفق اهلوائي للسرعات دون الصوتية •
  . حماور لقياس اإلجهادةميزان داخلي ذو ست •
  .جهاز األنبوب بالصدمة •
  .جهاز النفاث الساقط ذو السرعة فوق صوتية •
  .جهاز السلك الساخن •
  .أجهزة التمثيل أو التدفق البصري •

  فرص عمل مهندس الطيران والفضاء -٧
ضافة استلسعودي من خالل جملتمع ااإىل  هندسة الطريان والفضاء بالنسبة خباصة أمهية و،يسعى القسم إىل نشر الوعي بالتعليم اهلندسي

 .إجراء مسابقات التصاميم احمللية واخلليجية و، واملشاركة يف يوم املهنة،وية لزيارة القسمطلبة الثان

   يف توظيف خرجييهالقسمجهود  ١- ٧

  : عظيمة يف سبيل تسهيل عملية توظيف خرجييه ومنهااًيبذل القسم جهود
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 ووضع ذلك يف جدول يبني ،وظيفيحصر مجيع الطالب املتخرجني من برنامج هندسة الطريان والفضاء، ومتابعة وضعهم ال •
  .حصائية اإلبعض النسبمع  حالتهم الوظيفية، وعدد الفرص اليت حصلوا عليها

رتبت هذه السري الذاتية إلرساهلا الكترونياً إىل عدد من املؤسسات ذات ور الذاتية جلميع اخلرجيني اجلدد، َي القسم الِسَبلَطَ •
  .العالقة بالتوظيف

ة والعناوين الربيدية واإللكترونية مه عام للسرية الذاتية املثالية للخرجيني مع حتديد حمتوياهتا امل القسم بتصميم إطارأبد •
 .واهلواتف املختلفة، حىت يستخدمها الطالب مستقبالً يف دعم طلباهتم يف سوق العمل

  .مت تدريب ومساعدة عدد من الطالب على إعداد سريهتم الذاتية •
 . ومواقع عملهم، وعنواينهم، حالياً جزء منها يتعلق بالتواصل مع اخلرجينييطورلقسم حيث  لفتح صفحة إلكترونية جديدة •
 .اليت حيتاجها الطالب يف سوق العملقسم على عدد من املهارات اهلامة تعليم وتدريب طالب ال •
 .لصرب على مشاقه وا،أفضل الطرق للبحث عن العمل واإلبداع فيهإىل  خترجهم، وإرشادهم قبيلمقابلة عشرات الطالب  •

  .وقد مت حث اخلرجيني على التواصل الدائم مع القسم واجلامعة
االتصال بكثري من مؤسسات العمل ذات العالقة، وفتح أبواب االتصال واحلوار معهم ملا فيه خدمة الطرفني والتعاون  •

طريان القوات ون القوات البحرية، طرياوومن هذه املؤسسات القوات اجلوية، (اصة يف جمال التدريب والتوظيف وخببينهما، 
معهد والطريان املدين، واخلطوط السعودية، وطريان الدفاع املدين، وستراتيجية، الدفاع اجلوي والصواريخ االوالربية، 

الشركة الربيطانية وشركة السالم للطائرات، وطريان أرامكو السعودية، والفضاء مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 
شركات ومؤسسات أخرى وشركة خدمات الطائرات احملدودة، وبتر العربية احملدودة، وشركة اهلليوكوطريان والفضاء، لل

  ).ذات عالقة يف اململكة ودول اخلليج العريب
 كبرية من ة الدراسية، وذلك لعينستبانات عن أمهية التخصص وموادها على شكل  دوريةام القسم بإعداد دراساتيق •

 . وبعض املختصني العامليني،جال الصناعة ولر،الطالب
توضيح : مثل ( وحل العقبات الناجتة عن ذلك ،صحيحة عن التخصص اجلديدالاملسامهة يف تصحيح بعض املفاهيم غري  •

  ).مستوى خريج القسم لديوان اخلدمة املدنية، وكذلك تعريف التخصص جملموعة من الصناعيني
 .  وسوق العمل، واخلرجيني،ا فيه مصلحة اجلامعةالتعاون مع نادي اخلرجيني باجلامعة مل •
  . اتفاقيات تفاهم وتعاون مع عدد من القطاعات اهلامة يف سوق العملعقدالسعي ل •

  جماالت عمل مهندس الطريان والفضاء ٢- ٧

العمل على سبيل الذكر  ومن جماالت ،ميلك مهندس الطريان والفضاء املقومات األساسية للهندسة فبإمكانه التأقلم مع أي بيئة وظيفية
  :ال احلصر
 .القوات اجلوية امللكية السعودية •
   .طريان أرامكو السعودية •
  .اخلطوط اجلوية العربية السعودية •
  .قوات الدفاع اجلوي •
  . طريان اجليش السعودي •
  .ستراتيجيةالصواريخ اال •
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  . الطريان اخلاص ودينالطريان امل •
  .  والتقنيةمعهد الفضاء مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم •
  . اليمامةمشروع وشركات مشروعات عمارة الطائرات وصيانتها مثل مشروع السالم للطائرات •
  .طريان دول اخلليج العربية •
  .ساتذة وخمتصني يف هندسة الطريان الفضاء باجلامعاتكما ميكن خلرجيي القسم العمل أ •

  معامل القسم -٨
   اهلوائية واحلركة والتحكمركةمعمل احل ١- ٨

وتستخدم هذه األنفاق لتدريس املواد املتعلقـة هبندسـة الطـريان            ،نفاق هوائية صغرية للسرعات دون الصوتية     أ باملعمل عدة    يوجد
 اهلوائي على األجسام    االنسيابكما تستخدم يف متثيل     .  اهلوائي االنسياب مسطحات   ى واملقاومة عل  ، قياس قوى الرفع   :والفضاء مثل 

ستقرارية يف األجسام    كما يضم املعمل حماكياً للطريان لدراسة احلركة والتحكم واال         ،الضغط والسرعة  وقياس   ،ذات األشكال املختلفة  
  .الطائرة

  
  

  معمل النفق اهلوائي ٢- ٨

ـ  القص وديناميكا اهلواء لألجسام العريضة       انسيابم بصفة أولية لعمل األحباث األساسية والتطبيقية يف         ّمهذا املعمل مص    سيابيةواالن
 كمـا   .ث/م٤٠م وسرعة قـصوى     ١,١ ×٠,٨يشمل املعمل نفقاً هوائياً دون سرعة الصوت مبقطع          . نسيابيات فوق السمعية  واال

 حماور وأنبوب صدمي وقناة لودويج ذات السرعة فوق الصوتية الـيت تـصل إىل               ة ست اعمل ميزاناً داخلياً لقياس اإلجهاد ذ     يشمل امل 
وحملل الذبذبة ومرشـحات     االنسياب القياس نظام السلك الساخن متعدد القنوات وحملل         أجهزةتشمل  .  مرة سرعة الصوت   ٢,٥٧

 التحكم عن بعد وخاليا احلمل وأوسلسكوب وأجهزة قياس الضغط          ااز نقل احلركة ذ   وجممع معلومات ونظام ختزين املعلومات وجه     
  . عن طريق مصدر إضاءة الليزراالنسيابوجهاز حتليل تصوير 
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  معمل الطائرة ٣- ٨

يستخدم هذا املعمـل    .  القوات اجلوية امللكية السعودية    مقدمة من ) BAC-167(د بطائرة من نوع سترايك ماستر       هذا املعمل مزو  
امكيا اهلوائيـة   لتعريف الطالب على الواقع التطبيقي ملا قد مت تدريسه وذلك بالقيام بعدة جتارب وقياسات على الطائرة مثـل الـدين                   

  . وكذلك تعريفهم بأنظمة إلكترونيات الطريانواالحتراقفع دواحلركة والتحكم وتراكيب اهلياكل الطائرة واملواد وال
  

  

  معمل تراكيب اهلياكل الطائرة واملواد ٤- ٨

باهلياكل واملـواد وأجـزاء     وات خاصة    وأد  املعمل عدة أدوات خاصة بالتجارب املعملية واملعاينة مثل أنظمة اهلبوط يف الطائرة            يوحي
  .أخرى من الطائرة

   معمل تطبيقات احلاسب اآليل ٥- ٨

 بـأجهزة ات احلاسب اآليل جمهز بأحدث األجهزة وموصلة خبدمة انترنت عايل الـسرعة ومترابطـة               حيوي القسم على معمل لتطبيق    
  .الكمبيوتر األخرى داخل اجلامعة لتسهيل مهمة الطالب األكادميية والبحثية
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  معامل وتسهيالت أخرى ٦- ٨

مثل اهلندسـة   (م األخرى داخل اجلامعة     يستفيد القسم من معامل وتسهيالت أخرى داخل اجلامعة وخارجها مثل التعاون مع األقسا            
، ومن خارج اجلامعة معامل وورش قاعدة امللك عبدالعزيز اجلوية، ومعامل وورش طريان أرامكـو   )امليكانيكية وأقسام معهد البحوث   

  .السعودية لالستفادة من التجهيزات املتوفرة لديهم

  تطويرية ملعامل هندسة الطريان والفضاءالطة اخل ٧- ٨

  : ياً إىل تطوير أربعة معامل جديدة ختدم طالب القسم وأعضاء هيئة التدريس والباحثني وهييسعى حال
 .حركة اهلواء والغازاتمعمل  •
 . والفضاءالتحكم واحلركة يف الطريانمعمل  •
  . والفضاءالدفع يف الطريانمعمل  •
 .تراكيب هياكل املركبات الطائرةمعمل  •

  .امله دائماً لتواكب تطورات التقنية العامليةويسعى القسم دائماً إىل حتديث أجهزة مع

  نادي هندسة الطيران والفضاء -٩
ويعترب نادي . يشارك طالب قسم هندسة الطريان والفضاء يف عدد من األنشطة الالمنهجية عن طريق نادي هندسة الطريان والفضاء

) ٢(امعة امللك فهد للبترول واملعادن، ومقر النادي يف غرفة هندسة الطريان والفضاء أحد األندية الطالبية العلمية احلديثة إنشائها جب
  )٠٣ (٨٦٠-٨٨٣٠ميكن االتصال مبقره على هاتف رقم و) ٦٢٣(مبرتل رقم 

  أهداف النادي ١- ٩

 .تشجيع وتنمية املواهب عن طريق دعم املشاريع واالبتكارات مادياً ومعنوياً •
 . واالختراعتنمية املهارات والقدرات الفنية يف جمال االبتكار •
 . وذلك بتقدمي احملاضرات العامة النافعة، والدورات العلمية القصرية،عامةب وطالب اجلامعة ،اصةخبخدمة طالب القسم  •
 .خدمة الطالب دراسياً بإقامة احلصص الدراسية اإلضافية املساعدة وتنظيمها •
ق الدراسة النظرية ا لتوسيع آفاق الطالب، وتطبيتنظيم الرحالت، الزيارات احمللية، والداخلية للشركات، واملصانع وغريه •

 .على الواقع
 .تقدمي خدمات لطالب النادي بتقدمي تسهيالت يف اجملاالت العلمية مثل استخدام احلاسب وغريه •

  أنشطة النادي ٢- ٩

  :يقوم النادي بالعديد من األنشطة العامة، وذلك على النحو التايل 
 .تصميم اهلندسي بالكمبيوترعقد الدورات العلمية مثل الرسم وال •
 . اللحام واخلراطة،إقامة الدورات الفنية مثل صيانة املكائن •
 .تنظيم احملاضرات العامة اليت هتتم حبياة الطالب الدراسية يف اجلامعة •
 .عقد احملاضرات العلمية يف جمال العلوم والتطبيقات العلمية الواقعية •
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 .والشركات املختلفةتنظيم الرحالت والزيارات العلمية للمصانع  •
 .تنظيم الرحالت الترفيهية ألعضاء النادي •
 .إقامة املشاريع واملخترعات وتنمية املواهب •
 .إقامة احلصص املساعدة يف املواد الدراسية املختلفة •
  .إقامة املسابقات العلمية والثقافية العامة •

   هندسة الطيران والفضاءلقسمالحالية األهداف  -١٠
سالمة الطريان والتحري يف    و ، الطائرات صيانة : اآلتية االت اجمل ة يف قسم هندسة الطريان والفضاء ختدم      إجياد ختصصات فرعي   •

 وأجهـزة املالحـة اجلويـة       ،مات الصواريخ ومنظو ،دراسة الطريان األفقي والعامودي   و ،املراقبة اجلوية و ،حوادث الطريان 
وكـذلك العليـا    ) سالبكالوريو(واملرحلة العالية   ) دبلوم(وسطة   يف عدة مراحل منها املرحلة اجلامعية املت        وذلك والفضائية

  .)ملاجستري والدكتوراها(
  .تقدمي دورات تعليمية وتدريبية •
  . العمل على إجياد آليات اتصال قوي ومنظم بني اجلامعات والقطاعات املتخصصة خلدمة التعليم والبحث العلمي •
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  أعضاء هيئة التدريس -١١
  

  
  لقرينأمحد بن ظافر ا. د 

  رئيس قسم هندسة الطريان والفضاءوأستاذ 
  )م١٩٩١(هـ ١٤١٢دكتوراة هندسة الطريان والفضاء 

   الواليات املتحدة األمريكية،جامعة ماريالند
  . ، تصميم النظم يف هندسة الطريان والفضاءاحلركة الفضائية اهلواء وحركة ،احلركة والتحكم يف الطريان والفضاء:  البحثيةاالهتمامات

  
  قاسمأمين محدي . د

  أستاذ مساعد
  )م١٩٩٨(هـ ١٤١٩دكتوراة هندسة الطريان والفضاء 

   الواليات املتحدة األمريكية،جامعة أولد دومينون
تراكيب  ، األساليب املثلى،احلركة الفضائية ،والسيطرةوالتوجيه القيادة   ،احلركة والتحكم يف الطريان والفضاء:  البحثيةاالهتمامات

  .ركبات الطائرةهياكل امل

  
  حنفي حممد عمر.د 

   مساعدأستاذ
  )م٢٠٠٣(هـ ١٤٢٤ ةياهلندس امليكانيكا دكتوراة
   الواليات املتحدة األمريكية،فريجينيا التقنيةجامعة 

ت التطبيقايف  التحكم  ،التوجيه ،الطائرةركبات ملهياكل اوتراكيب  ،احلركة والتحكم يف الطريان والفضاء:  البحثيةاالهتمامات
  .أنظمة التحكم الذكية ،الصناعية
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   حممد القرين بنعبداهللا.د 

  أستاذ مساعد
  )م٢٠٠٣(هـ ١٤٢٤دكتوراة هندسة الطريان والفضاء 

   الواليات املتحدة األمريكية،جامعة ميتشيجان
  .، الدفع قياسات جماالت االنسياباحلركة اهلوائية والغازية،:  البحثيةاالهتمامات

  

  
  فاروق سعيد.د 

  أستاذ مساعد
  )م١٩٩١(هـ ١٤١٢دكتوراة هندسة الطريان والفضاء 

   الواليات املتحدة األمريكية،إلينويز يف اربانا شامبنيجامعة 
  .، تصميم املركبات الطائرة  األساليب الرقمية يف ديناميكية املوائع، الدفع واإلحتراق،والغازات اهلواء حركة:  البحثيةاالهتمامات

  

  
   أمحد مجال.أ

  اضرحم
  )م٢٠٠٢(هـ ١٤٢٣ هندسة الطريان والفضاء ماجستري

  اململكة العربية السعودية ،جامعة امللك فهد للبترول واملعادنجامعة 
  . املوائعحركة األساليب الرقمية يف ،احلركة اهلوائية:  البحثيةاالهتمامات
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  زان مؤيد تو.أ

  حماضر
  )م١٩٨٠(هـ ١٤٠٠ماجستري هندسة الطريان والفضاء 

   تركيا،معة بوسفوروسجا
  .، السالمة اجلوية أنظمة الطريان والصيانةاحلركة اهلوائية،:  البحثيةاالهتمامات

  

  
   امين حممد عبداهللا.أ

  معيد
  )م٢٠٠٢(هـ ١٤٢٢ هندسة الطريان والفضاء بكالوريوس

   اململكة العربية السعودية،جامعة جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
  .احلركة والتحكم يف الطريان والفضاء:  البحثيةاالهتمامات

  

 
  سلمان امسارى الفيفى. أ

  معيد
  )م٢٠٠٥(هـ ١٤٢٥بكالوريوس هندسة الطريان والفضاء 
   اململكة العربية السعودية،جامعة جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

  . الدفع، اهلواء والغازاتحركة:  البحثيةاالهتمامات
  
  


