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جامعة الشرق األوسط األمريكية

تضيف تخصص هندسة جديدًا في الكويت وهو الهندسة املعمارية

بكالوريوس الهندسة املعمارية 
يشمل مهارات الهندسة والعمارة والتصميم معًا

األكادميي  للعام  التطويريــة  ضمن خطتها 
اجلديد ٢٠٢١/٢٠٢٠، طرحت جامعة الشرق األوسط 
األمريكية (AUM) برنامج بكالوريوس الهندسة 
املعمارية في كلية الهندسة والتكنولوجيا، وهو 

تخصص هندسة جديد في الكويت.
 ويهدف هذا البرنامــج إلى إعداد وتخريج 
مهندسني معماريني متميزين على أعلى مستوى 
من التأهيل العلمي والعملي، يســاهمون في 
النهضة املعمارية للمجتمعات ومؤهلون للقيادة 

واإلبداع في كل مجاالت هذا التخصص.
ويعتمد برنامج الهندسة املعمارية على إكساب 
الطالب كل املهارات النظرية والتطبيقية املتخصصة 
في هندسة البناء واملزج بني متطلباتها العملية 
والفنية، باإلضافــة إلى الدمج بني أنظمة البناء 
الهيكلية واإلنشــائية والكهربائية وامليكانيكية 
في وحدة متكاملة، والتي تشمل توفير سالمة 
املباني، تصميم وحتليل معدات التدفئة والتهوية 
وتكييف الهواء، اإلضاءة، احلفاظ على الطاقة، 
احلماية من احلرائق، وجميع األنظمة امليكانيكية 
مثل املصاعد والساللم املتحركة، إدارة موارد 

التشييد، وغيرها.

مختبرات واستديوهات للتصميم املعماري 
مجّهزة بأحدث املعدات والبرامج

استديوهات مصّممة 
لتطوير أفكار الطالب وإبداعهم

وســعيا منها إلى تقدمي أفضل جتربة تعليمية تفاعلية لطالبها، 
تعتمــد AUM أحدث البرامج واملناهــج األكادميية التي تتوافق 

ومعايير جودة التعليم العاملية. 
حيث أنشأت اجلامعة مختبرات واستديوهات للتصميم املعماري 
مجهزة بتقنيات وأدوات متطورة، باإلضافة إلى أحدث التطبيقات 
وبرامج التصميم الرقمي، وذلك إلكساب الطالب اخلبرة العملية 
ومســاعدتهم على التكيف مع التكنولوجيات اجلديدة وتقنيات 

البناء العصرية.

ويشمل قسم الهندسة املعمارية استديوهات حتتوي على أحدث 
معدات تعليم الهندســة املعمارية وتعد بيئة ديناميكية مصممة 
ملســاعدة الطالب على تطوير أفكارهــم االبتكارية واإلبداعية. 
وتخصص استديوهات للمحاضرات حتتوي على منصات عمل 
بتقنيات عالية مجهــزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر املتطورة. كما 
توفر اجلامعة استديوهات يستعملها الطلبة متى يشاؤون خالل 
الفصول الدراسية بحيث ميكنهم العمل على مشاريعهم وأفكارهم 

وإقامة االجتماعات مع زمالئهم وأعضاء الهيئة األكادميية. 
باإلضافة إلى ذلك يحتوي أيضا قســم الهندسة املعمارية على 
مساحة واسعة مخصصة للجان التحكيم التي تشرف على تقييم 
املشــاريع النهائية للطالب واملؤلفة من أعضاء هيئة التدريس، 
ومساحة أخرى مخصصة لعرض املشاريع الطالبية ومشاريع 

التخرج.
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مجاالت العمل متنوعة 
أمام خريجي الهندسة املعمارية

وبالتالي سيكتسب طالب الهندسة املعمارية 
في AUM العديد مــن املهارات التطبيقية 
والفرديــة منهــا: تعزيز احلــس الفني 
واإلبداعي لديهم، التفكير النقدي والبناء، 
املهارات التحليلية، الشــخصية القيادية 
والعمل اجلماعــي، وغيرها من القدرات 
التي ستجعلهم مؤهلني لدخول سوق العمل 
وتســلم الوظائف التي ال تنحصر فقط 
في الورش امليدانية، إمنا ميكن أن تشمل 
مجاالت االستشارات الهندسية، تكنولوجيا 
البناء، إدارة املرافق واملشــاريع، تصميم 
وإنشاء املدن واملجمعات، وغيرها الكثير من 
الفرص الوظيفية املتاحة داخل مؤسسات 
الهندســة والعمارة والبناء في القطاعني 

اخلاص والعام. 

CAD مختبر
كما يضم قســم الهندسة املعمارية 
 (CAD (Computer-aided Design مختبر
الذي يعد مرفقا أساسيا للمحاضرات 
والبرامــج األكادمييــة بحيث ميكن 
للطالب العمل باستخدام برامج تصميم 
وحتليل متطورة ثنائية وثالثية األبعاد، 
 ،CAD Plotter ،طاوالت هندسية حديثة
 ،(PRO-UHD) أجهزة عرض بتقنية عالية
وآالت القطــع بالليزر، وغيرها. كما 
سيتم تدريبهم على استخدام أحدث 
البرامج احلاسوبية الهندسية وكيفية 
البحثية ومشاريعهم  أعمالهم  تنفيذ 
املطلوبة والتي تناسب  املعايير  وفق 

السالمة العامة.

مختبر صنع النماذج
 Model) النمــاذج  أما مختبر صنع 
إلى  Making Laboratory) فيهــدف 
مساعدة الطالب على صنع النماذج 
الهندسية األولية وترجمة أفكارهم إلى 

مشاريع مصغرة وملموسة. 
ويوفــر هــذا املختبــر للطــالب 
األدوات واملهارات الالزمة لدوراتهم 
ومشاريعهم، وقد مت جتهيزه بالعديد 
من املعدات املتطــورة منها طابعات 
ثالثية األبعــاد، آالت القطع بالليزر، 
احلفارات، املناشير، املثاقب، ماكينة 
تفريز وغيرها من األدوات التي متكن 
الطالب من تصنيع النماذج وطباعتها 

بسرعة.

وتضاف الهندسة املعمارية إلى برامج البكالوريوس الهندسية 
الستة التي تقدمها كلية الهندسة والتكنولوجيا في AUM وهي: 
الهندسة الكيميائية، الهندسة املدنية، هندسة الكمبيوتر، الهندسة 
الكهربائية، الهندسة الصناعية والهندسة امليكانيكية، باإلضافة 
إلى إثنني من برامج البكالوريوس في التكنولوجيا وهما نظم 

وتقنية املعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت والشبكات.

ونظرا اللتزامها باملعايير والشروط العاملية جلودة التعليم، 
فقد حازت الكلية االعتماد األكادميي الدولي من قبل الهيئة 
الدولية لالعتماد األكادميي للهندسة والتكنولوجيا (ABET) عن 
برامج بكالوريوس هندسة الكمبيوتر، الهندسة الكهربائية، 
الهندسة امليكانيكية، الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية 

وتكنولوجيا االتصاالت والشبكات.
ويأتي طرح AUM لبرنامج البكالوريوس في الهندســة 
املعمارية انســجاما مع رؤية اجلامعة باالرتقاء بأساليب 
التعليم العالي وتطوير برامجها التعليمية لتلبية حاجات 
سوق العمل ورفده بخريجني أكفاء في مختلف املجاالت 
مؤهلني ملواكبة املتغيرات السريعة والتبدالت املستمرة التي 
يشهدها السوق تزامنا مع احلداثة والتطور التكنولوجي.

 HVAC (Heating، من جهة أخرى، يشكل مختبر
للتدفئــة   (Ventilation، and Air Conditioning
والتهوية وتكييف الهواء مساحة واسعة لدراسة 
تكنولوجيــا األنظمة البيئيــة الداخلية للمباني 
واملنشآت مثل فحص نوعية الهواء داخل املباني 
وربطها باســتهالك الطاقة. بينما يركز مختبر 
 AES) (Architectural) النظم الكهربائية املعمارية
Electrical Systems) على املشاريع املتعلقة بالطاقة 
الكهربائية والكهرومغناطسية وعلى أحدث أنظمة 
اإلضاءة وتصميمات اإلمدادات الكهربائية. كما يتيح 
الفرصة أمام الطالب لتعلم تصميم أنظمة الطاقة 
الشمسية وكيفية االستفادة من املناخات املناسبة.

وجتدر اإلشارة إلى أن التطبيقات والبرامج الهندسية 
الرقمية في كل مختبرات واستديوهات الهندسة 
املعمارية تعد األكثر تطورا وحداثة ضمن البرمجيات 
 ،٦ Revit، Rhino :احلاســوبية االحترافية منها
ArchiCAD، AutoCAD، IESVE، EnergyPlus، إلخ. 

AES و HVAC مختبرا

برامج مبعايير عاملية 
تلبي حاجات سوق العمل املتطّورة

تخّصصات كلية الهندسة 
ABET حاصلة على اعتماد


