
تكنولوجیا علوم و

:المیكانیكیةھندسة ال
.فقط رغم ان الفرق كبیر وشاسعمیكانیك اآلالتبھا تتعلق نوقد یعتقد البعض ا. الكثیر من العامة یجھل ماھي الھندسة المیكانیكیة

نظرا لالعتمادمقدمة التخصصاتمما ال شك فیھ بأن الدول المتقدمة صناعیا تولي الھندسة المیكانیكیة أھمیة خاصة وتصنفھم في

.خریجي تلك األقسام في رقي وتقدم البلدالكبیر على

:إن قسم الھندسة المیكانیكیة یؤھل الطالب للعمل في العدید من المجاالت من أھمھا

مجاالت تطبیقات ،)محركات االحتراق الداخلينواعھا ومثل محطات تولید القوى بأ(مجاالت الطاقة وتولید القدرة ،محطات تحلیة المیاه،محطات الضخ
حیث أن الدراسة بالقسم ،كذلك یتم تأھیل الطالب للعمل في مجال ھندسة اإلنتاج والتصنیع والتصمیم المیكانیكي،)مثل التبرید والتكییف(الطاقة الحراریة 

–الحدادة (ھ بتشكیل المعادن مختلفة منھا التقلیدیة والدائمة والدقیقة وتعرفتزود الطالب بالمعرفة بطرق التصنیع المختلفة مثل سباكة المعادن بأسالیبھا ال
غطیة كاملة مع ت) ....بالثني –باللحام (وبطرق وصل المعادن ...) مقاشط –مفارز –مخارط (وبآالت القطع للمعادن ) ....الدرفلة- الحني–البثق 

.وكیفیة الحصول على ھذه المعادن) ....تنسیق–إرجاع –تلدین –سیة تق(للخواص المیكانیكیة 

قلیدیة كما یؤھل الطالب لمعرفة أجزاء الماكینات واآلالت والتعرف على میكانیزمات الحركة المختلفة ودراسة طرق تصمیم ھذه األجزاء بالطرق الت
.المعتادة وكذلك باستخدام الحاسب اآللي

CNCفي التطبیقات الھندسیة حتى یتسنى للطالب القدرة على التعامل مع الماكینات واآلالت الحدیثةویھتم القسم في كافة مستویاتھ باستخدام الحاسب 
:ویستطیع الطالب العمل في المجاالت اآلتیة. تعمل بالتحكم الرقمي باستخدام الحاسب اآلليوالتي

تشغیل وصیانة المعدات في العدید من المصانع والقطاعات الصناعیة 
،ماكینات التشغیل وتصنیع األجزاء المیكانیكیة،والخدمیةواإلنتاجیة 

تصمیم اآلالت والمعدات اإلنتاجیة ومعدات نقل وتداول المنتجات 
داخل المصانع وتصمیم ما تتطلبھ تلك المعدات من أنظمھ میكانیكیة 

.وھیدرولیكیة وكیفیة التحكم اآللي فیھا

:المیكانیكیةاھتمامات الھندسة أھم

یكانیك السیارات الحدیثة وصیانتھاكھرباء وم.

یةثارالبرمجة باستخدام الجینات الو.
المیكاترونیك أو (المیكاترونیكس بصفة عامة

.)المیكاترونیات
محركات الصواریخ والمحركات .ھندسة الروبوتات

ھندسة الطیران (التربونیة والطیارات بشكل عام 
).والفضاء

یمر الطالب في مشواره الدراسي بعدة محطات الختیار توجھھ المھني بعد التخرج ، أھم ھذه المحطات دون شك ھو اختیار التخصص الجامعي بعد
.البكالوریا

تكفي للتفكیر الجید في فھي البین نتائج البكالوریا واختیار التوجیھ بضعة أیام فقط الن ختیار ننصح الطالب التفكیر فیھ منذ وقت مبكر االةھمینظرا أل
.وقت الحاليالتخصصات في الھذا القرار المصیري، ومن بین ھذه التخصصات الجامعیة تخصص علوم وتكنولوجیا باعتباره من اھم 

تخصص علومھو نأمل أن تفیدكم في االختیار وفھم خبایا وخصائص ھذا التخصص، فماالتوضیحات التيالمقال نحاول إعطاء بعض وفي ھذا 
وتكنولوجیا؟

ذا ھندسة المدنیة، ھالوالطرائقھندسة ة، ھندسة كھربائی، میكانیكیةالھندسة ال:تكنولوجیا میدان یضم عدة تخصصات الھندسة وھي كالتاليالعلوم وال
.كالوریا الشعب العلمیةلبخریجین اللطلبة اتكنولوجیا من بین اھم رغبات العلوم والالتنوع في تخصصات یجعل میدان 

:عن ھذا المیدان سنتكلم عن كل التخصصات التي تشملھأكثرللتوضیح
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التصامیم الھیدولیكیة.

قة الشمسیة والھندسة النوویةالطا.

التصنیع واالنتاج.التبرید والتكییف.

:الكھربائیةالھندسة

شخصیعنيماذاالعامةمناحداألنتسأللو
ھولكیقولالكھربائیةھندسةتخصصیدرس
الكھرباءیصلحالذيھومعناهكھربائيعنعبارة

يالتالكھرباءاعمدةعلىیتعلقالذيھووبیتفي
ھذهالشمسفيساعة24بكھرباءالشوارعتمدد
منھلالكھرباءلمھندسياجتماعیةنظرةھي

ھومنو, الكھرباءمھندسعملھوھذاالمعقول
؟الكھرباءمھندس

الىباإلضافةالتقنیةوالمعرفةالمطلوبةالمواصفاتحسبومكوناتھا، الكھربائیةاالنظمةوصیانةوتطویرتصمیمعلىیعملمنھوالكھرباءمھندس
.واالستدامةوالجودةوالموثوقیةوالسالمة،االقتصاد،علىالتركیزمعالمھامالمتعددةالمشاریعادارة

والماءالكھرباءووزارةالمواصالتوزارةمثلالحكومیةقطاعاتفيسواءالمجاالتمنالعدیدفيللعملالطالبیؤھلالكھربائیةالھندسةقسمان
....الكثیروغیرھاالتصنیعوشركاتالھندسيوالتصمیمالالسلكیةاالتصاالتشركاتالخاصةقطاعاتفياوالدفاعووزارةالنفطيطاعوالق

الكھرومغناطیسیةوالمجاالتواإللكترونیاتالكھرباءعلومتطبیقاتبدراسةیھتمتخصصھو الكھربائیة،ھندسةالتخصصفيیوجدماذاالبعضیتساءل
عالقة یعرفكلالابداع،وثلثریاضیاتوثلثفیزیاءثلثالىمصنفةالكھربائیةالھندسةببساطةالمفھومسنشرحما،نوعامبھمتعریف. واالتصاالت

علىوتطبیقھاویرھاتصومحاولةكھربائیةمعلوماتمنلدیكماجمععلىالقدرةفيیكمناالبداعاإلبداع،عالقةمالكنبالكھرباءریاضیاتالوفیزیاءال
الطاقة: مثلالكھربائیةالھندسةالمتمثل فيبالكھرباءعالقةلھتخصصكلبانالقولیمكنالحالةھذهفيإذاالخاص،بأسلوبكالواقعارض

االشاراتوتتابعوالتحكموالقدرةوااللكترونیات
.............واالتصاالتوالحاسوب

:الطرائقھندسة

ھذاحقیقیةیجھلونالجامعیینلبةالطمنالعدید
توجھھعن خاطئةصورةولھمالتخصص

ماھيإذافقط،الكیمیاءعلىیعتمدباعتباره
الدراسيمحتواهوماالتخصصھذاحقیقیة
إدراجھایمكنالتيالوظیفیةالفرصوماھي
ضمنھ؟

؟الطرائقھندسةماھي

وأمریكافيالمھندسینیعتبرهالتخصصھذا
الھندسةتسمیة) العالمیةالھندسةب(وباأور

،الجیوفیزیاء،البحتةالفیزیاء،البحتةالریاضیات( أساسیةعلومبـیھتـمالذيالوحیدالھندسيالتخصصأنلسببھوالعالمیـةبالھندسةالكیمیائیة
المتمیزةالفرصمنمجموعةمنیحملھلما،الدولیینالطالبلدىةشعبیالتخصصاتأكثرمنبكونھاایضاو) االقتصادالصناعیة،الكیمیاء،الكیمیاء

االنتھاءبعدالیھایتوجھأنللطالبیمكنالتيواالتجاھاتالمواضیعلتنوعحتىاو،المتمیزالوظیفيالمستقبلأو،الشیقةالدراسةمستوىعلىسوآء،
.التخصصھذافيیدرسھاالتياالساسیاتعلىاعتمادًادراستھ،من

، انتاجھافيالصناعيالتدرجطریقعنلالستعمال،صالحةمنتجاتالىالخامالموادتحویلعلىیعملونالذینھمببساطةالكیمیائیونالمھندسون
ناحیةمننفسھالنھائيتجالمنعلىالتركیزجانبالى، النھایةفيالمنتجالىتؤديالتيالصناعیة" العملیات"علىتحدیدًاالتخصصھذایتركزلذلك

.لھوالفیزیائیةالكیمیائیةوالخواصالتصمیم

الغیر–العضویة(بفروعھاالعادیةالكیمیاءتخصصاتمعالمشتركالطابعذاتالدراسیةالموادمنالعدیدبدراسةالطالبالطرائقھندسةقسمیؤھل
والفصلوالمزجالحیويوالتصنیعالمواد،خواصفيوالتغیراتالكیمیائیةالتفاعالتمثلمعینةأجزاءعلىالتركیزمع،)الخ–الفیزیائیة–عضویة

.المختلفةالجودةومعاییروالسالمةالبیئةعلىتأثیرھاومدىادارتھاوكیفیةالكیمیائیة،التصنیعیةللعملیاتكاملةدراسةعنفضًال.الموادبین
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–الموادھندسة–میكانیكا(مختلفةھندسیةمقرراتمثلالعلمیة،المقرراتمنواسعةمجموعةالطرائقندسةھتخصصطالبیدرسذلك،جانبإلى
التيوالتطبیقاتالموضوعاتمنوغیرھاواإلدارة،البیئةوحمایةالمشاریع،وتخطیطالصناعي،واالمنالمعلومات،وتكنولوجیا،)الخالكھربیةالھندسة

.ذلكبعدالوظیفيممسارھفيسیقابلونھا

؟لھالمتاحةالوظیفیةالفرصماھي

.الصغیرةاوالكبیرةالشركاتفيسواءالعالمي،المستوىعلىاالعمالعالمفيالمطلوبةالتخصصاتأكثرمنواحدیعدالكیمیائیةالھندسةتخصص
والغازالبترولمادةعلىكبیرةبنسبةعتمادهالنظراالجزائرلدنابفيالوظیفیةالمرتباتمستوىعلىالتخصصاتأفضلمنواحداالتخصصھذاویظل

مجالفياالستمراربینیختارأنیمكنھفالخریج. بالفعلالوظیفیةاألسواقفيبشدةمطلوبالكیمیائیةالھندسةتخصصألنایضاالتمّیزھذاأتىو
الوظیفیةالفرصجانبالى، مصنعاولموقعإداريكمدیرالعملأو، المصانعاحدىفيلموقعكمھندسالعملأو، العلميوالبحثاالكادیمیةالدراسة
بأرقىوالعملكلھالعالمعبرالسفرفرصةلھتتیحوالتيالعالمیة،الجنسیاتمتعددةالشركاتفيبالتعیینسریعًاالخریجوجدھاربماالتيالمتمیزة
.المرتباتوأعلىاالماكن

وظیفیةفرصًاامامھیجدقدالقسمھذامنفالخریج،والعلومواالقتصاداالدارةمثلأخرىنواحيتشملالكیمیائیةالھندسةصصاتتخفيالدراسةوألن
.یتوقعھاالقدمجاالتفي

:الھندسة المدنّیة
خصصات ھو علم یتفّرع منُھ ت

كثیرة منھا تشیید البنایات، والجسور 
یات والطرق، وبناء الحدائق وعمل

، الري، والمصانع والشركات
البنیة (وعملیات الصرف الصحي

، بحیث كل مھندس مدني )التحتیة
لى حسب یختص في شيء معّین ع

، وھو كأي رغبتِھ وما یھواه ویحّبُھ
علم یتطّور باستمرار لیواكب 

، ماھي األقسام التي العصر وحاجتھ
وماھي تدمج فیھا ھذه التخصصات 

؟فرص عمل مھندس المدني

بالناحیةتھتموكذلك)انواعھاوالجسوروالطرقوبالشوارعتختص(مواصالتالوطرقالھندسةإلىالجامعاتمعظمفيالمدنیةالھندسةتنقسم
لجمیعیةاإلنشائبالناحیةوتختص(اإلنشائیةالھندسةالجامعات،معظمفيمستقلتخصصأیضاوھوالمساحة،علماالساسیةعلومھاومنالمروریة
والمنشآتتحلیلكوكذلوالمعدنیةالخرسانیةالمنشآتوتصمیمالموادوخواصاالساساتوھندسةالتربةمیكانیكااألساسیةعلومھاومن)المنشئات

ھیثمنالبلدةأوفظةالمحابتسییرتھتم) بلدیة(حضریةوھندسة)السدودوالصحيوالتصریفالعادمةوالجاریةبالمیاهتختصو(بیئةومیاهھندسة
.الموقعفيمشرفًالیكونالمھندسبتجھیزویھتمنسبیًاجدیدتخصصوھوتشییدالوھندسة،)السائلةوالصلبةالنفایاتتسییروالمواصالتوالطرق

والمواصفاتالمعتمدةالھندسیةاتالرسومحسبالمشروعتنفیذعنلعمل كمسؤول البناء في مشاریعالمدنيالمدنیة المھندسالھندسة ویؤھل قسم
فني،المشاریعإدارة،التحتیةالبنیةمھندس،طرقمھندس، میاهمھندس،عملمراقب،بناءمدیر،انشاءاتمھندس:مثالالعقدفيالموجودةالفنیة

.طرقات

المساھمةالعناصرأھممنتعتبرللمشروعالھندسیةاالدارةلألن الھندسیةو ال یمكن الخروج من موضوع الھندسة  المدنیة بدون التحدث عن اإلدارة
أكثرتعتبرالتيالبناء،مشاریعمجالفيوخاصةالعمل،نجاحلمجالأيفيخاصة أھمیةإلدارةان لماأحدعلىیخفىوالفشلھ،منالعملانجاحفي

علیھاوأجرىسیارةأنجزإنمثًالسیاراتمصنعفإنذلك،أھمیةلتقدیرسیطةبوكمقارنةاألخرى،اإلدارةمجاالتمعظممنوعملیًاإداریًاتعقیدًا
الكلفة،والالوقتفيالتذكرخسارةدونكبیرة،أعدادإلىنسخھثمومنالمطلوبالمنتجعلىالحصولحتىبساطةبكلتعدیلھافبإمكانھاالختبارات

وبراعةاإلدارةحسنمنبداللھذاو،وتفادیھامسبقًاالعیوبكلتوقععلیكیجببلتمامًاعدیلھتثممشروعبناءیمكنكالالعمرانیةالمشاریعبینما
إنبلالجامعات،منكثیرفي) ودكتوراهماجستیر(علیاكدراساتیدرسالمشاریعإدارةتخصصأصبحوحدیثًا،والبدائلالحلولایجادوعبقریةالقیادة،

ھذاعلىالمقدمیكونبأنالخبراءمنكثیروینصح،المدنیةوالھندسةاإلدارةالعریقینالعلمینتزاوجمنالمتولدالعلمھذاداخلمتعددةتخصصاتھناك
.مشروعھتسییرفيلینجحواداریة،قیادیة) شخصیة(فطرةذوالتخصص

من اآلراء لعینة من طالب و أستاذة كلیة علوم و مستوحى من مجموعة في األخیر تعتبر ھذه التوضیحات بخصوص محتوى میدان علوم و تكنولوجیا 
.تكنولوجیا جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم 
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