
 الفضاء  جبامعة �ر�س�تولالطريان و هندسة   قسم مرحبا �مك يف 

 

�ام ، ٔأما اليوم فيقع القسم يف ما هو  100�متتع قسم  هندسة  الطريان و الفضاء  جبامعة �ر�س�تول بتارخي طويل ومرموق ميتد �ٔكرث من 

ريبة ية القاملركز اجلغرايف لصنا�ة الطريان يف اململكة املت�دة ، هذا املوقع يوفر لنا �ا� فريدة من نوعها حيث العديد من رشاكت الطريان العامل 

سيس�متز مه مجيعًا جزء ال  BAEللطريان و  GEللطريان و الفضاء و   GKNو�س�تالند و  -جغرافيًا مثل ٕا�ر�ص و رولز رو�س ؤأغوس�تا 

تفوق يتجزٔأ من احلياة اليومية للقسم سواء يف البحوث ٔأو التدر�س، وهو ما يضمن ٔأن ما  نقوم به يف هذه ا�االت دامئًا ما هيدف للمتزي وال 

 كنولو� مع احلفاظ �ىل بقاء معلنا مفيدا للصنا�ة.الت 

و مهنا  -جيذب القسم طالب من ٔأ�ىل املس�تو�ت العلمية من خمتلف ٔأحناء العامل ، حيث تعترب املعاهد املعمتدة من امجلعية امللكية للطريان 

يًا ، و تتخصص هذه املعاهد يف هندسة الطريان حتضري الطالب للعمل مس�تقبًال يف نطاق واسع من أ��شطة الهندس�ية هدفًا رئيس�  -قسمنا 

والفضاء من العام أ�ول ولكن يف نفس الوقت توفر املهارات اليت تأٔهل الطالب للعمل يف العديد من ا�االت أ�خرى من الهندسة �الية 

 أ�داء مثل : ر�ضة الس�يارات ، والطاقة املت�ددة ، والصنا�ات التحويلية ذات القمية العالية .

 - EADSيف ختام  دراسة شهادة املاجس�تري يف الهندسة تقوم فرق التصممي �لعمل مبارشة مع رشاكت ا�ر�ص و ٔأجوس�تا و�س�تالند و 

اسرتيوم لتوفري جتربة ملهمة و واقعية للطالب. يف نفس الوقت تو�د روابط قوية مماث� مع مجمو�ة من الرشاكء الصناعيني  ملشاريع 

 وفر  ت� املشاريع الفرصة لوضع النظر�ت موضع التطبيق يف مشاريع ذات ٔأمهية معلية.الباكلوريوس ، حيث ت

ٔأما �لنس�بة العضاء هيئة التدر�س �لقسم فتشلك القمي أ�ساس�ية للبحث العلمي �امل دفع ٔأجيايب لعملهم �لتدر�س ، ٕان تنوع املوضو�ات 

مياك الهوائية �ري املس�تقرة واملواد املر�بة املتطورة و التحمك التفا�يل �الهزتازات واليت تغطي جماالت خمتلفة تبدٔأ من حصد الطاقة و ا�ينا

اثنا مرورًا �لطا�رات بدون طيار و للطاقة املت�ددة واحلاس�بات �الية أ�داء وصوًال �يناميكيات ٔأنظمة الهبوط �لطا�رات، و كام حتظي ٔأحب

�شلك جمال واسع من اخلربات املمتزية �اصة يف جمال املواد املر�بة حيث �متتع القسم �ر�دة العلمية �سمعة وتقد�ر �ىل املس�توي ا�ويل فهيي 

 �املية.

يف اخلتام، يقدم قسم هندسة الطريان والفضاء �رامج �اكلوريوس و �رامج دراسات �ليا متفردة �س�تغل إالماكنيات املمتزية من ٔأ�دث 

اكز البحوث القومية ،  لك هذه العوامل توفر بيئة ال مثيل لها للطالب ليحصل �ىل مؤهل ا�تربات و ٔأ�زة احلواسب �الية أ�داء و مر 

 �لمي رفيع املس�توى مينح الطالب املهارات الالزمة ليكون متخصص تقين ؤأ�د قيادات املس�تقبل.

 

 

 

 


