
 األكادیمي البرنامجنموذج وصف 

  مقاومة المواد/   ))مراجعة البرنامج األكادیمي((مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي 

  التصمیم المیكانیكي -:المقرروصف 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. رهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة تحقيقها مب

 

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

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

  التصمیم المیكانیكي  رمز المقرر/ سم ا .3

 مادة دراسیة غیر مشتركة  البرامج التي یدخل فیھا .4

  دوام تام   اشكال الحضور المتاحة .5

 2019/2020   السنة/الفصل .6

  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة .7
  ساعة 60= اسبوع ) 30( نظري ) 2(
  ساعة 90= اسبوع ) 30( عملي ) 3(

 سنة/ ساعة ) 150: (المجموع

 2019 تشرین االول تاریخ إعداد الوصف  .8

 المقررأھداف  .9

دراسة مفاھیم التصمیم، المنھجیة، المواصفات القیاسیة، الجمعیات والمنظمات الدولیة ، و الرسومات  .1
 التفصیلیة

 .ایجاد الحجوم القیاسیة لألجزاء المیكانیكیة وعناصر المكائن .2
 ظروف التحمیلتحدید عامل األمان لألجزاء حسب البیئة و .3
 األجھادات المسلطة، األجھادات الممسموح بھا، التشوھات المسموح بھا: حسابات .4
 )البرشام ، البراغي والملحومات(تصمیم انواع مختلفة من وصالت الربط  .5
وناقالت ) األحزمةـ السالسل، القارنات، الخوابیر و التروس(تصمیم عناصر مختلفة من ناقالت القدرة  .6

 )النوابض(القوة 
 تصمیم المحاور الدوارة مع ركائز التثبیت المناسبة والسمحات المطلوبة لھا .7
 .عواملاستخدام جداول المواصفات القیاسیة والمخططات ألیجاد األحجام القیاسیة وال .8
  



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .10

 والفھم  المعرفة-أ
    ائن واألجزاء المیكانیكة وتوصیف استخاماتھاتحدید األنواع الشائعة لعناصر المك  - 1أ
وصف المواد والطرق الشائعة لتشكیل األجزاء المیكانیكة وأجزاء اآلالت وتوضیح كیف أن ھذه  - 2أ

  الطرق تؤثر في اختیار أجزاء اآلالت وأدائھا
 الخ... تحلیل أجزاء اآلالت كیناماتیكیا، العزوم، الحركة، وردود األفعال، الزخم   - 3أ
وظروف التحمیل لألجزاء المیكانیكیة حساب عوامل األمان، عند األحمال المتغیرة، تغیر البیئة،  - 4أ

 .وأجزاء اآلالات
 اختیار او تحدید عناصر قیادة مرنة لتطبیقات معلومة - 5أ
تطبیق منھجیة التصمیم لتحدید حجوم األجزاء الدوارة على اساس المتانة والتشوه النواع مختلفة من  - 6أ

 .ظروف التحمیل
  الخاصة بالموضوع  المھارات- ب 

المیكانیكیة في  فاھیملتكون قادرة على فھم وتحلیل وتحدید المبخلفیة ومھارات تزوید الطالب   - 1ب 
  سیناریوھات نموذجیة التصمیم الھندسي

  تفھم االسس الفیزیاویة لألجزاء المیكانیكیة الشائعة  - 2ب 
  ونات او األجزاء تكوین التصامیم الكبیرةاختیار واستخدام المك  - 3ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      
  ، الكتب المنھجیة 
 ، المحاضرة 
  ، التمارین ، التقاریر 
 أفالم الفیدیو والمحاكات بالحاسوب 

 طرائق التقییم      
 المناقشـة 
 الواجب البیتي 
 االمتحان الموجز 
 االمتحان الفصلي  
  التفكیر مھارات-ج

  تطویر وفھم لفیزیاء األجزاء المیكانیكیة وعناصر اآلالت وكیفیة اثباتھا لقواعدھا التصمیمیةا  - 1ج         
  شرح المفاھیم الفیزیاویة الناجمة من أداء األجزاء المیكانیكیة وعناصر اآلالت   -2ج
النواع مختلفة من  تطبیق منھجیة التصمیم لتحدید حجوم األجزاء الدوارة على اساس المتانة والتشوه  -3ج

 .ظروف التحمیل
 طرائق التعلیم والتعلم     
  ، الكتب المنھجیة 
 ، المحاضرة 
  ، التمارین ، التقاریر 
 أفالم الفیدیو والمحاكاة بالحاسوب 

 



 طرائق التقییم    
 المناقشـة 
 الواجب البیتي 
 االمتحان الموجز 
 االمتحان الفصلي  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  لمھاراتا(والمنقولة  المھارات العامة- د 

  .عواملاستخدام جداول المواصفات القیاسیة والمخططات ألیجاد األحجام القیاسیة وال -1د
  تحدید منھجیة التصمیم حسب متطالبات المشكلة او الحاجة -2د
  الت واستخداماتھاتحدید طرق التشكیل او التصنیع لألجزاء المیكانیكیة وعناصر اآل -3د

  رسم مخططات لمجمعات ومفككات ألجزاء مفردة ومركبة من عناصر واجزاء المكائن -4د   
  

  بنیة المقرر .11

  عدد األسبوع
  الساعات

مخرجات التعلم 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم المساق او الموضوع/اسم الوحدة المطلوبة

  نظري 2 1
  عارض المعلومات المعادن واالجھادات البسیطھ  عملي 3

 مناقشة السبورة البیضاء

  نظري 2 2
 عملي 3

  عارض المعلومات نظریات الفشـل 
 السبورة البیضاء

  مناقشة
 واجب البیتي

  نظري 2 3
 عملي 3

 
  عارض المعلومات التناسب والسماحات

 السبورة البیضاء
  مناقشة

  واجب البیتي
 امتحان موجز

  نظري 2 4
 عملي 3

االحمال المتغیره وتمركز  
 االجھادات 

  عارض المعلومات
 السبورة البیضاء

  واجب البیتي
  تقریر

  نظري 2 5
 عملي 3

  عارض المعلومات الربط بواسطھ اللوالب 
 السبورة البیضاء

  مناقشة
  امتحان موجز

  نظري 2 6
 عملي 3

  عارض المعلومات الربط بواسطھ اللوالب 
 السبورة البیضاء

  مناقشة
 لبیتيواجب ا

  نظري 2 7
 عملي 3

 
  عارض المعلومات الربط بواسطھ البرشـام

 السبورة البیضاء
  مناقشة

  تقریر
  امتحان موجز

  نظري 2 8
 عملي 3

  عارض المعلومات الربط بواسطھ اللحام 
 السبورة البیضاء

  واجب البیتي
  امتحان موجز

  نظري 2 9
 عملي 3

  عارض المعلومات الربط بواسطھ اللحام 
 البیضاءالسبورة 

  مناقشة
 امتحان موجز

  نظري 2 10
 عملي 3

 
  عارض المعلومات تصمیم لوالب القدره

 السبورة البیضاء
  مناقشة

  تقریر
  امتحان موجز

  نظري 2 11
 عملي 3

  عارض المعلومات السرع الحرجة/  تصمیم المحاور 
 السبورة البیضاء

  مناقشة
  واجب البیتي

 



  عدد األسبوع
  الساعات

مخرجات التعلم 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم المساق او الموضوع/اسم الوحدة لمطلوبةا

  نظري 2 12
 عملي 3

  عارض المعلومات القیاس/  تصمیم المحاور 
 السبورة البیضاء

  مناقشة
 واجب البیتي

  نظري 2 13
 عملي 3

 
  عارض المعلومات  الخوابیر 

 السبورة البیضاء
  مناقشة

  تقریر
  امتحان موجز

  نظري 2 14
 مليع 3

 
  عارض المعلومات  القارناتتصمیم 

 السبورة البیضاء
  مناقشة

  واجب البیتي
  امتحان موجز

  نظري 2 15
 عملي 3

  عارض المعلومات تصمیم القارنات 
 السبورة البیضاء

  مناقشة
 واجب البیتي

  نظري 2  16
 عملي 3

 
  عارض المعلومات تصمیم احزمة النقل

 السبورة البیضاء
  مناقشة

  تقریر
  وجزامتحان م

  نظري 2  17
 عملي 3

 
  عارض المعلومات تصمیم السالسل

 السبورة البیضاء
  مناقشة

  واجب البیتي
  امتحان موجز

  نظري 2  18
 عملي 3

  عارض المعلومات تصمیم الركائز المتدحرجھ 
 السبورة البیضاء

  مناقشة
 واجب البیتي

  نظري 2  19
 عملي 3

 
  عارض المعلومات تصمیم الركائز المتدحرجھ

 ة البیضاءالسبور
  مناقشة

  تقریر
  امتحان موجز

  نظري 2  20
 عملي 3

 
  عارض المعلومات تصمیم الركائز االنزالقیة

 السبورة البیضاء
  مناقشة

  واجب البیتي
  امتحان موجز

  نظري 2  21
 عملي 3

 
  عارض المعلومات تصمیم الركائز االنزالقیة

 السبورة البیضاء
  مناقشة

  واجب البیتي
 امتحان موجز

  ينظر 2  22
 عملي 3

  عارض المعلومات تصمیم النوابض 
 السبورة البیضاء

  مناقشة
  واجب البیتي

  نظري 2  23
 عملي 3

 
  عارض المعلومات تصمیم النوابض

 السبورة البیضاء
  مناقشة

  واجب البیتي
  امتحان موجز

  نظري 2  24
 عملي 3

 
  عارض المعلومات تصمیم اوعیھ الضغط

 السبورة البیضاء
  مناقشة

  واجب البیتي
 امتحان موجز

  نظري 2  25
 عملي 3

 
  عارض المعلومات تصمیم اوعیھ الضغط

 السبورة البیضاء
  مناقشة

  تقریر
  امتحان موجز

  نظري 2  26
 عملي 3

مانعات التسرب الستاتكیھ  
 .والداینمیكیھ 

  عارض المعلومات
 السبورة البیضاء

  مناقشة
  واجب البیتي

  امتحان موجز
  نظري 2  27

 عملي 3
ب الستاتكیھ مانعات التسر 

 .والداینمیكیھ 
  عارض المعلومات
 السبورة البیضاء

  مناقشة
 واجب البیتي

  



  عدد األسبوع
  الساعات

مخرجات التعلم 
 طریقة التقییم طریقة التعلیم المساق او الموضوع/اسم الوحدة المطلوبة

  نظري 2  28
 عملي 3

اختیار  التروس / التروس  
 المستقیمة

  عارض المعلومات
 لبیضاءالسبورة ا

  مناقشة
  واجب البیتي

  امتحان موجز
  نظري 2  29

 عملي 3
تصمیم التروس المستقیمة حسب  

AGMA 
  عارض المعلومات
 السبورة البیضاء

  مناقشة
  تقریر

  امتحان موجز
       

  نظري 2  30
 عملي 3

تصمیم التروس المستقیمة حسب  
AGMA 

  عارض المعلومات
 السبورة البیضاء

  مناقشة
  واجب البیتي

 حان موجزامت
  
 

 البنیة التحتیة .12

 القراءات المطلوبة  
 النصوص االساسیة 
 كتب المقرر 
  اخرى 

 Norton, R.L., Machine Design: An Integrated Approach, 
3rd Edition. Prentice-Hall, New Jersey, 2006 

 Peter, R. N. Child, Mechanical Design, 2nd Edition, 
Elsevier, Oxford, 2004  

 Shigley’s Mechanical Engineering Design, Eighth Edition, 
McGraw-Hill, 2006 

وتشمل على ( متطلبات خاصة 
سبیل المثال ورش العمل 

والدوریات والبرامجیات والمواقع 
  )االلكترونیة

  

وتشمل ( الخدمات االجتماعیة 
على سبیل المثال محاضرات 

الضیوف والتدریب المهني 
  ) دانیةوالدراسات المی

  

 

 القبول  .13

 النجاح من المرحلة الثانیة المتطلبات السابقة

  25  اقل عدد من الطلبة

  30  اكبر عدد من الطلبة 
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  1الصفحة   
  

  )قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف(  موذج وصف المقررن

  

   انتقال حرارة: وصف المقرر

  

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

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

  انتقال الحرارة رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة دراسیة غیر مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

  تامدوام  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

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

 2019/  تشرین االول  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

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

  :وصف المادة
انتقال الحرارة بین االوساط المادیة او عبر الفراغ تتم من الوسط االكثر حرارة الى الوسط االقل حرارة  

وبذلك فان طرق انتقال الحرارة . بطریقة االنتشار الحراري في االوساط المادیة او بطریقة االشعاع عبر الفراغ
كما ان انتقال . متمثلة بالمبادالت الحراریة المختلفة ستكون محور ھذه المادة معززة بالتطبیقات الھندسیة
 .الحرارة لتغیر الطور یعتبر محور اخر من محاور دراسة المادة
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  2الصفحة   
  

 : أھداف المقرر .9

 تعریف ماذا نعني بمعدل انتقال الحرارة .1
 توضیح طرق انتقال الحرارة ومقیدات كل واحدة منھا .2
 تمكین الطالب من فھم فیزیائیة انتقال الحرارة في االوساط المختلفة وطرق حسابھا .3
 المختلفة في تطبیق واحد التعریف على تطبیقات كل طریقة على انفراد وكیف تنجمع الطرق .4
 تمكین الطالب من تحسین االداء لكل طریقة والوصول الى االداء المثالي .5
 دراسة سبل انتقال الحرارة في المكثفات والمبخرات  .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
  

  تمكین الطالب من فھم طرق انتقال الحرارة - 2أ
 .تمكین الطالب من فھم ومعرفة المبادىء النظریة والتجریبیة لطرق انتقال الحرارة - 3أ
 تمكین الطالب من فھم تطبیقات كل طریقة من انتقال الحرارة - 4أ
 .تمكین الطالب كیفیة التمییز من تاثیر كل نوع من الطرق على التطبیقات الشاملة االكثر من طریقة - 5أ
 تمكین الطالب من التعرف على التجارب المختبریة لطرق انتقال الحرارة وتطبیقاتھا  - 6أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

  المناقشة والحوار بین الطالب والمدرس – 1ب
  التنافسیة االسئلة المباشرة واالجوبة – 2ب
  التعلم الذاتي عن طریق الجزء العملي للمادة – 3ب
   اداء االختبارات المفاجئة الدوریة  -4ب
لتمارین واالسئلة الخاصة التدریس المباشر، التعلم من خالل مجموعات ا: طرائق التعلیم والتعلم      

 .، العصف الذھنيلمقدمة من الطلبة وعرضھا، والتقاریر الخاصة بالتطبیقات ابالمادة
امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، : طرائق التقییم     

  .امتحانات فصلیة ونھائیة، تقییم مباشر خالل الجزء العمليواجبات بیتیة،
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  مھارات التفكیر -ج
  والمعلومات عن طریق واحدة ، أو أكثر من الحواس الخمس ،مھارة جمع البیانات  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
  .مواقف المختلفةإصدار األحكام والتعمیمات على ال. 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 العمليالواجبات البیتیة، 

  ).الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور ( 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-
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  .المھنة أو التطویر الذاتى 
 قدرت تعلیمیة وإدراكیة تتضمن التفكیر الناقد واإلبداعى ، وتشمل القدرة على تطبیق وتحلیل .3د-

 .وإعادة بناء وتقییم المعلومات 
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-

 .ة والرؤیة، والریاد
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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 

 

  .مقدمة ، طرق انتقال الحرارة، معادلة االتزان الحراري

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 
المعادلة العامة النتقال الحرارة بالتوصیل، انواع الظروف الحدیة 

  .والظروف االبتدائیة

3 3 
التوصیل في حاله المستقره ولبعد واحد خالل مقطع جدار، مع تطبیق 

 .الظروف الحدیة

4 3 
التوصیل في حاله المستقره ولبعد واحد خالل مقطع اسطواني وكروي 

  .مع تطبیق الظروف الحدیة

5 3 
التوصیل في الحالة المستقرة لمقاطع متعددة الطبقات، معامل انتقال 

 .الكليالحرارة 

  .مقاومه التالمس السطحي –السمك الحرج العازل  3 6
 .التوصیل الحراري عبر الزعانف المنتظمة والمتغیرة المقطع 3 7

 .كفاءة الزعنفة، اداء الزعنفة 3  8

 .، التحلیل للسعات المجمعه)التوصیل االنتقالي(الحرارة غیر المستقرة  3  9

 .التوصیل المستقر لبعد واحدالنتقال الحرارة ب التحلیل العددي 3  10

  .بعدینلارة بالتوصیل المستقر التحلیل العددي النتقال الحر  3  11
  ).االنتقالي(التحلیل العددي للتوصیل الحراري غیر المستقر  3  12

13  3 
معادلة (مراجعه لجریان الموائع ) مقدمه(انتقال الحرارة بالحمل 

 ).معادلة الزخم، معادلة الطاقة االستمراریة،

14  3 
نظریة الطبقة المتاخمة للزخم والحرارة، الحل التحلیلي لمعادلة انتقال 

 .الحرارة بالحمل القسري لنوعي الجریان الكتلي والطباقي

  .معادله انتقال الحرارة بالحمل القسري في حاله المستقره ولبعد واحد  3  15

16  3 
درجة الحرارة الظاهریه والمجامیع االبعدیه، المعنى الفیزیائي للمجامیع 

  . الالبعدیة

17  3 
العالقات التجریبیه النتقال الحراره بالحمل القسري للجریان على سطح 

  . مستوي

18  3 
العالقات التجریبیه النتقال الحراره بالحمل القسري للجریان الخارجي 

  .والكراتعلى مجامیع االنابیب 

19  3 
العالقات التجریبیه النتقال الحراره بالحمل القسري للجریان الداخلي 

  .عبر االنابیب والمجاري المغلقة



 Republic of IRAQ    جمھوریة العراق
 Ministry of High Education and  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

Scientific research  
  AL NUKHBA UNIVERSITY  كلیة النخبة الجامعة

  COLLEGE  
 .Refrigeration & Air conditioning Eng  قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف

Dept.  
 
 

  6الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .12

  :المطلوبة  القراءات
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  :المالحظات من المحاضرات، والكتب المنھجیة
Heat Transfer by: Yunus A. Gengel 
Heat Transfer by: J.P. Holman 
 

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 
 على منشورات المواقع االلكترونیةاالطالع 

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
 نعم

  
 القبول  .13

  .نظریة انتقال الحراره بالحمل الحر  3  20
  .العالقات التجریبیة النتقال الحراره بالحمل الحر  3  21
  .أنواع المبادالت الحراریه ) مقدمه ( المبادالت الحراریة  3  22

23  3 
معامل انتقال الحراره الكلي ومعامل االتساخ، المتوسط اللوغارتمي 

  .لفرق درجات الحراره

24  3 
فعالیه المبادل الحراري، تحلیل االداء الحراري لمبادل حراري النواع 

  .الجریان
  .مفاهیم اساسیه –) مقدمه ( االشعاع الحراري  3  25

26  3 
خصائص االشعاع، قانون كرشوف، معامل الشكل، معادلة ستیفن 
  .بولتزمان، التبادل االشعاعي الحراري بین سطحین الجسام سوداء

  .التبادل االشعاعي الحراري بین سطحین الجسام رمادیه 3  27
  .التبادل االشعاعي الحراري بین حاجز االشعاع 3  28

29  3 
حالة الغلیان، غلیان السائل الراكد، منحني وانظمة  انتقال الحرارة في

الغلیان، المعادالت التجریبیة، تحسین نقل الحرارة، غلیان السائل 
  .الجاري

30  3 

انتقال الحرارة في حالة التكثیف، التكثیف غشائي ، انظمة التدفق، 
لسطح عمودي، (المعادالت التجریبیة لنقل الحرارة في تكثیف الغشائي 

لسطح مائل، لسطح افقي، لكرة والسطوانه افقیة، لمجموعة انابیب 
  .  ، التكثیف الغشائي داخل انبوب افقي)افقیة
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  النجاح من المرحلة الثانیة المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
  

  



  1الصفحة   
  

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  ھیئة التعلیم التقني المؤسسة التعلیمیة .1

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

 تحلیالت ھندسیة وعددیة رمز المقرر/ اسم  .3

 التطبیقات الھندسیة بعد التخرج البرامج التي یدخل فیھا .4

 حضور تام أشكال الحضور المتاحة .5

 2020- 2019 السنة/ الفصل  .6

  اسبوعیا/ساعة  3:ري نظ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
 سنة/ساعة  90المجموع 

 2019 تشرین االول  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9
كون الطالب قادرًا على استخدام المقاربات الریاضیة في التطبیقات الهندسیة العملیة في التصمیم أن ی- 1

 .التخطیط والتنفیذ والتحلیل
أن یكون الطالب قادرًا على استخدام البرمجیات الریاضیة الحاسوبیة لحل المسائل الهنسیة بما یضمن - 2

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

المرتبة حل المعادالت التفاضلیة من ل التحلیلیة طرقالالقسم األول یتضمن دراسة  قسمبنیتكون المقرر من  
وبعض التطبیقات الھندسیة التي تستخدم تلك الطرق في  الخطیة والالخطیة األولى والثانیة والمراتب األعلى

 .دالة كاما وتحویالت البالسوكذلك . كما تتضمن دراسة متسلسالت فوریر وتطبیقاتھا في الدوال الدوریة. حلھا
وكذلك . التي یصعب أو یتعذر حلھا بالطرق التحلیلیة تفیما یتضمن القسم الثاني الطرق العددیة لحل المعادال

كما یتضمن دراسة الطرق العددیة للتكامل وكذلك تحریر . یطریقة القروقات المتناھیة حل المعادالت التفاضلیة
 لحل انظمة المعادالت ، مما یمكن من استخدام برامج الحاسوباضافة الى حل المعادالت اآلنیة, المنحنیات
  .لمعقدةالكبیرة وا



  2الصفحة   
  

  .سرعة ودقة اإلنجاز
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 المعرفة والفھم  -أ
  .الطرق الریاضیة في خل المسائل الھندسیةستخدام اعداد مھندسین تطبیقیین قادرین على ا - 1أ
استخدام تكنولوجیا الحاسوب  والبرامجیات الریاضیة الحاسوبیة لحل المسائل الهنسیة بما یضمن   - 2أ

   .سرعة ودقة اإلنجاز
 - 3أ
  - 4أ
  - 5أ
   - 6أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

  حلقات نقاشیة – 1ب
  من خالل ایجاد بیئة معرفیة مناسبة التعلم الذاتي  – 2ب
  .لب على استخدام التفكیر المنطقي الریاضي في التطبیقات الھندسیة والتكنولوجیةتدریب الطا -  3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 )النظریة المحاضرات( 

 طرائق التقییم      

 االمثلة والمسائل، واجبات منزلیةامتحانات اسبوعیة،امتحانات فصلیة، 

  مھارات التفكیر -ج
  .التحلیل المنطقي الریاضي للمسائل الھندسیة - 1ج
االقتصاد في الوقت والموارد المادیة والبشریة وتقلیل ھامش الخطأ  والمخاطر والتجارب غیر  - 2ج

  . الضروریة، بما یضمن أفضل انجاز وبأسرع وقت
  - 3ج
     - 4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 )المحاضرات( 

 طرائق التقییم    

 یة، االمثلة والمسائلات اسبوعیة، واجبات منزلامتحان



  3الصفحة   
  

  

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  .لم على استخدام التفكیر الریاضي المنطقيالتع -1د
  .استخدام برامج الحاسوب الریاضیة لحل المسائل -2د
  -3د
    -4د



  4الصفحة   
  

 بنیة المقرر .11

 األسبوع
مخرجات  الساعات

 التعلم المطلوبة
المساق أو / اسم الوحدة 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع
 ع  ن

 10كما مذكور في  0 30  10- 1

المعادالت التفاضلیة من المرتبة 
  .االولى 

على المعادالت تطبیقات 
  .التفاضلیة من المرتبة االولى 
حاالت خاصة من معادالت 

  .المرتبة االولى 
خطیة من المرتبة الثانیة 

  .معامالت ثابتة 
تطبیقات على المعادالت من 

المرتبة الثانیة المتجانسة وغیر 
  .المتجانسة 

خطیة من المراتب العلیا 
  .بمعامالت ثابتة 

تطبیقات على المعادالت من 
  .المراتب العلیا 
  .عوامل التكامل

المحاضرات (
  )النظریة

 

امتحانات 
اسبوعیة، 
امتحانات 

فصلیة، 
واجبات 

 منزلیة
االمثلة 

  والمسائل
 

8 -9  6      

متسلسالت فوریر للدوال الدوریة 
.  

  .الدوال الزوجیة والدوال الفردیة 
تطبیقات على متسلسالت فوریر 

.  

    

10  2      
حل التكامالت  –دالة كاما 

      .بطریقة دالة كاما 

14-11 12      

  .التحویل بطریقة البالس 
معكوس التحویل بطریقة البالس 

.  
  .تطبیقات 

  .حل المعادالت بطریقة البالس 
حل المعادالت التفاضلیة 

    



  5الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1-Richard Bronson and Gabrielb. Costa,  Schaum's 
Outline of Differential Equations 3rd ed.  2006. 
2- C. Ray Wylie, Advanced Engineering Mathematics, 4th ed. 
1975 
3- 

تطبیقات هندسیة  –الجزئیة 
  . ومیكانیكیة 

15  3      
  .حل المعادالت الالخطیة 

      .البسیططریقة التكرار 

16 -17  6      
  .رافسون  –طریقة نیوتن 

      .الفروقات المحددة 

18 -19  6      
  .االستكمال 

      .طریقة الكرانج

      .حل المعادالت الخطیة االنیة       3  20

21  3      
  .الطرق المباشرة 

      .الطرق غیر المباشرة

22  3      

التكامل العددي ، القوانین 
  .االساسیة 

القوانین التكامل العددي ، 
  .المركبة 

    

23  3      

حلول المعادالت التفاضلیة 
  .الجزئیة 

  .طریقة فصل المتغیرات 
    

      .تطبیقات       3  24

25  3      
  .تحریر المنحنیات

      .طریقة نیوتن 

26  3      
حل المعادالت التفاضلیة 

      .االعتیادیة 

      .كوتا  –طریقة رنج       3  27
      .طریقة متسلسالت القوة       3  28

      .المعادالت االسیة       3  29
      .طریقة فروبینوس      3  30



  6الصفحة   
  

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 

البرمجیات الریاضیة والمواقع اإللكترونیة الخاصة بالتطبیقات 
  .الریاضیة

 

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
 

  

 القبول  .13

 خریج المرحلة االعدادیة فرع العلمي او صناعي المتطلبات السابقة

 مفتوح أقل عدد من الطلبة 

 مفتوح أكبر عدد من الطلبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1الصفحة   
  

  موذج وصف المقررن

  

  )3(تطبیقات الحاسبة  -:وصف المقرر

  

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

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

 )3(تطبیقات الحاسبة  رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة دراسیة مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

 تام دوام أشكال الحضور المتاحة .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
 رسم وتصیم مختلف األجزاء المیكانیكیة األكثر شیوعا في الصناعات المیكانیكیةأن یكون الطالب قادرا - 1
استخدام البرمجیات لتوصیف األجزاء المیكانیكیة واألنتقال من الحسابات الورقیة ان یكون الطالب قادرا - 2

  العملیات الحاسوبیة السریعة ومقارنة النتائج من حیث الدقة والسرعةالمطولة الى 
 

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

, األجزاء المیكانیكیة ورسم طرائق التقلیدیة لتصمیمالالتعرف على األول یوضح , جزئینیتكون المقرر من  
اما الجزء الثاني فیركز على التعامل مع الحاسوب للرسم والتصمیم ضمن المواصفات العالمیة الحاكمة في 

  الصناعة

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10



  2الصفحة   
  

  

 المعرفة والفھم  -أ
استخدام الحاسوب  بالتصمیم والعمل اعداد مھندسین تطبیقیین قادرین على التعرف على الفرق بین  - 1أ

  الورقي
  الخطوات والطرق الصحیحة واألقصر للوصول الى نتائج مناسبةالتعرف على  - 2أ
 التعامل مع كتب المواصفات العالمیة ولمختلف الدول - 3أ
 ت العالمیةتحدید مدى مطابقة التصمایم بالمنتجا - 4أ
  - 5أ
   - 6أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

  حلقات نقاشیة – 1ب
  من خالل ایجاد بیئة معرفیة مناسبة التعلم الذاتي  – 2ب
  األجزاء المیكانیكیةوتدریب الطالب على االطالع على   -  3ب
     -4ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

 )ومختبرات الحاسوب، النظریة المحاضرات( 

 طرائق التقییم      

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

  مھارات التفكیر -ج
  تحلیل النتائج - 1ج
  تجمیع ورسم المخططات لدراسة التباین في التائج- 2ج
  التنافس الیجاد افضل الخصائص وافضل تطبیق لھا- 3ج
  ایجاد الخواص  ومدى مالئمتھا للظروف الخارجیة   - 4ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

 )المحاضرات، الورش، المختبرات،( 

 طرائق التقییم    

 امتحانات اسبوعیة، تقاریر مختبریة اسبوعیة، االمثلة والمسائل

  ).التوظیف والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  التعلم على استخدام االجھزة المختبریة -1د
  استخدام الحاسوب لتحلیل النتائج -2د
  -3د
    -4د



  3الصفحة   
  

 بنیة المقرر .11

 األسبوع
مخرجات  الساعات

 التعلم المطلوبة
المساق أو / اسم الوحدة 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع
 ع  ن

 10كما مذكور في  2 1  1
التعرف على بیئة عمل البرنامج والمكونات 

  AutoCADالمختلفة لشاشة 

المحاضرات (
النظریة، 

الورش اللحام 
والخراطة، 
المختبرات 

لدراسة 
الخواص 
  المیكانیكیة

 

امتحانات 
اسبوعیة، 
امتحانات 

فصلیة، 
تقاریر 

مختبریة 
اسبوعیة، 

االمثلة 
  والمسائل

 

2  1 2  

اعداد ورقة الرسم ، فتح ملف جدید ، حدود 
، الشبكة  unitsوحدات الرسم  limits ,الرسم 
grid  القفز ،snap  الخزن،save, save as   

التعرف على أوامر الرسم المختلفة                             2 1  3
Point , line , arc , circle ,pline , 

multiline …etc  4  1 2  

5  1 2  

التعرف على أوامر التعدیل                                        2 1  6
Editing , mirror , offset , copy , 

move …etc  7  1 2  

8  1 2  

  الرسم الدقیق  2 1  9

  أضافة األبعاد  2 1  10

  Hatch، القطاعات  Textأضافة النصوص   2 1  11
  التحكم بمواصفات الرسم  2 1  12

  الكتل والتوصیفات  2 1  13

  مدخل الى الرسم ثالثي األبعاد  2 1  14
  أنشاء سطوح ثالثیة االبعاد  2 1  16- 15

17  1 2  

  اجسام ثالثیة االبعاد انشاء  2 1  18

مقدمة عن :   Mat labنظام البرمجة بتطبیق   2 1  19
في التخصصات  Mat labاهمیة التطبیق 

الهندسیة وأنواع الملفات التي یتضمنها العمل 
  وأسلوب التشغیل

20  1 2  

21  1 2  

22  1 2  

23 -24  

1 

2  

 ,if…else …endifایعازات السیطرة 
select case 

 -forحلقات التكرار 
next,…Dowhile…end  

25 -26  

1 

2  

مع  Mat lab اسلوب كتابة البرنامج بتطبیق 
بعض االمثلة عن التعابیر الریاضیة  ایعازات 

 displayوایعازات االخراج    Inputاالدخال 
( ) , fprint ( )    

27 -28  

1 

2  

 ,if…else …endifایعازات السیطرة 
select case 

 -forحلقات التكرار 
next,…Dowhile…end  

29 -30  

1 

2  

المعالجات الریاضیة على المصفوفات ومنها 
multiplication,eigen value , eigen  

vector , determent, inverse , 
transpose  حل بعض النماذج الهندسیة

باالعتماد ) التحلیالت الهندسیة ( والریاضیة 
 .على المعالجات السابقة 



  4الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتب التصمیم المیكانیكي والرسم الھندسي -1
2- 
3-web site for ASTM standardizes  

المثال وتشمل على سبیل ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 

 خمرت احلاسوب
 

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
 نعم

  

 القبول  .13

 النجاح من المرحلة الثانیة المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في )   functions( الدوال الجاهزة 
  .الریاضیات والتخصصات األخرى 
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  1الصفحة   
  

  )قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف(  موذج وصف المقررن

  

  2تبرید وتكییف المادة : 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

 2تبرید وتكییف  رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة دراسیة غیر مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

  تامدوام  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

 ساعة عملي  2 ساعات نظري مع  2  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
 )سنة/ساعة 120الكلي (

 2019 تشرین االول  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

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

صیفا و شتاءا من خالل حسابات حمل التدفئة وحمل التبرید  تخمین األحمال الحراریة في مجال التكییف تعریف الطالب على        :وصف المادة
وكذلك التعرف على طرق تصمیم مجاري الهواء  واختیار كافة األنابیب والملحقات الخاصة وربطها والتعرف على أجهزة السیطرة الخاصة بتلك 

  غذیة وتصامیم المخازن المبردة و المجمدةالمجموعات ودراسة الطرق الكفیلة بحفظ األ
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  2الصفحة   
  

 : أھداف المقرر .9

 القدرة على تخمین األحمال الحراریة .1
 القدرة على تصمیم شبكات مجاري الھواء و الماء .2
 القدرة على حساب وتصمیم المخازن المبردة و المجمدة و الحفاظ على االغذیة .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
  

   - 2أ
  - 3أ
 - 4أ
 - 5أ
   - 6أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

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

  مھارات التفكیر -ج
  واحدة ، أو أكثر من الحواس الخمس ،مھارة جمع البیانات والمعلومات عن طریق  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
ألفكار واألحداث وفق أوجھ الشبھ وأوجھ االختالف، والبحث وتعني المقارنة بین األشیاء وا: 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
  .العالقة بین األسباب والنتائجكشف . 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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  4الصفحة   
  

  

  .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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  5الصفحة   
  

 بنیة المقرر .11
األ
س
بو
 ع

الساع
 ات

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
طریقة  المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 طریقة التقییم التعلیم

1 
2  

كما ورد في 
  أ-10الفقرة 

 

المسح الموقعي للحیز المكیف، العالقة بین الكسب الحراري و حمل 
 التبرید،

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-
4 

2  

صیفا و شتاءا، حساب  تعیین الظروف الداخلیة و الخارجیة المحلیة،
المفقودة من االبواب و الشبابیك، الحرارة المفقودة الحرارة ( حمل التدفئة

، الحرارة المفقودة )الجدران، السقوف، االرضیات( من تراكیب البنایة
طریقة تغیر الهواء لكل ( من اسس االبنیة، الحرارة المفقودة بالتهویة

، )ساعة، طریقة الحجم للشخص الواحد، طریقة الحجم لكل متر مربع
، الحمل الحراري )طریقة الشقوق( بب ترشح الهواءالحرارة المفقودة بس

 )الكلي
5 

2  
الحرارة الناتجة بسبب مرور اشعة الشمس خالل الزجاج، ( حمل التبرید

الحرارة المنتقلة عبر الزجاج، الحرارة المنتقلة خالل الجدار، و 
  )السقوف، طریقة فرق درجات الحرارة المكافئ

6-
7 

2  

الحرارة المنتقلة خالل القواطع، الحرارة المتولدة بسبب االسخاص، 
المعدالت االیضیة لالشخاص، الحرارة المتولدة بسبب االنارة، الحرارة 
المتولدة بسبب المحركات الكهربائیة و المعدات ، الحرارة المفقودة 

 بسبب التهویة، الحرارة المفقودة بسبب تسرب الهواء     
8 

2  
الحراري الكلي للغرفة، الحمل الحراري الكلي للبنایة، معامل  الحمل

 المرور الجانبي، استخراج درجة حرارة ملف التبرید

9-
11 2  

العملیات المصردیة التطبیقیة، التبرید و ازالة الرطوبة، التبرید و ازالة 
الرطوبة عند وجود حمل حراري كامن عالي، التبرید و الترطیب،  

 .التبخیري لالنظمة المنفصلة، التسخین و الترطیب برش الماءالتبرید 
12 

2  

خسائر الضغط في المجاري المستقیمة، خسائر ( مجاري الهواء
الضغط في مجاري الهواء المستطبلة، خسائر الضغط في تراكیب 

التوسع المفاجئ، التقلص المفاجئ، الفروع و ماخذ ( مجاري الهواء
 ))الهواء

13 

2  
تصمیم مجاري الهواء، التعرف على طرق تصمیم مجاري الهواء، 
االعتماد على طریقة ثبوت خسائر الضغط، اتزان منظومة مجاري 

 الهواء
14
-
15  

2  
خصائص مراوح الطرد انواع المراوح، اختیار المراوح، ( المراوح

، توزیع الهواء في الغرف، اختیار مخارج )المركزي، قانون المراوح
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  6الصفحة   
  

  في الغرف، ناشرات الهواء، شبابیك الهواء، منافذ الهواء الراجعالهواء 
16
-
17  2  

تصمیم انابیب الماء، خسائر الضغط في االنابیب المستقیمة، خسائر 
الضغط في وصالت انابیب الماء، انابیب وسیط التبریدن تصمیم 

  شبكة انابیب الماء
18
-
19  

2  
اختیار المضخات، تصمیم انواع المضخات، مواصفات المضخات، 

  شبكة توزیع الماء، تصمیم خزان التمدد

 المخازن المبردة-التجمید  2 
20 

2  
نقطه االنجماد , المواصفات الحراریة لمكونات الطعام، محتوى الماء

  الكثافة و الحرارة النوعیة االبتدائیة، كسر الثلج،
21 

2  
الموصلیة الحراریة، طریقة الطعام غیر المنجمد، الطعام المنجمد، 

  التوازي، حرارة التنفس، معامل انتقال الحراره للسطح
  وقت انجماد و تبرید الطعام  2  22
23  

2  
تخمین وقت تبرید الطعام اعتمادا على معامل انتقال الحرارة البعدي، 

  طریقة تخمین وقت االنجماد
  معادلة بالنك لتخمین وقت االنجماد  2  24
25
-
26  2  

مصدر االمراض " التجمید و  االمراض التي تصیب الطعام
البیولوجیة، تمو المایكوربات، متطلبات النمو الحرج ، للمیكروبات، 

  ،  HACCPالسیطرة على تمو المیكروبات الدقیقة، طریقة   
27
-
29  2  

حمل النقل، حمل ترشح الهواء، حمل المعدات المرافقة، معامل 
اساس ، التجمید الكلي، اسس تصمیم المخازن المجمدةاالمان، حمل 

  حساب الحجم، تصمیم  بناء المخزن،  متطلبات الخزن الخاص
30  

2  

طرق البناء، تحدید الفضاء، معالجة تسرب الهواء و البخار من روابط 
االبنیة، تركیب االرضیة، تحضیر السطوح، السقوف الثانویة، سحب 

التجمید، وحدة المروحة و الملف، اختیار الماء من االرضیة، انظمة 
  الصمامات، موقع الصمامات، تصمیم االنظمة، المجمدات
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 البنیة التحتیة  .12

  :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

 النجاح من المرحلة الثانیة المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

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

  

  رسم انظمة التبرید والتكییف: وصف المقرر

  

 التعلیم التقنيھیئة  -وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .1

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

 رسم انظمة التبرید والتكییف رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة دراسیة غیر مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

  تامدوام  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

  ساعة عملي 4   )الكلي(الساعات الدراسیة عدد  .7
 )سنة/ساعة 120الكلي (

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

 وصف المادة
ساعات اسبوعیا في مختبر الحاسبة ویتم نطبیقھ باستخدام  4جزء عملي فقط یعطى بواقع تتكون المادة من 
حیث ترسم كل مفردات رسم انظمة التبرید والتكییف باستخدام االیعازات واالوامر من . برنامج االوتوكاد
  .برنامج االوتوكاد
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 2019 تشرین االول  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 : أھداف المقرر .9

 .تعریف الطالب على قراءة ورسم المخططات المعماریة والمقاطع للمباني المختلفة .1
 .تعریف الطالب على طرق رسم مجاري الھواء حسب المواصفات .2
 .الطالب على رسم مخططات انابیب الماء لالجھزة ومنظومات تكییف الھواء المختلفةتعریف  .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
  

   - 2أ
  - 3أ
 - 4أ
 - 5أ
   - 6أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

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

 .بالمادة
، امتحانات رسم تمارین في المحاضرة، المختبرامتحانات یومیة، نشاط الطالب في : طرائق التقییم     

  .فصلیة ونھائیة، تقییم مباشر خالل الجزء العملي
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  3الصفحة   
  

  مھارات التفكیر -ج
  أكثر من الحواس الخمس ،مھارة جمع البیانات والمعلومات عن طریق واحدة ، أو  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
حداث وفق أوجھ الشبھ وأوجھ االختالف، والبحث وتعني المقارنة بین األشیاء واألفكار واأل: 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
  .األسباب والنتائج كشف العالقة بین. 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-

 .لمعلومات وإعادة بناء وتقییم ا
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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 المقرر بنیة .11
األ
س
بو
 ع

الساع
 ات

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
طریقة  المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 طریقة التقییم التعلیم

1 4 

كما ورد في 
  أ-10الفقرة 

 

رسم الخارطھ المعماریة بخط مزدوج كاملة 
 وتوزیع فتحات التھویة علیھا

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

رسم مجاري الھواء على بنایة معماریة بخط  4 2
 منفرد

 رسم المخططات التشغیلیة لمجاري الھواء 4 3
4 4 =         =          =     =             = 
5 4 =         =          =     =             = 
 رسم المخططات التشغیلیة لفتحات توزیع الھواء  4 6

رسم بنایة موضوع علیھا مجاري الھواء بخط  4 7
 مزدوج

8  4 
رسم بنایة موضوع علیھا شبكة مجاري الھواء 

مزدوج وفتحات التھویة والتفاصیل بخط بخط 
 مزدوج

9  4 =         =          =     =             = 

رسم المخططات التشغیلیة لالنابیب وملحقاتھا  4  10
 وخزان التمدد

11  4 =         =          =     =             = 

12  4 
والمعدات رسم غرفھ المكائن وتوزیع االجھزة 

علیھا وربطھا باالنابیب مع كافة الملحقات الالزمة 
 )خط مفرد(

13  4 =         =          =     =             = 

ماء , ھواء ماء,ھواء كلي(رسم منظومات التكییف  4  14
 )تمدد مباشر, كلي

15  4 =         =          =     =             = 

 ,window type(المخططات التفصیلیة ل رسم  4  16
split Unit,….(  

17  4 =         =          =     =             = 

 ,package Unit( رسم المخططات التفصیلیة ل 4  18
Fan Coil,….( 

19  4  =         =          =     =             =  
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 البنیة التحتیة  .12

  :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

 النجاح من المرحلة الثانیة المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
  

 ,Exhaust Fan( رسم المخططات التفصیلیة ل 4  20
Centrifugal Fan,….( 

رسم مخطط تفصیلي لمضخات الماء المستخدمة  4  21
 في اعمال التبرید

22  4 =         =          =     =             = 
23  4 =         =          =     =             = 
 )مثلجات الماء( رسم المخططات التفصیلیة ل  4  24
 )ابراج التبرید( رسم المخططات التفصیلیة ل  4  25
 )دافعات الھواء( رسم المخططات التفصیلیة ل  4  26
 مشروع متكامل یشمل جمیع المفردات اعاله 4  27
28  4 =         =          =     =             = 
29  4 =         =          =     =             = 
30  4 =         =          =     =             = 
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  )قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف(  موذج وصف المقررن

  

  ثالثةالمرحلة ال/ صیانة اجھزة تكییف و تبرید :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

 صیانة اجھزة التكییف و التبرید رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة دراسیة غیر مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

  تامدوام  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

 اسبوع/3 ساعة عملي        اسبوع/1ساعات نظري    )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
 )سنة/ساعة 120الكلي (

 2019 تشرین االول تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

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

استراتیجبة على  المقرر من جزئین الجزء االول خاص بالجانب النظري و الذي یشتملیتكون  :وصف المادة
) و صیانتھا/استخداماتھا/انواعھا(الصیانة في منظومات التثلیج و التكییف و تصنیف اجھزة التكییف و التبرید 

ال المیكانیكیة و و طرق تنصیب و فحص و تشغیل اجھزة التبرید بانواعھا و دراسة كیفیة تحدید االعط
الكھربائیة لكافة اجزاء و مكونات منظومة التكییف المركزیة و دراسة كافة الملحقات المیكانیكیة و الكھربائیة 

مع دراسة تنظیم عقود الصیانة و تنظیم ) تفكیكھا و تركیبھا/صیانتھا/اغراضھا/انواعھا(الجھزة التبرید 
صیانة كافة كیفیة بالجانب العملي و یشتمل على  الجزء الثاني خاصاما .الكشوفات التخمینیة العمال الصیانة 

و اجھزة تبرید السیارات و باستخدام مكونات الكھربائیة و المیكانیكیة لمنظومة تبرید تجاریة الجزاء و الا
 .المعدات الحدیثة عدیمة التاثیر على البیئة واجراء زیارات علمیة موقعیة 
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 : أھداف المقرر .9

التجاریة و معدات تعریف الطالب الخبرات الضروریة لتشغیل و صیانة اجھزة التبرید و التكییف  .1
باستخدام المعدات الحدیثة عدیمة التاثیر على البیئة من خالل المادة العلمیة النظریة  تبرید السیارات

 التي تخدم الجانب العملي مع التاكید على اعتماد االسس العلمیة للصیانة الوقائیة
ال المیكانیكیة و الكھربائیة و تعوید الطالب باعتماد التحلیل العلمي للصیانة و تحدید و تحلیل االعط .2

 طرق تصلیحھا و صیانتھا

 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
  

  المكونات المیكانیكیة و الكھربائیة الجھزة التبرید و انواعھاتمكین الطالب لمعرفة و فھم كافة  - 2أ
 صیانة اجھزة التبرید بانواعھاتمكین الطالب لمعرفة و فھم التطبییقات العملیة ل  - 3أ
  التكییف بانواعھاصیانة اجھزة التبرید و تمكین الطالب لمعرفة و فھم المبادئ النظریة لكیفیة  - 4أ

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

واالسئلة الخاصة التدریس المباشر، التعلم من خالل مجموعات التمارین : 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
  من الحواس الخمس ،مھارة جمع البیانات والمعلومات عن طریق واحدة ، أو أكثر  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
وفق أوجھ الشبھ وأوجھ االختالف، والبحث وتعني المقارنة بین األشیاء واألفكار واألحداث : ـ المقارنة  3-ج

  .عن نقاط االتفاق ، ونقاط االختالف ، ورؤیة ما ھو موجود في أحدھما ، ومفقود في اآلخر 
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  .االستخدام الجید لمصادر المعرف4-ج
  .كتابة التقاریر والبحوث 5-ج
  .إصدار األحكام والتعمیمات على المواقف المختلفة. 3
  .األسباب والنتائجكشف العالقة بین . 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-
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-

 .المختبراستراتیجیة التعلم التجریبي في  - 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

  ).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-
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 .، والریادة والرؤیة
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 بنیة المقرر .11

 األسبوع
مخرجات  الساعات

 التعلم المطلوبة
المساق أو / اسم الوحدة 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع
 ع  ن

 10كما مذكور في   1 1
استراتیجیة الصیانة في منظومات التثلیج 

  والتكییف

المحاضرات (
النظریة، 

الورش اللحام 
والخراطة، 
المختبرات 

لدراسة 
الخواص 
  المیكانیكیة

 

امتحانات 
اسبوعیة، 
امتحانات 

فصلیة، 
تقاریر 

مختبریة 
اسبوعیة، 

االمثلة 
  والمسائل

 

2-3 1   

تصنیف اجهزة التبرید والتكییف واجهزة 
انواعها، استخداماتها،  –تثلیج الماء 

صیانتها، السیطرة، اجزاءها المیكانیكیة 
 والكهربائیة

4 1   

فحص وتشغیل اجهزة التبرید، الفحص قبل 
وبعد التنصیب، تحدید نقاط التفتیش، 
فحص مصادر الكهرباء، فحص االجزاء 
المیكانیكیة والكهربائیة وفحص التسرب، 

  فحص االداء اثناء التشغیل

5-6 1   

تنصیب اجهزة التبرید والتكییف واجهزة 
تثلیج الماء، طرق التنصیب وربطها 
كهربائیا ومیكانیكیا، اختیار االماكن 
المناسبة، تركیب االنابیب والعوازل، طرد 
الهواء، التفریغ والشحن، دراسة المشاكل 

 .المتعلقة بتنصیب اجهزة التبرید

7-8  1   

رسمه وتحدید كافة  –دراسة مخطط مویر 
النقاط الالزمة ودراسة كیفیة تحدید 
االعطال المتوقعة للمنظومات المركزیة 

  .بموجبه، ودراسة الحاالت الشائعة

9-10 1   
دراسة كیفیة تحدید االعطال المیكانیكیة 

 الجهزة التبرید وتثلیج الماء

11-12 1   
دراسة كیفیة تحدید االعطال الكهربائیة 

 التبرید وتثلیج الماءالجهزة 

13-14 1   

_ منظومة التبرید المركزیة التقلیدیة 
اجزائها، میزاتها، نصبها، ربطها، تشغیلها، 

 صیانتها، ومنظومة السیطرة

15-16  1   

انواعها، استخداماتها،  –الضواغط 
صیانتها، تفكیكها وتركیبها، تبدیل االجزاء 

  .التالفة فیها، فحصها وتشغیلها
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17-18  1   

انواعها،  –المبخرات وغاالت الهواء 
استخداماتها، صیانتها، تفكیكها وتركیبها، 

  فحصها، ربطها

19-20  1   

انواعها، استخداماتها،  –المكثفات 
صیانتها، تفكیكها وتركیبها، فحصها 

  .وتشغیلها

21-22  1   

انواعها، استخداماتها،  –ابراج التبرید 
اجزائها، تفكیكها وتركیبها، فحصها 

  .وتشغیلها والسیطرة علیها

23  1   
انواعها، استخداماتها،  –اجهزة التمدد 

  صیانتها

24  1   

 –الملحقات المیكانیكیة الجهزة التبرید 
انواعها، اغراضها، صیانتها، تفكیكها 

  وتركیبها، ربطها وفحصها 

25  1   
انواعها، استخداماتها، صیانتها،  –المراوح 

  تفكیكها وتركیبها

26  1   
انواعها، استخداماتها،  –المضخات 

  صیانتها، تفكیكها وتركیبها

27-28  1   
تنظیف اجزاء منظومات التكییف 

  باستخدام المواد الكیماویة

29  1   

صیانة اجهزة (تنظیم عقود الصیانة 
التبرید  ومعدات واجزاء منظومات

  )المركزیة

30  1   

جداول (تنظیم الكشوفات التخمینیة 
العمال صیانة اجهزة التكییف ) الكمیات
  والتبرید

  الجزء العملي      
  

  

1-2  3  

تفكیك منظومة تجاریة للتعرف على 
االجزاء االساسیة والملحقات وعزل كل 

 .جزء منها عن االجزاء االخرى
  

3-5  3  

تجفیت ضاغط من خالل تفكیك ضاغط 
ترددي نصف مغلق لمنظومة تجاریة، 
والتعرف على االجزاء ووظائفها وطریقة 
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فحصها ومن ثم تجمع اجزاء الضاغط 
وفحصه واتخاذ كافة االجراءات من اجل 

  التشغیل وفحص االداء

6  3  

صیانة مكثف مبرد بالهواء لمنظومة 
–تجاریة وفحصه من التسرب والمعالجة 

تنظیف من الداخل والخارج وتمشیط 
كما یشمل العمل كل ما یتعلق  –الزعانف 

 .بالمراوح الخاصة بالمكثف

7  3  

صیانة مكثف مبرد بالماء لمنظومة تجاریة 
تنظیف –وفحصه من التسرب والمعالجة 

ویشمل العمل  من الداخل والخارج
التنظیف المیكانیكي و الكیمیائي  وكذلك 

  .المضخة واالنابیب الخاصة بالمكثف

8  3  

صیانة مبخر لمنظومة تجاریة وفحصه 
تنظیف من –من التسرب والمعالجة 

كما  –الداخل والخارج وتمشیط الزعانف 
یشمل العمل كل ما یتعلق بالمراوح 

 .الخاصة بالمبخر

9  3  

االنواع المختلفة (صمام التمدد تفكیك 
وفحصه ) المستخدمة بالمنظومات التجاریة

 ومعایرته وتنظیفه

10   3   

صیانة الملحقات المیكانیكیة للمنظومة 
فاصل الزیت، الجامع، خزان (التجاریة 

السائل، الفالتر، الصمامات، االنابیب، 
 ....)الخ 

  

11   3  

 صیانة الملحقات الكهربائیة للمنظومة
مكونات دائرتي القدرة ( التجاریة وفحصها 

  )والسیطرة

  

12   3  
تجمیع االجزاء المیكانیكیة لمنظومة 

  تجاریة بعد اختیار االجزاء

13   3  
ربط التوصیالت الكهربائیة لدائرتي القدرة 

  .والسیطرة وفحص التوصیالت

14   3  

اجراء عملیة فحص التسرب وضافة الزیت 
التفریغ والشحن للغاز واجراء عملیة 

باستخدام المعدات الحدیثة عدیمة التاثیر 
  .على البیئة
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15   3  

فحص المنظومة فحص نهائي واجراء 
عملیة التشغیل االولي للمنظومة للتاكد 

  من سالمة الربط المیكانیكي والكهربائي

16   3  
تشغیل المنظومة التجاریة وفحص االداء 

  والفحص االزمةباستخدام اجهزة القیاس 

17    3   
تشخیص وتحلیل االعطال لمنظومة 

    تجاریة

18   3  
الصیانة المیكانیكیة والكهربائیة للمراوح 

  المحوریة وملحقاتها

  

19   3  
الصیانة المیكانیكیة والكهربائیة للمراوح 

  الطاردة المركزیة وملحقاتها

20-21   3  

تفكیك المضخة (صیانة مضخات الماء 
 -) وصیانة االجزاء الداخلیة ثم تجمیعها

ضبط استقامة للمضخة والمحرك 
  الكهربائي 

22   3  

( صیانة كافة ملحقات منظومات االنابیب 
التفكیك النواع مختلفة من االقفال للتعرف 
) على اجزائها وفحصها واعادة تجمیعها 

  وفحصها وتشغیلها

23-24   3  

الصیانة لوحدة مناولة هواء من خالل 
تفكیك االجزاء والفحص والتزیت ومن ثم 

ضبط ربط واستقامة  –اعادة التركیب 
  .حزام نقل الحركة والبكرات

25   3  

صیانة برج تبرید وتشمل المراوح، كراسي 
التحمیل، الخزان، النوزالت، االنابیب، 
الحشوة، وضبط استقامة حزام نقل الحركة 

  .والبكرات

26 -27    3   

صیانة جهاز تكییف السیارة ویشمل 
التنظیف، الصیانة، معرفة االجزاء، 
التفریغ والشحن بالمعدات الحدیثة التي 

التشغیل  -التؤثر سلبا على البیئة
  والفحص

  

  زیارة علمیة موقعیة لمعمل ثلج  3   28
  

29   3  
زیارة علمیة لمنظومة تكییف مركزیة 

  انضغاطیة
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 القبول  .13

 النجاح من المرحلة الثانیة المتطلبات السابقة

  25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
  

  

  زیارة علمیة لمنظومة مركزیة امتصاصیة  3   30

 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

   -:المحاضرات النظریة و العملیة و الكتب المنھجیة مثل
1- REFRIGERATION AND AIRCONDITIONING 

TECHNLOGY/6TH EDITION 2008 BILL 
WHITMAN –BILL JOHNSON 

2- MODERN REFRIGERATION AND 
AIRCONDITIONING BY ANDREW D-

ALTHOUSE (POWE POINT) 2008 

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 
 ورشة التبرید 

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
 نعم



  

ِ : مراجعة أداِء التعلیم العالي  مراجعة برنامج

  نظریة المكائن -:المقرروصف 

مختلف المنظومات التي لمهندس الميكانيك التي تؤهله لمعرفة وتصميم  ضيع األساسيةنظرية المكائن من الموا موضوع
ادرا على تصميم وتشغيل بعد إنهاء الموضوع يكون الطالب ق. تدخل في تكوين األجهزة والمعدات المستخدمة عمليا

 .وابتكار المنظومات في حقل العمل وكذلك تخمين مستوى االهتزازات في األجهزة الدوارة
  

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

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

 نظریة المكائن  رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة دراسیة مشتركة   البرامج التي یدخل فیھا .4

 تامدوام    الحضور المتاحة أشكال .5

 2019/2020   السنة/الفصل .6

  )أسبوع 30* ساعة  2(محاضرات   )الكلي(عدد الساعات الدراسیة .7
 ساعة 120مجموع الساعات الكلي ) = أسبوع 30* ساعة  2(مختبر

  2019 تشرین االول  اریخ إعداد الوصف ت .8

 المقررأھداف  .9

  موضوع نظریة المكائن یتناول دراسة الحركة النسبیة ألجزاء المكائن المختلفة  إنلتعلیم الطالب
 .والقوى المؤثرة علیھا

 الحركة والسكون, الداینمك, لتعلیم الطالب معنى الكینماتك. 
 القابلیة على تصمیم مختلف المنظومات. 
 قابلیة على تخمین مستوى االھتزازات للمكائن الدوارةال . 

  
  
  
  
 



 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .10

 والفھم  المعرفة-أ
   .القابلیة على اختیار المنظومة المناسبة   - 1أ
  .القابلیة على تخمین مستوى االھتزازات للمكائن الدوارة - 2أ
  - 3أ
 - 4أ
   - 5أ

  خاصة بالموضوع ال المھارات- ب 
موضوع نظریة المكائن یكون الطلب لھ القابلیة على تصمیم مختلف المنظومات  إكمالبعد   - 1ب 

  .المستخدمة في الحیاة العملیة
    - 2ب 
          - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      
  
  .حل مسائل ومختبر, محاضرات 

 
 طرائق التقییم      

  
  .واجباتتحانات یومیة وام, ةامتحانات فصلیة ونھائی

 
  التفكیر مھارات-ج

  .اختیار المنظومة المناسبة  - 1ج         
  . المنظومات بما یالئم التطبیق أجزاءتبدیل    -2ج
  .تخمین مستوى االھتزازات للمكائن الدوارة  -3ج

 -4ج   
 

  
  .)الشخصيظیف والتطور األخرى المتعلقة بقابلیة التو المھارات(والمنقولة  المھارات العامة- د 

  .القابلیة على ابتداع  وتشغیل المنظومات في حقل العمل -1د
  .المتوفرة في حقل العمل األجھزةالقابلیة على استخدام وتشغیل  -2د
  -3د
  -4د   
  
  
  
  
 



  المقرر بنیة  .11

عدد 
 االسابیع

عدد 
  الساعات

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
 طریقة التقییم طریقة التعلیم المساق او الموضوع/اسم الوحدة

 یومي السبورة مقدمة والتمثیل التخطیطي للحركة  2 1

 یومي السبورة في المنظوماتالسرعة مخططات   2 2

 یومي السبورة التعجیل في المنظوماتمخططات   2 3

  واجب السبورة التعجیل في المنظوماتمخططات   2 4
  يیوم السبورة موازنة الكتل الدوارة  2 5
  واجب السبورة موازنة الكتل الدوارة  2 6
 یومي السبورة  ترسیةالتروس والمسلسالت ال  2 7

 یومي السبورة  الترسیةالتروس والمسلسالت   2 8

 یومي السبورة الترسیةالتروس والمسلسالت   2 9

 یومي السبورة الترسیةالتروس والمسلسالت   2 10

  واجب السبورة الترسیة التروس والمسلسالت  2 11
 یومي السبورة المنظمات  2 12

 یومي السبورة المنظمات  2 13

  واجب السبورة المنظمات  2 14
 یومي السبورة  السیور الناقلة للحركة  2 15

 یومي السبورة  السیور الناقلة للحركة  2  16

  واجب السبورة السیور الناقلة للحركة  2  17
  یومي السبورة الموقفات  2  18
  واجب السبورة الموقفات  2  19
 یومي السبورة الحدبات  2  20

 یومي السبورة الحدبات  2  21

  واجب السبورة الحدبات  2  22
 یومي السبورة االھتزازات الطولیة والعرضیة  2  23

 یومي السبورة االھتزازات الطولیة والعرضیة  2  24

 یومي السبورة االھتزازات الطولیة والعرضیة  2  25

  واجب السبورة االھتزازات الطولیة والعرضیة  2  26
  یومي السبورة االھتزازات المخمدة  2  27
  واجب السبورة االھتزازات المخمدة  2  28
  یومي السبورة االھتزازات االلتوائیة  2  29
  واجب السبورة االھتزازات االلتوائیة  2  30

  
 



 البنیة التحتیة .12

  
  القراءات المطلوبة

 الساسیةالنصوص ا 
 كتب المقرر 
  اخرى  

 

 
 

  نعم
  نعم

 
 

وتشمل على ( متطلبات خاصة 
سبیل المثال ورش العمل 

والدوریات والبرامجیات والمواقع 
  )االلكترونیة

  نعم

وتشمل ( الخدمات االجتماعیة 
على سبیل المثال محاضرات 

الضیوف والتدریب المهني 
  ) والدراسات المیدانیة

  نعم

 القبول  .13

 النجاح من المرحلة الثانیة لسابقةالمتطلبات ا

  25  اقل عدد من الطلبة

  30  اكبر عدد من الطلبة 
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  )قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف(  موذج وصف المقررن

  

  ھندسة كھربائیة والیكترونیة: وصف المقرر

  

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

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

 ھندسة كھربائیة والیكترونیة رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة دراسیة غیر مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

  تامدوام  أشكال الحضور المتاحة .5

 2019/2020 السنة/ الفصل  .6

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

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

 :وصف المادة

وطریقة  واجزائها ونظریة عملها والمكائن الكهربائیة المختلفة الجزء االول یتضمن المحركات, جزئینیتكون المقرر من 
  .المتعلقة بعمل مهندس التبرید والتكییف واجهزة القیاس االجهزة االلكترونیة الجزء الثاني یتضمن.  والصیانةالتشغیل 
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 2019 تشرین االول  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 : أھداف المقرر .9

بأجزاء وعمل وتصنیف محركات التیار المستمر والمحركات الحثیة احادیة تعریف الطالب  .1
 .وثالثیة االطوار

العزم وكیفیة الحصول على اقصى عزم باإلضافة الى العوامل التي تساھم  حسابتعریف الطالب  .2
 .في امكانیة تغییر سرعة المحركات الكھربائیة

  .ةبأجھزة بدء الحركة لمختلف انواع المحركات الكھربائی تعریف الطالب .3
 .بأجزاء وعمل اجھزة القیاس بمختلف انواعھاتعریف الطالب  .4
بخواص االجزاء االلیكترونیة التي تستخدم في الدوائر التي تسیطر على سرعة تعریف الطالب  .5

 .المحركات الكھربائیة
 .والدوائر المتكاملة وتطبیقاتھا 741بأجزاء وعمل مكبر العملیان تعریف الطالب  .6

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 : المعرفة والفھم  -أ
التي  الكھربائیة المحركاتاعداد مھندسین تقنیین قادرون على استخدام المھارات الكھربائیة للتعامل مع   - 1أ

 .منظومات التبرید تستخدم في
اجراء حسابات وتصمیم اجھزة بدء الحركة لمختلف انواع المحركات  اعداد مھندسین تقنیین قادرون على   - 2أ

  .الكھربائیة
اختیار واستخدام اجھزة قیاس مناسبة في عملیات فحص وتحدید  اعداد مھندسین تقنیین قادرون على  - 3أ

  .االعطال لألجزاء الكھربائیة في منظومات التبرید

ختیار االجزاء االلیكترونیة المناسبة وبناء دوائر الیكترونیة تسیطر ا اعداد مھندسین تقنیین قادرون على  - 4أ
  .الكھربائیةعلى سرعة المحركات 

 
 
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

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

 .بالمادة
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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
  من الحواس الخمس ،مھارة جمع البیانات والمعلومات عن طریق واحدة ، أو أكثر  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
وفق أوجھ الشبھ وأوجھ االختالف، والبحث وتعني المقارنة بین األشیاء واألفكار واألحداث : 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
  .األسباب والنتائجكشف العالقة بین . 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
مین في جو من الحریة و األمان تشجع التفكیر اإلبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند المتعل  - 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
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  ).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-

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

 .لمعلومات وإعادة بناء وتقییم ا
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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 المقرر بنیة .11

 األسبوع
السا
عا
 ت

مخرجا
ت التعلم 
 المطلوبة

طریقة  المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 طریقة التقییم التعلیم

1 2 

كما ورد 
في الفقرة 

  أ- 10
 

انواع محركات  - محركات التيار المستمر مبدأ العمل 
التركيب - رالمستم التيار  

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 
لمختلف انواع  - معادلة السرعة - القوة الدافعة العكسية 2

السيطرة على السرعة - محركات التيار المستمر  

3 
الحركة  بادئربط  - بدء الحركة لمحرك التيار المستمر  2

عزم محرك التيار المستمر  –لكل نوع   

4 
خواص العزم والسرعة لكافة انواع محركات التيار  2

 المستمر

5 
 البادئامثلة محلولة توضح تيار البدء بدون استخدام  2

كذلك حول السيطرة على السرعة  البادئوباستخدام   

6 
 - المحركات االحادية الطور الحثية ذات الوجه المشطور  2

القطب المضلل  - المتسعة  

7 
نظرية  - التركيب - المحركات الحثية ثالثية االطوار 2

االنزالق - السرعة التزامنية - العمل  

8  
السيطرة على سرعة محرك الثالثي االطوار باستخدام  2

 السيطرة على الفولتية والتردد 

9  

البدء باستخدام  - بدء المحركات الحثية ثالثية االطوار  2
 - أو باستخدام محول ذاتي -مقاومات مع العضو الساكن

مثلث  - أو باستخدام مفتاح نجمة  

10  
شروط . خواص العزم للمحركات الحثية الثالثية الطور  2

 اقصى عزم

11  
القدرة  - ومثلثالربط على هيئة نجمة  - نظام ثالثة اطوار 2

 في حالة نظام الثالثة اطوار
مقياس  - مقياس الفولتية - مقياس التيار -أجهزة القياس 2  12



 Republic of IRAQ    جمھوریة العراق
 Ministry of High Education and  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

Scientific research  
  AL NUKHBA UNIVERSITY  كلیة النخبة الجامعة

  COLLEGE  
 .Refrigeration & Air conditioning Eng  قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف

Dept.  
 
 

  6الصفحة   
  

جهاز رسم الموجة - مقياس القدرة - المقاومة  

الموقت - المتابع  –الالقط  2  13  
البدء المباشر -  -المتابع الحراري ضد زيادة التيار  2  14  
االنواع وطريقة االختيار –قاطع الدورة  –المصهر  2  15  
اختيار حجم القابلو –هبوط الجهد في القابلوات  2  16  

17  
موحد نصف موجة مع  - منحنى الخواص - )دايود(الثتائي  2

 امثلة محلولة

18  
موحد موجة كاملة باستخدام اربعة دايودات او دايودين  2

 مع امثلة محلولة

-2019  
انحياز  - انواع الربط -التركيب - الترانسيستور 4

منحنى الخواص الخارجية - ستوريالترانس  

21 -22  
) القطع  –الفعالة  –التشبع (   رالترانسيستو  مناطق عمل  4

كمكبر و كمفتاح اليكترونية   رالترانسيستو  –  

23  
موحد الموجة  –منحنى الخواص  –التركيب  –الثايرستور  2

هعليالمسيطر   
 تأثير زاوية القدح على موحد الموجة المسيطرعليه   2  24
 تطبيقات  موحد الموجة المسيطرعليه في دوائر عملية 2  25
منحنى الخواص والتطبيقات - التراياك  –الداياك  2  26  

27 -28  
السيطرة على سرعة محرك التيار المستمر باستخدام دوائر  4

 اليكترونية 
741مكبر العمليات  2  29  

30  
تطبيقات عملية باستخدام الدوائر  –الدوائر المتكاملة  2

 المتكاملة
 التجارب العملیة   

1  
جهاز قياس القدرة وعامل القدرة (ربط اجهزة القياس  2

والفولتية والتيار لتحديد المواصفات الكهربائية لمنظومة 
  )تبريد 
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2 
الرادة الحثية  لملفات الضاغط وفحص قياس ا لمقاومة و  2

  صالحيتها

3 
2 

 
الفولتية والحالة الصلبة المستخدم و  فحص مرحل التيار

  في الضاغط
  

    والعالي والثرموستات الواطئفحص وتعيير سويج الضغط   2 4

5 
2 

 
من  والتأكدفحص االوفرلود ومنظومة اذابة الثلج 

  صالحيتها
  

6 
2 

 
مع  تبريد باستخدام مرحل حالة صلبةتشغيل منظومة 

  تمثيل اعطال كهربائية وميكانيكية
  

7 
2 

 
مع تمثيل  تشغيل منظومة تبريد باستخدام مرحل تيار

  اعطال كهربائية وميكانيكية
  

8 
2 

 
تيار ومتسعة مع تشغيل منظومة تبريد باستخدام مرحل 

  تمثيل اعطال كهربائية وميكانيكية
  

9 
2 

 
فولتية مع تمثيل تشغيل منظومة تبريد باستخدام مرحل 

  اعطال كهربائية وميكانيكية
  

10 
2 

 
كيفية فحص وتحديد القطع او التماس في ملفات 

  ذلك على عمل منظومة التبريد تأثيرمالحظة الضاغط و 
  

11 
2 

 
مؤشرات عطل مرحل التيار والفولتية وكيفية تحديد العطل 

  ذلك على منظومة التبريد تأثيرومالحظة 
  

12 
2 

 
ذلك على  تأثيردورة وسيط التبريد ومالحظة قطع تمثيل 

  منظومة التبريد
  

13 
2 

 
ذلك على  تأثيرتلف الصمام في الضاغط ومالحظة  تمثيل

   التبريد في منظومةالضغوط 
  

14 
2 

 
ذلك على  تأثير ومالحظة التبريدنقص وسيط تمثيل 

   التبريد في منظومةالضغوط 
  

15 
2 

 
تفكيك محرك حثي احادي الطور والتعرف على اجزائه 

  واعادة تركيبه
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 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1- Principles of electric machines and power 
electronics by P.C. Sen John Wiley. 
2- Electronic devices by Floyd IE Prentice Hall 
2005. 

16  2 
 

تفكيك محرك حثي ثالثي االطوار والتعرف على اجزائه 
  واعادة تركيبه

  

17  2 

 
ادئ  الحركة مرحلتين لمحرك حثي ثالثي االطوار         ب

جزء  التعرف على اجزائه وكيفية عمله وتأثير عطل كل( 
  )منه على عمل المحرك 

  

18  2 
 

خواص ومنحنى العزم والسرعة  محرك التيار المستمر     
    )نوع التوازي والمختلط ( 

    خواص ومنحنى العزم والسرعة لمحرك حثي احادي الطور  2  19
    خواص ومنحنى العزم والسرعة لمحرك حثي ثالثي االطوار  2  20
    مفتوحة ودائرة قصردائرة ( فحص المحولة   2  21
    دراسة خواص ومنحنى الدايود لالنحياز االمامي والخلفي  2  22
23  2 

 
ومالحظة تأثير ربط متسعة  فلتر مقوم نصف موجة بدون

    مرشحة مع الدائرة

24  2 
 

ومالحظة تأثير ربط متسعة  مقوم موجة كاملة بدون فلتر
    مرشحة مع الدائرة

    )الموجب والسالب والمختلط  (  الفولتية مقطعاتدوائر   2  25
26  2 

 
    ثابتة خارجة استخدام الزنر دايود للحصول على فولتية

    )في حالة تغير الفولتية الداخلة او تغير الحمل ( 

    مشترك القاعدة رللترانسيستو  الخارجةالخواص   2  27
    مكبر العمليات  2  28
    خواص ومنحنى الثايرستور  2  29
    التيار المستمر محرك سرعة لتغييراستخدام الثايرستور   2  30
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وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 

1- Electronic laboratory. 
2- Fault simulator device. 

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
 نعم

  
 القبول  .13

 النجاح من المرحلة الثانیة المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
  

  



 
 
 
 

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

 المرحلة
 الثالثة

   √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  الحاسبة تطبیقات 

 عددیة تحلیالت 
 وھندسیة

 √ √   √ √ √  √ √   √ √   

 المرحلة
 الثالثة

 كھربائیة ھندسة 
 والكترونیة

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

 مكائن نظریة 
 واھتزازات

 √ √   √    √ √ √  √ √   

 المرحلة
 الثالثة

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  الحرارة انتقال 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  المیكانیكي التصمیم 

 المرحلة
 الثالثة

 التبرید انظمة رسم 
 والتكییف

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

 التبرید اجھزة صیانة 
 والتكییف

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

 المرحلة
 الثالثة

   2 -وتكییف تبرید 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

 المرحلة
 الثالثة

                   المنھجي التدریب 

  المنھج مھارات مخطط


