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تمهيد

لمواءمة  المجتمعية  ال�شراكة  اأ�ش�س  على  المبينة   2030 الم�شتقبلية  �ر�ؤيتها  �شعود  الملك  جامعة  ا�شتراتيجية  من  انطالقا 
جوانب التنمية المختلفة في كافة القطاعات الإنتاجية في المملكة، �الريادة العالمية في موؤ�ش�شات التعليم العالي، فقد برزت 
اأهمية الت�شنيع المتقدم �د�ره في المجال ال�شناعي كاأحد الق�شايا التي ت�شتدعي الهتمام الكبير من موؤ�ش�شات التعليم العالي، 
لذا اأن�شاأت جامعة الملك �شعود معهد الت�شنيع المتقدم عام 1433هـ  لالإ�شهام في مواجهة التحديات التقنية المتزايدة �تلبية 
الطلب المتنامي على الحلول الفعالة في مجالت ت�شميم �ت�شنيع المنتجات، �زيادة حجم ال�شتفادة من الإمكانات الفنية 

�التقنيات المتاحة لخدمة قطاع اأكبر من العمالء في مجالت ال�شناعة.
العامة  الأن�شطة  بمجالت  ال�شلة  ذات  �الت�شنيع  الت�شميم  لمجالت  المتنوعة  �الطبيعة  �ات�شاعها  المجالت  لتعدد  �نتيجة 
للمعهد، فقد اأدرك المعهد منذ البداية اأن التركيز البحثي �التقني يعد اأمرا اأ�شا�شياً لتطوره. �يتطلع معهد الت�شنيع المتقدم 
�يدرك  التخ�ش�شية.  مجالته  في  التقنية  �التطورات  التغيرات  لمواكبة  �التطوير  البحث  عملية  في  اأ�شا�شي  بد�ر  يقوم  اأن 
المعهد هدفه الرامي اإلى تحقيق الريادة في مجالت الت�شميم �الت�شنيع من خالل ثالثة عنا�شر اأ�شا�شية على النحو التالي: 
1- البحث �التطوير في الت�شميم �الت�شنيع من خالل المبادرات الخا�شة بالمعهد، اأ� من خالل الم�شاركه في فر�س التعا�ن 
البحثي المحلية �الد�لية. �يت�شمن هذا الجانب القيام بتبني �تنفيذ الم�شر�عات البحثية المتميزة في مختلف المجالت 
اإجراء التح�شينات الم�شتمرة �النمو الم�شتقبلي للبرامج �الأن�شطة البحثية ا�شتجابة  التي يدعمها المعهد، كما يت�شمن 

لالحتياجات الجديدة �النا�شئة في مجالت ت�شميم �تطوير المنتج �ت�شنيعه �في المواد الهند�شية. 
2- التطوير المهني للطالب �الباحثين �الفنيين في مجالت الت�شنيع المتقدم �هند�شة المواد؛ �يت�شمن ذلك تقديم التدريب 
المتخ�ش�س لطالب الجامعة في الت�شنيع المتقدم، �ت�شميم المنتج ال�شناعي �مواد الت�شنيع، �كذلك الإ�شهام في البرامج  

الأكاديمية، �دعم م�شر�عات التخرج �بحوث طالب الدرا�شات العليا في المجالت التخ�ش�شية للمعهد. 
3- الأن�شطة التعا�نية �خدمة المجتمع على �شكل اأعمال بحثية �خدمات ا�شت�شارية في مجالت الت�شنيع المتقدم؛ �يت�شمن 
ذلك اإجراء درا�شات ا�شت�شارية متخ�ش�شة، ��ر�س تدريبية لمهند�شي ال�شناعة حول تقنيات الت�شنيع، �كذلك تقديم خدمات 

فنية للقطاع ال�شناعي المدني �الع�شكري، مثل الختبارات المعملية للمنتجات ال�شناعية، �ت�شميم �ت�شنيع قطع الغيار.
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لمحة تاريخية
رؤية معهد التصنيع المتقدم

بقدراته  �معترف  المنطقة،  في  المتقدم  الت�شنيع  مجالت  في  خبرة  �بيت  ريادياً  معهداً  ي�شبح  اأن 
عالميا.

رسالة معهد التصنيع المتقدم
اإجراء بحوث مميزة �عمل متطور، �تعا�ن  تحقيق التميز في مجالت الت�شنيع المتقدم من خالل 
�ا�شت�شارات متخ�ش�شة �اأن�شطة تدريب، �كذلك التطوير المهني لطالب الهند�شة، �الم�شاركة الفعالة 

مع ال�شناعة �المجتمع لتقديم حلول عالية الجودة لم�شكالت الت�شميم �الت�شنيع. 

أهداف معهد التصنيع المتقدم
الت�شنيع المتقدم من خالل تطوير �ا�شتغالل  التميز في البحث �التطوير في مجالت  1- تحقيق 
قدرات الأنظمة الم�شاندة بالحا�شوب �المرافق الحديثة لمختبرات الت�شميم �الختبار �الت�شنيع 

�تقييم م�شتوى الجودة الخا�شة بالمنتجات �قطع الغيار �المواد.
2- الم�شاهمة في التطوير المهني للطالب �المهند�شين من خالل اإدخال برامج �مقررات اأكاديمية 
العليا،  الدرا�شات  طــالب  ر�شائل  اأبحاث  على  �الإ�ــشــراف  العمل  ��ر�ــس  التدريب  �كذلك  متميزة، 

�الم�شر�عات ذات العالقة بالت�شميم �الختبار �الت�شنيع �المواد.
3- المحافظة على قدرات بحثية �تطويرية داخلية بم�شتوى عالي الجودة من خالل ا�شتقطاب خبراء 
التعا�ن  اإلــى  بالإ�شافة  ا�شتمرارهم،  على  �المحافظة  المتقدم،  الت�شنيع  مجالت  في  متميزين 

�التفاعل مع الخبرات العالمية الرائدة في المجالت الم�شابهة.
4- الم�شاركة الفاعلة في الأعمال التعا�نية الم�شتمرة مع ال�شناعات المدنية �الع�شكرية �ال�شراكات 
المجتمعية بهدف الإ�شهام في دفع عجلة القت�شاد المبني على المعرفة �تطوير �تقديم حلول 
هذا  في  الفر�س  من  جديدة  اآفــاق  فتح  �كذلك  �الت�شنيع،  الت�شميم  لم�شكالت  �ابتكارية  فاعلة 

الجانب.
الت�شميم  مجالت  في  �العالمية  �الإقليمية  الوطنية  الموؤ�ش�شات  مع  ال�شراكات  �تو�شيع  اإيجاد   -5

�الت�شنيع، لبناء ج�شور ��شبكات قوية لنقل المعرفة �التقنية �الخبرات البحثية.
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المجاالت الرئيسية لمعهد التصنيع المتقدم
1 - التصنيع: يهتم هذا المجال بتقنيات �عمليات الت�شنيع المتقدم  مثل الت�شنيع الرقمي المبا�شر، �ت�شنيع النماذج ال�شريعة، �الت�شنيع 
ال�شتراتيجيات  برامج  �تنفيذ  �مراجعة  ب�شياغة  اأي�شا  المجال  هذا  �يهتم  �الرقمية.  التقليدية  غير  الت�شنيع  �عمليات  المايكر�، 
منظومات  �ت�شميم  �تحليل  ال�شناعية  الإمـــداد  �عمليات  ��شال�شل  ال�شناعي  �التكامل  للت�شنيع  التنفيذية  �الخطط  ال�شناعية، 

الت�شنيع.

الحالية،  المنتجات  �تطوير  الجديد،  ال�شناعي  المنتج  ت�شميم  عملية  بمهام  المجال  هذا  �يهتم  المنتج:  وتطوير  تصميم   -2
�تقديم الحلول التقنية الحديثة في مجال ا�شتعادة الموا�شفات الفنية �الوظيفية للمنتجات �قطع الغيار �تطويرها �اختبارها.

3- المواد الهندسية: يعتمد هذا المجال على مركز )التميز البحثي في المواد الهند�شية(، �يهتم بثالثة مجالت تخ�ش�شية �هي: 
المواد المركبة �البوليمرات، �المواد المعدنية، �تاآكل المواد. 

المجاالت

معهـــد 
التصنيــع 
المتقدم

تصميـــم 
المنتــــج 
وتطويره

المواد التصنيع
الهندسية
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مختبرات

مختبرات معهد التصنيع 
المتقدم والمواد الهندسية:

1- مختبر التصميم والتصنيع بالحاسوب.
2- مختبر الهندسة العكسية.

3- مختبر تكامل التصنيع بالحاسوب.
4- مختبر التصنيع المايكرو.
5- التصنيع الرقمي المباشر.

6- مختبر المحاكاة االفتراضية.
7- مختبر الروبوت الصناعي.
8- مختبر عمليات التصنيع.
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1- مختبر التصميم والتصنيع بالحاسوب:
الحا�شوب  الت�شميم بم�شاعدة  المتقدم من ق�شمين رئي�شين:  الت�شنيع  الت�شميم �الت�شنيع بالحا�شوب في معهد  يتكون مختبر 
الت�شميم  الم�شتخدمة في مجالت  الحديثة  البرمجيات  اأحدث  المختبر  الحا�شوب )CAM(.�ي�شم  )CAD(، �الت�شنيع بم�شاعدة 
على  الهند�شي  التحليل  عمليات  اإجــراء  �كذلك  ال�شناعية،  المنتجات  �تطوير  ت�شميم  في  ا�شتخدامها  يتم  �التي  �الت�شنيع، 
�حدتين  المختبر  ي�شم  كما  الرقمي.   التحكم  اآلت  على  المنتج  لت�شنيع  الالزمة  البرمجيات  اإنتاج  اإلــى  بالإ�شافة  مكوناتها، 
حا�شوبيتين عاليتي ال�شرعة )Clusters( بمو�شفات رقمية عالية، تعمل على معالجة بيانات الت�شميم ال�شخمة في اأ�قات زمنية 
قيا�شية، بالإ�شافة اإلى الأجهزة الحا�شوبية ذات المو�شفات العالية، �التي ت�شتخدم في بناء �تطوير �ت�شميم �تحليل ت�شاميم 

المنتجات.
�ي�شم مختبر الت�شميم �الت�شنيع بالحا�شوب البرامج التالية:

.)CATIA( 1- كاتيا
.)ProEngineers( 2- بر�اإنجنيرز

.)Autodesk( 3- اأ�تود�شك
.)Solid Works(4- �شولد��رك�س

.)MasterCam(5.- ما�شتر كام
.)ANSYS( 6- التحليل الهند�شي

)ABAQUS( 7- اأباكو�س

تابع مختبرات
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تابع مختبرات
2- مختبر الهندسة العكسية  

ت�شتخدم اأ�شاليب الهند�شة العك�شية ب�شكل �ا�شع في العديد من التطبيقات؛ �من اأهمها ا�شتعادة الموا�شفات الفنية 
�توثيق  لتطويره،  المطلوبة  الهند�شية  العلميات  �اإجــراء  المنتج  ت�شميم  الح�شول على  بهدف  للمنتج  �الهند�شية 
النماذج الحا�شوبية الرقمية الناتجة عن ذلك تمهيدا ل�شتخدامها في التطبيق المنا�شب. �ت�شمل عملية الهند�شة 
بيانات  ن�شخ  مرحلة  �هي  اأ�شا�شية؛  مراحل  ثالث  �الهند�شية  الفنية  المنتج  موا�شفات  با�شتعادة  الخا�شة  العك�شية 
المنتج، �مرحلة معالجة النقاط، �مرحلة تطوير التطبيق. يتم ذلك من خالل تجهيزات متقدمة خا�شة بالهند�شة 

العك�شية في معهد الت�شنيع المتقدم، �ت�شمل تلك التجهيزات ما يلي:

.)Zeiss Accura CMM( 1- جهاز قيا�س الإحداثيات الثابت
.)Portable arm CMM( 2- جهاز قيا�س الإحداثيات المتحرك

)Handyscanners and props( 3- اأجهزة الم�شح اليد�ية

12
معهد التصنيع المتقدم   



13
Advanced Manufacturing Institute



3- مختبر تكامل التصنيع بالحاسوب
اإلى  المعلومات  تدفق  ينظم  حا�شوبي  تحكم  بوا�شطة  يعمل  بالحا�شوب،  للت�شنيع  متكاماًل  نظاماً  المختبر  ي�شم 
محطات النظام المختلفة، حيث يوفر بيئة تعليمية متقدمة يتم من خاللها ممار�شة عدد من تطبيقات الت�شنيع 
المختبر  �ي�شم  المختبر.  تقنيات  مع  متوافقة  حا�شوبية  برامج  طريق  عن  محاكاتها  بعد  �الختبار  �التجميع 

التجهيزات التالية:
 )AS/RS( 1- نظام تخزين �ا�شترجاع اأتوماتيكي

2- نظام منا�لة مواد .
. )CNC Lathe( 3- محطة تفريز رقمية
.)CNC Mill(  4- محطة خراطة رقمية

.)Automatic Assembly Station(5- محطة تجميع رقمية
.)Automatic Inspection Station(  6- محطة فح�س رقمية

7- اأجهزة التحكم الحا�شوبية.
8- برمجيات المحاكاة.

تابع مختبرات
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4- مختبر التصنيع المايكرو
 يعتبر الت�شنيع المايكر� اأحد التوجهات الم�شتقبلية في منظومات الت�شنيع، �له العديد من التطبيقات 
في المجالت الطبية �ال�شناعية �غيرها، مثل �شناعة المنظومات الكهر�ميكانيكية، �الأجهزة الطبية. 
بتقنية  القطع  اأ�شا�شية �هي:  اأربــع �حــدات  المتقدم  الت�شنيع  المايكر� في معهد  الت�شنيع  ي�شم مختبر 
المعد  البال�شتيك  �حقن  الكهربائي،  التفريغ  بتقنية  �القطع  الليزر،  بتقنية  �القطع  اللترا�شونيك، 
ل�شناعة الخوا�س الدقيقة في المنتجات. �تتكون التجهيزات الحالية لمختبر الت�شنيع المايكر� مما يلي:

.)ULTRASONIC 5-axis high speed machining center( 1- اآلة التفريز اللترا�شونيك
.)Micro Laser Beam Machining( 2- اآلة القطع بالليزر

.)Micro-injection molding( 3- اآلة حقن البال�شتيك
.)Micro Electric Discharge Machining( 4- جهاز القطع بالتفريغ الكهربائي

تابع مختبرات
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تابع مختبرات

5- التصنيع الرقمي المباشر
ت�شتخدم تقنيات النماذج ال�شريعة �الت�شنيع الرقمي المبا�شر الحديثة في بناء المنتج من المادة الأ�لية، 
من خالل اإ�شافة المادة على �شكل طبقات اأ� اإذابتها بناء على نماذج الت�شميم المعدة للمنتج، �التي يتم 
ا�شتعادتها من نظام الت�شميم بالحا�شوب،  �ت�شتخدم هذه التقنيات في �شناعة منتجات متقدمة بموا�شفات 
الوقت  المبا�شر توفير  الرقمي  الت�شنيع  يتم في عمليات  اأنه  التقليدية، كما  بالطرق  ل يمكن ت�شنيعها 
�التكلفة �زيادة الدقة. �ت�شمى هذه العملية بالت�شنيع الرقمي المبا�شر اإ�شارة اإلى اأنه يتم ت�شنيع المنتج 
مبا�شرة بعد اإعداد الت�شميم المنا�شب بوا�شطة الحا�شوب د�ن الحاجة اإلى تخطيط عمليات الت�شنيع كما 

في الت�شنيع التقليدي. �يركز مختبر الت�شنيع الرقمي المبا�شر على ثالث تقنيات اأ�شا�شية:
.)3D Printing( 1- الطباعة ثالثية الأبعاد

.)Fused Deposition Modeling( 2- نمذجة التر�شيب بالإذابة
.)Electron Beam Melting( 3- تقنية التذ�يب بال�شعاع الإلكتر�ني
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6- مختبر المحاكاة االفتراضية
يهتم مختبر المحاكاة الفترا�شية بالتركيز على ��شع الأ�ش�س للتحقق من 
المعقدة في  التداخالت  للعديد من  تنظيمية  بناء على منهجيات  المنتج 
�الت�شنيع  الت�شميم  المختلفة؛ مثل عمليات  الت�شنيع  عمليات منظومات 
عادة  الفترا�شية  المحاكاة  تقنية  �تعتمد  �الجودة.  �ال�شيانة  �التجميع 
اأخــرى  �برمجيات  �تجهيزات  الرقمي  الحا�شوب  تقنيات  ا�شتخدام  على 
اأ� البيئة البديلة. تعمل بيئة المحاكاة  لتوليد محاكاة العالم الفترا�شي 
الح�شا�شات  ��ظائف  الب�شري  العقل  تفكير  بين  الدمج  على  الفترا�شية 

لنقل الم�شتخدم اإلى بيئة م�شابهة للبيئة الحقيقية.

تابع مختبرات
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7- مختبر الروبوت الصناعي
الخا�شة  اللحام  عمليات  تنفيذ  على  النقطية  الّلحام  بعمليات  الخا�س  الر�بوت  خلية  مختبر  يعمل 
بالألواح المعدنية، �تتكون الخلية من اأجهزة حمل �منا�لة لتجميع اأجزاء ال�شاج الذي يتحرك على 
اأتوماتيكي، �يتم تركيب الأجــزاء على الحامل من خالل ر�بوت المنا�لة، ثم  د�لب د�ار تدار ب�شكل 

اإدارتها لتتم عمليه الّلحام عليها في الجانب الآخر بوا�شطة ر�بوت الّلحام من خالل نظام متزامن.

تابع مختبرات
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8- مختبر عمليات التصنيع
�ت�شكيل  قطع  اآلت  مثل  الت�شنيع؛  بعمليات  الخا�شة  التجهيزات  من  عــدداً  الت�شنيع  عمليات  مختبر  ي�شم   
المعادن، �عدد من تجهيزات عمليات الت�شنيع غير التقليدي، حيث ي�شم المختبر اآلت التحكم الرقمي الخا�شة 
بالخراطة �التفريز �الثقب �غيرها، �يقدم المختبر العديد من الخدمات الخا�شة بعمليات الت�شنيع للكثير 
من المنتجات التي تتطلب عمليات الت�شغيل �الت�شكيل اأ� التجميع، كما ي�شم المختبر اآلة تحكم رقمي عمالقة 

ت�شتخدم لتنفيذ النماذج الخا�شة بالمنتجات الكبيرة. �ي�شم المختبر التجهيزات التالية:
)EDM Wire Cut( 1- القطع بال�شلك

.)ULTRASONIC 5-axis high speed machining center( 2- اآلة التفريز اللترا�شونيك
)Fine Laser Cutting( 3- القطع بالليزر

)CNC Machine(  4- التحكم الرقمي

تابع مختبرات
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التدريب واإلستشارات
في مجالت محددة  المتخ�ش�شة  الحديثة  �التطوير  التدريب  برامج  متكاملة من  المتقدم منظومة  الت�شنيع  معهد  يقدم 
الإ�شتراتيجية  التطلعات  ال�شخ�شية لهم �تحقيق  المهارات  بناء  ت�شهم في  التي  �الفنية  الإداريــة  المهارات  للمتدربين  توفر 
لموؤ�ش�شاتهم. �تنفذ هذه الد�رات على نمطين، النمط الأ�ل التدريب الخا�س بجهة اأ� موؤ�ش�شة معينة، حيث تتطلب بع�س 
الجهات عقد د�رات داخلية في مقر عملها لمن�شوبيها اأ� في رحاب جامعة الملك �شعود �شواء كان  مو�شوع الد�رة التدريبية 
المنا�شب  التوقيت  �كذلك ح�شب  الم�شتفيدة  الجهة  ت�شميم خا�س ح�شب طلبة  يتطلب  اأ�  التدريب  البرنامج  يندرج �شمن 
للجهة الم�شتفيدة.  اأما النمط الثاني فيكون عن طريق عقد الد�رات في رحاب الجامعة ح�شب جد�ل زمني محدد �ي�شارك 
فيه العديد من الجهات. �ي�شتهدف البرنامج التدريبي فئات الطالب �المتخ�ش�شين �الممار�شين لمختلف تقنيات الت�شنيع 

المتقدم.

التدريب واإلستشارات
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السيارة السيدان االنموذج 

جهاز تباع الشمس

نماذج من أعمال المعهد
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دراجة لذوي االحتياجات الخاصة الدرع الواقي

موصل كهربائي للطائرة 

نماذج من أعمال المعهد
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الطائرة الشراعية

جنزير الدبابة
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طائرة بدون طيار

زراعة األعضاء االصطناعية

نماذج من أعمال المعهد
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