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  الرسم المیكانیكي: 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

 الرسم المیكانیكي رمز المقرر/ اسم  .3

  مادة دراسیة   مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

 تامدوام  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
 .تعلیم و تدریب الطلبة على مبادئ و أساسیات الرسم المیكانیكي - 1

یكون الطالب قادرا على إلكتساب المهارة الالزمة لقراءة الرسومات الفنیة ومعرفة الرموز والمصطلحات  - 2
 الهندسیة والمواصفات القیاسیة ورسم األجزاء المیكانیكیة المجمعة والبسیطة والمعقدة والتعرف على 

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

يكون الطالب قادرا على إلكتساب المهارة الالزمة لقراءة الرسومات الفنية ومعرفة الرموز والمصطلحات  
الهندسية والمواصفات القياسية ورسم األجزاء الميكانيكية المجمعة والبسيطة والمعقدة والتعرف على كيفية 

  .إستخدام الحاسوب في الرسم الميكانيكي



  2الصفحة   
  

 .كیفیة إستخدام الحاسوب في الرسم المیكانیكي - 3

 علیم والتعلم والتقییممخرجات التعلم وطرائق الت .10
  المعرفة والفھم   - أ
مع ترسیخ . إعداد كوادر تقنیة ھندسیة لتأمین متطلبات التنمیة من القوى البشریة ذات الكفاءات التقنیة  - 1أ  

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

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

ً بحسب احتیاجات ومتطلبات سوق العملالخدمة وإعا مما یؤدي الى توطید العالقات مع . دة التأھیل أیضا
واخیرا . الجامعات التطبیقیة ومؤسسات التدریب المھني وغیرھا من الجھات ذات العالقة لتحقیق التكامل 

 فراداالنفتاح على المجتمع و تبني دورا ایجابیا في التدریب و التأھیل و إعادة تأھیل اإل
  الرسوماتاعداد مھندسین تطبیقیین قادرین على التعرف على الفرق بین انواع مختلفة من  -2أ    
  AutoCADزیادة المھارة في التعامل مع برنامج - 3أ
 معرفة كیفیة تجمیع االجزاء المختلفة للمعدات وربطھا باستخدام انواع مختلفة من البراغي - 4أ
 - 5أ

 

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

 طرائق التعلیم والتعلم      

 )المیكانیكیة لتطبیقالرسومات، المختبراتاللحام والخراطة ، الورشالنظریة المحاضرات( 

 طرائق التقییم      

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

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

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

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

 )المحاضرات، الورش، المختبرات،( 

 طرائق التقییم    

 امتحانات اسبوعیة، تقاریر مختبریة اسبوعیة، االمثلة والمسائل

  ).والتطور الشخصي المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  )الحاسبات( التعلم على استخدام االجھزة المختبریة -1د
  .للرسم AutoCADاستخدام برنامج  -2د
  -3د
    -4د

 بنیة المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع
 التعلم المطلوبة

المساق أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1-2  6 

ي 
ر ف

كو
مذ

ما 
ك

10 

المحاضرات ( .مراجعة عامة –مصطلحات -رموز
النظریة، 

الورش اللحام 
والخراطة، 
المختبرات 

لدراسة 
الخواص 
 المیكانیكیة

امتحانات 
اسبوعیة، 
امتحانات 

فصلیة، 
تقاریر 

مختبریة 
اسبوعیة، 

االمثلة 
  والمسائل

 

  .الرباغي والصواميل 3  3
 .اخلوابري 3  4

 .البكرات 6  5-6
 الرتوس 6  7-8
 .التوافقات والتفاوتات 6  9-10

  .عالمات التشغيل وجداول األجزاء 6  12- 11
13 -20  

24 
الرسم التجميعي والتفصيلي 

 .ملنظومات متقدمة
  .رموز اللحام 9  23- 21
 .األنابيب 9  26- 24
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27 -29  
3 

مقدمة يف إستخدام احلاسوب يف 
 .الرسم امليكانيكي

 .مبادئ أولية يف تصميم القوالب 9  30
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 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

- Engineering Drawing, Albert Boundy 

 الرسم امليكانيكي للمؤلف عبد الرسول اخلفاف -
 

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
والدوریات والبرمجیات  ورش العمل

 )والمواقع االلكترونیة 

 خمرت حاسبات متكامل
 

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
 

 القبول  .13
  النجاح من المرحلة الدراسیة االولى المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
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 ))مراجعة البرنامج األكادیمي((مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي 

  تطبیقات حاسوب :المقرروصف 

وتطبيقه في مجال  Visual Basicبرنامج  إستخدامشبكات بأنواعها المختلفة و إستخدام ال تعريف الطالب على
 .اإلختصاص

  

 یئة التعلیم التقنيھ/ وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  المؤسسة التعلیمیة .1

  التبرید و التكییفقسم تقنیات ھندسة   - كلیة النخبة الجامعة المركز / القسم الجامعي  .2

  بةتطبیقات حاس  رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة دراسیة غیر مشتركة  البرامج التي یدخل فیھا .4

  تامدوام    اشكال الحضور المتاحة .5

 2020-  2019   السنة/الفصل .6

  اسبوع 30* ساعة  1:نظري  )الكلي(الدراسیةعدد الساعات  .7
 اسبوع 30* ساعة  2: عملي

  2019 -  تشرین االول تاریخ إعداد الوصف  .8

 المقررأھداف  .9

 :تعریف الطالب على 

 .وتطبیقھ في مجال اإلختصاص Visual Basicإستخدام برنامج  - 1

  
  
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .10



 لفھم وا المعرفة-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 .. دریب والتأھیل لالرتقاء بالمستوى العلمي والمھارياضافة الى اإلسھام في تنشیط الت.سوق العمل 

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

ً 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 

  تأھیل اإلفرادفي التدریب و التأھیل و إعادة 
  .والتعامل معھ Visual Basicإستخدام برنامج كیفیة معرفة   - 2أ
  .تطبیق البرنامج في مجاالت الھندسیة - 3أ

 
  الخاصة بالموضوع  المھارات- ب 

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

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  المشروع, الواجبات بیتیة, مناقشاتالتمارین وال, محاضراتال
 

 طرائق التقییم      
  

  واالمتحانات الشھریة, االمتحانات التقویمیة, المناقشات 
 
  التفكیر مھارات-ج

  س الخمس ،مھارة جمع البیانات والمعلومات عن طریق واحدة ، أو أكثر من الحوا 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
الشبھ وأوجھ االختالف، والبحث  وتعني المقارنة بین األشیاء واألفكار واألحداث وفق أوجھ: 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
  .تائجكشف العالقة بین األسباب والن. 4
  .تطبیق نتائج المعرفة في مواقف جدیدة. 5
 مھارة التفكیر الناقد. 6

 
 طرائق التعلیم والتعلم     

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

 .الزیارات العلمیةمن عملیة التعلم و
ومنھا . واستخداماتھ المختلفة  كالحاسوبو التكنولوجیة،  الوسائل السمعیة والبصریةاستخدام  - 2ج-



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

 واالمتحانات الشھریة, االمتحانات التقویمیة, مناقشات ال 
 

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

 .القدرة على استخدام المادة األكادیمیة فى تطبیقات مھنیة  .1د-
دف التطویر الناجح فى تطبیق المعلومات والتدریبات العملیة المتخصصة فى مجال ما بھ .2د-

  .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-

 .، والریادة والرؤیة
   

  المقرر بنیة  .11

د عد
 االسابیع

عدد 
  الساعات

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
 المساق او الموضوع/اسم الوحدة

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1 -3 3 6 

مفھوم  .مراجعة عامة في التفاضل والتكامل
وأنواعھا ، مفھوم   Networksالشبكات 

  .، تشغیلھ   Internetاالنترنیت 
وصف الشاشة الرئیسیة ومكوناتھا ،   -

  ) . Web( االتصال مع الشبكة العالمیة  كیفیة
االستفادة من محركات البحث   -

  . Goggle  ،Yahooالمشھورة مثل 
التعرف على طرق البحث عن   -

 .المعلومات والوصول الیھا 

  كتابة على السبورة
 وعرض على الشاشة

  عمليواجب 
 وبیتي



الخوارزمیات والمخططات االنسیابیة  6 3 6- 4
Flowcharts  یتھا في البرمجة وأھم.. 

  كتابة على السبورة
 وعرض على الشاشة

 عملي و واجب
 بیتي

  .وبیئة البرنامج   Visualمدخل الى لغة  6 3 7
،  VB، ھیكل تطبیقات  VBماھي لغة 

التعرف على الشاشة البرنامج ومكوناتھا ، 
مدخل الى البیئة ( خطوات انشاء وتطبیق 

ضافة المستخدم ، خواص مفاتیح التحكم ، ا
 .  Codeالشفرة المصدریة 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

  امتحان یومي

) =  Expressions in VB(التعابیر الریاضیة  6 3 8
 .الخ ....، / ، *، > ،< ، -،+ ، 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

  امتحان یومي 
  مع المناقشات

  VBدوال  6 3 9
ABS, ASC , CHR , COS , DATE , 

RND , SIN , …..etc . 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

  واجب بیتي

  .واستخداماتھا وحاالتھا المختلفة  IFعبارة  6 3 10
IF / Then , if / then /end if , if / then / 

else / end if , Select case , GO to 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

  امتحان یومي

   Loopingلقات التكراریة الح 6 3 11
Do while , Do until , Do / Loop while 

, Do /Loop until , for / Next 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

واجب عملي 
  وبیتي

صندوق االدوات ( التعرف على االدوات المختلفة  6 3 15- 12
 (Tool box   

A.  from , Message Box , Command 
Buttons , Label Bones , Text  Boxes                        .
B. Check Boxes , Option Buttons , 

Control Arrays , Frames , List  Boxes 
, Combo Boxes         C. Scroll Bars , 
Line , Shape , Picture, Image, Drive 
List Box (Directory / file)List box                          

D. Common dialog Box , Open 
Common dialog Box , Save as 

common dialog Box . 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

 عملي و واجب
  بیتي

 مستقل VBأنشاء تطبیق  6 3 16
 Creating a Stand – Alone   VB 

Application 
 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

مع  واجب بیتي
  اقشاتالمن

  VBاضافة قوائم االوامر الى تطبیق   6  3 17
Adding Menus to an application  

 Menuالتعرف على استخدام محرر القوائم 
editor 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

حل تمارین 
  عملي

  تشغیلیة VBانشاء تطبیقات   6  3 18
Creating VB executable File 

  .   iconsتصمیم األیقونات *  
 Deployment Wizard & VBاستخدام * 

Package  . 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

واجب عملي 
  یومي

  التحكم باألخطاء في البرنامج المصمم   6  3 19
Error Handling , Debugging 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

  واجب بیتي

  )  text file( التعامل مع الملفات النصیة   6  3 20
Open / close file  
Read from file    
Write to file        

Print                  

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

  امتحان یومي



   VBتقنیات الرسم باستخدام   6  3 21
Pset , current X , Current Y , line , 

Circle , CLS  
 VBالطباعة باستخدام 

  ةكتابة على السبور
  وعرض على الشاشة

  واجب بیتي

   Colorsالعمل مع األلوان   6  3 22
  التعرف على احداث الفأرة 

Mouse down, Mouse up , Mouse 
Move  

Drag Drop , Drag Over 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

حل تمارین 
  عملي ومناقشة

  Timerأداء المؤقت   6  3 23
  خواص الوقت 

  Animationتقنیات الحركة 
 .االرقام العشوائیة ومدخل الى تصمیم األلعاب 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

  امتحان یومي

 & Soundsملفات الصوت والوسائط المتعددة   6  3 24
Multimedia 

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

  واجب بیتي

( التعرف على استخدام بعض المفاتیح المتقدمة  6 3 26- 25
Advanced Keys (  

Mashed edit control  
Chart controls           
Rich text Box           

Slider                       
Tabbed Dialog        
Multiple Forms      

  كتابة على السبورة
  وعرض على الشاشة

حل التمارین مع 
  المناقشات

  على السبورةكتابة  أمثلة وبرامج تطبیقیة متنوعة 6 3 30- 27
  وعرض على الشاشة

  نھائيامتحان 

  
  

 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 
محاضرات على سبیل المثال 

الضیوف والتدریب المهني 
   



  ) والدراسات المیدانیة

 القبول  .13

  النجاح من المرحلة الدراسیة الثالثة المتطلبات السابقة

  اقل عدد من الطلبة
  

25 

  اكبر عدد من الطلبة 
  

30 
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  )قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف(  موذج وصف المقررن

  

  1 - التبرید والتكییف : 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

  1 -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

  اسبوع/2 ساعة عملي اسبوع/2ساعات نظري  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
 )السنة الدراسیة/ ساعة  120الكلي (

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

  :وصف المادة
التبرید وتكییف الھواء تمكین الطالب من فھم أساسیات نظریات الدینامیكا الحراریة،  الھدف من دراسة مادة 

تحلیل الحراري لعملیات تكییف الھواء والمكونات الرئیسیة : ونظم وعملیات تكییف الھواء، وقیاس الرطوبة
العملیة حول  یتضمن ھذا الموضوع مبادئ التشغیل واإلرشادات. ألنظمة التبرید، أنظمة ضغط من نوع بخار

التركیز بشكل خاص على تأثیر غازات التبرید . كیفیة قیاس خصائص أنواع مختلفة التبرید والھواء الرطب
 .على طبقة األوزون واالحتباس الحراري اآلثار تشمل
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 2019- تشرین االول  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 : أھداف المقرر .9

 . حسابات خواص الھواء الرطب و تمثیل االجراءات على المخطط المصردي تعلیم الطالب .1

 وصف نظام تكییف الھواء نموذجیة ومناقشة الحاجة لتحدید مناسبة  تعلیم الطالب . .2

مناقشة المعاییر المستخدمة الختیار الظروف داخل . شروط التصمیم الداخلي والخارجي تعلیم الطالب . .3
 . التصمیم،تعریف الراحة الحراریة، ومعدل األیض واستجابة البشر الختالف في درجة حرارة الجسم

تحلیل لذلك، نظام تكییف الھواء في الصیف . الغرض من الحسابات المخطط المصردي تعلیم الطالب .4
 . بسیطة

مناقشة خصائص أنظمة . تصنیف أنظمة التبرید التبخیري. إدخال أنظمة التبرید التبخیري تعلیم الطالب .5
 . التبرید التبخیري المباشر

 . ردات في منظومة انضغاط البخارمقدمة في نظام الضغط المتعددة، نوع من المب تعلیم الطالب .6

التصنیف الحالي من . التعرف على  المكونات األساسیة لنظام التبرید ضغط بخارتعلیم الطالب  .7
ضواغط التبرید على أساس مبدأ العمل وبناء على ترتیب المحرك الضاغط أو محرك أقراص 

  . خارجي

 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 .. م في تنشیط التدریب والتأھیل لالرتقاء بالمستوى العلمي والمھارياضافة الى اإلسھا.سوق العمل 

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

ً 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 

  تأھیل و إعادة تأھیل اإلفرادفي التدریب و ال
  

فھم أساسیات نظریات الدینامیكا الحراریة، ونظم وعملیات تكییف الھواء، وقیاس تمكین الطالب من  - 2أ
  :الرطوبة

تحلیل الحراري لعملیات تكییف الھواء والمكونات الرئیسیة ألنظمة التبرید،  تمكین الطالب كیفیة - 3أ
 .أنظمة ضغط من نوع بخار

مبادئ التشغیل واإلرشادات العملیة حول كیفیة قیاس خصائص أنواع مختلفة تمكین الطالب من فھم  -4أ 
  . التبرید والھواء الرطب
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تأثیر غازات التبرید على طبقة األوزون واالحتباس الحراري اآلثار  معرفةتمكین الطالب من  - 5أ
  .تشمل

 
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

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

 .بالمادة
الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة،  امتحانات یومیة، نشاط: 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
وتقویمھا ، وھي مھارة أساسیة لبناء اإلطار العلمي  ویقصد بھا تصنیف المعلومات وتنظیمھا: ـ التصنیف  2-ج

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

  .ف ، ورؤیة ما ھو موجود في أحدھما ، ومفقود في اآلخر عن نقاط االتفاق ، ونقاط االختال
  .االستخدام الجید لمصادر المعرف4-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
 ر الناقدمھارة التفكی. 6

 
 طرائق التعلیم والتعلم    

مع استخدام . ، ومن خالل عرضھا أمام الطالب یجعل فھمھا أسھلالمفاھیم 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-
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 .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-

  .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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 المقرربنیة  .11

 األسبوع

ال
سا
عا
 ت

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
طریقة  المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 التعلیم
طریقة 
 التقییم

1-2 

4 

كما ورد 
في الفقرة 

  أ- 10
 

الخواص االساسیة لخلیط بخار 
مكونات الھواء : الماء و الھواء

الجوي ، المعادلة العامة للغازات، 
قانون دالتون للضغوط الجزئیة، 

ضغط البخار المشبع، ضغط بخار 
الماء في الھواء الرطب، الرطوبة 

النسبیة، طبقة االوزون واالحتباس 
 الحراري 

التدریس 
المباشر، 
التعلم من 

خالل 
مجموعا

ت 
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 

4 

محتوى الرطوبة، و نسبة الرطوبة، 
نسبة الترطیب، نقطة الندى، 

المحتوى الحراري، المحتوى 
الحراري في التطبیق، درجة حرارة 

البصلة الرطبة، درجة حرارة 
 التشبع االدیباتي، 

3-4 

4 

المخطط السایكرومتري و عملیات 
شرح عام للمخطط : التكییف

السایكرومتري و اساس بناءه، خلط 
الھواء ادیباتیا، التبرید المحسوس، 

 التسخین المحسوس، سحب الرطویة
5 

2 

حقن (الترطیب بالطرق التالیة 
الماء، حقن البخار، الترطیب 

االدیباتي، كفاءة الترطیب، الترطیب 
بثبوت درجة حرارة البصلة 

 )الرطبة
6-7 

4 

التبرید و ازالة الرطوبة مع اعادة 
االمرار الجانبي، التسخین، معامل 

معامل التماس،، التسخین المسبق و 
الترطیب مع اعادة التسخین، خاط 

الھواء و الترطیب االدیباتي مع 
اعادة التسخین، دورة الصیف و 

 .دورة الشتاء
: الراحة و الظروف الداخلیة 4 8-9



 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  التبرید والتكییفقسم ھندسة تقنیات 

Dept.  
 

  6الصفحة   
  

عملیات االیض و راحة االنسان، 
میكانیكة الجسم في انتقال الحرارة و 

الحراري، معدل االیض،  التظیم
المالبس، تاثیر المحیط على راحة 
االنسان، العوامل االخرى المؤثرة 

 على راحة االنسان
10 

2 

معادلة فنجر للراحة، مقیاس الراحة 
المركب،اجھزة القیاس الخاصة، 

نقاوة المحیط، اختیارالظروف 
 الداخلیة

11-13 

4 

المناخ، :المناخ و الظروف الخارجیة
الریاح، الریاح المحلیة، تكون 

الندى، الضباب و الرذاذ، تغیر 
درجات الحرارة الموسمي، تغیر 

الرطوبة الموسمي، قساسات 
االرصاد الجویة، التغیر الموسمي 

لحالة المحیط الخارجي 
السایكرومتریة، اختیار الظروف 

 )الطرق الثالثة( الخارجیة
14-15 

4 

ازالة :اختیار ظروف الھواء المجھز
الحرارة المحسوسة، السعة 

الحراریة النوعیة للھواء الرطب، 
ازالة الحرارة الكامنة، میل خط 

نسیة الحرارة المحسوسة،  الحرارة 
الناتجة من محركات المراوح، 
اعادة التسخین الضائع، اختیار 
 ظروف تجھیز الھواء المناسب 

   

 

 التثلیجمفردات مادة 

  

16 -17  4 

وسائط التبرید، انواع وسائط التبرید 
القدیمة و الحدیثة، التاثیرات الجانبیة 
لوسائط التبرید على طبقة االوزون 
و االحتباس الحاري، وسائط التبرید 

  الثانویة
18 

2 

استخامات التثلیج و : مفھوم التثلیج
طرق التثلیج، القانون الثاني 

للدینامیك الحراري، المضخة 
الحراریة، دورة كارنوت 



 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  التبرید والتكییفقسم ھندسة تقنیات 

Dept.  
 

  7الصفحة   
  

المعكوسة، دورة انضغاط البخار 
البسیطة، اجزاء دورة انضغاط  

 البخار  البسیطة
19 

3 

التحلیل الریاضي لدورة انضغاط 
البخار البسیطة، العوامل المؤثرة 

معامل اداء دورة انضغاط  على
تاثیر درجة حرارة السحب، (البخار

تاثیر درجة حرارة التكثیف، 
تاثیراالفراط في تبرید السائل، تاثیر 

تحمیص البخار، تاثیر خسائر 
 )الصغط

20 

3 

دورة انضغاط البخار النظریة و 
مقارنتھا بالدورة الحقیقیة، تحسین 

دورة انضغاط البخار، استخدام 
الومیض، التبرید الفائق خزان 

 لسائل التبرید
21-23 

6 

ازالة : االنضغاط متعدد المراحل
غاز الومیض، المبرد البیني، مبخر 

واحد و ضاغط واحد، مبخرین و 
ضاغط واحد، ضاغطین و مبخر 

واحد، ضاغطین و مبخرین، 
االنضغاط متعدد المراحل بعدة 

مبرد بیني ( انواع من التبرید البینب
تبرید بیني بسائل وسیط  بالماء،

التبرید المتطایر، التبرید البیني 
 )بالتطایر

24-25  

4 

: مكونات دةور التبرید االنضغاطیة
الضواغط انواعھا، ضواغط 
االزاحة الموجبة، الضواغط 

الترددیة، الكفاء الحجمیة، الكفاءة 
المیكانیكة، الضواغط الدورانیة، 

الضواغط اللولبیة، الضواغط 
ضواغط الطرد ’ الحلزوني
 المركزي

المكثفات و المبخرات، و ابراج  6  28 -26 
 التبرید، ادوات التمدد 

 .  ملحقات محطة التبرید االنضغاطیة 4  29-30
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 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
  المقرركتب 
      أخرى 

  المحاضرات، والبرامج الجاھزة والمخططات والجداول المعنیة
  :المصادر

1.  Jan F. Kreider, Peter S. Curtiss " Heating and cooling 
of Building" . McGraw Hill, 2000 

2.  W.  P  .Jones  "  Air  conditioning  Application  and  
design".  Arnold international students edition, 1998. 

3.  W.  P  .Jones"  Air  conditioning  engineering",  
Arnold  international students edition,1977. 

4.  W.  E.  Stoecker  "  Refrigeration  and  air  
conditioning",   .  McGraw Hill, 1982. 

5.  ASHRAE, Fundamental .2012. 
 

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

  االولىالنجاح من المرحلة الدراسیة  المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
  

  

1-30  
60  

الجزء 
 العملي

    التجارب المختبریة
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  )قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف(  موذج وصف المقررن

  

  2ثرمودینامیك : وصف المقرر

  

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

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

 2الثرمودینامیك  رمز المقرر/ اسم  .3

 غیر مشتركة سنویھمادة  البرامج التي یدخل فیھا .4

 دوام تام أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

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

 2019-  تشرین االول تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

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

دراسة نظریة وعملیة لمواضیع متقدمة في علم الثرمودینامیك كمادة مكملة لما تمت دراستھ  :وصف المادة
في المرحلة األولى بحیث تثري معلومات الطالب في ھذا المجال لما لھا من أھمیة كبیرة في مجال عملھ 

 المستقبلي
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 : أھداف المقرر .9

 تعزیز المعلومات التي درسھا الطالب في السنة االولى .1
 القدرة على التعامل مع المنظومات الحراریة بسھولةتعلیم الطالب على  .2
 فھم أعمق لباقي مواد التخصص التي تعتمد على ھذه المادة كأساستعلیم الطالب على  .3
 )الحراریات(بناء أساس علمي رصین لدى الطالب في تخصصھ تعلیم الطالب على  .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
  

  رادراسة قیاسات البخ منتمكین الطالب  - -2أ
 دراسة دورات البخار منتمكین الطالب  - -3أ
 دراسة دورات الغاز تمكین الطالب  - -4أ
  الضواغط الترددیة من دراسةتمكین الطالب  - -5أ
  دراسة الغاز الحقیقي والعالقات الثرمودینامیكیة منتمكین الطالب  -  - 6أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

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

  .امتحانات فصلیة ونھائیة، تقییم مباشر خالل الجزء العملي
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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

  .للفرد ، وعندما نصنف األشیاء فإننا نضعھا في مجموعات وفق نظام معین في أذھاننا
وجھ االختالف، والبحث وتعني المقارنة بین األشیاء واألفكار واألحداث وفق أوجھ الشبھ وأ: 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
  .تطبیق نتائج المعرفة في مواقف جدیدة. 5
 مھارة التفكیر الناقد. 6

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

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

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

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

كما ورد في 
  أ-10الفقرة 

 

 نظرة عامة عن البخار

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

 طرق قیاس نسبة الجفاف 3 2
 محطات القدرة البخاریة  3 3
 اعادة التسخین -دورة رانكن 3 4
 الدورة الثنائیة - اعادة التولید - 3 5
 جریان الغاز ذو السرعة العالیة  3 6
 الخواص الممیزه الجریان االیزینتروبي 3 7
 موجة الصدمة العمودیة 3  8
 المنافث الفوق صوتیة 3  9

 مقدمة  –الضواغط الترددیة  3  10
 التحلیل الدینامیكي 3  11
 حجم الخلوص -المخطط الحقیقي البیاني   3  12
 االنضغاط متعدد المراحل 3  13
 انواعھا   - التوربینات الغازیة  3  14

تاثیراالحتكاك على ریش -مخططات السرعة   3  15
 التوربین

 المقارنة بین التوربینات الغازیة 3  16
 توربینات البخارومحركات االحتراق الداخلي 3  17
 خواص عالقات دینامیك الحرارة  3  18
 عالقات ماكسویل 3  19
 عالقات كالبیرون 3  20
    du, (dh, ds, cp and cv( عالقات عامة 3  21
  -  - عالقات الغاز الحقیقي  3  22
 معامل االنضغاطیة 3  23
 حقیقيمعادلة الحالة للغاز ال 3  24
 خلط الغازات  3  25
 قانون جبز 3  26
 النسبة الموالریةقانون دالتون و  3  27
 التحلیل الحجمي 3  28
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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

 وىلالنجاح من املرحلة الدراسية اال المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 

  

  

 التحلیل الكتلي 3  29
 االحتراق 3  30



  1الصفحة   
  

  موذج وصف المقررن

  

  المرحلة الثانیة \الریاضیات :وصف المقرر

  

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

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

 2 الریاضیات رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة دراسیة مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

 دوام سنوي  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020- 2019 السنة/ الفصل  .6

  اسبوعیا/ساعة  3:ري نظ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
 سنة/ساعة  120المجموع 

 2019 -10 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9
 دراسة وتحلیل التكامالت والمشتقات االعتیادیة والضمنیة أن یكون الطالب قادرا على معرفة - 1

حساب الحجوم بطرق تكامل متعددة باالضافة الى التعرف على المتجهات  ان یكون الطالب قادرا على- 2
  والمصفوفات

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

والتي تشمل األعداد المركبة والمتجهات والمستقیمات الجزئیة  جزء الثاني من الریاضیات تعریف الطالب على ال  
إضافة إلى التكامالت الثنائیة والثالثیة وتطبیقاتها مع اإلحداثیات القطبیقة والمتسلسالت لتنمیة قدرات الطالب الذهنیة 

  .واإلستفادة من تطبیقاتها في مجال اإلختصاص

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10



  2الصفحة   
  

 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
  باستخدام طرق الریاضیات المختلفةتحلیل التجارب العملیة  - 2أ
 تطبیق المعادالت والمشتقات الریاضیة باستخدام الحاسوب - 3أ

 

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  المناقشة والحوار بین الطالب والمدرس – 1ب         

  االسئلة المباشرة واالجوبة– 2ب
 طریق الجزء العملي للمادةالتعلم الذاتي عن – 3ب

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

  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

  .في أذھانناللفرد ، وعندما نصنف األشیاء فإننا نضعھا في مجموعات وفق نظام معین 
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 
  .االستخدام الجید لمصادر المعرف4-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 . عرضھا أمام الطالب یجعل فھمھا أسھل ، ومن خاللالمفاھیم 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



  3الصفحة   
  

  

عند المتعلمین في جو من الحریة و األمان تشجع التفكیر اإلبداعي وتطلق الطاقات الكامنة   - 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
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  
 .تطبیقات مھنیة القدرة على استخدام المادة األكادیمیة فى  .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-

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

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

 .، والریادة والرؤیة
 



  4الصفحة   
  

 بنیة المقرر .11

 األسبوع
مخرجات  الساعات

 التعلم المطلوبة
المساق أو / اسم الوحدة 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع
 ع  ن

1  3  
مراجعة عامة في   

  .التفاضل والتكامل

المحاضرات (
ظریة، الن

والتعلم من 
خالل 

مجموعات 
التمارین 
واالسئلة 
الخاصة 

  بالمادة
 

امتحانات 
اسبوعیة، 
 امتحانات
فصلیة، 

حل 
االمثلة 

  والمسائل
 

2-3  6  

المتجهات مقدمة عامة   
في المتجهات في 

معادلة المستقیم  -الفضاء
 - والمستوي في الفضاء

المستوي والمماس 
دالة  -والمستقیم العمودي

  .المتجه

4-5  6  

 - األعداد المركبة  
معادلة  - الصیغة القطبیة

قوى وجذور  -ایلر
الدوال  - األعداد المركبة

-المركبة ومعادلة كوشي
  .رایمن

6-9  9  

 - الدوال بمتغیرین وأكثر  
قاعدة  - المشتقات الجزئیة

السلسلة للمشتقات 
المشتقة  -الجزئیة

اإلتجاهیة والمشتقة 
القیم العضمى  - القیمیة

والصغرى لدوال في 
  .متغیرین

10-13  9  

التكامالت الثنائیة   
 - والمساحات والحجوم

 - تطبیقات فیزیاویة
  .التكامالت الثالثیة

14-17  12  

 - اإلحداثیات القطبیقة  
واإلحداثیات اإلسطوانیة 

رسم  -والكرویة
المنحنیات في 



  5الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

1)G- Stephenson "mathmatical methods for science 
    Students", longman  hause ,1981. 
2)G.Thomas and R.Finney "calculus and analytic 
    Geometry",  sixth edition, 2008. 
 

 

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )االلكترونیة والمواقع 

 
  نعم

  .اإلحداثیات القطبیة

18-19  6  
نظریة  - نظریة غرین  

  .التباعد
  .التكامل الخطي    3  20

21-24  12  

متتابعة من : المتسلسالت  
 - تعریف - األعداد
المتسلسالت  -الغایات

الغایة  -الالنهائیة
 -بواسطة التعریف

المتسلسالت المتناوبة مع 
متسلسالت  - إختباراتها

 - فترة التقارب - القوى
متسلسالت تیلیر ومیلر 

 - ومكلورین للدوال
  . تطبیقات عامة

25-28  12  

المصفوفات والعملیات   
طریقة إیجاد  –علیها 

أنظمة (عكس المصفوفة 
حل  –) المعاالت الخطیة

المعادالت بطریقة 
القیم  –المصفوفات 

  .الذاتیة والمتجهة

29-30  6  

المعادالت التفاضلیة من   
المرتبة األولى والعادیة 

  .والبسیطة



  6الصفحة   
  

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
 نعم

  

 القبول  .13

 النجاح من المرحلة الدراسیة االولى المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 األكادیمي البرنامجنموذج وصف 

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

  المقرروصف 
یتكون المقرر من جزئین الجزء االول خاص بالجانب النظري و الذي یشتمل ماھیة االحمال :وصف المادة

التي لھا الدوراالساس في تصمیم اي ,طریقة حسابھا واالجھادات التي یتعرض لھا اي جزء میكانیكي و
اما الجزء الثاني خاص بالجانب العملي و یشتمل على التجارب العملیة المختبریة لحساب .جزء میكانیكي

 .تلك االحمال
  

 ھیئة التعلیم التقني - وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعلیمیة .1

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

 مقاومة المواد  رمز المقرر/ اسم  .3

 مادة دراسیة غیر مشتركة  البرامج التي یدخل فیھا .4

  دوام سنوي   اشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019   السنة/الفصل .6

  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة .7
   اسبوع \2ساعات نظري 

  اسبوع  \2نظري ساعات  
 الدراسیة سنةال/ ساعة ) 120( :مجموعال

 2019  - 10 تاریخ إعداد الوصف  .8

 المقررأھداف  .9

   االتزان -ھاد واالنفعال في نقطھ اإلج -مفھوم اإلجھاد واالنفعال  تعریف الطالب - 1
  العالقة بین اإلجھاد واالنفعال ، العالقة بین االنفعال واإلزاحة ،  تعلیم الطالب -2
  طرق حساب المسائل ذات البعدین ، واالجھادات الحراریة تعریف الطالب-3
وانفعاالت وعزوم االلتواء ، األحمال المركبة ، المسائل غیر  حسابات اجھاداتتعلیم الطالب -4

 ً   المحددة استاتیكیا
اب حسابات االجھادات في أواني الضغط  والتعرف على أنواع األعمدة وكیفیة حستعلیم الطالب - 5

  الحمل الحرج بھا
ایجاد عالقة عزوم الثني وقوة القص وأشكالھا البیانیة ، وحساب التشوه في تعلیم الطالب كیفیة - 6

 .العتبات
  
  



  
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .10

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

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

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

ً بحسب احتیاجات ومتطلبات سوق العمل طید العالقات مع مما یؤدي الى تو. الخدمة وإعادة التأھیل أیضا
واخیرا . الجامعات التطبیقیة ومؤسسات التدریب المھني وغیرھا من الجھات ذات العالقة لتحقیق التكامل 

 .فراداالنفتاح على المجتمع و تبني دورا ایجابیا في التدریب و التأھیل و إعادة تأھیل اإل
والقوى في  ھا تحلیل وطریقةالمركبة  التمییز بین االجھادات المباشرة والغیر مباشرة واالجھادات  - 2أ

  .األجزاء المیكانیكیة والھیاكل
 منھا بسبب الحمل والمؤثرالخارجي القدرة على فھم االجھادات والتشوھات واالنفعاالت الناتجة - 3أ
حساب االجھادات وكذلك  أو المؤثر الخارجي ونقطة تأثیره التمییز بین االجھادات حسب الحملو

  .أو بعدین و ثالث أبعاد وتأثیر نسبة بویسن في ذلك الت ببعدواالنفعا
  .التمییز بین أنواع العتبات واألعمدة وطرق حساب التشوھات واألحمال الحرجة فیھا - 4أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  المناقشة والحوار بین الطالب والمدرس – 1ب
  االسئلة المباشرة واالجوبة– 2ب

 اتي عن طریق الجزء العملي للمادةالتعلم الذ– 3ب         

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

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

 

  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
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
 

 

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

 .ة ونھائیة، تقییم مباشر خالل الجزء العمليامتحانات فصلی
 

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

 .القدرة على استخدام المادة األكادیمیة فى تطبیقات مھنیة  .1د-
الناجح فى  تطبیق المعلومات والتدریبات العملیة المتخصصة فى مجال ما بھدف التطویر .2د-

  .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-

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

 .، والریادة والرؤیة
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عدد  االسبوع
  الساعات

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



  
 

1 

  نظري 2
 عملي 2
 
 
  
 

كما مذكور في 
10 

 اإلجھاد اإلنفعال -مقدمة

المحاضرات (
النظریة، 

المختبرات و
لدراسة 

الخواص 
  المیكانیكیة

 
 

امتحانات 
اسبوعیة، 
امتحانات 

فصلیة، 
تقاریر 

مختبریة 
اسبوعیة، 

االمثلة 
  والمسائل

  
 

شد ،انضغاط / األجھادات المباشرة  2
  تحمیل/ ، قص 

ً المسائل  3   غیر المحددة ستاتیكیا
  4  

 اإلجھادات الحراریة 5
 تركیز اإلجھادات 6
 الوصالت المبرشمة  7
  الوصالت الملحومة 8
 الحلقات الرقیقة 9

  أواني الضغط 10
 تغیر اإلجھاد مع الزاویة  11
  دائرة مور 12

   13 
 ري إلتواء عمود دائ 14
 قوة القص وعزم الحنایة/ العتبات   15
 مخططات قوة القص وعزم الحنایة 16
  مخططات قوة القص وعزم الحنایة  17
18 

 19 إجھادات الحنایة في العتبات
20  
  مقاطع العتبات  21
  المركبة في العتباتاإلجھادات   22
  باتتشوه الحني في العت  23
  طریقة مساحة العزم  24

  25  
26   ً   العتبات غیر المحددة ستاتیكیا
27   ً     العتبات غیر المحددة ستاتیكیا
  األعمدة  28
  لألعمدة معادلة أویلر  29
30  

  لألعمدة جي بي جونسونمعادلة 

تجارب فحص الخواص  الجزء العملي 60  30- 1
   المیكانیكیة 

تقاریر مختبریة 
 اسبوعیة



 البنیة التحتیة .12

  القراءات المطلوبة
 النصوص االساسیة 
 كتب المقرر 
  اخرى 

 
Mechanics of Materials, 6th Edition by Ferdinand 
Beer, 
Strength of Materials, 4th Edition, by Singer 
Strength of Materials by James R. Hutchinson 
Educational Package by Dr. Nasri. S. Namer & 
Dr. Jaafar Al- Sakiny 

وتشمل على سبیل المثال ورش ( متطلبات خاصة 
    )العمل والدوریات والبرامجیات والمواقع االلكترونیة

وتشمل على سبیل المثال ( الخدمات االجتماعیة 
محاضرات الضیوف والتدریب المهني والدراسات 

  ) المیدانیة
  

 القبول  .13

 النجاح من المرحلة الدراسیة االولى متطلبات السابقةال

  25  اقل عدد من الطلبة

  30  اكبر عدد من الطلبة 
  



  1الصفحة   
  

  موذج وصف المقررن

  

  میكانیك الموائع :وصف المقرر

  

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

 التكییفقسم ھندسة تقنیات التبرید و  -كلیة النخبة الجامعة المركز/ القسم الجامعي  .2

 میكانیك الموائع 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/2 ساعة عملي اسبوع/3ساعات نظري  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
 )السنة الدراسیة/ ساعة  150الكلي (

 2019-10- عداد ھذا الوصف تاریخ إ .8

 أھداف المقرر .9

  .دراسة اخلواص الفيزياوية للموائع -1
 .السكوندراسة تأثري القوى والضغوط للموائع يف حالة ٍ -2
 .على خمتلف االجسام الصلدةوالعزوم الناجتة من ذلك  دراسة تأثري القوى والضغوط للموائع يف حالة احلركة -3
 .واخلسائر الناجتة من اجلريانواالستمرارية   الطاقة  دراسة تطبيقات معادلة-4

 

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

ودراسة كافة القوى والضغوط المؤثرة یتضمن الجزء االول من المقرر خصائص الموائع في حالة السكون 
ني فیتضمن خصائص الموائع في حالة الحركة ونقاط تأثیرھا على مختلف االجسام الصلدة، اما الجزء الثا

 .ودراسة كافة القوى والضغوط المؤثرة للموائع على مختلف االجسام الصلدة



  2الصفحة   
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10
   :المعرفة والفھم  - أ

مع ترسیخ . إعداد كوادر تقنیة ھندسیة لتأمین متطلبات التنمیة من القوى البشریة ذات الكفاءات التقنیة - 1ا
إنشاء نظام تعلیمي یتمیز بالمرونة والتكیف مع التقنیات الحدیثة .و  .مبدأ مشاركة المجتمع في نشر التعلیم

اضافة الى اإلسھام في تنشیط التدریب والتأھیل لالرتقاء بالمستوى العلمي .ومؤشرات سوق العمل 
و العمل على رفع كفاءة العاملین . تطویر التعلیم التقني وتحدیثھ بما یتناسب ومتطلبات التنمیة .. والمھاري

ي أجھزة الدولة ومؤسسات القطاع العام والخاص والتعاوني وذلك من خالل المساھمة في تنظیم برامج ف
ً بحسب احتیاجات ومتطلبات سوق العمل مما یؤدي الى . التأھیل والتدریب أثناء الخدمة وإعادة التأھیل أیضا

ن الجھات ذات العالقة توطید العالقات مع الجامعات التطبیقیة ومؤسسات التدریب المھني وغیرھا م
واخیرا االنفتاح على المجتمع و تبني دورا ایجابیا في التدریب و التأھیل و إعادة تأھیل . لتحقیق التكامل 

  اإلفراد
 

حركة .واستخدام االجھزة المختبریة الخاصة بھا خصائص الموائع تمكین الطالب لمعرفة و فھم  - 2ا
  .ة المختبریة الخاصة بھاوانواع الجریان واستخدام االجھز الموائع

 .وتطبیقاتھا على مختلف االنابیب استمراریة الحركة للموائعتمكین الطالب لمعرفة و فھم   - 3أ
 .واستخدام االجھزة المختریة الخسائر الناتجة من حركة الموائع تمكین الطالب لمعرفة و فھم  - 4أ
 .وتطبیقاتھا لموائعالقوة الناتجة من اصدام ا تمكین الطالب لمعرفة و فھم  - 5أ
وحساباتھا بأستخدام االجھزة  الضغط الناتج من عمق عمود المائع  تمكین الطالب لمعرفة و فھم  - 6أ

 .المختبریة

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

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

 
 طرائق التقییم      

امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، امتحانات فصلیة 
 .ل الجزء العمليونھائیة، تقییم مباشر خال

 طرائق التعلیم والتعلم     

مع استخدام . ، ومن خالل عرضھا أمام الطالب یجعل فھمھا أسھلالمفاھیم 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،  ریةالوسائل السمعیة والبصاستخدام  - 2ج-

 .الطبیعیة 
 .بین الطالب والعمل الجماعيتنمیة روح التعاون  - 3ج-



  3الصفحة   
  

  

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    

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

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

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

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

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

 .، والریادة والرؤیة

   



  4الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
 ص األساسیة النصو 
 كتب المقرر 

 أخرى     

Fluid mechanics by Franzini,2003.Fluid 
mechanics by White,2010. 

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 
 نعم

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
دریب المثال محاضرات الضیوف والت

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
  نعم

  

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

المساق / حدة اسم الو
 طریقة التقییم طریقة التعلیم أو الموضوع

1 -2 
ساعة 6( 

 4)(نظري
 ساعة عملي

 10كما مذكور في 

صفات الموائع والمائع 
 .الحقیقي والمثالي

العرض 
النظري 

والتجارب 
  المختبریھ

 

امتحانات 
اسبوعیة، 
امتحانات 

فصلیة، 
تقاریر 

مختبریة 
اسبوعیة، 

االمثلة 
 والمسائل

3 -7 
اعة س 15(

 10)(نظري
 ساعة عملي

قیاسات ضغط الموائع 
 في حالة السكون

8 -14 
ساعة  21(

 14)(نظري
 ساعة عملي

حركة الموائع ومعادلة 
 الطاقة وتطبیقاتھا

15-20 

ساعة  18(
 12)(نظري
ساعة 
 )عملي

القوة المسلطة واشتقاق 
 معادلة الزخم للموائع

21-24 
ساعة  12(

 8)(نظري
 ساعة عملي

اع الجریان انو
 والخسائر الناتجة عنھ

25-28 
ساعة (12

8)(نظري
 ساعة عملي

انواع المضخات 
وربطھا على التوالي 

 والتوازي

29-30 
ساعة  6(

 4)(نظري
 ساعة عملي

 تحلیل االبعاد والتشابھ

   التجارب المختبریة  الجزء العملي  60  30- 1



  5الصفحة   
  

 القبول  .13
  النجاح من المرحلة الدراسیة االولى المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

/ 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

 المرحلة الثانیة
 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  2-الریاضیات  

   √ √   √ √   √ √   √ √  تطبیقات الحاسبة 

 المرحلة الثانیة
 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  مقاومة المواد 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  2-الدینامیك الحراري 

 المرحلة الثانیة
الرسم المیكانیكي  

   √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  والھندسة الوصفیة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  میكانیك الموائع 

 المرحلة الثانیة
 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  1-تبرید وتكییف 

                  مواد ھندسیة 
                  ب المنھجيالتدری  المرحلة الثانیة

 مخطط مھارات المنھج


