
  

 برنامج استعراض :التعلیم العالي مراجعة األداء

  المقرروصف 

یكون  من المتوقع بحیث  التعلم ونتائجمسار المالمح الرئیسیة ل موجزا عن ملخصا یوفر المقرر ھذا 
الطالبة یاخذ االستفادة الكاملة من / مااذا كان الطالب واظھار , الطالب النموذجيوالمعقول تحقیقھا من قبل 

 .مع مواصفات البرنامج ینبغي أن یكون المشار إلیھ التي تعلم المتوفرةفرص ال
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .1

 ھندسة تقنیات التبرید والتكییف/  كلیة النخبة الجامعة المركز / القسم الجامعي  .2

 الرسم الھندسي  رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة الرسم الھندسيزیادة مھارة الطالب في   البرامج التي یدخل فیھا .4

 جیدة جدا   اشكال الحضور المتاحة .5

 الولىالمرحلة    السنة/الفصل .6

  )اسبوع30×ساعة 2(عملي   )الكلي(عدد الساعات الدراسیة .7
 )اسبوع30×ساعة 1(نظري 

  2020-2019 تاریخ إعداد الوصف  .8

 المقررأھداف  .9

وتحسین قدرتة الذھنیة من خالل , سماھي االدوات المستخدمة في الرمو ,تعریف الطالب باھمیة الرسم الھندسي

  والرسم الثالثي االبعاد الھندسیةتقویة قابلیتة على تخیل االشكال من المساقط و المقاطع 

  

  

 

  



  
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .10

 والفھم  المعرفة-أ
   سم الھندسيتعریف كامل وواضح لمتطلبات الر   - 1أ
  القابلیة على تخیل المساقط والمقاطع الھندسیة  - 2أ
  - 3أ
 - 4أ
  - 5أ
 - 6أ

  الخاصة بالموضوع  المھارات- ب 
    - 1ب 
    - 2ب 
           - 3ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  درس, حاسبة, تمارین
   
  
 

 طرائق التقییم      
  واجب بیتي, تقییم یومي, امتحانات فصلیة

  
  
  
  
 
  التفكیر مھارات-ج

    - 1ج         
     -2ج
   -3ج

 -4ج   
 



  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(والمنقولة  المھارات العامة- د 

   -1د
  -2د
  -3د
 -4د   

  المقرر بنیة  .11

عدد 
 االسابیع

عدد 
  الساعات

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
 وعالمساق او الموض/اسم الوحدة

طریقة 
 التعلیم

 طریقة التقییم

1 3 1 
أدوات الرسم الھندسي  –أھمیة الرسم الھندسي 

) القیاسیة ( مقاسات لوحات الرسم  –وأستعماالتھ 
 تمرین(  -أنواع خطوط الرسم الھندسي  –

جھاز 
عرض 
 البیانات

واجب + یومي
 بیتي

ام باللغتین ــأحرف وأرق) كتابة (الخط الهندسي  1 3 2
       – بیانات اللوحة  جدول – نكلیزیةال وا العربیة

 ) .تمرین (  

جھاز 
عرض 
 البیانات

واجب + یومي
 بیتي

 Geometricالعملیات الهندسیة  1 3 5- 3

Construction  الخطوط بأنواعها  ، : لرسم
 Regular)االقواس ، الزوایا ، المضلعات 

Polygons, Quadrilaterals)،  الدوائر
اربعین  اكثر من( الخ … وأالشكال البیضویة

 )مجموعة

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

تطبیق العملیات الهندسیة في التعرف على طرق رسم  1 3 6
 . Isometric المنظور البسیط

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

وضع أألبعاد بطریقة هندسیة على منظورین أكثر  1 3 7
 .یات وضع األبعاد والتعرف على أسس عمل تعقیداً 

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

كامل ) منظور دائرة ( رسم منظور یحتوي على دائرة  1 3 8
 .درجة  30وناقص  والمتمثلة بالشكل البیضوي بزاویة 

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

طرق نقل المراكز ورسم منظور یحتوي على قطع  1 3 9
 . درجة30 ناقص بزاویة 

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

رسم مخططات تمثل مساقط عدد من  –نظریة األسقاط  1 3 10
 المناظر البسیطة

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي



رسم المساقط الرئیسیة حسب نظریة زاویة األسقاط  1 3 11
 الزوجیة األولى

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

رسم المساقط الرئیسیة حسب نظریة زاویة األسقاط  1 3 12
 .الزوجیة الثالثة 

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

ر معقدة بالزاویتین یرسم المساقط الثالث الرئیسیة لمناظ 1 3 13
 .الزوجیتین ومالحظة الفرق 

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

 –قطین ورسم منظور استنتاج المسقط الثالث من مس 1 3 15- 14
رسم مخططات لمجموعة كبیرة من المناظیر المستنتجة 

 من مسقطین أو ثالث

جھاز 
عرض 
  البیانات

  1امتحان الفصل 

أشكال وخطوط القطع حسب نوع المادة  –نظریة القطع  1 3 16
رسم  –رسم مساقط مقطوعة من منظور معقد  –

من منظور مستنتج ) قطوع محددة ( مساقط مقطوعة 
. 

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

كیفیة رسم اللولب والصوامیل بنوعیها السداسي والمربع  1 3 17
حسب المواصفات العالمیة بأستخدام الجداول القیاسیة 

 للربط المؤقت لألجزاء) منظور  –قطع  –كمسقط ( 

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

كیفیة  –اعها القیاسیة أستخداماتها وانو : الخوابیر  1 3 18
  .الرسم وأماكن الربط والتثبیت 

طرق  –استخداماتها وأنواعها القیاسیة : البراشیم 
 الربط القیاسیة وأنواعها بالبرشام

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

 AWSأنواع رموز اللحام حسب المواصفات : اللحام  1 3 19
اللحام ووضع كیفیة رسم األجزاء  والقطع قبل وبعد  –

  .أنواع الربط باللحام  –الرموز علیه 

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

رسم لوحات تطبیقیة لتجزئة وتجمیع أجزاء المكائن  1 3 20
بأستخدام طرق الربط مع كیفیة وضع جدول باألجزاء 

  المربوطة والمجمعة

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

رسم  –أنواعها :  Clutches & Brakesلقوابض 1 3 21
  .لوحة تجمیعیة ألجزاء قابض

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

رسم لوحة تجمعیة  : Bearingsكراس التحمیل  1 3 22
  .وتفصیل الجزاء كراسي التحمیل 

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

طرق رسمها وكیفیة  –أنواعها : البكرات والسیور  1 3 23
  .نیكیة میكایت وربطها باالجزاء الالتثب

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي

رسم لوحة لربط أحد أنواع التروس  –أنواعها : التروس  1 3 24
رسم أسنان الترس بتطبیق العملیات  –بجزء میكانیكي 

  . الهندسیة حسب المواصفات القیاسیة لسن الترس

جھاز 
عرض 
  البیانات

واجب + یومي
  بیتي



رسم  –أنواعها :Cam & Rollers الحدبات والتوابع  1 3 25
عملها وكیفیة الربط باالجزاء  آلیةلوحة تبین 

  المیكانیكیة

جھاز 
عرض 
  البیانات

  2امتحان الفصل 

میعیة شاملة لجمیع االجزاء المیكانیكیة جرسم لوحات ت 1 3 30- 26
الزاویة  يحسب نظریت) مساقط وقطوع ( وطرق الربط

  .والثانیة  االولىالزوجیة

جھاز 
عرض 
  البیانات

  المتحان النھائي

  
 

 البنیة التحتیة .12

  
  القراءات المطلوبة

 النصوص االساسیة 
 كتب المقرر 
  اخرى  

 

   
  

وتشمل على ( متطلبات خاصة 
سبیل المثال ورش العمل 

والدوریات والبرامجیات والمواقع 
  )االلكترونیة

  

وتشمل ( الخدمات االجتماعیة 
ل محاضرات على سبیل المثا

الضیوف والتدریب المهني 
  ) والدراسات المیدانیة

  

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  اقل عدد من الطلبة
  

16 
  

  اكبر عدد من الطلبة 
  

25 
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  1الصفحة   
  

    )المیكانیك الھندسي(موذج وصف المقررن

   وصف المقرر

  

 ھیئة التعلیم التقني -وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف -كلیة النخبة الجامعة المركز/ القسم الجامعي  .2

  ھندسيمیكانیك  رمز المقرر/ اسم  .3

  مادة مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

 دوام سنوي  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

  اسبوع/ساعة 3نظري   )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
   سنة\ساعة 90

 2019- 10 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 : أھداف المقرر .9

 تعریف الطالب على القوى المؤثرة على االجسام الساكنة وانواعھا وطرق تحلیلھا واتجاھاتھا   .1

 تعلیم الطالب طرق ایجاد محصلة القوى المؤثرة على االجسام الساكنة والمتحركة وكیفیة اتزانھا .2
 م والوزن لمختلف االجسام المنتظمة والغیرالحج, لب من ایجاد مراكز المساحھ تمكین الطا .3

 .ومركز المساحة تحت المنحنیات منتظمة
التعجیل ,تعریف الطالب على علم الحركة وقوانین نیوتن في الحركة وطرق حساب السرعة  .4

 ).والنسبیة المنحنیة, الخطیة(لحركھ ل واالزاحة
 .لالجسام المتحركة والشغل والقدرة )الكامنة و الحركیة(تمكین الطالب من حساب الطاقة .  .5
 كة والجسیماتسام المتحرالطالب على علم االھتزاز لالجتعلیم  .6

تعریف الطالب على المباديء االساسیة لعلم السكون والحركة لما لھ من دور ھام النجاز الحلول للمشاكل 
 بناء تصمیم المكائن واالالت واالجھزة والعددالتكتیكیة عالوة على دوره االساسي والبارز في 
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  2الصفحة   
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 :المعرفة والفھم  -أ
  تعریف الطالب على القوى المؤثرة على االجسام الساكنة وانواعھا وطرق تحلیلھا واتجاھاتھا   -1أ        

  تعلیم الطالب طرق ایجاد محصلة القوى المؤثرة على االجسام الساكنة والمتحركة وكیفیة اتزانھا - 2أ
    تمكین الطالب من ایجاد مراكز المساحھ والحجوم والوزن لمختلف االجسام المنتظمة والغیر   - 3أ

 .منتظمةومركز المساحة تحت المنحنیات
التعجیل ,تعریف الطالب على علم الحركة وقوانین نیوتن في الحركة وطرق حساب السرعة  - 4أ

  ).المنحنیة والنسبیة,الخطیة (واالزاحة للحركھ 
 والشغل والقدرة لالجسام المتحركة) الكامنة و الحركیة(تمكین الطالب من حساب الطاقة  - 5أ
 تحركة والجسیماتتعلیم الطالب على علم االھتزاز لالجسام الم   - 6أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

  المناقشة والحوار بین الطالب والمدرس – 1ب
  االسئلة المباشرة واالجوبة– 2ب
  التعلم الذاتي عن طریق الجزء العملي للمادة– 3ب

  
الخاصة التدریس المباشر، التعلم من خالل مجموعات التمارین واالسئلة : طرائق التعلیم والتعلم      

 .بالمادة
امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، : طرائق التقییم     

 .امتحانات مفاجئة وواجبات یومیة ة، امتحانات فصلیة ونھائی
  مھارات التفكیر -ج

  الخمس ،مھارة جمع البیانات والمعلومات عن طریق واحدة ، أو أكثر من الحواس  1-ج
ویقصد بھا تصنیف المعلومات وتنظیمھا وتقویمھا ، وھي مھارة أساسیة لبناء اإلطار العلمي : ـ التصنیف  2-ج

  .للفرد ، وعندما نصنف األشیاء فإننا نضعھا في مجموعات وفق نظام معین في أذھاننا
لشبھ وأوجھ االختالف، والبحث وتعني المقارنة بین األشیاء واألفكار واألحداث وفق أوجھ ا: ـ المقارنة  3-ج

  .عن نقاط االتفاق ، ونقاط االختالف ، ورؤیة ما ھو موجود في أحدھما ، ومفقود في اآلخر 
  .االستخدام الجید لمصادر المعرف4-ج
 .كتابة التقاریر والبحوث 5-ج

 طرائق التعلیم والتعلم    

مع استخدام . ھا أمام الطالب یجعل فھمھا أسھل، ومن خالل عرضالمفاھیم التعلیمیةتبسیط   .1
كافة الوسائل التي یمكن االستفادة منھا في المساعدة على تحقیق األھداف التعلیمیة  المنشودة 

 .من عملیة التعلم والزیارات العلمیة
ومنھا . واستخداماتھ المختلفة  كالحاسوبو التكنولوجیة،  الوسائل السمعیة والبصریةاستخدام  .2

 .الطبیعیة 
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  3الصفحة   
  

  

 .بین الطالب والعمل الجماعيتنمیة روح التعاون  .3
التعلیم االلكتروني التي تعتمد على تطبیقات الحاسبات اإللكترونیة وشبكات اإلتصال والوسائط  .4

 .المتعددة في نقل المھارات والمعارف
مین في جو من الحریة و األمان تشجع التفكیر اإلبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند المتعل  .5

 .یسمح بظھور كل األراء واألفكار
 .استراتیجیة التعلم الذاتي .6
 .استراتیجیة التعلم التجریبي في المختبر .7

 طرائق التقییم 
امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، : طرائق التقییم     

 . وواجبات یومیة مفاجئة امتحاناتة، امتحانات فصلیة ونھائی
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  
 .استخدام المادة األكادیمیة فى تطبیقات مھنیة  القدرة على .1د-
المھنة  .2د- تطبیق المعلومات والتدریبات العملیة المتخصصة فى مجال ما بھدف التطویر الناجح ف

  .أو التطویر الذاتى 
قدرت تعلیمیة وإدراكیة تتضمن التفكیر الناقد واإلبداعى ، وتشمل القدرة على تطبیق وتحلیل  .3د-

 .معلومات وإعادة بناء وتقییم ال
مھارات التعلم الذاتى ، مھارات االتصال ، مھارات اإلدارة الذاتیة ، مھارات العمل فى فریق ،  .4د-

  .مھارات حل المشكالت  ، كتابة التقاریر 
مھارة إدارة الوقت ،إدارة البیانات والمعارف وتكنولوجیا المعلومات ، وإدارة األفراد وحفزھم  .5د-

 .، والریادة والرؤیة
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  4الصفحة   
  

 المقرربنیة  .11
األ
س
بو
 ع

الساع
 ات

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
طریقة  المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 طریقة التقییم التعلیم

1 3 

كما ورد في 
  أ-10الفقرة 

 

 المباديء االساسیة

التدریس 
المباشر، 
التعلم من 

خالل 
مجموعات 

التمارین 
واالسئلة 
الخاصة 

 .بالمادة

امتحانات 
یومیة، نشاط 

في الطالب 
الصف من 

خالل 
المناقشة، حل 

امثلة على 
السبورة، 
امتحانات 

 فصلیة ونھائیة

 (D-3)و (D-2)التحلیل :الكمیات المتجھة وتحلیل القوى 3 2
 3 3  ضرب النقطي,تمثیل القوة,متجھ الموقع,متجھ وغیر متجھ

 (D-3)و (D-2) القوى نظام:توازن الجزیئة 3 4
 (cross)ضرب التقاطع,التمثیل غیر المتجھ:عزم القوة 3 5

 3 6  .العزم حول نقطة وحول محور,التمثیل المتجھ,
 .محصلة العزم والقوة,تمثیل المزدوج :المزدوج 3 7
8  3 

 3  9 التوازن باتجاھین وثالث اتجاھات: جسامتوازن اال
10  3 

 االحتكاك الجاف
11  3 
 مركز المساحة تحت المنحنى ,الطولو المساحةمركز  3  12

 3  13 .ومركز المساحات المركبة
 مركز الثقل 3  14
 عزم القصور الذاتي للمساحات المركبة 3  15
الحركة الخطیة , الحركھ الخطیة المستمرة: جسیمحركة ال 3  16

 3  17 .باستخدام المنحنیات
  ,حركة القذائف,المستطیلةالمركبات:المنحنیةالعامھالحركھ  3  18

 3  19 .العمودیة والمماسیھالمركبات 
تین جسیمل الحركھ النسبیھ,الجسیمتینتحلیل :الحركھ المطلقة 3  20

 3  21 .المحاور االنتقالیةباستخدام 
مباديء ,مباديء الشغل والطاقة,الشغل:الشغل والطاقھ 3  22

 3  23 .الجسیماتالشغل والطاقة لنظام 
 القدرة والكفاءة 3  24
تحویل ,الطاقة الكامنھ: تحویل القوى والطاقة الكامنھ 3  25

 3  26 .الطاقة
مباديء الدفع , مباديء الدفع والزخم الخطي:الدفع والزخم 3  27

 3  28 تحویل الزخم, الجزیئات والزخم الخطي لنظام
 الصدمة 3  29
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 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 & Engineering mechanics static“كتاب منھجي 
dynamic”,  R . C. Hibbler,11th edition. 

 & Engineering mechanics static“ :اخركتاب 
dynamic”, J.L.Meriam,5th edition. 

 

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 
  نعم

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
 نعم

  
 القبول  .13

 خریجي الدراسة االعدادیة او ما یعادلھا المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
  

  

 االھتزاز غیر المخمد:االھتزاز 3  30
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  )قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف( نموذج وصف المقرر   

  

  تكنولوجیا الكھرباء: وصف المقرر

  

 ھیئة التعلیم التقني -التعلیم العالي و البحث العلميوزارة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف  -كلیة النخبة الجامعة المركز/ القسم الجامعي  .2

 تكنولوجیا الكھرباء رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

 دوام سنوي  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

  اسبوع/ ساعة  2: اسبوع   عملي/ساعة  2: نظري )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
  سنة/ ساعة  120: الكلي

 2019-10- تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 ))مراجعة البرنامج األكادیمي((مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي 

 :وصف المادة
قوانین كیرتشوف والنظریات  ,اوم قانون, المقاومة الجزء االول خاص بدراسة: یتكون المقرر من جزئین

دوائر التوالي , الجزء الثاني خاص بدراسة الدوائر الكھرومغناطیسیة. الخاصة بحل دوائر التیار المستمر
  .المحوالت ودوائر تعدیل الفولتیة, والتوازي للتیار المتناوب
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 : أھداف المقرر .9

قانوني كیرتشوف وكذلك النظریات التي تستخدم في حل دوائر قانون اوم وتعریف الطالب بمبادئ  .1
 .نودل و ماكسویل, نورتن, نظریة ثفننالتیار المستمر مثل 

 .تعریف الطالب بالمھارات لیستطیع استخدام تلك النظریات في حل الدوائر الكھربائیة .2
 0تعریف الطالب بأجزاء الدائرة الكھرومغناطیسیة والقوانین التي تستخدم في حل ھذه الدوائر .3
وب وكذلك القوانین التي تستخدم تعریف الطالب بتأثیر نوع الربط على دوائر التیار المتنا - .4

 .كافة انواع القدرة ومعامل القدرة, السماحیة, لحساب الممانعة
 .تعریف الطالب بأجزاء وانواع المحولة الكھربائیة .5
تعریف الطالب بأجزاء معدل نصف موجة ومعدل موجة كاملة وكذلك القوانین لحساب معدل  .6

 0الفولتیة والكفاءة

 التعلیم والتعلم والتقییم مخرجات التعلم وطرائق .10

 : المعرفة والفھم  -أ
اعداد مھندسین تقنیین قادرون على استخدام المھارات الكھربائیة للتعامل مع االجزاء الكھربائیة   - 1أ

 .لمنظومات التبرید
  .وفھم تأثیر كل جزء موجود في الدائرة الكھربائیة على معرفةاعداد مھندسین تقنیین قادرون   - 2أ

  .وفھم الفرق بین مختلف انواع القدرة في دوائر التیار المتناوب على معرفةاعداد مھندسین تقنیین قادرون   - 3أ

وفھم تأثیر انواع المواد المستخدمة في بناء الدوائر  على معرفةاعداد مھندسین تقنیین قادرون   - 4أ
  .الكھرومغناطیسیة على الفیض المغناطیسي

وفھم بناء المحوالت الكھربائیة وانواع الربط لمحوالت ثالثیة  على معرفةقادرون اعداد مھندسین تقنیین   - 5أ
  .االطوار

وفھم بناء دائرة معدل نصف موجة ومعدل موجة كاملة والفق  على معرفةاعداد مھندسین تقنیین قادرون  6أ
  .بینھما

 
 
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

  والمدرسالمناقشة والحوار بین الطالب  – 1ب
  االسئلة المباشرة واالجوبة – 2ب
  التعلم الذاتي عن طریق الجزء العملي للمادة – 3ب
     -4ب
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التدریس المباشر، التعلم من خالل مجموعات التمارین واالسئلة الخاصة : طرائق التعلیم والتعلم      
 .بالمادة

امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، : طرائق التقییم     
 . امتحانات فصلیة ونھائیة، تقییم مباشر خالل الجزء العملي

  مھارات التفكیر -ج
  مھارة جمع البیانات والمعلومات عن طریق واحدة ، أو أكثر من الحواس الخمس ، 1-ج
ویقصد بھا تصنیف المعلومات وتنظیمھا وتقویمھا ، وھي مھارة أساسیة لبناء اإلطار العلمي : التصنیف ـ  2-ج

  .للفرد ، وعندما نصنف األشیاء فإننا نضعھا في مجموعات وفق نظام معین في أذھاننا
ختالف، والبحث وتعني المقارنة بین األشیاء واألفكار واألحداث وفق أوجھ الشبھ وأوجھ اال: ـ المقارنة  3-ج

  .عن نقاط االتفاق ، ونقاط االختالف ، ورؤیة ما ھو موجود في أحدھما ، ومفقود في اآلخر 
  .االستخدام الجید لمصادر المعرف4-ج
  .كتابة التقاریر والبحوث 5-ج
  .إصدار األحكام والتعمیمات على المواقف المختلفة. 3
  .كشف العالقة بین األسباب والنتائج. 4
  .نتائج المعرفة في مواقف جدیدةتطبیق . 5
 مھارة التفكیر الناقد. 6

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

مع استخدام . ھا أمام الطالب یجعل فھمھا أسھل، ومن خالل عرضالمفاھیم التعلیمیةتبسیط   - 1ج-
كافة الوسائل التي یمكن االستفادة منھا في المساعدة على تحقیق األھداف التعلیمیة  المنشودة 

 .من عملیة التعلم والزیارات العلمیة
ومنھا . واستخداماتھ المختلفة  كالحاسوبو التكنولوجیة،  الوسائل السمعیة والبصریةاستخدام  - 2ج-

 .الطبیعیة 
 .بین الطالب والعمل الجماعيتنمیة روح التعاون  - 3ج-
ت الحاسبات اإللكترونیة وشبكات اإلتصال والوسائط التعلیم االلكتروني التي تعتمد على تطبیقا - 4ج-

 .المتعددة في نقل المھارات والمعارف
تشجع التفكیر اإلبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند المتعلمین في جو من الحریة و األمان   - 5ج-

 .یسمح بظھور كل األراء واألفكار
  .استراتیجیة التعلم الذاتي - 6ج-

 .ختبراستراتیجیة التعلم التجریبي في الم - 7ج-
 طرائق التقییم    

امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، : طرائق التقییم     
 . امتحانات فصلیة ونھائیة، تقییم مباشر خالل الجزء العملي
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  ).والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  
 .القدرة على استخدام المادة األكادیمیة فى تطبیقات مھنیة  .1د-
تطبیق المعلومات والتدریبات العملیة المتخصصة فى مجال ما بھدف التطویر الناجح فى  .2د-

  .المھنة أو التطویر الذاتى 
تطبیق وتحلیل قدرت تعلیمیة وإدراكیة تتضمن التفكیر الناقد واإلبداعى ، وتشمل القدرة على  .3د-

 .وإعادة بناء وتقییم المعلومات 
مھارات التعلم الذاتى ، مھارات االتصال ، مھارات اإلدارة الذاتیة ، مھارات العمل فى فریق ،  .4د-

  .مھارات حل المشكالت  ، كتابة التقاریر 
ھم مھارة إدارة الوقت ،إدارة البیانات والمعارف وتكنولوجیا المعلومات ، وإدارة األفراد وحفز .5د-

 .، والریادة والرؤیة
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 بنیة المقرر .11

 األسبوع
السا
عا
 ت

مخرجا
ت التعلم 
 المطلوبة

طریقة  المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 طریقة التقییم التعلیم

1 -2 4 

كما ورد 
في الفقرة 

  أ- 10
 

تأثیر درجة الحرارة على قیمة  –التوصیلیة  –المقاومة 
 المقاومة  

التدریس 
المباشر، 

من  التعلم
خالل 

مجموعات 
التمارین 
واالسئلة 
الخاصة 

 .بالمادة

امتحانات 
یومیة، نشاط 

الطالب في 
الصف من 

خالل 
المناقشة، حل 

امثلة على 
السبورة، 
امتحانات 

فصلیة 
ونھائیة، تقییم 
مباشر خالل 
 .الجزء العملي

 ربط المقاومات توالي وتوازي ومختلط –قانون أوم  4 4- 3

5 -6 4 
الفولتیة والتیار واستخداماته في حل دوائر مجزىء 

 الكهربائیة مع امثلة محلولة

 قانوني كیرتشوف  للفولتیة  والتیار 4 8- 7

9 -10 4 
التحویل من الربط النجمي الى المثلثي وبالعكس وتحویل 

 مصدر الفولتیة الى مصدر تیار وبالعكس

 نظریة انتقال اقصى قدرة –نظریة ثفنن  4 12- 11

 نظریة نورتن 2 13

 النظریة العقدیة 2  14

 نظریة التراكب –نظریة ماكسویل  2  15

 الدوائر المغناطیسیة 2  16

 الفولتیة والتیار المتناوب 2  17

 التردد وطول الموجة والقیمة اللحظیة للفولتیة والتیار 2  18

 المتكونة من مقاومة وملف ومتسعة دوائر التوالي 2  19

 رسم مخطط الطور –زاویة فرق الطور  –الممانعة  2  20

 دوائر التوازي المتكونة من مقاومة وملف ومتسعة 2  21

 رسم مخطط الطور -عامل القدرة  –السماحیة  2  22

 دوائر الرنین وخواصها 2  23

 الربط النجمي والمثلثي –نظام ثالثي االطوار  2  24

25  2 
القدرة الحقیقیة والخیالیة والظاهریة في دوائر التیار 

 المتناوب

 المحولة 2  26

 تعدیل الفولتیة باستخدام موحد نصف موجة 4  28- 27
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 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Electrical technology by B.L. Theraja 
Electrical technology by  H. Cotton 

 تعدیل الفولتیة باستخدام موحد موجة كاملة 4  30- 29
 التجارب العملیة   

1  2 
كیفیة استخدام اجھزة القیاس لغرض قیاس المقاومة 

 والفولتیة والتیار 

ربط المقاومات توالي وتوازي ومختلط  –قانون أوم  2  2  

 مجزىء الفولتیة والتیار   2  3

 قانون كیرتشوف  للفولتیة   2  4

 قانون كیرتشوف للتیار   2  5

 نظریة ثفنن  2  6

نورتننظریة  2  7  

 النظریة العقدیة 2  8

 نظریة التراكب 2  9

 دوائر التوالي المتكونة من مقاومة وملف ومتسعة 2  10

   دوائر التوازي المتكونة من مقاومة وملف ومتسعة  2  11

   دوائر الرنین وخواصھا  2  12

13  2  
اختبار المحولة من خالل فحص دائرة قصر ودائرة 

   مفتوحة

   بناء واختبار دائرة مقوم نصف موجة   2  14
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وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
والبرمجیات ورش العمل والدوریات 

 )والمواقع االلكترونیة 
 نعم

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
 نعم

  
 القبول  .13

 او ما یعادلھاخریج المرحلة االعدادیة فرع العلمي  المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
  

  

 



  األكادیمي البرنامجنموذج وصف 

 ))األكادیميمراجعة البرنامج ((العالي مراجعة أداء مؤسسات التعلیم 

  وصف البرنامج األكادیمي 

 الجزء االول خاص بحقوق االنسان:يتكون المقرر من جزئين
 واجلزء الثاين خيتص بالدميقراطية

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .1

 ھندسة تقنیات التبرید والتكییف/ كلیة النخبة الجامعة  المركز / القسم الجامعي  .2

 شرح مفردات المقرر رمز المقرر /اسم .3

 مادة دراسیة مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

 دوام تام اشكال الحضور المتاحة .5

  2020-2019 سنة/الفصل .6

عدد الساعات الدراسیة  .7
 )الكلي(

  اسبوع/ساعة2:نظري
  سنة/ساعة 60:عدد الساعات الدراسیة الكلي

  2019/تشرین االول  تاریخ إعداد الوصف  .8

 :أھداف البرنامج األكادیمي.  9
ا .1   تعريف الطالب مبادة حقوق االنسان وكافة املفاهيم املتعلقة 
  تدريب الطالب على اعداد البحوث والتقارير.2
 تعريف الطالب على مفاهيم الدميقراطية .3

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10



  1الصفحة   
  

 والفھم  المعرفة-أ
  اعداد مھندسین ذوي خلفیة ثقافیة جیدة في مجال حقوق االنسان والدیمقراطیة .1
  تمكین طالب لمعرفة وفھم المواد المختلفة الداخلة في موضوع حقوق االنسان والدیمقراطیة.2
  فھم المبادئ النظریة لمادة حقوق االنسان والدیمقراطیة تمكین الطالب لمعرفة و.3
 تمكین الطالب لمعرفة وفھم التجارب العالمیة في مجال تطبیق مفاھیم حقوق االنسان والدیمقراطیة.4

  المھارات الخاصة بالموضوع -ب
  المناقشة والحوار. 1
كار حول قضیة ما او مشكلة ما العصف الذھني عن طریق تشجیع الطالب على انتاج عدد كبیر من االف. 2

  تطرح اثناء المحاضرة
التعلم الذاتي عن طریق تعلیم الطالب نفسھ بنفسھ حسب قدراتة الخاصة ومستویاتھ المعرفیھ والعقلیة . 3

  مستجیبا لمیولھ واھتماماتھ بما یحقق تنمیة قدراتة وتكاملھا
  التعلم التعاوني عن طریق العمل بشكل جماعي . 4
 لتنافسي عن طریق خلق جو المنافسھ بین االقران التعلم ا. 5

 طرائق التعلیم والتعلم      
  العصف الذھني. المناقشة والحوار. محاضرات نظریة 

    
  
  
 طرائق التقییم     

اسئلة ومناقشات شفھیة اثناء , امتحانات نھائیة , امتحانات فصلیة , امتحانات مفاجئة , امتحانات یومیة 
  .واجبات بیتیة  ,المحاضرات 

  
  
 
  التفكیر مھارات-ج

  جمع البیانات وتحلیلھا  - 1ج         
  اسالیب اتخاذ القرار  -2ج
  حل المشاكل المتعلقة بتطبیق التجارب الدیمقراطیة  -3ج

 التعلم التعاوني  -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

  توظیف قابلیة التدریسي وخبرتھ في ایصال الماده للطالب .1
تكلیف الطالب بأعداد تقاریر عن مادة معینة وبذلك یتم تحفیز الطالب على . 2

  تعلم المبادئ االولیة للبحث العلمي 
  
  
 

 طرائق التقییم    
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اسئلة ومناقشات شفھیة اثناء , امتحانات نھائیة , امتحانات فصلیة , امتحانات مفاجئة , امتحانات یومیة 
  واجبات بیتیة , المحاضرات 

  
  
 

 
  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(والمنقولة  المھارات العامة- د 

  زیادة التواصل بین االفراد  -1د
  تنمیة الجوانب الوجدانیة  -2د
  تنمیة الجوانب المھاریة لدى الطالب  -3د
 تعلم تحدید االولویات الصحیحة ألي مشكلة -4د   

 والتعلم  مالتعلیطرائق          

  
  
  
  
 

 طرائق التقییم          

 
 
 

 بنیة البرنامج  .9
 الشھادات والساعات المعتمدة .10

رمز المقرر أو  السنة/ المستوى 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق  المساق

      
  درجة البكالوریوس 

     ساعة معتمدة ) س(تتطلب 
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 یط للتطور الشخصيالتخط .11

  
   
  
  
  
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .12
  
  
  
  
  
  
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .13
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  مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 لم المطلوبة من البرنامجمخرجات التع 

/ السنة 
  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى

 أم اختیاري
المھارات الخاصة  المعرفة والفھم

 مھارات التفكیر بالموضوع

  المھارات العامة والمنقولة
المھارات األخرى ) أو( 

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  المؤسسة التعلیمیة .1

  المركز/ لقسم الجامعي ا .2

  رمز المقرر/ اسم  .3

  البرامج التي یدخل فیھا .4

  أشكال الحضور المتاحة .5

  السنة/ الفصل  .6

  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7

  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9

 
 
 
 
 
 
 

 ))نامج األكادیميمراجعة البر((مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي 

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  ً مقتضیا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھنا

 .البرنامج
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 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

  المعرفة والفھم -أ
  - 1أ
  - 2أ
  - 3أ
 - 4أ
  - 5أ
   - 6أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

  -  1ب
   -  2ب
   -  3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
  
  
 

 طرائق التقییم      
  
  
  
 
  مھارات التفكیر -ج

  - 1ج
  - 2ج
  - 3ج
    - 4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

  
  
  
 
 طرائق التقییم    
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 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 
 

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) اسات المیدانیة المھني والدر
 

  

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( العامة والمنقولة   المھارات - د 
  -1د
  -2د
  -3د
    -4د

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

المساق / اسم الوحدة 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع

      
      
      
      
      
      
      



  8الصفحة   
  

  أكبر عدد من الطلبة 

  

  

  

  

  

  

  المیدانیة للزیارة النموذجي الجدول
 مسؤولیة تقع مسبقا معدة اجتماعات ویشمل .ثالثة ایامیومین او  لمدة معدا العادیة المیدانیة الزیارة جدول یكون -1

 التعلیم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج ةوموائم اإلعداد لھا
  .العالي

 بدایة االجتماعات اوقات تحدید ویتم .األول الیوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند المیدانیة الزیارات تبدأ  -2
 اجتماعات الجدول كلھا اوقات تكون ان ینبغي وال .واحدة ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 الجتماعات وتحدیث التحضیر تشمل التي اإلضافیة الخبراء المراجعین ألنشطة المجال ترك من البد بل
  .البرنامج مراجعة تقریر مسودة فقرات وصیاغة والسجالت المالحظات

  النشاط  الوقت  الجلسة

    الیوم االول

أغراضھا والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة (ز للمراجعة الترحیب والتقدیر تقدیم موج  9:00  1
  فریق البرنامج-) وتقریر التقییم الذاتي

  نقاش مع أعضاء الھینة التعلیمیة: المنھج الدراسي  9:30  2

  الطلبة من اجتماع مع مجموعة  11:00  3

  جولة على المصادر: كفاءة البرنامج  12:30  4

تدقیق الوثائق اإلضافیة بما فیھا عینة من أعمال الطلبة : اجتماع لجنة المراجعة  14:00  5
  المصححة

  أعضاء الھیئة التعلیمیة معاجتماع : كفاءة البرنامج  15:00  6
  

  مراجعة األدلة وایة ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة: اجتماع لجنة المراجعة  16:00  7

  واصحاب العمل والشركاء  عینة من الخریجین(اجتماع مع الجھات ذات العالقة   17:00  8
  )االخرین   

    الیوم الثاني
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ملخص لنتائج الیوم األول ومعالجة : اجتماع مع رئیس المراجعة ومنسقھا وقائد البرنامج  8:45  9
  الثغرات وتعدیل جدول الیوم الثاني ان لزم

  اجتماع مع أعضاء الھیئة التعلیمیة: المعاییر األكادیمیة للخریجین  9:00  10

  .اجتماع مع أعضاء الھینة التعلیمیة: فاعلیة عملیات ضمان الجودة وإدارتھا  10:30  11

  .مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة: اجتماع لجنة المراجعة  12:00  12

  وقت حر لمتابعة ما یستجد من قضایا  14:00  13

وص النتائج وإعداد التغذیة اتخاذ القرارات بخص: االجتماع األخیر للجنة المراجعة  14:30  14
  .الراجعة الشفھیة

س المراجعة التغذیة الراجعة الشفھیة لمنسق المراجعة وأعضاء الھینة ییقدم رئ       14:30  15
  التعلیمیة

  الختام  15:00  16

  ) 1جدول رقم (
 یةنالمیدا للزیارة النموذجي للجدول ومخطط التقریر وإعداد المتابعة عملیة نموذج

  لمتابعةا اجل من
  

  المتابعة تقریر نموذج

  قسم االعتماد الدولي/  و االعتماد االكادیمي دائرة ضمان الجودة

  :المؤسسة

  :الكلیة

  :البرنامج

  تقریر المتابعة

 نم جزء وھو 20____/____/____بتاریخ جرت التي المتابعة زیارة نتائج التقریر ھذا یعرض .1
 عملیات لتطویر المستمر الدعم توفیر إلى لھادفةا قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتیبات
  .المستمر والتحسن الداخلیة الجودة ضمان

وتتمثل اغراض ھذه المتابعة في تقییم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقریر مراجعة  .2
ة التعلیم ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعاییر االكادیمیة وجودمالبرنامج وتوفیر المزید 

  .العالي في العراق

  :یأتي على ما المتابعة ھذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3

  لھ المساندة المعلومات مع األكادیمي للبرنامج الذاتي التقییم تقریر )1
  .األكادیمي البرنامج مراجعة تقریر اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسین خطة )2
  األكادیمي البرنامج مراجعة تقریر )3
  )وجدت ان( المؤسسیة االستراتیجیة والخطة العالي التعلیم جودة مراجعة ریرتق )4
 .المتابعة زیارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافیة )5
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  :باآلتي المتابعة ھذه من إلیھا التوصل تم التي اإلجمالیة االستنتاجات وتتمثل .4

  .للتحسن خطة بتطبیق )یةالتعلیم المؤسسة اسم( في )األكادیمي البرنامج اسم( برنامج یقم لم/قام )1
 ما على البرنامج لمراجعة المیدانیة الزیارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل )2

  ).اذكرھا: (ھو ات
 المستمر تحسینھا خالل من معالجتھا التعلیمیة المؤسسة على یجب التي المھمة القضایا تتمثل   )3

  ).ال ام إلیھ تتطرق التحسین خطة كانت إذا ما نوبی أذكرھا( :اآلتي في للبرنامج األكادیمي

  
  
  
  
  
  
  

  .المفضل التقریر ادناه) أ( الملحق یضم .5
  )أ(الملحق

  : التعلیمیة المؤسسة اسم

  : األكادیمي البرنامج لمراجعة األولیة المیدانیة الزیارة تاریخ

  :زیارة المتابعة تاریخ

  :المتابعة تقریر تاریخ

  التوقیع                     الوظیفي المسمى/الوظیفة لمتابعة                     ا اجروا الذي المراجعین اسماء

  المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام :األول الجزء

  االجراء المطلوب اتخاذه؟  مالحظات  )(نعم؟   السؤال  ت

للبرنامج  الذاتيھل تم إنجاز تقریر التقییم   1
  األكادیمي؟

      

2  
لتقییم الذاتي األخیرة ھل تبین تقاریر ا

او /مقدار تحقیق معاییر إطار التقییم و
  التطرق إلیھا؟

      

ھل ھنالك خطة للتحسین مستندة إلى   3
  مراجعة خارجیة وداخلیة؟

      

ھل توجد ثغرات مھمة لم یتم التطرق   4
  إلیھا؟

      

      ھل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبیق   5
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  خطة التحسین؟

ان یواجھ تطبیق خطة ھل من المتوقع   6
  التحسین اي عقبات كبیرة؟

      

7  
ما ھو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعلیمیة 

ان تحتاج إلیھ إلكمال التحسینات على 
  البرنامج؟

      

8  
ما ھو الزمن الذي یتوقعھ المراجعون ان 

إكمال التحسینات على البرنامج  یستغرقھ
  بما یحقق المؤشرات؟

      

  
  

  تحسن المتحقق في المؤشراتال: الجزء الثاني

  )أنظر إلى إطار التقییم(المؤشرات 

بین (بنود خطة التحسین 
مدى مطابقتھا للتوصیات 

الواردة في تقریر مراجعة 
  )البرنامج األكادیمي

المعلومات الجدیدة المستقاة 
  االستنتاج العام  من زیارة المتابعة المیدانیة

  المنھج الدراسي
  المطلوبة االھداف ومخرجات التعلم

  )المحتوى(الدراسي  رالمقر
  التقدم من سنة ألخرى

  التعلیم والتعلم
  تقویم الطلبة

      

  كفاءة البرنامج
  الصورة العامة للطلبة المقبولین

  وارد البشریةمال
  وارد المادیةمال

  استعماالت الموارد المتاحة
  مساندة الطلبة

  معدالت تخرج الطلبة المقبولین

      

  یةالمعاییر األكادیم
  معاییر واضحة

  استخدام معاییر القیاس المناسبة
  إنجاز الخریجین

  معاییر أعمال الطلبة المقیمة
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  ادارة البرنامج والضمان
  الترتیبات الالزمة إلدارة البرنامج

  السیاسات واإلجراءات المتبعة
  المالحظات المنھجیة المجمعة

  والمستخدمة
  االحتیاجات التحسینیة للموظفین

  تحدیدھا ومعالجتھاالتي یتم 
  إجراءات التخطیط للتحسین

  المتبعة

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معاییر المراجعة الناجحة وتقییم العملیة

  معاییر المراجعة الناجحة

  :اآلتي في وتقییمھ األكادیمي البرنامج مراجعة ترتیبات في الناجحة المراجعة معاییر تتمثل .1

المواصفات  تتضمن التحسین قید او قائمة داخلیة نظمةبأ مدعوما مراجعتھ تتم الذي البرنامج یكون ان .1
 اساسا الداخلیة ھذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسین الذاتي التقییم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

  .الخارجیة للمراجعة قویا
  .مناسبا الخارجیة المراجعة توقیت یكون ان .2
  .الخارجیة للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة عةالمراج خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .3
  :من كل قبل نم واإلعداد التخطیط في بالتفاصیل االعتناء یتم ان .4

  بالعمل مع الخاصة إجراءاتھا تطبیق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمي 
  .الخارجیة مراجعةلل والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعین التعلیمیة المؤسسة

 الداخلیة  المراجعة أنظمة تنتجھا التي األدلة قاعدة تكون ان على یحرص بأن: المراجعة منسق
ایة  تلبیة یتم وأن الزائرین الخبراء للمراجعین المناسب الوقت في متوافرة التقاریر وإعداد

  .مطلوبة إضافیة معلومات او إیضاحات
 للمراجعة  سیخضع الذي األكادیمي للبرنامج الذاتي للتقییم تقریرا توفر بأن: المؤسسة التعلیمیة

  .الخارجیة
 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزیارة بالتحضیر یقوموا بأن :الخبراء المراجعون

  .الزیارة إجراء في بھا التي یسترشد االولیة التعلیقات
 المشاركین بما جمیع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبیق في تطابق ھنالك یكون ان .5

  .المستمرین والتحسین للمراجعة ویدعمھا العملیة وفلسفة رسالة یحترم
  .مدة المراجعة طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ینم حوارا التعلیمیة المؤسسة وممثلو المراجعون یعقد ان .6
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  . نظامي بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعین أحكام تكون ان .7
 صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقاریر وھیكلة لمعیار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقریر اعداد یتم ان .8

  .حقائق من فیھ یرد
البرنامج  عن ومتوازنا تقدم رایا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

  .األكادیمي
 االعتبار وإعداد بعین وأخذھا نتائجھا بدراسة الخارجیة المراجعة من االستفادة على قادرة لمؤسسةا تكون ان .10

 .اللزوم عند للتحسین واقعیة خطة

  :التقییم

إلى وضع وتطبیق اجراءات للتقییم النظامي لجمیع المراجعات دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمي تسعى  .2
ة التي تنظمھا وسوف یطلب من المؤسسة التعلیمیة ورئیس المراجعة والمراجعین الخارجیة للبرامج األكادیمی

وستقوم دائرة ضمان الجودة و . المختصین ان یقوموا بتقییم كل مراجعة خارجیة عن طریق ملء استبیان مقتضب
  . م اإلشارة الیھابتحلیل المالحظات المنھجیة كما سیقوم عند الضرورة بمتابعة ایة صعوبات تت االعتماد االكادیمي

تفحص المالحظات المنھجیة للخروج بتقاریر موجزة تظھر بدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمي كما ستقوم 
اھم الجوانب التطبیقیة لعملیة المراجعة بما في ذلك المستویات العامة للرضا الذي یبدیھ المشاركون، إضافة إلى 

  .حسن المستمرن الممارسات الجیدة وفرص التمامثلة 

  
  

  قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكادیمي

  البرامج مراجعة دلیل في المستعملة المصطلحات تعریف

 معان التقاریر وإعداد والخارجیة الداخلیة المراجعة او/و الدلیل ھذا في المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد
  :وضعت التعریفات االتیة لتلك المصطلحات فقدوإلزالة االبھام . ترد فیھ التي السیاق حسب مختلفة

  التخصصات/ مجاالت التخصص/ الحقول االكادیمیة 

 .والفلسفة والھندسة والطب كالریاضیات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكادیمیة الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل لمثالا سبیل على اإلنسانیة فالدراسات :الواسع المجال ذات الحقول تقسیم یتم ما وغالبا

 مناھج تجمع وقد. والتصویر الجمیلة الفنون منھا منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاریخ
 او الھندسة في كالریاضیات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلین البرامج بعض

  .األعمال إدارة في المحاسبة

  األكادیمیة المعاییر

 او المستوى على وتشتمل. خارجیة مرجعیة نقاط من باالستفادة التعلیمیة المؤسسة تضعھا محددة معاییر ھي
 في استخدامھا ویمكن األكادیمي البرنامج نم الخریجون یكتسبھا التي والمھارات المعارف من األدنى الحد

  .والمراجع التقییم

  االعتماد
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 ان إثبات على مقدرتھا لتأكید تعلیمیة مؤسسة او تعلیمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحھ الذي االعتراف ھو
 انشطتھا جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنیة المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعاییر یفي) او البرامج( البرنامج ذلك

  .المعلنة للمعاییر وفقآ المستمر وتحسینھا األكادیمیة

  التحسین او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبیقھا یتم وقد .المتوافرة والتقییمات األدلة في النظر من المستمدة قعیةالوا التحسین خطط ھي
  .التعلیمیة والمؤسسة األكادیمیة والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتھا إعدادھا یجب انھ إال واحدة

  الطلبة المقبولین

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن لمقبولونا اولئك فیھم بمن أكادیمي برنامج في المسجلون الطلبة ھم
  . األولى السنة بعد لما

  المعیاریة/المرجعیة النقاط

 او حقل خریجي من المتوقعة العامة والمھارات اإلنجاز لمستویات العامة التوقعات المعیاریة العبارات تمثل
 بمقارنة تسمح الخارجیة المرجعیة قاطفالن. داخلیة او خارجیة المرجعیة المعاییر تكون وقد .معین موضوع
 الداخلیة المرجعیة النقاط اما .والعالم العراق لھ في المماثلة بالبرامج أكادیمي برنامج وجودة األكادیمیة المعاییر

  .معینة زمنیة فقرة خالل التوجھات لتحدید او األكادیمیة الحقول بین للمقارنة استخدامھا فیمكن

  

  المجموعة

 تكون وقد. الداخلي ونظامھا لرسالتھا وفقا التعلیمیة المؤسسة تخدمھا التي المجتمع المحددة من حةالشری تلك ھي
  .أنشطتھا في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافیا محددة

  المقرر اھداف

 المقرر یكملون الذین لبةالط یحققھا ان ینبغي التي المخرجات باعتبارھا للمقرر العامة األھداف عن التعبیر یجب
  .التعلیمیة البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األھداف تحقیق في تسھم ان ویجب .للقیاس وقابلة مھمة كمزایا

  الدراسیة المناھج او الدراسي المنھج

 لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتدیرھا المؤسسة التعلیمیة تصممھا التي بأكملھا المنظمة التعلیمیة العملیة ھي
 إمكانیة إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقویم التعلیم وترتیبات المحتوى من وتتألف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك في بما ؛معینة لترتیبات وفقا وخارجھا الجامعة في المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام
  .والمیدانیة ,والتدریبیة ,ةوالریاضی ,االجتماعیة والدراسات الحاسوب، ودراسات

  )المھارات المكتسبة( المستقل الموجھ/ التعلم الذاتي

 عن في البحث والخریج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنھج المشمولة الشخصیة للمھارات الفاعل التعزیز ھو
 والتعلم اإللكتروني التعلم التعزیز أسالیب وتشمل .نھام والتعلم واستیعابھا المنظمة وغیر المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن .االنعكاسي والتعلم والتدریب والواجبات المیداني والعمل والذاتي الشخصي
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 التعلم وأدوات الذاتي التقییم وتقاریر الدوریة السجالت الرسمیة الدراسیة المحاضرات الموجھ خارج الذاتي
  .إلى ذلك وما التفاعلیة

  لكترونيالتعلیم اال

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنیة باستخدام إلكترونیة التعلم بطریقة یكون قد
التحدید  على یشتمل وقد. االخرى والتعلم التعلیم مناح في داخال او بذاتھ مستقال یكون وقد .المقرر او األكادیمي

 .الذاتي التقییم عادة ویتضمن الذاتي، االختیار طریق عن والمواد بةالمطلو التعلم ومخرجات لألھداف الذاتي
 المحاضرات او النصوص تحویل یعد وال .عنھ والمسؤولیة التعلم في الذاتیة مستوى عامة بصورة وھو یزید

  .   إلكترونیا تعلما ذاتھ بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالیة

  الخارجي تقییمال/المقیم

 عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكادیمي لبرنامج بتعین المؤسسة قیام ھو
  .العلمیة الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة األكادیمیة المعاییر

  التقییم إطار

 قبل والزیارة المیدانیة من الذاتي التقییم اساس ویشكل. میةاألكادی البرامج لتقییم معیاریة بنیة التقییم إطار یوفر
 األكادیمیة الحقول جمیع في لالستخدام معد وھو األكادیمي، البرنامج مراجعة وتقریر المختصین المراجعین

  .والخارجیة الداخلیة المراجعات ولتطبیقھ على التعلیمیة والمؤسسات

  

  )اللوائح(العامة  المفاھیم

  .أعمالھا تحكم التي السیاسات ضمن التعلیمیة للمؤسسة الالزمة والتعلیمات النظمو المبادئ ھي

   مؤسسة التعلیم العالي

 الجامعیة الدرجة على الحصول إلى المؤدیة العالي التعلیم برامج تقدم التي الجامعة او المعھد او الكلیة ھي
  .ذلك من أعلى درجة أیة أو )دبلوم/ البكالوریوس( األولى

  المطلوبة ملتعلا تمخرجا

 تكون ان ویجب .للمخرجات وفقا برامجھا من التعلیمیة المؤسسة تریدھا التي بالمعرفة المتعلقة النتائج ھي
  .المناسب بالمستوى الخارجیة المرجعیة المعاییر تعكس وأن) قابلة للتقییم( للقیاس وقابلة مرتبطة بالرسالة

  الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 باالحتیاجات فیھا الداخلة والعناصر التعلیمیة برامجھا تحقیق لضمان التعلیمیة المؤسسة تعتمده الذي نظامال ھو
 المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ویتضمن .المستمرین والتحسین للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات القصور واوجھ الجیدة ارساتالمم وتحدید والتقییم التقدیم، إلى التصمیم من للجودة محددة مواصفات
 السیاسات لوضع للعملیات النظامیین تحسینالو والمراجعة والتعزیز التحسین ومقترحات ومتابعة األداء, 

  .التحسین المستمر لدعم الفاعلة واألولویات واالستراتیجیات
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  العمل/ الوظائف سوق

 الخریج یكون التي المجاالت من وغیرھا البحثي جھالتو وذات والتجاریة المھنیة التوظیف مجاالت توفر ھو
  .    التخرج بعد فیھا للعمل مؤھال

  الرسالة بیان

 بیان الرسالة یعرض قد كما .المجتمع تنمیة في ودورھا التعلیمة المؤسسة مھمة بوضوح یحدد موجز بیان ھو
  .راتیجیةاالست وأھدافھا وقیمھا التعلیمیة المؤسسة رؤیة حول موجزة مساندة بیانات

  المختص المراجع

 نفس من لیس اال انھ(المعني  الموضوع في خبرة لدیھ الذي او اإلداریة والخبرة المھني المستوى ذو ھو شخص
 لضمان التعلیمي البرنامج بمراجعة المساھمة یمكنھ بحیث المصالح، في تضارب لدیھ ولیس التعلیمیة المؤسسة

  .االعتماد لغایات او والخارجیة الداخلیة الجودة

  األكادیمي البرنامج

 بعد یحصلون الذین الطلبة یقبل الذي ذلك بأنھ التعلیمي البرنامج یعرف األكادیمي البرنامج مراجعة لغرض
  .اكادیمیة درجة على بنجاح إتمامھ

  

  

  البرنامج اھداف

 لضمان( وتنفیذھا راتیجیةاالست األھداف تطویر توجھ بدورھا والتي األكادیمي البرنامج لتقدیم العامة الغایات ھي
  )المطلوبة النتاج تحقیق أجل من بالعمل الطلبة قیام من للتأكد( المطلوبة التعلم ومخرجات )األھداف تحقیق

  األكادیمي البرنامج مراجعة

 حالة وفي .العالي التعلیم مؤسسات جمیع في التعلیمیة البرامج جمیع على األكادیمي البرنامج مراجعة تنطبق
  .بالمراجعة مشموال بأكملھ البرنامج یكون تعلیمیة مؤسسة من أكثر تعلم في التي البرامج

  :وھي العراق، في البرامج لمراجعة اھداف ثالثة وھنالك 
في الوزارة  األكادیمي الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالي التعلیم مؤسسات في( القرار صانعي تزوید -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة باألحكام) المصلحة حاباص من وغیرھم والطلبة األمور واولیاء
 .مالتعل

 وتقییم االلتزام والتحدیات الجیدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلیة الجودة ضمان ر عملیاتتطو دعم  -2
 .ن المستمریالتحس

 .والدولي اإلقلیمي المستوى على العراق في العالي التعلیم سمعة تعزیز  -3

  ضمان الجودة
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 وفقا لكل برنامج تعلیمي األكادیمیة المعاییر تحدید لضمان الالزمة المؤسسة التعلیمیة الوسائل في تتوافر ان
 توقعات وتحقق مناسبة المعنیة التحتیة والبنیة الدراسي المنھج جودة تكون وأن المماثلة، الدولیةللمعاییر 
 على قادرة التعلیمیة المؤسسة تكون وأن حددةالم المھارات من مجموعة خریجیھا یمتلك وأن المعنیة األطراف

  .التحسین المستمر

  منسق المراجعة

 المعلومات جمع في للمساعدة األكادیمي البرنامج مراجعة لتنسیق التعلیمیة ترشحھ المؤسسة الذي ھو الشخص
  .المعلنة المراجعة أسالیب وتطبیق وتفسیرھا

  التقریر

  .التعلیمي برنامجھ وتقییمات األكادیمي البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقاریر

  التقییم الذاتي

 إلدارة داخلي نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معین أكادیمي برنامج بتقییم التعلیمیة المؤسسة قیام ھو
  .الجودة وضمان

  الزیارة المیدانیة

 المیدانیة الزیارة وتستمر .األكادیمي نامجالبر مراجعة ضمن خارجین لمراجعین مختصین لھا معد زیارة ھي
  .لذلك نموذجیا )1(ویضم جدول  .یومین او ثالثة لمدة عادة

  

  الوصف

 او محددة مرافق او مقررات وایة منھ المطلوبة والمخرجات وبنیتھ البرنامج ألھداف التفصیلي الوصف ھو
  .ومراجعتھ وتقدیمھ نامجالبر لتصمیم الالزمة المعلومات التوصیف ویوفر. فیھ داخلة موارد

  العالقة ذات الجھات

 حیث من للمؤسسة التعلیمیة االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك ھي
 الفاعلة االستراتیجیة المراجعة عملیة وتضم .وإجراءاتھا الجودة أنظمة ضمان وفاعلیة التعلیم ومعاییره جودة

 على المختلفة واھتماماتھم المعنیة األطراف لمجموعات الدقیق المدى ویعتمد .المعنیة رافاألط مجموعات اھم
 .النطاق لتحدید عادة بدراسة المدى ویتحدد. المحلیة وظروفھا التعلیمیة أنشطتھا ومدى التعلیمیة المؤسسة رسالة

 قالتحباال الطلبة الراغبینو والخریجین الطلبة الحالیین على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل
 الحكومیة المعنیة والراعین والوزارات التوظیفي وطاقم المؤسسة التعلیمیة والوسط عائالتھم او امورھم .واولیاء
  .وجدت المھنیة إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغیرھم

  الخطط االستراتیجیة/  االستراتیجیة األھداف

 تقوم واقعیة خطة إلى والمحولة رسالتھا من والمستمدة بالمؤسسة التعلیمیة الخاصة فاألھدا نم مجموعة ھي
 تحقیق إلى طریقھا عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االھداف وتركز. باألدلة المدعومة التقییمات على
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, یھالتقدیر الیفوالتك المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتھا ینبغي التي االمور الخطة وتحدد رسالتھا
  .اآلثار وتقییم التقدم لمراقبة ترتیبات تتضمن تنفیذیة خطة وترافقھا

  تقییم الطلبة

 لقیاس التعلیمیة المؤسسة بھا تقوم التي األنشطة من وغیرھا االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة ھي
 الطلبة لتصنیف وسیلة التقییمات توفر كما. ومقرراتھ األكادیمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 اعداد وراء سعیا ومھاراتھ الطالب لمعارف الحالي المدى تحدید إلى التشخیصي التقییم ویسعى, إلنجازاتھم  وفقآ

 احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمھ الطالب اداء عن المعلومات التكویني التقییم ویوفر.  مناسب منھج
 او البرنامج في الطالب لتحصیل النھائي المستوى فیحدد الشمولي التقییم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة

  .األكادیمي للبرنامج المعتمدة الساعات في یدخل الذي المقرر نھایة عند

  تقییمات الطلبة

 األسالیب رأكث نمو .للمخرجات تحلیل مع قیاسیة بنیة في برنامجھم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملیة ھي
 والھیئات اإللكترونیة المؤتمرات األخرى اآللیات ومن واالستبیانات، المسحیة لدراساتا: اآلراء لجمع استخداما

  .األخرى واألوساط المجالس في والتمثیل المركزة العمل ومجموعات

  طرائق التعلیم والتعلم

من  المطلوبة التعلم مخرجات قیتحق ىعل الطلبة لمساعدة التدریسیین یستخدمھا التي الطرائق مجموعة ھي
 حالة ودراسة والندوات، التعلیمیة كالجلسات الصغیرة المجموعات وتعلیم المحاضرات، ذلك امثلة ومن .المقرر

 الطلبة لیكتسببحثیة  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحلیل كیفیة حول طالب لك
 وإجراء العملیة المھارات الطلبة إلكساب العملیة والجلسات المیدانیة، والرحالت ,تقدیموال الذاتي التعلم مھارات
 او العروض او التقاریر وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحلیل على الطلبة لتدریب التجارب

  .الملصقات
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  )قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف(  موذج وصف المقررن

  

  الدینامیك الحراري للصف األول:  وصف المقرر

  

 ھیئة التعلیم التقني -وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف  -كلیة النخبة الجامعة المركز/ القسم الجامعي  .2

 الدینامیك الحراري رمز المقرر/ اسم  .3

  غیر مشتركةمادة دراسیة  برامج التي یدخل فیھاال .4

 دوام سنوي  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

  ساعة عملي 2ساعات نظري مع  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
 )سنة/ساعة 150الكلي (

 2019-10- تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 ))مراجعة البرنامج األكادیمي((مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي 

اقة الدینامیكا الحراریة ھو الموضوع الذي یتحدث عن كیف یمكن دراسة النظم الحراریة من حیث تفاعالت الط
وبدوره كمیا قیاس االختالفات في الخصائص المناسبة من كل من نظام والمناطق . مع محیطھا  المباشر

المحیطة بھا،  بعض القواعد حول ھذه التفاعالت یحقق تبسیط تصنیف ودراسة ھذه التفاعالت الطاقة 
ا في احد المدارس الثانویة، واحد منھم على سبیل المثال ھو الحفاظ على الطاقة التي یتم تدریسھ. والمخزون

ووصف القانون الثاني للدینامیكا الحراریة التي . وبعد ذلك في مجاالت أخرى القانون األول للدینامیكا الحراریة
بالطبع، اضافة الى . تتحدث عن ما ھو محتمل من كل ما ھو ممكن إذا كان للمرء أن استخدام قوانین الحفظ فقط

 .لقوانین االخرى التي لھا تأثیر غیر مباشر على تفاعالت الطاقةدراسة القانون  الصفري مع ا
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 : أھداف المقرر .9

القانون الصفري والقانون األول والقانون ( خاصة بالدینامیك الحراري تعریف الطالب بالقوانین ال .1
 )الثاني

 تعریف الطالب باالنعكاسیة والال انعكاسیة وكیفیة اشتقاق قانون حساب الشغل االنعكاسي .2
 االطالع على خواص االبخرة العاملة في مجال االجراءات الحراریة في الدینامیك الحراري .3
 لغازات العاملة في مجال االجراءات الحراریة في الدینامیك الحرارياالطالع على خواص ا .4
 دراسة خواص الغازات و االبخرة اضافة الى خاصیة االنتروبي .5
 دراسة دورات الھواء و دورات البخار  .6

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 : المعرفة والفھم  -أ
مع ترسیخ مبدأ . أمین متطلبات التنمیة من القوى البشریة ذات الكفاءات التقنیة إعداد كوادر تقنیة ھندسیة لت - 1أ

إنشاء نظام تعلیمي یتمیز بالمرونة والتكیف مع التقنیات الحدیثة ومؤشرات .و  .مشاركة المجتمع في نشر التعلیم
تطویر التعلیم .. ي والمھارياضافة الى اإلسھام في تنشیط التدریب والتأھیل لالرتقاء بالمستوى العلم.سوق العمل 

و العمل على رفع كفاءة العاملین في أجھزة الدولة ومؤسسات القطاع . التقني وتحدیثھ بما یتناسب ومتطلبات التنمیة 
العام والخاص والتعاوني وذلك من خالل المساھمة في تنظیم برامج التأھیل والتدریب أثناء الخدمة وإعادة التأھیل 

ً بحسب احتیاج مما یؤدي الى توطید العالقات مع الجامعات التطبیقیة ومؤسسات . ات ومتطلبات سوق العملأیضا
واخیرا االنفتاح على المجتمع و تبني دورا ایجابیا . التدریب المھني وغیرھا من الجھات ذات العالقة لتحقیق التكامل 

  في التدریب و التأھیل و إعادة تأھیل اإلفراد
  

  فاھیم األولیة للدینامیك الحراريتعریف الطالب بالم - 2أ
 تعریف الطالب بالغازات العاملة كمدخل لھندسة مجال التكییف والتثلیج - 3أ
 تعریف الطالب بالقوانین الخاصة بالدینامیك الحراري- 4أ
 دراسة القانون الثاني للدینامیك الحراري و عالقتھ بالعشوائیة ومدى تأثیرھا على كفاءة النظام - 5أ
 .ونظرة سریعة على دورات الھواء والبخار في مجال الدینامیك الحراري دراسة  - 6أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

  المناقشة والحوار بین الطالب والمدرس – 1ب
  االسئلة المباشرة واالجوبة – 2ب
  التعلم الذاتي عن طریق الجزء العملي للمادة – 3ب

  
المباشر، التعلم من خالل مجموعات التمارین واالسئلة الخاصة التدریس : طرائق التعلیم والتعلم      

 .بالمادة
امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، : طرائق التقییم     

  .امتحانات فصلیة ونھائیة، تقییم مباشر خالل الجزء العملي
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  مھارات التفكیر -ج
  انات والمعلومات عن طریق واحدة ، أو أكثر من الحواس الخمس ،مھارة جمع البی 1-ج
ویقصد بھا تصنیف المعلومات وتنظیمھا وتقویمھا ، وھي مھارة أساسیة لبناء اإلطار العلمي : ـ التصنیف  2-ج

  .للفرد ، وعندما نصنف األشیاء فإننا نضعھا في مجموعات وفق نظام معین في أذھاننا
المقارنة بین األشیاء واألفكار واألحداث وفق أوجھ الشبھ وأوجھ االختالف، والبحث  وتعني: ـ المقارنة  3-ج

  .عن نقاط االتفاق ، ونقاط االختالف ، ورؤیة ما ھو موجود في أحدھما ، ومفقود في اآلخر 
  .االستخدام الجید لمصادر المعرف4-ج
  .كتابة التقاریر والبحوث 5-ج
  .المواقف المختلفة إصدار األحكام والتعمیمات على. 6-ج
  .كشف العالقة بین األسباب والنتائج. 7-ج
  .تطبیق نتائج المعرفة في مواقف جدیدة. 8-ج
 مھارة التفكیر الناقد. 9-ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

مع استخدام . ، ومن خالل عرضھا أمام الطالب یجعل فھمھا أسھلالمفاھیم التعلیمیةتبسیط   - 1ج-
عدة على تحقیق األھداف التعلیمیة  المنشودة كافة الوسائل التي یمكن االستفادة منھا في المسا

 .من عملیة التعلم والزیارات العلمیة
ومنھا . ھ المختلفةواستخدامات  كالحاسوبو التكنولوجیة،  الوسائل السمعیة والبصریةاستخدام  - 2ج-

 .الطبیعیة 
 .ین الطالبب والعمل الجماعيتنمیة روح التعاون  - 3ج-
التعلیم االلكتروني التي تعتمد على تطبیقات الحاسبات اإللكترونیة وشبكات اإلتصال والوسائط  - 4ج-

 .المتعددة في نقل المھارات والمعارف
تشجع التفكیر اإلبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند المتعلمین في جو من الحریة و األمان   - 5ج-

 .یسمح بظھور كل األراء واألفكار
  .یة التعلم الذاتياستراتیج - 6ج-

 .استراتیجیة التعلم التجریبي في المختبر - 7ج-
 طرائق التقییم    

امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، : طرائق التقییم     
 . امتحانات فصلیة ونھائیة، تقییم مباشر خالل الجزء العملي

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( قولة المھارات  العامة والمن - د 
  
 .القدرة على استخدام المادة األكادیمیة فى تطبیقات مھنیة  .1د-
تطبیق المعلومات والتدریبات العملیة المتخصصة فى مجال ما بھدف التطویر الناجح فى  .2د-

  . يالمھنة أو التطویر الذات
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التفكیر الناقد واإلبداعى ، وتشمل القدرة على تطبیق وتحلیل قدرت تعلیمیة وإدراكیة تتضمن  .3د-
 .وإعادة بناء وتقییم المعلومات 

، مھارات االتصال ، مھارات اإلدارة الذاتیة ، مھارات العمل فى فریق ،  يمھارات التعلم الذات .4د-
  .مھارات حل المشكالت  ، كتابة التقاریر 

ف وتكنولوجیا المعلومات ، وإدارة األفراد وحفزھم مھارة إدارة الوقت ،إدارة البیانات والمعار .5د-
 .، والریادة والرؤیة
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 بنیة المقرر .11
األ
س
بو
 ع

الساع
 ات

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
طریقة  المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 طریقة التقییم التعلیم

1 3 

كما ورد في 
  أ-10الفقرة 

 

تعاریف . الوحدات –الكتب المقررة   –مقدمھ
 الضغط. المنظومة  –الضغط  –القوة  –ة مھم

 .وانواعھ

التدریس 
المباشر، 
التعلم من 

خالل 
مجموعات 

التمارین 
واالسئلة 
الخاصة 

 .بالمادة

امتحانات 
یومیة، نشاط 

الطالب في 
الصف من 

خالل 
المناقشة، حل 

امثلة على 
السبورة، 
امتحانات 

فصلیة 
ونھائیة، تقییم 
مباشر خالل 
 .الجزء العملي

2 3 

طرق  –تحویالتھا  –وحداتھا :درجة الحرارة 
 –تعریف الطاقة . القانون الصفري  –قیاسھا 

–الكامنة ، الحركیة ،الحراریة :أشكال الطاقة 
. مخطط الضغط- شغل االنسیاب- القدرة–الشغل 

 األنثالبي-الطاقة الداخلیة
 .القانون االول للدینامیك الحراري 3 3

 –المفتوحة ،المغلقة :نظومات معادلة الطاقة للم 3 4
 .تطبیقات 

 –قانون شارل  –قانون بویل  –الغاز المثالي  3 5
 .معادلة الحالة 

6 3 
الحرارة النوعیة  –الحرارة النوعیة بثبوت الضغط 

ثابت  –اجراءات االنظمة المغلقة . بثبوت الحجم 
 .ثابت الضغط –الحجم 

 .ثابت درجة حرارة االدیباتي 3 7
 .االجراء البولیتروبي 3  8
 .اجراءات المنظومات المفتوحة 3  9

رسم  –أشكال المادة عند تغییر طورھا  –البخار  3  10
 .الحجم - تغیر طور المادة على مخطط الضغط

البخار  –خط البخار  –خط السائل  –كسر الجفاف  3  11
 .الرطب 

 . جدول البخار –حسابات البخار  3  12
 .جدول البخار المحمص  –البخار المحمص  3  13

 –اجراءات البخار وتسقیطھا على مخطط الضغط  3  14
 .الحجم 

الماكنة  –القانون الثاني لدینامیك حراري  3  15
 .المضخة الحراریة –الحراریة 

 .دورة كارنوت المعكوسة  –دورة كارنوت  3  16
ٍنعكاسي  – االجراء االنعكاسي 3  17  .االجراء الالا
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 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
 نصوص ال

 األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  .المحاضرات النظریة والمختبر، الكتب المنھجیة، برامج الحاسوب الجاھزة
1. Richard E. Sonntag & Claus Borgnakke, “Introduction to 

Engineering Thermodynamics”, 2nd Edition, John Wiley & 
Sons, Inc., 2007. 

2. Michael J. Moran & Howard N. Shapiro, Fundamentals of 
Engineering, Thermodynamics, 3rd edition, John Wiley & Sons, 
Inc., 1998. (621.4021 MORA (1998.ED)). 

3. T.D. Eastop & A. McConkey, Applied Thermodynamics, For 
Engineering Technologists, 5th edition, Longman Scientific & 
Technical, 1993. 

 

متباینة  –نص القانون الثاني لدینامیك حراري  3  18
 . یوسكلوس

 مخطط  –حساب األنتروبي للغازات  –األنتروبي  3  19
T-S. 

 .حساب األنتروبي لألبخرة  3  20
 .حساب األنتروبي للمنظومة ومحیطھا  3  21
 .الكفاءة االدیباتیة  3  22
 .دورة أوتو –دورات الھواء القیاسیة  3  23
 .دورة دیول  –دورة دیزل  3  24
 .دورة رانكن البسیطة  –دورات البخار  3  25
 .دورة رانكن مع تحمیص  3  26

27  3 

التعدیالت المضافة على دورة كارنوت المعكوسة 
دورة  –لتحویلھا الى دورة انضغاط البخار 

مثالیة واسقاطھا على مخطط انضغاط البخار ال
  المحتوى الحراري- الضغط

 دورة انضغاط البخار الفعلیة 3  28

موازنة , معادالت االحتراق العامة: االحتراق 3  29
 معادالت االحتراق

 التحلیل الحجمي والوزني لنواتج االحتراق 3  30
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  7الصفحة   
  

وتشمل ( متطلبات خاصة 
على سبیل المثال ورش 

العمل والدوریات 
والبرمجیات والمواقع 

 )االلكترونیة 

 نعم

( الخدمات االجتماعیة 
وتشمل على سبیل المثال 

محاضرات الضیوف 
والتدریب المھني 

 ) والدراسات المیدانیة 

 نعم

  
 القبول  .13

 او ما یعادلھا ةخریجي الدراسة االعدادی المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
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  1الصفحة   
  

  )التبرید والتكییفقسم ھندسة تقنیات (  موذج وصف المقررن

  

  1لریاضیات   ا:وصف المقرر

  

 ھیئة التعلیم التقني -وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .1

 التبرید والتكییفقسم ھندسة تقنیات  – كلیة النخبة الجامعة المركز/ القسم الجامعي  .2

  1  الریاضیات رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة دراسیة مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

  تامدوام  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

  اسبوع/ساعة 3:نظري )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
 س/ساعة 90:عدد الساعات الدراسیة الكلي

 2019-تشرین االول تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 ))مراجعة البرنامج األكادیمي((مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي 

وتطویر  األساسیة والمتقدمة في التفاضل والتكامل وتطبیقاتها المختلفة لتنمیة دئلمبایتكون هذا المقرر من تصنیف عام ل 
الذهنیة عند حل التمارین وربط المعطیات مع معلوماته للوصول الى حل المسألة واالستفادة منها في المواد العلمیة  قدراته
  .األخرى
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  2الصفحة   
  

 : أھداف المقرر .9

  
الذهنیة عند  وتطویر قدراته األساسیة والمتقدمة في التفاضل والتكامل وتطبیقاتها المختلفة لتنمیة دئتعریف الطالب على المبا

  .وربط المعطیات مع معلوماته للوصول الى حل المسألة واالستفادة منها في المواد العلمیة األخرىحل التمارین 
 
 

 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 : المعرفة والفھم  -أ
مع ترسیخ مبدأ . إعداد كوادر تقنیة ھندسیة لتأمین متطلبات التنمیة من القوى البشریة ذات الكفاءات التقنیة  - 1أ

إنشاء نظام تعلیمي یتمیز بالمرونة والتكیف مع التقنیات الحدیثة ومؤشرات .و  .مشاركة المجتمع في نشر التعلیم
  . ة قني وتحدیثھ بما یتناسب ومتطلبات التنمیتطویر التعلیم الت. لى اإلسھام فياضافة ا.سوق العمل 

  
  لتمكین الطالب معرفة االسس الریاضیة واھم طرقھا   - 2أ
 لتمكین الطالب معرفة تطبیقات ھذه الطرق على اختصاصھ الھندسي  وطرق تحسینھ  -  - 3أ
  - 4أ
 - 5أ
   - 6أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

  والمدرسالمناقشة والحوار بین الطالب  – 1ب
  االسئلة المباشرة واالجوبة – 2ب
التعلم الذاتي عن طریق تعلیم الطالب نفسھ بنفسھ حسب قدراتھ الخاصة ومستویاتھ المعرفیة  – 3ب

  والعقلیة مستجیبا لمیولھ واھتماماتھ بما یحقق تنمیة قدراتھ وتكاملھا
   التعلم التنافسي عن طریق خلق جو المنافسة بین االقران   -4ب
لتمارین واالسئلة الخاصة التدریس المباشر، التعلم من خالل مجموعات ا: طرائق التعلیم والتعلم      

 . المناقشة والحوار,بالمادة
امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، : طرائق التقییم     

  .واجبات بیتیة، امتحانات فصلیة ونھائیة
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  3الصفحة   
  

  مھارات التفكیر -ج
  مع البیانات مھارة ج 1-ج
ویقصد بھا تصنیف المعلومات وتنظیمھا وتقویمھا ، وھي مھارة أساسیة لبناء اإلطار العلمي : ـ التصنیف  2-ج

  .للفرد ، وعندما نصنف األشیاء فإننا نضعھا في مجموعات وفق نظام معین في أذھاننا
  
  .االستخدام الجید لمصادر المعرف3-ج
  .كتابة التقاریر والبحوث 4-ج
  ..إصدار األحكام والتعمیمات على المواقف المختلفة. 5-ج
  مھارة التفكیر الناقد.   6-ج
  اسالیب اتخاذ القرار- 7-ج
  التعلم التعاوني والتنافسي- 8-ج
  
 

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

مع استخدام . ھا أمام الطالب یجعل فھمھا أسھل، ومن خالل عرضالمفاھیم التعلیمیةتبسیط   - 1ج-
كافة الوسائل التي یمكن االستفادة منھا في المساعدة على تحقیق األھداف التعلیمیة  المنشودة 

 .من عملیة التعلم والزیارات العلمیة
 .بین الطالب والعمل الجماعيتنمیة روح التعاون  - 2ج-
التعلیم االلكتروني التي تعتمد على تطبیقات الحاسبات اإللكترونیة وشبكات اإلتصال والوسائط  - 3ج-

 .المھارات والمعارفالمتعددة في نقل 
تشجع التفكیر اإلبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند المتعلمین في جو من الحریة و األمان   - 4ج-

 .یسمح بظھور كل األراء واألفكار
  توظیف قابلیة التدریسي وخبرتھ في ایصال المادة العلمیة للطالب       - 5ج-

تحفیزالطالب على تعلم المبادئ االولیة للبحث تكلیف الطالب باعداد تقاریر عن مادة معینة وبذلك یتم 
  العلمي

 
 طرائق التقییم    

امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، : طرائق التقییم     
 .واجبات بیتیةامتحانات فصلیة ونھائیة،
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  4الصفحة   
  

  

  ).المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  
 .القدرة على استخدام المادة األكادیمیة فى تطبیقات مھنیة  .1د-
تطبیق المعلومات والتدریبات العملیة المتخصصة فى مجال ما بھدف التطویر الناجح فى  .2د-

  .المھنة أو التطویر الذاتى 
ى ، وتشمل القدرة على تطبیق وتحلیل قدرت تعلیمیة وإدراكیة تتضمن التفكیر الناقد واإلبداع .3د-

  .وإعادة بناء وتقییم المعلومات 
    .  زیادة التواصل بین االفراد االمر الذي یسھم في بناء مجتمع التعلم.   4د
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  5الصفحة   
  

 بنیة المقرر .11
األ
س
بو
 ع

الساع
 ات

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
طریقة  المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 طریقة التقییم التعلیم

1 3 

كما ورد في 
  أ-10الفقرة 

 

حل المعادالت . nمحددات من الدرجة  –المحددات وخواصها 
 تطبیقات على المحددات –الخطیة بطریقة كرامر 

التدریس 
المباشر، 
التعلم من 

خالل 
مجموعات 

التمارین 
واالسئلة 
الخاصة 

 .بالمادة

امتحانات 
یومیة، نشاط 

الطالب في 
الصف من 

خالل 
المناقشة، حل 

امثلة على 
ة، السبور

امتحانات 
فصلیة 
 .ونھائیة

2 3  

3 3 
 –العالقات المثلثیة ورسم منحنیات الدوال  –الدوال المثلثیة 

تطبیقات متنوعة على الدوال  –التطبیقات والمعادالت المثلثیة 
 المثلثیة

4 3  

5 3 

العملیات الحسابیة للمتجهات في الفضاء الثنائي  –المتجهات 
الضرب  –مقیاس المتجه  –وحدة المتجهات المتعامدة  –والثالثي 

أیجاد مساحة األشكال بطریقة  –القیاسي واألتجاهي والمساقط 
 تطبیقات میكانیكیة على المتجهات –المتجهات 

6 3  

7 3 
غایة الدوال الجبریة والمثلثیة وغایة  –الغایات  –الدالة والغایة 

 .طبیقات على الغایاتت  -)∞(الدوال عندما تقترب من 
8  3  

9  3 
مشتقات الدوال الجبریة والمثلثیة  –الدوال المركبة  –نظریة المشتقة 
 .  والدوال الضمنیة

10  3  

11  3 
 ىتطبیقات میكانیكیة عل –قاعدة السلسلة  –الدوال القیاسیة 

 .المشتقة 
12  3  
 تطبیقات متنوعة –مشتقة الدوال العكسیة المثلثیة  –الدالة العكسیة  3  13

14  3 
مشتقة  –دوال القطع الزائد  -لدوال اللوغارتمیة واألسیةامشتقة 

العالقات والرسم والمعكوس للدوال  - الدوال الزائدیة ومعكوس الدالة
 تطبیقات فیزیاویة ومیكانیكیة –الزائدیة 

15  3  
16  3  

17  3 
 -التكامل المحدد والتكامل غیر المحدد –نظریة التكامل  –لتكامل 

تكامل الدوال األسیة اللوغاریتمیة  –تكامل الدوال المثلثیة والعكسیة 
التكامل المعتل وقاعدة  –تكامل دوال القطع الزائد والعكسیة  –
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  6الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 المحاضرات النظریة والكتب المنھجیة 

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 
 نعم

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
 نعم

  
 القبول  .13

  االعدادیھ او ما یعادلھا النجاح من المرحلة المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 .لوبیتال 
18  3  
  .التكامل بالتجزئة  -:طرق التكامل  3  19
  .التكامل بطریقة تجزئة الكسور 3  20
  .التكامل بطریقة تعویض الدالة المثلثیة  3  21
  .الخ  ……كمال المربع والفرضیة االتكامل بطریقة  3  22
  .تطبیقات التكامل الفیزیاویة والهندسیة  3  23
  .المساحة تحت منحي وبین منحنیین 3  24
  .طول قوس منحني –الحجوم الدورانیة  3  25
26  3   
  المعادالت التفاضلیة المبسطة.  3  27
28  3  

29  3 
 –المساحة التقریبیة بأستخدام قاعدة شبه المنحرف وسمبسون 

 .تطبیقات  –الطریقة العددیة في التكامل 
30  3  
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  7الصفحة   
  

 30 أكبر عدد من الطلبة 
  

  



  1الصفحة   
  

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

          

  ھیئة التعلیم التقني المؤسسة التعلیمیة .1

  تقنیات التبرید والتكییفھندسة  قسم/ كلیة النخبة الجامعة المركز/ القسم الجامعي  .2

  مبادئ الحاسبة رمز المقرر/ اسم  .3

 استخدامات الحاسوب البرامج التي یدخل فیھا .4

 حضور تام ضور المتاحةأشكال الح .5

 2020- 2019 السنة/ الفصل  .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
  اسبوعیا/ساعة  1:ري نظ

  ساعة اسبوعیا 2:عملي 
 سنة/ساعة  90المجموع 

 2019 تشرین االول  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9
في مختلف  كیفیة االستفادة منھو  اتھوإستخدام اإللكتروني وبالحاستعریف الطالب على        - 1

  .التطبیقات الھندسیة
  

 ))مراجعة البرنامج األكادیمي((مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي 

و     MS-DOSاسبوع في تعلم التعامل مع الحاسوب من خالل دراسة انظمة التشغیل  30یتكون المقرر من  
WINDOWS  وتفاصیلھا وبرامج معالج النصوصWORD  والرسم بالحاسوبPAINT  اسة ودر

  .االنترنیت والفایروسات التي تصیب الحاسوب

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10



  2الصفحة   
  

 المعرفة والفھم  -أ
 اعداد مھندسین تطبیقیین قادرین على التعامل مع الحاسوب وتسخیره للتخصص المطلوب - 1أ
  

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  حلقات نقاشیة – 1ب
  من خالل ایجاد بیئة معرفیة مناسبة التعلم الذاتي  – 2ب
    -  3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 لتعلم الحاسوب المختبرات

 طرائق التقییم      

 امتحانات اسبوعیة،امتحانات فصلیة، تقاریر مختبریة اسبوعیة، االمثلة والمسائل

  مھارات التفكیر -ج
  تحلیل النتائج - 1ج
  التنافس   -2ج
  - 3ج
    - 4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 )المحاضرات، ، المختبرات،( 

 طرائق التقییم    

 امتحانات اسبوعیة، تقاریر مختبریة اسبوعیة، االمثلة والمسائل

  )قابلیة التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقة ب( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  دام الحاسوب استخ -1د
  -3د
    -4د

 بنیة المقرر .11

 األسبوع
مخرجات  الساعات

 التعلم المطلوبة
المساق أو / اسم الوحدة 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع
 ع  ن

امتحانات المحاضرات (: أجیالها ، مكوناتها :تعریفیة بالحاسبات  10كما مذكور في  2 1  1



  3الصفحة   
  

والبرمجیة   Hardwareالمادیة 
Software  

  ).ات النظام  والبرامج التطبیقیة برامجی( 

النظریة، 
المختبرات ا

لدراسة 
  الحاسوب

 

اسبوعیة، 
امتحانات 

فصلیة، 
تقاریر 

  مختبریة 
 

2  1 2  

مفهوم :  MS-DOSنظام التشغیل  .
نظام التشغیل ، اشارة النظام ، االقراص ، 

االدلة ومستویاتها والملفات ،أوامر نظام 
 Internalالداخلیة التشغیل 

commands  والخارجیةExternal 

commands ) االوامر االكثر
  .)استخداماً 

3-12  1 2  

 Internalغیل الداخلیة شأوامر نظام الت

commands:Dir- Del- Time- 
Date- Cls- RD- CD- MD- 
Echo- prompt- run- copy – vol 

– path  
 Externalأوامر نظام التشغیل الخارجیة 

commands  :Edit- tree- xcopy-
format-chkdsk- Disk copy  

13 -27  
  
  
  
  
  

  

1 2  

مفهوم نظام :  Windowsنظام التشغیل 
وندوز ، مزایاه،متطلباته األساسیة ، 

تشغیل النظام ، مكونات الشاشة الرئیسیة 
، مفهوم Desk Topلسطح المكتب 

،أسلوب التعامل مع   Iconاالیقونة 
فعالیات الفأرة ، أهمیة ومكونات شریط 

 Start، االستفادة من Task Barالمهام 
للدخول الى البرامج ، مفهوم المهام 

المحملة ، الخروج من النظام واطفاء 
 ) Shut Down(الحاسبة 

1 2  

مفهوم النافذة ألي برنامج والتعرف على 
أیقونات  مكوناتها الرئیسیة ، التعامل مع

 -My Computer(سطح المكتب مثل 
My Documents – Recycle Bin  

1 2  

 My Computerالتعرف على مكونات 
من حیث األقراص ؟؟، المجلدات والملف 
وكیفیة التعامل مع تهئیة األقراص المرنه 

، نسخ المجلدات والملفات ، االستفادة من 
القص واللصق ، ومعرفة خصائص 

جلدات والملفات ، التعامل األقراص والم
مع سلة المهمالت وكیفیة حذف الملفات 

واسترجاعها من خالل ما توفره سلة 
  .المهمالت في هذا الجانب 

1 2  

االستفادة من برامج لوحة السیطرة 
Control Panel  مثل أیقونةMouse 

وكیفیة تغییر خلفیة  Displayوأیقونة 



  4الصفحة   
  

ة سطح المكتب  والتحكم في حفظ الشاش
وتغییر مظهر قوائم النوافذ وألوانها ، 

 Add – Remove Programأیقونة 
  .في اضافة وحذف البرامج 

1 2  

في تنفیذ البرامج  Runاالستفادة من خیار 
مباشرة وكذلك التحول الى اشارة نظام 

  .والتعامل مع أوامره MS-DOSالتشغیل

1 2  
 Windowاستخدام برامج التسلیة مثل 

Media Player  في تشغیل االفالم.  

1 2  

االستفادة من البرامج االضافیة 
Accessories  مثل االلة الحاسبة

calculator.  

1 2  

في انشاء  paintالتعامل مع برامج الرسم 
وحفظ واسترجاع الرسوم من خالل االوامر 

  .التي یوفرها 

1 2  

  Noteالتعامل مع نافذة المالحظات 

pad  وWordPad  في كتابة النصوص
وحفظها واسترجاعها وطباعتها وتغییر 

  .نمط طباعتها وتنسیقها 

1 2  
التعرف على كیفیة الحصول على 

  .وأسالیبها المختلفة  Helpالمساعدة 

28 -30  1 2  

 Computerمفهوم فیروس الحاسبات 
Viruses  : كیفیة االصابة ، أنواعها

الل ومعالجتها والتعامل معها من خ
 Anti Virusesالبرامج المضادة 

والمتوفرة ضمن بیئة نظام التشغیل وندوز 
.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

           
           
           



  5الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
 رى     أخ 

1- All computer uses, applications and books found in 
college library. 

         2- 
         3-  

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 

 حاسوبمختبر 
 

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
ت الضیوف والتدریب المثال محاضرا

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
 

  

 القبول  .13

 خریج المرحلة االعدادیة فرع العلمي او صناعي المتطلبات السابقة

 مفتوح أقل عدد من الطلبة 

 مفتوح أكبر عدد من الطلبة 
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  )قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف(  موذج وصف المقررن

  

  الورشة :وصف المقرر

  

 ھیئة التعلیم التقني -وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .1

 ھندسة تقنیات التبرید والتكییف -النخبة الجامعةكلیة  المركز/ القسم الجامعي  .2

 الورشة التخصصیة رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة دراسیة غیر مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

 دوام سنوي  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

  اسبوع /3 ساعة عملي )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
 )الدراسیة السنة/ ساعة  90الكلي (

 2019-10- تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 ))مراجعة البرنامج األكادیمي((مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي 

مادة عملیة تشمل مواضیع مختلفة في التدریب على صیانة مكیفات الھواء وأنظمة التبرید  :وصف المادة
 ومتضمنة للمھارات الكھربائیة و المیكانیكیة و اختیار األجزاء المناسبة
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 : أھداف المقرر .9

 تنمیة مھارات تحدید االعطال .1
 تنمیة مھارات اصالح االعطال .2
 تنمیة مھارات صیانة االنظمة .3
4.  
5.  
6.  

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 : المعرفة والفھم  -أ
مع ترسیخ مبدأ . إعداد كوادر تقنیة ھندسیة لتأمین متطلبات التنمیة من القوى البشریة ذات الكفاءات التقنیة  - 1أ

إنشاء نظام تعلیمي یتمیز بالمرونة والتكیف مع التقنیات الحدیثة ومؤشرات .و  .مشاركة المجتمع في نشر التعلیم
تطویر التعلیم .. أھیل لالرتقاء بالمستوى العلمي والمھارياضافة الى اإلسھام في تنشیط التدریب والت.سوق العمل 

و العمل على رفع كفاءة العاملین في أجھزة الدولة ومؤسسات القطاع . التقني وتحدیثھ بما یتناسب ومتطلبات التنمیة 
دة التأھیل العام والخاص والتعاوني وذلك من خالل المساھمة في تنظیم برامج التأھیل والتدریب أثناء الخدمة وإعا

ً بحسب احتیاجات ومتطلبات سوق العمل مما یؤدي الى توطید العالقات مع الجامعات التطبیقیة ومؤسسات . أیضا
واخیرا االنفتاح على المجتمع و تبني دورا ایجابیا . التدریب المھني وغیرھا من الجھات ذات العالقة لتحقیق التكامل 

  فرادفي التدریب و التأھیل و إعادة تأھیل اإل
  

  تحدید نوعیة االنظمة- 2أ
  أنواع موائع التبرید - 3أ
 لحام مختلف أجزاء المنظومة - 4أ
 فحص التسرب - 5أ
 األجزاء الكھربائیة  - 6أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

  المناقشة والحوار بین الطالب والمدرس – 1ب
  االسئلة المباشرة واالجوبة– 2ب
  الجزء العملي للمادةالتعلم الذاتي عن طریق – 3ب
     -4ب
التدریس المباشر، التعلم من خالل مجموعات التمارین واالسئلة الخاصة : طرائق التعلیم والتعلم      

 .بالمادة
امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، : طرائق التقییم     

 .تقییم مباشر خالل الجزء العمليامتحانات فصلیة ونھائیة، 
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  مھارات التفكیر -ج
  مھارة جمع البیانات والمعلومات عن طریق واحدة ، أو أكثر من الحواس الخمس ، 1-ج
ویقصد بھا تصنیف المعلومات وتنظیمھا وتقویمھا ، وھي مھارة أساسیة لبناء اإلطار العلمي : ـ التصنیف  2-ج

  .فإننا نضعھا في مجموعات وفق نظام معین في أذھانناللفرد ، وعندما نصنف األشیاء 
وتعني المقارنة بین األشیاء واألفكار واألحداث وفق أوجھ الشبھ وأوجھ االختالف، والبحث : ـ المقارنة  3-ج

  .عن نقاط االتفاق ، ونقاط االختالف ، ورؤیة ما ھو موجود في أحدھما ، ومفقود في اآلخر 
  .ر المعرفاالستخدام الجید لمصاد4-ج
  .كتابة التقاریر والبحوث 5-ج
  .إصدار األحكام والتعمیمات على المواقف المختلفة. 3
  .كشف العالقة بین األسباب والنتائج. 4
  .تطبیق نتائج المعرفة في مواقف جدیدة. 5
 مھارة التفكیر الناقد. 6

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

مع استخدام . ھا أمام الطالب یجعل فھمھا أسھل، ومن خالل عرضالمفاھیم التعلیمیةتبسیط   - 1ج-
كافة الوسائل التي یمكن االستفادة منھا في المساعدة على تحقیق األھداف التعلیمیة  المنشودة 

 .من عملیة التعلم والزیارات العلمیة
ومنھا . واستخداماتھ المختلفة  كالحاسوبو التكنولوجیة،  الوسائل السمعیة والبصریةاستخدام  - 2ج-

 .الطبیعیة 
 .بین الطالب والعمل الجماعيتنمیة روح التعاون  - 3ج-
التعلیم االلكتروني التي تعتمد على تطبیقات الحاسبات اإللكترونیة وشبكات اإلتصال والوسائط  - 4ج-

 .المتعددة في نقل المھارات والمعارف
تشجع التفكیر اإلبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند المتعلمین في جو من الحریة و األمان   - 5ج-

 .یسمح بظھور كل األراء واألفكار
  .استراتیجیة التعلم الذاتي - 6ج-

 .استراتیجیة التعلم التجریبي في المختبر - 7ج-
 طرائق التقییم    

امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، : طرائق التقییم     
 . امتحانات فصلیة ونھائیة، تقییم مباشر خالل الجزء العملي

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  
 .استخدام المادة األكادیمیة فى تطبیقات مھنیة  القدرة على .1د-
تطبیق المعلومات والتدریبات العملیة المتخصصة فى مجال ما بھدف التطویر الناجح فى  .2د-
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  .المھنة أو التطویر الذاتى 
قدرت تعلیمیة وإدراكیة تتضمن التفكیر الناقد واإلبداعى ، وتشمل القدرة على تطبیق وتحلیل  .3د-

 .المعلومات وإعادة بناء وتقییم 
مھارات التعلم الذاتى ، مھارات االتصال ، مھارات اإلدارة الذاتیة ، مھارات العمل فى فریق ،  .4د-

  .مھارات حل المشكالت  ، كتابة التقاریر 
مھارة إدارة الوقت ،إدارة البیانات والمعارف وتكنولوجیا المعلومات ، وإدارة األفراد وحفزھم  .5د-

 .، والریادة والرؤیة
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 المقرربنیة  .11
األ
س
بو
 ع

الساع
 ات

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
طریقة  المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 طریقة التقییم التعلیم

1 3 

كما ورد 
في الفقرة 

  أ- 10
 

 –السالمة المھنیة في مجال التكییف والتثلیج 
التعرف على العدد  -التعرف على اجزاء الورشة

  –المستخدمھ  في عملیات التثلیج والتكییف 

التدریس 
المباشر، 
التعلم من 

خالل 
مجموعات 

التمارین 
واالسئلة 
الخاصة 

 .بالمادة

امتحانات 
یومیة، نشاط 

الطالب في 
الصف من 

خالل 
 المناقشة، حل

امثلة على 
السبورة، 
امتحانات 

فصلیة 
ونھائیة، تقییم 
مباشر خالل 
 .الجزء العملي

2 3 
التعرف على المنظومات االنضغاطیة لبعض 

التعرف على انواع اجھزة  –االجھزة المنزلیة 
 .القیاس  المستخدمھ في التبرید والتكییف

3 3 

 قطع االنابیب - العمل على االنابیب –انواع االنابیب 
قطع انابیب  –قطع االنابیب الحدیدیة  –النحاسیة 
 –االجراءات المتبعة بعد قطع االنابیب  –االلمنیوم 

توسیع وتفلیج  –حني االنابیب بالطرق المختلفة 
 .االنابیب النحاسیة  

اسالك اللحام المستخدمھ في -اللحام الخاص بالتثلیج  3 4
 لحام االنابیب 

لحام  –قبل اجراء عملیات اللحام  االعمال المتبعة 3 5
 الحدید/ لحام النحاس –الفضھ /النحاس 

ربط االنابیب ذات الوصالت  –اللحام على البارد -– 3 6
 .لحام االلمنیوم –المیكانیكیة

االجزاء الكھربائیة الرئیسیة في الدوائر االنضغاطیة  3 7
 التعرف على انواع مختلفة من الریالي  –

 التعرف على انواع مختلفة من قواطع الوقایھ – 3  8
 التعرف على انواع مختلفة من الثرموستات – 3  9

 –العمل للتعرف على كھربائیات االجھزة المنزلیة . 3  10
 براد الماء -المجمدة - الثالجة العادیة وذات االذابة

 - المكیف الجداري للتبرید والتبرید والتدفئة – 3  11
 )السبلت(الوحدات المنفصلة 

التعرف على انواع الضواغظ المستخدمة  3  12
 تعیین خط السحب والدفع  -بالمنظومات المنزلیة

فتح ضاغط لمنظومة منزلیة والتعرف  –والشحن  3  13
 على اجزاءه الداخلیة وطریقة عملھا واعادة تجمیعھ

التعرف على انواع المكثفات المستخدمة  3  14
 بالمنظومات المنزلیة واعمال فحصھا و صیانتھا
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 البنیة التحتیة  .12

التعرف على انواع المبخرات المستخدمة  3  15
 .بالمنظومات المنزلیة واعمال فحصھا و صیانتھا

التعرف على انواعادوات التمدد المستخدمة  3  16
 بالمنظومات المنزلیة واعمال فحصھا وصیانتھا

 التثلیج بالطرق المختلفةالكشف عن تسرب مائع  3  17

عملیات الشحن والتفریغ وطرد الھواء بالطرق  3  18
 الحدیثة

شحن ثالجھ منزلیة ومجمده ومكیفة  –المختلفة    3  19
 ھواء جداریة

20  3 

 –استعادة الغاز ( شحن الوحدات المنفصلة   –
باستخدام  المعدات ) استعادة الغاز واعادة استخدامھ

استخدامھا كي الیؤثر تسرب الغاز سلبا  التي یلزم
 .على البیئة

 –عملیة تفكیك اجزاء ثالجة او مجمدة منزلیة  3  21
 فحص االجزاء واعادة تجمیعھا 

وفحص التسرب والتفریغ والشحن  وتشغیلھا  3  22
 .وفحص ادائھا

فحص االجزاء  –عملیة تفكیك اجزاء براد ماء  3  23
 واعادة تجمیعھا 

 والشحن وتشغیلھاوفحص التسرب والتفریغ  3  24
 . ادائھاوفحص 

فحص  –عملیة تفكیك اجزاء مكییف ھواء جداري  3  25
 االجزاء واعادة تجمیعھا 

 والشحن وتشغیلھاوفحص التسرب والتفریغ  3  26
 تركیبھ في مكانھ. وفحص ادائھا

فحص  –) سبلت(عملیة تفكیك اجزاء وحدة منفصلة  3  27
 االجزاء واعادة تجمیعھا 

وفحص التسرب والتفریغ والشحن  وتشغیلھا  3  28
 .تركیبھ في مكانھ. وفحص ادائھا

 .تحدید وتحلیل االعطال الجھزة التثلیج المنزلیة 3  29
 .المنزلیة كییفتحدید وتحلیل االعطال الجھزة الت 3  30
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  7الصفحة   
  

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 نعم

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 
 نعم

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
 نعم

  
 القبول  .13

 او مایعادلھا )الفرع العلمي(االعدادیة الدراسھ  المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
  

  



 

 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

/ السنة 
   اسم المقرر رمز المقرر المستوى

 أم اختیاري
المھارات الخاصة  المعرفة والفھم

 مھارات التفكیر بالموضوع

  المھارات العامة والمنقولة
المھارات األخرى ) أو( 

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 مرحلة االولى
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  حقوق االنسان 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √  1 -الریاضیات  

 مرحلة االولى
    √   √ √   √ √    √  تطبیقات الحاسبة 
الرسم الھندسي  

 والصناعي
 

√ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √  

 مرحلة االولى
   √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  المیكانیك 
  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  تكنولوجیا الكھرباء 

 مرحلة االولى
  √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  المعامل 
 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  1 -الدینامیك الحراري 


