
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

_4(1)كيمياء عامةكيم101_1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

_4(1)فيزياء عامةفيز103_3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزية نجم140

س-/ريض3150حساب التكاملريض106_2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

س-/ريض3150المتجهات والمصفوفاتريض107س-/ريض3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقةصحة150

_3التحرير الفنينجم107س-نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/هعم2104نمذجة األشكال في الهندسةهمك201س-/هعم2104مقدمة في التصميم الهندسيهعم2105المهارات اللغويةعرب101

3االستاتيكاهعم4201(2)فيزياء عامةفيز104
س  -/ريض106

س-/ريض107
س-/هعم3201الديناميكاهعم202

4أساليب التصنيعهمك311س-/ريض3203المعادالت التفاضليةريض3204اساسيات الرسم الهندسيهعم104
س  -/همك254

م-/ همك352

س-/هعم3201ميكانيكا الموادهمكc3_352++برمجة الحاسوب بلغةهعم3211مهارات االتصال للمهندسيننجم108

4هندسة الموادهمك3254حساب التفاضل والتكاملريض203
س  -/كيم101

س-/فيز104
س-/ فيز3104(1)الديناميكا الحراريةهمك371
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي:نوع اخلطةهندسة ميكانيكيةMe: التخصصاهلندسة امليكانيكية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة:كلية 

الطالب:  اخلطة تشمل164: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 2: االصدار 

الثالثالثاني األول

جبارية 
إ

(1
)

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

متزامن: مسابق:س

المتطلب

14

15

مستوى: مس

السادس

_

اجملموع

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

س  -/ريض106

س-/ريض107

اجملموع

اجملموع

ساعات: سع معدل:مع 

_

_

_

-

-

-

-



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

2(2)معمل الهندسة الميكانيكيةهمك323_2التحرير العربيعرب3103(1)التصميم الهندسي الميكانيكي همك304
س  -/همك321

م-/ همك364

س-/هعم3202ديناميكا المنظومات والتحكمهمك3364الدوائر  والمكائن الكهربائيهكهر308

س-/همك2375منظومات الموائع الحراريةهمك2376القياسات الميكانيكيةهمك321

_2االقتصاد الهندسيهعم3403االحتماالت واالحصاء الهندسياحص324

_2(1)مشروع التخرجهمك3496ميكانيكا اآلالتهمك363

س-/همك4304(2)التصميم الهندسي الميكانيكيهمك3305ميكانيكا الموائعهمك383

2(1)معمل الهندسة الميكانيكيةهمك322
س  -/همك321

م-/ همك374

س-/همك2371(2)الديناميكا الحراريةهمك374

س-/همك3383انتقال الحرارةهمك375
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املستوى

اجملموعة

ساسم المقرررمز المقرر

2أخالقيات المهنةسلم107

2االدارة الهندسيةهعم404

2(2)مشروع التخرجهمك497

1تدريب عمليهمك999

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

س      -/كيم101

س      -/فيز104

س-/ريض107

رئيسي:نوع اخلطةهندسة ميكانيكيةMe: التخصصاهلندسة امليكانيكية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة:كلية 

الطالب:  اخلطة تشمل164: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 2: االصدار 

العاشر

السابع

3

س  -عال101

س  - ريض107

س  -ريض202

س -عال206

-عال207

-هعم209س

س-ريض244س

الصناعة والبيئة

_

_

س-/همك496

_

اجملموع

المتطلب

التاسعالثامن

اجملموع

المتطلب

اجملموع 17

9

الطرائق العدديةريض254

س  -/همك201

س-/همك352

س-/فيز104

م  -/ احص324

م-/ همك383

_

س-/هعم202

2 هعم302

اجملموع

جبارية 
إ

(1
)

س-/همك371

جبارية 
إ

(1
)



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

3طريقة العناصر المحددةهمك402_2دراسات في السيرة النبويةسلم100
س  -/همك304

م -/ همك364
س-/همك3364االهتزازات الميكانيكيةهمك462

س-/همك3364التحكم اآلليهمك463س-/همك3305التأسيس التقني إلدارة األعمالهمك403_2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

س-/همك3364الميكاترونيكسهمك465س-/همك3305التصميم بمساعدة الحاسوبهمك404_2األسرة في اإلسالمسلم102

س-/همك3364اآلالت الدوارةهمك466س-/همك3304التصميم المبني على المفاهيمهمك405_2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

3التصميم األمثلهمك406_2النظام السياسي اإلسالميسلم104
س  -/همك304

س-/همك375
س-/همك3363مقدمة في الروبوتاتهمك467

س-/همك3363تصميم الوصالت المفصليةهمك468س-/همك3304التآكل والتزييت,االحتكاك همك408_2حقوق اإلنسانسلم105

س-/همك3364(السيارات)هندسة العربات همك469س-/همك3304اختيار المواد في التصميمهمك409_2الفقه الطبيسلم106

س-/همك3374محطات القوىهمك472س-/همك3311أساليب التصنيع الحديثةهمك411_2قضايا معاصرةسلم108

س-/همك3374مقدمة في االحتراقهمك473س-/همك3311تحليل وتشكيل المعادنهمك412_2المرأة ودورها التنمويسلم109

س-/همك3374محركات االحتراق الداخليهمك474س-/همك3311نظم التصنيعهمك18413

س-/همك3375الطاقة الشمسيةهمك476س-/همك3311آالت التحكم الرقميهمك414

س-/همك3375منظومات تحويل الطاقةهمك477س-/همك3383ديناميكا الهواءهمك431

س-/همك3375تصميم منظومات الطاقةهمك478س-/همك3383مقدمة في ميكانيكا الطيرانهمك432

3مقدمة في المرونة الهوائيةهمك433
س  -/همك304

س-/همك383
س-/همك3375تحلية المياههمك479

س-/همك3383مقدمة في ديناميكا الموائع الحسابيةهمك481س-/همك3374مباديء التبريدهمك443

س-/همك3383ديناميكا الغازاتهمك482س-/همك3375تكييف الهواءهمك444

س-/همك3383مقدمة في الدفع النفاثهمك483س-/همك3304السلوك  الميكانيكي للموادهمك451

س-/همك3383آالت الموائعهمك485س-/همك3254فيزيائية الفلزاتهمك452

س-/همك3383التحكم في تلوث الهواءهمك487س-/همك3304ميكانيكا المواد المتوسطهمك453

همك493س-/همك3304هياكل الطائراتهمك454
مواضيع مختارة في الهندسة 

(1)الميكانيكية 
3_

همك494س-/همك3304هياكل المركباتهمك455
مواضيع مختارة في الهندسة 

(2)الميكانيكية 
3_

س-/همك3304مقدمة في المواد المركبةهمك456
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

هندسة ميكانيكيةMe: التخصص

الطالب:  اخلطة تشمل164: ساعات اخلطة 

متطلبات اجلامعة: الفئة  

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

اجملموع

(12) 1اختيارية : اجملموعة (6) 2اختيارية : اجملموعة 

2: االصدار 

رئيسي:نوع اخلطة اهلندسة امليكانيكية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة:كلية 

البكالوريوس:الدرجة 


