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الطاقة المتجددة هندسة  برنامج ماجستير العلوم في    موجز عن  

 

نبذة عن البرنامج    -أ  

دمة والمتخصتصتة  متقالطاقة المتجددة على البحث ودراستة المواد الهندستة  ماجستتير العلوم ي   رنامج يعتمد ب

باإلضتاية للى دراستة كءا ة الطاقة  ومصتادر الطاقة البديلة وتطبيقا  أنظمة الطاقة المتجددة    طاقةي  أنظمة ال

، كما يحتوي البرنامج على مقررا  اختيارية تبتتم  على  ودمج مصتادر الطاقة المتجددة ي  بتبكة الكهربا 
التحكم الذك  ي  نظام الطاقة الكهربائية وأنظمة البتتبكة الذكية ونظم تخزيا الطاقةو ويتطلإ لكما  البرنامج  

 مع اجتياز المناقبة العلميةو    رسالة الماجستيرلبحثية لنها  س  ساعا   

 

المعرية الكايية   االطاقة المتجددة لديههندستتتة  علمية متخصتتتصتتتة ي     تأهي  كوادرهذا البرنامج للى  يهدف 
تلبية حاجة المجتمع وستتو   والمهارا  الالزمة إلجرا  أبحاث علمية متقدمة ومستتتدامة ي  الطاقة المتجددة ل

مهارا     ما خال  تطوير، وذلك  2030  المملكة العربية الستتتتتعودية ي  تحقية ر ية  العم  لمواكبة تطلعا

البحتث العلم  لتدا الطالإ واترتقتا  بتالمستتتتتتوا المعري  لتديهم وتحءيزهم على تقتديم اتبتكتارا  والحلو   

 و  الهندسية للمساهمة ي  بنا  وتطوير المباريع الواعدة للمملكة

 

على أا الطاقة المتجددة على تأهي  تلك الكوادر العلمية  هندستة  تير العلوم ي   كما تتمث  أهداف برنامج ماجست 

 لديها القدرة على ما يل : تكوا 

 الطاقة المتجددةو  ة لمباك  أنظمةيتقديم الحلو  الهندس و1
 وذلك لخدمة المجتمع وسو  العم و   واألكاديميةأعلى المعايير المهنية    تطبية ممارسة و و2
دعم البحث  باإلضتتتاية للى  ة وجها  عملهم المستتتتقبلية والمجتمع المحل   قيادة تخصتتتصتتتاتهم المهني و3

 واتبتكارو  

 

ستاعة   35الطاقة المتجددة( لكما   هندستة  وستوف يتطلإ الحصتو  على الدرجة العلمية اماجستتير العلوم ي   

 معتمدة موزعة على النحو التال :

 .ساعة معتمدة من المقررات اإلجبارية   23 •

 . ساعات معتمدة من المقررات االختيارية  6 •

 ساعات للرسالة العلمية.   6 •
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   أهمية البرنامج  -ب

 الطاقة المتجددة على ما يل :  العلوم ي  هندسة    برنامج ماجستيرية  تتلخص أهم

 

ما خال  برنتامج  2030يُستتتتتهم هتذا البرنتامج ي  مواكبتة تطور المملكتة ي  تحقية ر يتة   و1

جيجا وا     9.5حيث تستتتهدف المملكة لضتتاية    تطوير الصتتناعة الوطنية ي  قطاا الطاقة،

 كمرحلة أولىو   2023ما الطاقة المتجددة للى اإلنتاج المحل  بحلو  عام  

 

المتجددة والبديلة ه   يستتتاهم البرنامج ي  تحقية التنمية المستتتتدامة للمملكة حيث أا الطاقة   و2
 اف التنمية المستدامةو  أحد أهد

 

وطنية على قدر كاي  ما المعرية والمهارا  لتنءيذ ولدارة مباريع المملكة ي     تأهي  كوادر و3
المتضتتتتتمنة ي  البرنامج الوطن  للطاقة المتجددة حيث أعلن  وزارة    مجا  الطاقة المتجددة

الطتاقة عا لطال  المرحلتة الثتالثتة والت  تتكوا ما أربعتة مبتتتتتاريع إلنتتاج الطتاقة المتجتددة  

 ميجا وا و   1200بسعة لجمالية تص  للى  
 

 دعم البحث العلم  واتبتكار الهندس  لتحقية التميز والريادة ي  مجا  الطاقة المتجددةو   و4
 

 

 شروط القبول بالبرنامج -ج

أو ما ا يكوا المتقدم حاصتتتالل على درجة البكالوريوي ي  الهندستتتة ما جامعة ستتتعودية  أ و1
أو متا  4ما    25و2و أ 5ما   25و3  ءع بمعتدجتامعتة أخرا معترف بهتا بتقتدير جيتد مرت

 يعادلهاو

 
 كحد أدنىو  70م اختبار القدرا  العامة للجامعييا بدرجة  أا يجتاز المتقد و2

 

 اجتياز المقابلة البخصيةو و3

 
 أو ما يعادلهاو  5و4بدرجة     IELTSأا يجتاز المتقدم اختبار   و4
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