
 

 

 الهندسة الميكانيكية 

 

الموهوبين، ومن هذا   الطلبة  إثراء معرفة  العالمية المستخدمة في  اإلثرائي األكاديمي من أهم األساليب  برنامج موهبة  ُيعد 

المجاالت العلمية، المنطلق صممت موهبة وحدات إثرائية علمية لتثري معارف وخبرات الطلبة وتتحدى قدراتهم في عدد من  

وذلك بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال الموهبة واإلبداع، وتقدم بمستويات متدرجة من المعرفة؛ بهدف  

كمية علمية، وتزداد عمًقا وتنوًعا كلما تقدم الطلبة في المشاركة عاًما بعد عام  .مواصلة بناء خبرات نوعية ترا

نت موهبة مجموعة من الحقائب المهارية التي تعنى ببناء مهارات الحياة األساسية والمهمة وألهمية الجانب المهاري ضم  

كبة لمهارات القرن الحادي  لدى الطلبة الموهوبين، والتي تسهم في تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية واالبتكارية الموا

 والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 وصف الوحدة 

تعد وحدة "الهندسة الميكانيكية" إحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "العلوم الهندسية"، وتسعى هذه الوحدة إلى تعريف  

الطالب بالحقول المتعددة للهندسة الميكانيكية، بما في ذلك مبادئ الحركة والطاقة والقوة. ويتعين على الطلبة مراجعة ما  

و الفيزياء  عن  الوحدة. تعلموه  تتضمنها  التي  والتجارب  األنشطة  تنفيذ  طريق  عن  بها  معرفتهم  وإثراء  الهندسية،  المبادئ 

سيدرس الطلبة عملية التصميم الهندسي، ثم يطلب منهم إنشاء نماذجهم الخاصة وتصاميمهم المبدئية، مثل تصميم عربة  

نفعال واستخدام المسننات، فإنه يتعين عليهم تصميم قذائف ذاتية الدفع. وبعد أن يتعرف الطلبة على مفاهيم اإلجهاد واال

نموذج أولي لعربة حديقة المالهي وتنفيذه. سيدرس الطلبة أيضا ميكانيكيا السوائل، ثم يعملون على تصميم نافورة مياه  

 وإنشائها.  

والرسوم الهندسية االحترافية باليد،  يتعين على الطلبة كتابة مقترحاتهم المتعلقة بالتصميم، وإعداد مخططات الجسم الحر،  

واالستفادة من برامج التصميم الحاسوبية في ابتكار نماذج من الرسوم. وفي نهاية الوحدة، سيكتسب الطلبة فهما ومعرفة  

 واسعة بالمفاهيم الرئيسة للهندسة الميكانيكية، والمهام اليومية للمهندسين الميكانيكيين.

 

 لبةالمهارات التي سيكتسبها الط

سيتمكن الطلبة من بناء وتنمية مهارات أساسية مثل " العمل الجماعي، حل المشكالت، قراءة المؤلفات العلمية  

وتحليلها، إظهار الفهم من خالل التواصل الشفهي والكتابي، إضافة إلى عدد من المهارات المستهدفة التي تقدم بشكل 

 :  المرحلة العمرية، والتي يقدمها ويديرها كادر متخصص وُمدربمباشر عن طريق حقائب تدريبية تتناسب مع 

 القيادة والتأثير االجتماعي.  .1

 التفكير اإلبداعي واالبتكار.  .2

 



 

 

 مكونات البرنامج

 وحدة علمية إثرائية متخصصة .1

 .أنشطة تطبيقية ومشروعات علمية .2

 .أنشطة مهارية  .3

 

 

 لغة تنفيذ البرنامج 

 اللغة العربية 
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