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  1الصفحة   
  

  )قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف(  موذج وصف المقررن

  

  المرحلة الرابعة/ الھندسة الصناعیة :وصف المقرر

  

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

 قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف المركز/ القسم الجامعي  .2

 الھندسة الصناعیة رمز المقرر/ اسم  .3

 مشتركة سنویةمادة  البرامج التي یدخل فیھا .4

  تامدوام  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

 )سنویأ\ساعة 60المجموع الكلي ( أسبوع\ساعة 2ساعات نظري  )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7

 2019- تشرین االول  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

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

الصناعیة على الكثیر من المواضیع التي تزود المھندس بالمعلومات  الھندسةمقرر  یشمل :وصف المادة
وتركیبھا الھیكلي وإیجاد الحل األمثل بإستخدام الطرق المعروفة ) اإلنتاجیة(المتعلقة بإدارة الوحدة الصناعیة 

قل كلفة وذلك في بحوث العملیات بغیة تحقیق أھداف الوحدة الصناعیة بأعلى كفاءة وأقصى ربحیة ممكنة وبأ
وعملیات الصیانة والخزین من ثم تعریف ) العمال، المكائن، المواد األولیة(باإلستخدام األمثل لموارد اإلنتاج 

 .الطالب على نظام وإقتصادیات السیطرة النوعیة ووظائفھا ومبادئ اإلحصاء والتوزیعات اإلحتمالیة
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  2الصفحة   
  

 : أھداف المقرر .9

المھندس  ووظائفومبادئھا  االدارة الصناعیة واسباب ایجادھاتعریف الطالب على ماھیة  .1
 الصناعي

 كلفة النقل بطرق مختلفةتعلیم الطالب على كیفیة حساب  .2
 تعلیم الطالب على كیفیة توزیع الھواء في الغرف المكیفة .3
انواع الخطوط االنتاجیة واكیفیة التمیز بینھا وكیفیة موازنة الخطوط االنتاجیة الطالب على  ریفتع .4

 وحساب الوقت العاطل
 ترتیب المكائن حسب تعاقب مراحل االنتاج وتخصیص االعمال علیھا تعلیم الطالب على طرق  .5
 كیفیة اختیار كمیة االنتاج االقتصادیة داخل المنشأة االنتاجیةتعلیم الطالب  .6
  تعلیم الطالب طرق حساب كمیة الخزین المسموحة وانواع المواد المخزنیة .7
تعلیم الطالب على انواع الصیانة والمراحل التي یكون المھندس مجبر فیھا على ابدال المكائن  .8

  داخل المنشأة االنتاجیة
  الطالب على الطرق المختلفة لحساب الجدوى االقتصادیة للمشاریع واسباب استخدام كل منھا تعلیم .9

  تعلیم الطالب على الطرق االحصائیة وكیفیة استخدام معایر التشتت في السیطرة النوعیة .10

 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
  

  خطوط االنتاج تمكین الطالب لمعرفة و فھم كافة انواع - 2أ
 لحساب الكلف في المنشأة الصناعیةتمكین الطالب لمعرفة و فھم التطبییقات العملیة   - 3أ
 مخططات السیطرة النوعیةتمكین الطالب لمعرفة و فھم المبادئ النظریة لكیفیة اعداد  - 4أ

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

التدریس المباشر، التعلم من خالل مجموعات التمارین واالسئلة الخاصة : طرائق التعلیم والتعلم      
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  3الصفحة   
  

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

 
 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
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  4الصفحة   
  

 

 

  ).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-

 .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   
  

 األسبوع
مخرجات التعلم 

طریقة  المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة  المطلوبة
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

         الساعات

 10كما مذكور في  2  1-2

 تعریف األدارة -
 نتائج الثورة الصناعیة في أوربا -
 مبادئ األدارة -
 اإلدارة الھندسیة -
 المستویات األداریة -

 الوظائف األداریة -
-  ً  التخطیط  –أوال
 التنظیم –ثانیا  -
ً ثالثـ -  التوجیھ –ـا
-  ً  تكوین وتنمیة األفراد - رابعــا
-  ً  الرقابــــة  –خامسـا
 األدارة الصناعیة -
 وظائف األدارة الصناعیة -
 مھمات األدارة الصناعیة في مرحلة  -

 أعداد الدراسات للمشاریع الصناعیة -

 
 
 
 
 

المحاضرا(
)ت النظریة  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
امتحانات 
اسبوعیة، 
امتحانات 
فصلیة، 
 تقاریر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3-4  4  

 العوامل المؤثرة في أختیار موقع المصنع -
تقییم المواقع المقترحة للمصانع الجدیدة  -

  عتمادا على كلفة النقل
 النماذج الریاضیھ اعتمادا على كلفة النقل -

 طریقة الركن الشمالي الغربي - 1
 طریقة اقل التكالیف - 2
 طریقة فوجال - 3

 الختیار المشاریعالطرق العامة  -
 طریقة التقییم بالنقط  - 1
  طریقة تحلیل التكالیف - 2
  

    

5  2  

  الصناعیة الوحدةمقدمھ عن تخطیط  -
االعتبارات التصمیمیھ الواجب االخذ بھا  -

  عند تخطیط الوحدة الصناعیة 
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  6الصفحة   
  

 انواع الخطوط االنتاجیة  -
  الطرق المستخدمھ في موازنة الخطوط -

  

6-7  4  

والعوامل المؤثرة مفھوم تخطیط األنتاج  -
  فیھ

 أھداف تخطیط ورقابة األنتاج -
  وظائف التخطیط والرقابة على األنتاج -
  ترتیب المكائن وجدولة االعمال  -
القیود التي تواجھ جدولة االعمال  -

 بالورشھ 
  العوامل التي تعقد عملیة التتابع -

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

8  2  

  الریاضیھ للتتابع  النماذج -
االعمال على من ) n(اجراء التتابع لعدد  - 1

 ماكنة واحده في ورشة
من االعمال على ) n(اجراء التتابع لعدد  - 2

 ماكنتین في ورشة
من االعمال على ) n(اجراء التتابع لعدد  - 3

 ثالث مكائن في ورشة
ماكنة ) m(اجراء التتابع لعملیتین على  - 4

 في ورشھ 
) m(عمل على ) n(اجراء التتابع لعدد  -5

  في ورشة عمل

    

9  2  

  التخصیصمشاكل  -
  عالقة التخصیص بالكلفة -
النموذج الریاضي لحل مشاكل  -

  التخصیص

 
 

  

 
 

  

10 -12  6  

  والعملدراسة الوقت مقدمة عن  -
  تعریف دراسة العمل -
  أھذاف دراسة العمل -
 أسالیب المستخدمھ في دراسة العمل -

  قیاس العمل -
  تعریف الوقت القیاسي -
  فوائد قیاس العمل -
  خطوات قیاس العمل -
  طرق قیاس العمل -
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  7الصفحة   
  

13 -14  4  

  مقدمة وتعریف عن الجدوى األقتصادیة -
  اھمیة دراسة الجدوى وتقییم المشاریع  -
  دراسة الطلب على منتجات المشاریع -
  مراحل تقیم المشاریع ودراسة الجدوى  -
 دراسة اجدوى الفنیة  - 1
 دراسة الجدوى االقتصادیة - 2
 دراسة الجدوى المالیة - 3
 مرحلة اتخاذ القرار - 4

الریاضیھ المعتمده على الربحیھ الطرق 
  المستخدمھ لتقییم المشاریع

  تحلیل التعادل . 1
  فترة االسترداد . 2
  المعدل المتوسط للعائد . 3
  صافي القیمة الحالیة . 4
  دلیل الربحیة المنافع للتكالیف . 5
  معدل العائد الداخلي. 6

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

  

15  2  

  مفھوم الصیانة واھمیتھا -
  الصیانةطرق تصنیف  -
 تخطیط عملیات الصیانة -

  المكائن مقدمة عن احالل  -
احالل المعدات التي تقل كفاءتھا مع  -

  الزمن 
احالل الوحدات التي تتلف كلیا بصورة  -

  مفاجئة
  الریاضیة لالحالل النماذج -

    

16  2  

 البرمجة الخطیة -
 ما ھي القیود وكیفیة بنائھا -
 استخدامات البرمجة الخطیة -
 للبرمجة الخطیة االفتراضات االساسیة -
 المتباینات والمعادالت -

 تمثیل المتباینات بیانیا -
 الطرق المستخدمة للحل بالبرمجة الخطیة -
 الطریقة البیانیة -
 الطریقة الجبریة -
 طریقة السمبلكس -
  امثلة عن الطریقة البیانیة -
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  8الصفحة   
  

  

17 -18  4  

 تعریف الخزین والحدود القیادیة لھ -
 تخطیط الخزین -
 الحدود القیادیة للخزین -

 ن خزیالحد األدنى لل - 1
 الحد األعلى للخزین - 2
 وى أعادة الطلبتمس - 3

 فترة األنتظار -

 أنظمة الترمیز -
 النظام الھجائي البسیط - 1
 النظام الرقمي البسیط - 2
 النظام المختلط البسیط - 3
 النظام الحتمي - 4
 النظام الرقمي المركب - 5

 تصنیف المواد المخزنیة -
  امثلة متنوعة -

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

  

19  2  

 مقدمة عن السیطرة النوعیة -
 مفھوم السیطرة النوعیة واھمیتھا  -
  اھداف ووضائف الھندسة الصناعیة -

 
 

  

 
 

  

20  2  

 ماھي العینات -
كیفیة اخذ العینات والفترات الزمنیة التي  -

 تؤخذ فیھا
 انواع العینات -

 العینة العشوائیة - 1
 العینة الطبقیة - 2
 العینة المنتظمة - 3
 العینة متعددة المراحل - 4
 العینة المختارة - 5

  تقدیر حجم العینة -

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

21  2  

 نظریة االحتماالت -
 االحداث المستقلة -
 االحداث المتنافیة  -
  االحتمال الشرطي -

 
 
 

  

 
 
 

  

22  2  

مصادر التغیر الحاصلة في ناتج العملیة  -
 االنتاجیة

 المصادر الرئیسیة للتغیرات -
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  9الصفحة   
  

 العملیة االنتاجیة - 1
 المواد الخام - 2
 العامل - 3
 المتفرقات - 4

 مسببات ھذه التغیرات -
 Chance( المسببات الصدفیة - 1

causes( 
 Assignable(المسببات االصدفیة  - 2

causes(  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

23  2  

 الوسط الحسابي -
 الوسیط -
 المنوال -
 االنحراف المعیاري -
  امثلة ریاضیة -

    

24  2  

 ما ھو المنحنى الطبیعي القیاسي -
لحساب اھمیة المنحني الطبیعي القیاسي  -

 انحرافات االنتاج
 كیفیة استخدام جداول المنحنى الطبیعي -
  نماذج ریاضیة -

    

25  2  

 ما ھي مقدرة العملیة االنتاجیة -
 قیاس مقدرة العملیة االنتاجیة -
 6σ	العالقة بین مقدرة العملیة االنتاجیة  -

  )T(وبین تفاوت المنتج

    

26  2  

 انواع لوحات الضبط -
 القیاساتلوحات ضبط المتغیرات او  - 1
 لوحات ضبط الصفات - 2

الخطوات الرئیسیة المتبعة في اقامة  -
  لوحات الضبط

 
 
 

  

 
 
 

  

27  2  

معادالت حدود الضبط للوحات ضبط  -
 تغیراتالم

 푥̅حساب حدود الضبط للوحات  -
 Rحساب حدود الضبط للوحات  -
  X &Rكیفیة رسم لوحات ال  -
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الصفحة   
10 

 
  

 

 البنیة التحتیة  .11

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  االدارة الھندسیة الكتب المنھجیة مثل 
  مازن بكر .د

 

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  .12

 ثالثةالنجاح من المرحلة الدراسیة ال المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
  

  

28  2  

تطبیقات ریاضیة وامثلة متنوعة حول  -
X&R 

كیفیة اعادة رسم لوحات السیطرة عندما  -
  تكون خارج السیطرة

    

29 -30  4  
 المعولیة وكیفیة حسابھا  -
   التشریعات البیئیة -
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  )قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف(  موذج وصف المقررن

  

  تطبیقات حاسبة: وصف المقرر

  

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

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

 تطبیقات الحاسبة رمز المقرر/ اسم  .3

  مادة دراسیة مشتركة البرامج التي یدخل فیھا .4

 دوام سنوي  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

  ساعة عملي 2نظري مع  ساعة 1 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
 )سنة/ساعة 90الكلي (

 2019-10- تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

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

، 3dالصلبة  المجسمات، رسم نظم االحداثیات، االبعاد ثالثیةمبادئ نظم : المقرر یتضمن  :وصف المادة
 الجسم/ حواف / ، تحریر  وجوه  ثالثیة االبعادإلى  ثنائیة االبعادالصلبة، وتحویل الرسومات  المجسموتحریر 
 .ثالثیة األبعاد  االسطحوخلق  المجسم



 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.  
 
 

  2الصفحة   
  

 : أھداف المقرر .9

عملیة  ھ فياألبعاد واالستفادة من ثالثي في الرسم الھندسي AutoCADمن استخدام  الطالبتمكین  .1
 .التصمیم والمحاكاة

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

 والتقییممخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم  .10

 :المعرفة والفھم  -أ
یساھم في إیجاد أفضل الحلول العملیة لمشاكل المجتمع المحلي المختلفة ودعم عملیة التنمیة التقنیة مواكبة   - 1أ

  .التطورات التقنیة على نطاق واسع العالم المتطور بسرعة من أي وقت مضى
  

  البوصلة و ورقة العمل, نظم االحداثیات ,  2009تقدیم مبادى االوتوكاد اصدار  - 2أ
 تقدیم المجسمات الصلبة ثالثیة االبعاد  - 3أ
 3dألساسیة، متقدمة تحریر الصلبة وعملیات ا تحریر المجسم باستخدام  - 4أ
 قدمةمت 3dتحویل الشكل ثنائي األبعاد إلى شكل ثالثي األبعاد باستخدام أوامر  - 5أ
 ثالثیة األبعاد  االسطحوخلق    - 6أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  المناقشة والحوار بین الطالب والمدرس – 1ب
 التعلم الذاتي من خالل رسم األشكال – 2ب

التعلیم المباشر، والتعلم من خالل رسم األشكال على شاشة الكمبیوتر خطوة  : طرائق التعلیم والتعلم      
 لمحاضرةابخطوة، وتمارین وأسئلة 

. النشاط الطالبي في الفصول الدراسیة من خالل أمثلة الرسم على الورق وفي المختبر : طرائق التقییم     
 .مباشرة من خالل الجزء العملياالمتحانات الفصلیة والنھائیة، وتقییم . على شاشة الكمبیوتر

  مھارات التفكیر -ج
  .ثالثي االبعادتخیل شكل الرسم في الفضاء  مھارة  1-ج
  ).الصلبة وأوامر التعدیل المجسماتأي (معرفة مكونات شكل الرسم  ـ  2-ج
 إدخال أبعاد الصحیح في األمر  ـ  3-ج
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  3الصفحة   
  

  

 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 
التعلیم االلكتروني التي تعتمد على تطبیقات الحاسبات اإللكترونیة وشبكات اإلتصال والوسائط  - 3ج-

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

 .یسمح بظھور كل األراء واألفكار
  .استراتیجیة التعلم الذاتي - 5ج-

 
 طرائق التقییم 

األمثلة على رسم  من خالل . الحاسبة النشاط الطالبي في الفصول الدراسیة ومختبر : طرائق التقییم     
  . الورق وعلى شاشة الكمبیوتر

 االمتحانات الفصلیة والنھائیة، وتقییم مباشرة من خالل الجزء العملي
  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  
 أوتوكاد في التطبیقات الھندسیة/ القدرة على استخدام البرمجیات الھندسیة  .1د-
 العملیة المتخصصة فى مجال ما بھدف التطویر الناجح فىتطبیق المعلومات والتدریبات  .2د-

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

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

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

 .، والریادة والرؤیة
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  4الصفحة   
  

 بنیة المقرر .11

األسبو
 ع

الساع
 ات

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
طریقة  المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 طریقة التقییم التعلیم

1 3 

كما ورد في 
  أ-10الفقرة 

 

  مقدمة عن مبادى االوتوكاد وانظمة االحداثیات

التعلیم 
المباشر 

النظریة (
، )والعملیة

والتعلم من 
خالل 

التمارین 
واألسئلة 

 للمحاضرة

النشاط 
على (الطالبي 

الورق وعلى 
  ) الكمبیوتر

االمتحانات 
الفصلیة 

والنھائیة، 
وتقییم مباشرة 

خالل من 
 الجزء العملي

  )الوتد واالسطوانة, الصندوق(  مجسمات 3 2
 )المخروط و الدوالب (مجسمات  3 3
 )الكرة والھرم(مجسمات  3 4
 امثلة على المجسمات 3 5

الطرح , اتحاد (تحریر المجسمات االساسیة  3 6
 مع االمثلة )والتقاطع

 االمثلةتدویر وشطف الحواف مع  3 7
 مع االمثلة) النقل والتدویر(عملیات ثالثیة االبعاد  3  8

مع ) المحاذاة والمراة(عملیات ثالثیة االبعاد  3  9
 االمثلة

مع ) المصفوفة والقطع( عملیات ثالثیة االبعاد  3  10
 االمثلة

 امثلة تطبیقیة 3  11

) والوجھنقطة االصل (نظام االحداثیات المستخدم  3  12
  مع االمثلة

العالمي والمحاور (نظام االحداثیات المستخدم  3  13
x/y/z)  

14 -
  مع االمثلة) نقاط  3(نظام االحداثیات المستخدم  6  15

مع ) extrude /loft(اوامر ثالثیة االبعاد متقدمة  3  16
  االمثلة

) sweep/revolve(اوامر ثالثیة االبعاد متقدمة  3  17
  االمثلةمع 

( اوامر ثالثیة االبعاد متقدمة 3  18
(presspull/sectionplane مع االمثلة  

19 -
 ,extrude)الوجھ /تحریر المجسمات المتقدمة 6  20

move,rotate and offest). 
21 -
 ,taper, delete (الوجھ /تحریر المجسمات المتقدمة 3  22

copy, color, material, undo and exit)  
 امثلة تطبیقیة 3  23
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  5الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  محاضرات ودلیل المستخدم لبرنامج االوتوكاد
Advanced AutoCAD 2010 Exercise Workbook, Cheryl 
R. Shrock, 2010. 
Introduction to AutoCAD 20092D and 3D Design, Alf 
Yarwood, First edition, 2008. 

  

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 الثالثة المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
  

  

 copy and)حافة /تحریر المجسمات المتقدمة 3  24
color).  

25 -
 ,imprint)جسم /تحریر المجسمات المتقدمة 6  26

separate, shell, clean and check).  
 .(box, cone, dome and mesh)سطوح  3  27
28 -
 (pyramid and sphere)سطوح  6  29

  مع االمثلة  (torus and wedge)سطوح  3  30



  1الصفحة   
  

  موذج وصف المقررن

  

  المرحلھ الرابعھ \دوائر السیطرة :-  وصف المقرر

  

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

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

 دوائر السیطرة رمز المقرر/ اسم  .3

 غیر مشتركة دراسیھمادة  البرامج التي یدخل فیھا .4

 دوام تام أشكال الحضور المتاحة .5

  2020- 2019 السنة/ الفصل  .6

 )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
  )اسبوع \ساعة  2(النظري  

  )اسبوع  \ساعه3(العملي 
 الدراسیه السنه\ساعة 150: الساعات الكلیة

 2019- تشرین االول  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9
تعليم الطالب )HVACدوائر السيطرة ملنظومات :  (ليكون ملما باالعمال التالية للربامج اليت يدخل فيهاتعليم الطالب على  -1

 عمليات الصيانة واالصالح تعليم الطالب على على .2
 التصميم متطلبات  تعليم الطالب .3
 طرهيالسقراءة خرائط  تعليم الطالب على  -4

 

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

یعنى المقرر بتغطیة اھم اساسیات وتطبیقات انظمة السیطرة في انظمة التبرید وتكییف الھواء في كافة  
نظریة وتكنولوجیة  یتم تعزیزھا بممارسات عملیة العمال النصب  ویدعم المقرر باسس. مجاالت التطبیق

 .والتشغیل  لمنظومات سیطرة متنوعة، ابتداءا باالجھزة المنزلیة الى االجھزة المركزیة



  2الصفحة   
  

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

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

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

لى رفع و العمل ع. تطویر التعلیم التقني وتحدیثھ بما یتناسب ومتطلبات التنمیة .. العلمي والمھاري
كفاءة العاملین في أجھزة الدولة ومؤسسات القطاع العام والخاص والتعاوني وذلك من خالل المساھمة 
ً بحسب احتیاجات ومتطلبات سوق  في تنظیم برامج التأھیل والتدریب أثناء الخدمة وإعادة التأھیل أیضا

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

التمكین لتشخیص ومعرفة الخصائص التكنولوجیة لمنظومات السطرة    التأھیل و إعادة تأھیل اإلفراد
  .للتبرید وتكییف الھواء

  .فاھیم االساسیة للسیطرة في مجال االختصاصالتعلم لتطبیق الم - 2أ
 .التمكن للعمل كمھندس سیطرة في االختصاص - 3أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  ) فردا ومجموعة( المناقشة والحوار  – 1ب
  .صناعة القرار الصائب مع البدائل المناسبة – 2ب
    )عملیةالنظریة وال(تصمیم خطة العمل وتقنیات الحل المناسبة  – 3ب

  طرائق التعلیم والتعلم      
السبورة، جھاز العرض، ( باستخدام  والمناقشات ووالواجبات الیومیة واالفالم العلمیة المحاضرات النظریة

  )الخ....المخططات
الجانب العملي من خالل العمل في الورشة والمختبر الخاص بذلك ویشمل  اعداد الخرائط ،تنفیذ 

 التشغیل وكتابة التقریر ومناقشتھاالخرائط ، الفحص و

  

 طرائق التقییم      
 للجانب النظري - 1

  والیومیة الفصلیةاالمتحانات ا -ا
  الواجبات البیتیة والمناقشات الیومیة -ب
  مناظرات بین الطلبة -ج

 :الجانب العملي - 2
  مشاركة الطلبة العداد الخرائط وتنفیذھا  -ا

  یم التقاریروالمناقشات واالمتحانات العملیةتدقیق معلومات الطالب من خالل تق -ب
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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 : ـ التصنیف  2-ج
  .نصنف األشیاء فإننا نضعھا في مجموعات وفق نظام معین في أذھاننا العلمي للفرد ، وعندما

وتعني المقارنة بین األشیاء واألفكار واألحداث وفق أوجھ الشبھ وأوجھ االختالف، : ـ المقارنة  3-ج
  .والبحث عن نقاط االتفاق ، ونقاط االختالف ، ورؤیة ما ھو موجود في أحدھما ، ومفقود في اآلخر 

  .ام الجید لمصادر المعرفاالستخد4-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 . تعلیمیة، ومن خالل عرضھا أمام الطالب یجعل فھمھا أسھلتبسیط  المفاھیم ال  -  1ج-

كافة الوسائل التي یمكن االستفادة منھا في المساعدة على تحقیق األھداف التعلیمیة  المنشودة من عملیة 
 .التعلم والزیارات العلمیة

ومنھا . داماتھ المختلفةاستخدام الوسائل السمعیة والبصریة و التكنولوجیة، كالحاسوب  واستخ  -  2ج-
 .الطبیعیة 

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

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

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

     
 طرائق التقییم    

امثلة على السبورة،  امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل: 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-
  دریبات العملیة المتخصصة فى مجال ما بھدف التطویر الناجح فى تطبیق المعلومات والت  .2د-

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

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

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

  .، والریادة والرؤیة
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 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر   
      أخرى 

√  
√ 

 

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 
√  

    

 بنیة المقرر .11

المساق أو / سم الوحدة ا مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

  طریقة 
 طریقة التقییم التعلیم

اساسیات السیطرة  معرفة االساسیات 10 2- 1
 االوتوماتیكیة

  نظري 
 وعملي

+ امتحانات یومیة+مناقشة
 تنفیذ تمارین

3 -8 30 
االطالع على السیطرة 

، الكھربائیة، الھوائیة
 االلكترونیة

  نظري  السیطرة واسس  مبادئ 
 وعملي

+ امتحانات یومیة+مناقشة
 تنفیذ تمارین

9 - 11 15 
ملحقات دوائر السطرة من 

منظمات، مسیطرات 
 وصمامات

  نظري  االملحقات لدوائر السیطرة
 وعملي

+ امتحانات یومیة+مناقشة
 تنفیذ تمارین

االجھزة المنزلیةوالوحدات  20 12-15
  نظري  االجھزة المنزلیة المجمعة

 وعملي
+ ومیةامتحانات ی+مناقشة

 تنفیذ تمارین

16-
سیطرة منظومات التثلیج   35  22

 وتكییف الھواء المركزیة
منظومات التثلیج وتكییف    

 الھواء المركزیة
  نظري 
 وعملي

+ امتحانات یومیة+مناقشة
  تنفیذ تمارین

 

 منظومات سیطرة حدیثة 40 23-30
استخدام التحكم المنطقي 
والرقمي للسیطرة على 

HVAC 

  نظري 
 وعملي

+ امتحانات یومیة+مناقشة
  تنفیذ تمارین
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بیل وتشمل على س( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
√ 

  

 القبول  .13

 النجاح من املرحلة الدراسية الثالثة المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 

  

  

  

  

  

  

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

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

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

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

  النشاط  الوقت  الجلسة

    الیوم االول

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

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

  الطلبة من عةاجتماع مع مجمو  11:00  3

  جولة على المصادر: كفاءة البرنامج  12:30  4
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تدقیق الوثائق اإلضافیة بما فیھا عینة من أعمال الطلبة : اجتماع لجنة المراجعة  14:00  5
  المصححة

  أعضاء الھیئة التعلیمیة معاجتماع : كفاءة البرنامج  15:00  6
  

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

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

    الیوم الثاني

ملخص لنتائج الیوم األول ومعالجة : اجتماع مع رئیس المراجعة ومنسقھا وقائد البرنامج  8:45  9
  ني ان لزمالثغرات وتعدیل جدول الیوم الثا

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

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

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

  لمتابعة ما یستجد من قضایاوقت حر   14:00  13

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

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

  الختام  15:00  16

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

  المتابعة اجل من
  

  المتابعة تقریر نموذج

  قسم االعتماد الدولي/  و االعتماد االكادیمي دائرة ضمان الجودة

  :المؤسسة

  :الكلیة

  :البرنامج

  تقریر المتابعة

 نم جزء وھو 20____/____/____بتاریخ جرت التي المتابعة زیارة نتائج التقریر ھذا یعرض .1
 عملیات لتطویر المستمر الدعم توفیر إلى الھادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتیبات
  .المستمر والتحسن الداخلیة الجودة ضمان
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 وتتمثل اغراض ھذه المتابعة في تقییم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقریر مراجعة .2
ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعاییر االكادیمیة وجودة التعلیم مالبرنامج وتوفیر المزید 

  .العالي في العراق

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

  لھ المساندة المعلومات مع األكادیمي للبرنامج الذاتي التقییم تقریر )1
  .األكادیمي البرنامج مراجعة تقریر اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسین خطة )2
  األكادیمي البرنامج مراجعة تقریر )3
  )وجدت ان( المؤسسیة االستراتیجیة والخطة العالي التعلیم جودة مراجعة تقریر )4
 .المتابعة زیارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافیة )5

  :باآلتي المتابعة ذهھ من إلیھا التوصل تم التي اإلجمالیة االستنتاجات وتتمثل .4

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

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

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

  
  
  
  
  
  
  

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

  : التعلیمیة المؤسسة اسم

  : األكادیمي جالبرنام لمراجعة األولیة المیدانیة الزیارة تاریخ

  :زیارة المتابعة تاریخ

  :المتابعة تقریر تاریخ

  التوقیع                     الوظیفي المسمى/الوظیفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعین اسماء

  المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام :األول الجزء

  اتخاذه؟االجراء المطلوب   مالحظات  )(نعم؟   السؤال  ت

للبرنامج  الذاتيھل تم إنجاز تقریر التقییم   1
  األكادیمي؟
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2  
ھل تبین تقاریر التقییم الذاتي األخیرة 

او /مقدار تحقیق معاییر إطار التقییم و
  التطرق إلیھا؟

      

ھل ھنالك خطة للتحسین مستندة إلى   3
  مراجعة خارجیة وداخلیة؟

      

رق ھل توجد ثغرات مھمة لم یتم التط  4
  إلیھا؟

      

ھل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبیق   5
  خطة التحسین؟

      

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

      

7  
ما ھو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعلیمیة 

ان تحتاج إلیھ إلكمال التحسینات على 
  البرنامج؟

      

8  
جعون ان ما ھو الزمن الذي یتوقعھ المرا

إكمال التحسینات على البرنامج  یستغرقھ
  بما یحقق المؤشرات؟

      

  
  

  التحسن المتحقق في المؤشرات: الجزء الثاني

  )أنظر إلى إطار التقییم(المؤشرات 

بین (بنود خطة التحسین 
مدى مطابقتھا للتوصیات 

الواردة في تقریر مراجعة 
  )البرنامج األكادیمي

قاة المعلومات الجدیدة المست
  االستنتاج العام  من زیارة المتابعة المیدانیة

  المنھج الدراسي
  االھداف ومخرجات التعلم المطلوبة

  )المحتوى(الدراسي  رالمقر
  التقدم من سنة ألخرى

  التعلیم والتعلم
  تقویم الطلبة

      

  كفاءة البرنامج
  الصورة العامة للطلبة المقبولین

  وارد البشریةمال
  وارد المادیةمال

  ماالت الموارد المتاحةاستع
  مساندة الطلبة

  معدالت تخرج الطلبة المقبولین
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  المعاییر األكادیمیة
  معاییر واضحة

  استخدام معاییر القیاس المناسبة
  إنجاز الخریجین

  معاییر أعمال الطلبة المقیمة

      

  ادارة البرنامج والضمان
  الترتیبات الالزمة إلدارة البرنامج

  المتبعة السیاسات واإلجراءات
  المالحظات المنھجیة المجمعة

  والمستخدمة
  االحتیاجات التحسینیة للموظفین

  التي یتم تحدیدھا ومعالجتھا
  إجراءات التخطیط للتحسین

  المتبعة

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معاییر المراجعة الناجحة وتقییم العملیة

  معاییر المراجعة الناجحة

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

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

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

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

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

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

 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزیارة بالتحضیر یقوموا بأن :الخبراء المراجعون
  .الزیارة إجراء في بھا التي یسترشد االولیة التعلیقات

 المشاركین بما جمیع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبیق في تطابق ھنالك یكون ان .5
  .المستمرین والتحسین للمراجعة ویدعمھا العملیة وفلسفة رسالة یحترم

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

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

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

 .اللزوم عند للتحسین واقعیة خطة

  :التقییم

إلى وضع وتطبیق اجراءات للتقییم النظامي لجمیع المراجعات ي دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمتسعى  .2
الخارجیة للبرامج األكادیمیة التي تنظمھا وسوف یطلب من المؤسسة التعلیمیة ورئیس المراجعة والمراجعین 

وستقوم دائرة ضمان الجودة و . المختصین ان یقوموا بتقییم كل مراجعة خارجیة عن طریق ملء استبیان مقتضب
  . بتحلیل المالحظات المنھجیة كما سیقوم عند الضرورة بمتابعة ایة صعوبات تتم اإلشارة الیھا ماد االكادیمياالعت

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

  .ن الممارسات الجیدة وفرص التحسن المستمرمامثلة 

  
  

  قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكادیمي

  البرامج مراجعة دلیل في المستعملة المصطلحات تعریف

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

  التخصصات/ مجاالت التخصص/ الحقول االكادیمیة 

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

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

  .األعمال إدارة في المحاسبة

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

  .والمراجع التقییم

  االعتماد

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

  .المعلنة للمعاییر وفقآ المستمر وتحسینھا یةاألكادیم

  التحسین او العمل خطط

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

  الطلبة المقبولین

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

  المعیاریة/المرجعیة النقاط

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

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

  

  المجموعة

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

  ررالمق اھداف

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

  الدراسیة المناھج او الدراسي المنھج

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

 المكتبات، ذلك في بما ؛معینة ترتیباتل وفقا وخارجھا الجامعة في المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام
  .والمیدانیة ,والتدریبیة ,والریاضیة ,االجتماعیة والدراسات الحاسوب، ودراسات
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  )المھارات المكتسبة( المستقل الموجھ/ التعلم الذاتي

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

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

  .إلى ذلك وما التفاعلیة

  التعلیم االلكتروني

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

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

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

  الخارجي التقییم/المقیم

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

  التقییم إطار

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

  .والخارجیة الداخلیة المراجعات ولتطبیقھ على التعلیمیة والمؤسسات

  

  )اللوائح(العامة  المفاھیم

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

   مؤسسة التعلیم العالي

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

  المطلوبة ملتعلا مخرجات

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

  الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام
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 باالحتیاجات فیھا الداخلة والعناصر التعلیمیة برامجھا تحقیق لضمان التعلیمیة المؤسسة تعتمده الذي النظام ھو
 المخرجات إلى ستندالم الجودة إدارة نظام ویتضمن .المستمرین والتحسین للمراجعة تخضع وأن المحددة

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

  .حسین المستمرالت لدعم الفاعلة واألولویات واالستراتیجیات

  العمل/ الوظائف سوق

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

  الرسالة بیان

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

  المختص المراجع

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

  .االعتماد لغایات او والخارجیة الداخلیة الجودة

  األكادیمي البرنامج

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

  

  

  جالبرنام اھداف

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

  األكادیمي البرنامج مراجعة

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

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

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة باألحكام) المصلحة اصحاب من وغیرھم والطلبة األمور واولیاء
 .مالتعل
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 وتقییم االلتزام والتحدیات الجیدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلیة الجودة ضمان ر عملیاتتطو دعم  -2
 .ن المستمریالتحس

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

  ضمان الجودة

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

  .التحسین المستمر

  منسق المراجعة

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

  التقریر

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

  التقییم الذاتي

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

  الزیارة المیدانیة

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

  

  الوصف

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

  العالقة ذات الجھات

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

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

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



الصفحة   
15 

 
  

  الخطط االستراتیجیة/  االستراتیجیة األھداف

 تقوم واقعیة خطة إلى والمحولة رسالتھا من والمستمدة بالمؤسسة التعلیمیة الخاصة األھداف نم مجموعة ھي
 تحقیق إلى طریقھا عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االھداف وتركز. باألدلة المدعومة التقییمات على

, یھالتقدیر والتكالیف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتھا ینبغي التي االمور الخطة وتحدد رسالتھا
  .اآلثار وتقییم التقدم لمراقبة ترتیبات تتضمن تنفیذیة خطة وترافقھا

  تقییم الطلبة

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

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

  .األكادیمي للبرنامج المعتمدة الساعات في یدخل الذي المقرر نھایة عند

  تقییمات الطلبة

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

  .األخرى واألوساط المجالس في والتمثیل المركزة العمل ومجموعات

  طرائق التعلیم والتعلم

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

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

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

  

  طاقة متجددة المادة : وصف المقرر

  

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

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

 طاقة متجددة رمز المقرر/ اسم  .3

 غیر مشتركةسنویة مادة  البرامج التي یدخل فیھا .4

 كاملدوام  أشكال الحضور المتاحة .5

 2020-2019 السنة/ الفصل  .6

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

 2019- 10 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

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

المواد الھندسیة تتضمن الجزء النظري دراسة انواع . تشمل المادة جزءین نظري والعملي  :وصف المادة
ویتضمن الجزء العملي اجراء .بمختلف مكوناتھا الجزیئیھ مع وظائف وتطبیقات استخدامھا في الصناعة 

  .اختبارات على المواد الھندسیھ واقعیا وعمل زیارات میدانیة
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 : أھداف المقرر .9

الطاقة المتجددة  -  مصادر الطاقة المتجددة وتطبیقاتھا - مقدمة عامة حول الطاقة المتجددة  .1
 والمشاكل البیئیة

االنحراف، زاویة الساعة، زاویة االرتفاع ( الزوایا الشمسیة تعلیم الطالب  كیفیة حساب     .2
 الشمسیة، زاویة السمت الشمسیة، وقت الشروق والغروب وطول الیوم، زاویة الحدوث

 

 PVائي تالخالیا الشمسیة، مكونات نظام التولید الكھربائي الفول.3            
عزم وطاقة التوربینات الھوائیة  - الطاقة المتوفرة في الریاح  -طاقة الریاح تعریف الطالب على     .3

 تصنیف التوربینات الھوائیة -

 )المجففات الشمسیة المباشرة، المجففات الشمسیة الغیر مباشرة(الشمسیة  تالمجففادراسة   انواع   .4
 البیوت الزجاجیة و ومواد البیوت الزجاجیة -

5.  

 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
التدریس المباشر، التعلم من خالل مجموعات التمارین واالسئلة الخاصة : طرائق التعلیم والتعلم      
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 .بالمادة
امتحانات یومیة، نشاط الطالب في الصف من خالل المناقشة، حل امثلة على السبورة، : طرائق التقییم     

  .امتحانات فصلیة ونھائیة، تقییم مباشر خالل الجزء العملي
  مھارات التفكیر -ج

  مھارة جمع البیانات والمعلومات عن طریق واحدة ، أو أكثر من الحواس الخمس ، 1-ج
ویقصد بھا تصنیف المعلومات وتنظیمھا وتقویمھا ، وھي مھارة أساسیة لبناء اإلطار العلمي : 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 : مقارنة ـ ال 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
  .والتعمیمات على المواقف المختلفةإصدار األحكام . 6-ج
  .كشف العالقة بین األسباب والنتائج. 7-ج
  .تطبیق نتائج المعرفة في مواقف جدیدة. 8-ج
 مھارة التفكیر الناقد. 9-ج

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

مع استخدام . 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-

 .ي نقل المھارات والمعارفالمتعددة ف
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
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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
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 

 

مصادر الطاقة  -  مقدمة عامة حول الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة والمشاكل  -  المتجددة وتطبیقاتھا

نضوب طبقة االوزون، المطر الحامضي، (البیئیة 
  )التغیر المناخي، المخاطر النوویة

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

معادلة الوقت وتصحیح (احتساب الوقت  - الشمس 3 2
 )خط الطول

3 3 

االنحراف، زاویة الساعة، ( الزوایا الشمسیة 
زاویة االرتفاع الشمسیة، زاویة السمت الشمسیة، 

وقت الشروق والغروب وطول الیوم، زاویة 
 )الحدوث

االشعاع الشمسي في الفضاء، االشعاع االرضي،  3 4
 )الكلي على االسطح المائلة االشعاع

5 3 
المجمعات (المجمعات الثابتھ  -  المجمعات الشمسیة

المستویة، المجمعات القطع لمكافئ، المجمعات 
 )االنبوبیة المفرغة

6 3 
المجمعات القطع ( لمجمعات المتتبعة للشمس 

المكافئ الحوضیة، مجمعات فرسنل، مجمعات 
 )مجمعات حقول المرایاالقطع المكافئ الصحنیة، 

نظام الثرموسیفون،  -  انظمة تسخین الماء الشمسیة 3 7
 المجمع الشمسي ذو الخزان المتصل

نظام التدویر المباشر، نظام تسخین الماء الغیر  3  8
 مباشر، نظام تسخین االحواض

9  3 
نظام خزن الحرارة (انظمة تخزین الحرارة 

بالسوائل، التحلیالت  بالھواء، نظام خزن الحرارة
 )الحراریة النظة الخزن

10  3 
تصمیم (تصمیم النموذج و تصمیم الصف 

مسیطرات درجة  -) النموذج، تصمیم الصف
 الحرارة، مواقع المتحسسات

11  3 
( المتطلبات العملیة  - كمیة الماء الحار المطلوبة 

االنابیب، المثبتات، العوازل، المضخات، 
 )االجھزة االخرىالصمامات، 
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حساب  - الشمسي لداخل االبنیة والتدفئةتبرید ال 3  12
 التدفئةحمل 

13  3 

تدفئة الجو وخدمات ( تدفئة وتبرید االبنیة الشمسي 
الماء الحار، انظمة الھواء، انظمة الماء، موقع 

 -  )السخان المساعد، انظمة الضخ الحراریة
االمتصاصیة، الوحدة الوحدة ( التبرید الشمسي 

التبرید الشمسي بالثالجة  -  )االمتزازیة
 االمتصاصیة الشمسیة

14  3 

انظمة ( عملیات التسخین لالغراض الصناعیة 
ن الشمسیة للماء وللھواء لالغراض التسخی

 - )الصناعیة، االنظمة الشمسیة  لتولید البخار
تصفیة الوقود، خالیا (التطبیقات الكیماویة 

 الوقود،تشغیل المواد،

15  3 
المجففات الشمسیة المباشرة، (الشمسیة  تالمجففا

البیوت  - )المجففات الشمسیة الغیر مباشرة
 الزجاجیة و ومواد البیوت الزجاجیة

16  3 
 - انظمة تحلیة الماء الشمسیة، عملیات التحلیة

تصنیف انظمة التحلیة ( انظمة التجمیع المباشر 
 )اداء المقطرات الشمسیةالشمسیة، 

الخالیا الشمسیة، مكونات نظام التولید الكھربائي  3  17
 PVائي تالفول

 PV/Tالنظام الھجین  - PVتصمیم نظام  3  18
19  3  

20  3 
( انظمة تولید الكھرباء الشمسیة الحراریة 

المجمعات الحوضیة ذات القطع المكافئ، انظمة 
 )الطاقة البرجیة

 انظمة الالقط الصحني، االحواض الشمسیة 3  21

22  3 

 - الطاقة المتوفرة في الریاح - مقدمة لطاقة الریاح
تصنیف  - عزم وطاقة التوربینات الھوائیة

التوربین الھوائي ذو المحور ( التوربینات الھوائیة 
 -  )االفقي، التوربین الھوائي ذم المحور العامودي

ایروداینمك التورباین الھوائي  - الدوار الھوائي
المقطع العرضي للریشة، نظریات (

 )االیرودینامیكیة
 تحلیل بیانات الریاح - اداء الدوار -  تصمیم الدوار 3  23
مولدات الكھرباء  -  انظمة تحویل طاقة الریاح 3  24
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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

البرج، الدوار، صندوق التروس، ( الھوائیة 
حقول  - )المولدمنظمات الطاقة، انظمة التوقف، 

 الریاح، حثول الریاح على سطح البحار) محطات(
 انظمة التسخین الھوائیة -  ضخات الھوائیةمال -

منحني الطاقة  - یل الطاقة الھوائیةواداء انظمة تح 3  25
 معامل السعة - للتورباین الھوائي

 التوربینات المائیة - مقدمة، الدورة المائیة 3  26

27  3 
محطات التولید المباشرة، ( محطات التولید المائیة 

ضخ خزن –محطات خزن الطاقة، محطات 
 )الطاقة

28  3 

اكتل العضویة، الغاز (مقدمة للطاقة العضویة 
التسخین بالكتل  -  )العضوي، الوقود العضوي

 - )الخشب كوقود، المدافئ المركزیة( العضویة 
تعمل على  محطات تولید الحرارة والكھرباء التي

 الكتل العضویة

29  3 
محطات طاقة باطن  - مقدمة لطاقة باطن االرض

المحطات الحراریة، المحطات (االرض 
 نظام الضخ الحراري لباطن االرض -) الكھربائیة

طاقة  –محطات المد والجزر  –طاقة المد والجزر  3  30
 محطات طاقة الموج –الموج 
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 ناجح من المرحلة الثالثة المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

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

  

  محطات القدرة ھندسة :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

 ھندسة محطات القدرة 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/2ساعات نظري    )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .7
 )السنة الدراسیة/ ساعة  120الكلي (

 2019-10- تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

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

یغطي الجانب النظري مختلف اجزاء محطات . النظري و العمليالفصل من جزئین اساسین ھما یتكون ھذا 
بینما یغطي الجانب العملي اجراء التجارب . القدرة البخاریة و الغازیة مع حسابات االداء الھندسیة الخاصة بھا

 .المختبریة على مكونات المحطة اضافة الى الزیارات المیدانیة لمحطات القدرة العاملة
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 : أھداف المقرر .9

  االجزاء الرئیسیة للمحطةتعریف الطالب على  .1
 حسابات االداء الھندسیةاجراء تعلیم الطالب على  .2
 الدورات المختلفة المستخدمة في محطات القدرةتعلیم الطالب على  .3
 تدریب الطالب عملیا على تشغیل االجزاء المختلفة للمحطة .4

 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 لمعرفة و فھم كافة انواع منظومات تكییف الھواء - 2أ
 تمكین الطالب لمعرفة و فھم التطبییقات العملیة لتصمیم منظومات تكییف الھواء  - 3أ
  تمكین الطالب لمعرفة و فھم المبادئ النظریة لكیفیة اعداد تصامیم منظومات تكییف الھواء - 4أ

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

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

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

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

  .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-
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 األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة
المساق أو / اسم الوحدة 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

         الساعات

1-4  6  

 ,دورات المحطة البخاریة
دورات , الدورات الرئیسیة
التسخین , اعادة التسخین

مسخن ماء التغذیة , المسبق
الدوائر , المفتوح و المغلق

الدورة الثنائیة , المتراكبة
 المكثفات المركبة, غاز-زئبق

المحاضرات (
النظریة، 

الورش اللحام 
والخراطة، 
المختبرات 

لدراسة 
الخواص 
  المیكانیكیة

 

امتحانات 
اسبوعیة، 

نات امتحا
فصلیة، 
تقاریر 

مختبریة 
اسبوعیة، 

االمثلة 
  والمسائل

 

5-6  6  

, مدخل الى المبادالت الحراریة
الجریان , المباديء النظریة

طریقة متوسط فرق , المتوازي
, درجات الحرارة الللوغارتمیة

مبادالت , NTUطریقة 
التكثیف و , القشرة واالنابیب

  . التبخیر

7-11  3  

, االنواع,البخاریةالمراجل 
التسخین المسبق , المحارق

, تحمیص البخار, للهواء
االحتراق , الوقود واالحتراق
تصحیح , التام و غیر التام

الهواء , نسبة الهواء الى الوقود
تولید , الفائض المجهز

مبدأ , كفائة المراجل, الحرارة
  .التخصر
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12 -14  6  

, االنواع, مكثفات البخار
, المباشرمكثفات التماس 
التصمیم , مكثفات السطح

  .كفاءة المكثف, والتصنیع

15 -16  3  

, التطبیقلت, منافث البخار
سرعة , التدفق, موسع البخار

قیم , البخار خالل المنافث
قطر و , الضغط الحرج

, تخصر اعظم تدفق
الجریان فائق , االحتكاك
  .حاقن البخار, التحمیص

17  3  

 ,التصنیف, مكائن توربینیة
التحلیل , النظریة االساسیة

  .الالبعدي

18 -21  9  

, االنواع, المضخات
تولیف , الخصائص

المضخات مع خصائص 
تشغیل المضخات , المنظومة

مضخات , بالتوالي و التوازي
, مثلث السرعة, الطرد المركزي

الدالئل , الریش, دالئل الریش
خصائص , الغطاء, الخارجیة

خصائص , المدخل و المخرج
  .التكهف الهایدرولیكي

, االنواع, التربین البخاري  6  25- 22
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, كفائة الریش, تربین الدفق
نسبة رد , تربین رد لفعل

الریش ,التنصیب, الفعل
  .متعددة المراحل

26 -30  3  

دورة , منظومات محطات قوى
اختبار ومعالجة , ماء التغذیة

, منظومات االنابیب, المیاه
 ,كلوب(صمام , الصمامات

صمامات , )جك, كیت
, صمامات االمان, خاصة

, الدافعات, منظومات السیطرة
, التصنیفات, اجهزة القیاس

قیاس , قیاس درجة الحرارة
تحلیل , قیاس التدفق, الضغط

قیاسات , مكونات الغاز
, مسجل المستوى, السرعة

  .القیاسات الكهربائیة
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 البنیة التحتیة  .11

  :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  .12

  ثالثةالنجاح من المرحلة الدراسیة ال المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

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

  

  منظومات تجمید: 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

 تصمیم منظومات التجمید 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- تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

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

  :وصف المادة
المختلفة، والمكونات، والتطبیق وتصامیم اجزاء منظومة التثلیج، باإلضافة إلى نظرة عامة على أنظمة التبرید 

تعلیم الطالب استخدامات التثلیج ومنظومات التجمید االخرى، و المنظومات  الصناعیة، التخزین البارد، 
 ودرجات الحرارة المنخفضة التطبیقات
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 : أھداف المقرر .9

 تعلیم الطالب على كیفیة اعداد التصامیم الالزمة لمنظومات التجمید .1
 مخططاتھا و استخدامتھا/میزاتھا/التجمید تعلیم الطالب على انواع منظومات  .2

 
 
 
 
 

 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
  

تحلیل مكونات اجزاء منظومة التثلیج االنضغاطیة و تصمیم واختیار المبادالت الحراریة،   - 2أ
  والضواغط، والصمامات، وامتصاص، والمضخات،

  .التركیز على تصمیم دورات التبرید أكثر من التركیز على المكونات الفعلیة المستخدمة  - 3أ
 .تصمیم واختیار أجھزة القیاس  - 4أ
 .دراسة واطالع على نظم التبرید امتصاص و التبرید بنفث البخار وانبوب الدوامة وغیرھا - 5أ
 دراسة تسییل الغازات المبردة و والتبرید الفائق   - 6أ
  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 

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

  .ونھائیة، تقییم مباشر خالل الجزء العمليامتحانات فصلیة 
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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

  .األشیاء فإننا نضعھا في مجموعات وفق نظام معین في أذھانناللفرد ، وعندما نصنف 
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 
  .ید لمصادر المعرفاالستخدام الج4-ج
  .كتابة التقاریر والبحوث 5-ج
  .إصدار األحكام والتعمیمات على المواقف المختلفة. 3
  .كشف العالقة بین األسباب والنتائج. 4
  .تطبیق نتائج المعرفة في مواقف جدیدة. 5
 مھارة التفكیر الناقد. 6

  
 طرائق التعلیم والتعلم     

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

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

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

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

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

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

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

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

 .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

الساع األسبوع
 ات

مخرجات 
التعلم 

 المطلوبة
طریقة  المساق أو الموضوع/ اسم الوحدة 

 طریقة التقییم التعلیم

1-3  

6 

كما ورد في 
  أ-10الفقرة 

 

كمبادالت حراریة، معامل انتقال الحرارة الكلي، : المكثفات و المبخرات
االنابیب، انتقال انتقال الحرارة و هبوط الضغط  للمائع المار في 

الحرارة و خسائر الضغط للمائع المار خالل الغالف، االسطح 
  الممتدة، انتقال الحرارة و خسائر الضغط للهواء المار عبر الزعانف

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

4-5 

4 
المكثفات، تحدید سعة المكثف، معامل التكثیف، معامل االتساخ، 
سحب التحمیص، تصمیم المكثف، رسوم ولسون، الهواء و الغازات 

 غیر المتكثفة

6-7 
4 

الغالف، الغلیان في االنابیب، اداء المبخر، المبخرات، الغلیان في 
 خسائر الضغط في االنابیب، االنجماد

8-10 

6 

انواع وسائل التمدد و الهدف منها، االنبوبة : وسائل التمددد
الشعریة، اختیار االنبوبة الشعریة، الحسابات الریاضیة لخسائر 

عددیا، الضغط في االنبوبة الشعریة، حساب طول االنبوبة الشعریة 
الجریان المختنق، طریقة اختیار االنبوبة الشعریة بمساعدة االشكال، 
صمام تمدد الضغط الثابت، التحكم بمقدار التحمیص في صمام تمدد 

 اتلضغط العالي

11-13 

6 

نقطة االتزان و مماثلة المنظومة، : تحلیل دورة التبرید االنضغاطیة
وحدة التكثیف الثانویة، الضواغط الترددیة، اداء المكثف،تحلیل  

بواسطة المخططات، تحلیل  وحدة التكثیف الثانویة، ریاضیا،اداء 
المبخر، اداء الدورة المتكاملة بواسطة المنحنیات، مماثلة الدورة 
متكاملة، ریاضیا، بعض المالحظات التصمیمیة حول االداء، وسائل 

  التمدد، التحلیل السریع
14-15 

4 

الحرارة المطرودة الى الخارج، : المكثفات التبخیریةابراج التبرید و 
ابراج التبرید، تحلیل برج التبرید ذو الجریان المتعاكس، التكامل 
المتجزء، فحص القبول، تخمین ظروف الخروج من برج التبرید، 
حالة الهواء خالل برج التبرید، المبخرات التبخیري، مدى استخدام 

 ریةزبرج التبرید و المكثفات التبخی

16-18 

4 

عالقة الدورة االمتصاصیة بالدورة : منظومة التبرید االمتصاصیة
االنضغاطیة، دورة التبرید االمتصاصیة، مخطط درجة الحرارة، 
الضغط، التركیز لمحلول برومید اللیثیوم، حساب معدل سریان الكتلة 
في المنظومة االمتصاصیة، المحتوى الحراري لمحلول برومید 

للدورة البسیطة، المنظومة االمتصاصیة و  اللیثیوم، التحلبل الحراري
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 البنیة التحتیة  .12

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  المحاضرات والكتب المنھجیة
  :المصادر

 
1. Refrigeration and Air Conditioning, W.F.Stocker and 

J.W.Jones, McGraw-Hill, 2009. 
2. ASHRAE 2009 Handbook - Fundamentals,  
3. Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc., 

1791 Tullie Circle, N.E., Atlanta, Georgia 30329.  
4. 3. Absorption Chillers and Heat Pumps, K.E. 

Herold, R. Radermacher, and S.A. Klein, CRC 
Press, Boca Raton, Florida, 1996.  

5. 3. Industrial Refrigeration, by W.F. Stoecker, 
Business News Publishing Co., Troy, Michigan, 

المبادالت الحراریة، التبلور، السیطرة على سعة المنظومة، منظومة 
 امونیا، - الماء

19-20 

4 
عالقة المنظومة االمتزازیة بالمنظومة : المنظومات االمتزازیة

االمتصاصیة و المنظومة االنضغاطیة، طریقة غمل المنظومة 
 التحلیل الریاضي للمنظومة االمتزازیةاالمتزازیة، 

21 
2 

مكونات الدورة، تحلیل دورة نفث البخار، : التجمید بنفث البخار
 التحلیل التقریبي، توازن التركیز

22-23  

4 

مبداء عمل الدورة، االعتبارات التصمیمیة، : منظومة التجمید بالهواء
الحمل، التبرید، درجة حرارة المحیط، الرطوبة و الضغط، ایجاد 

التدفئة، السیطرة على درجة الحرارة، التهویة، التحكم بضغط الحیز، 
  انواع منظومات التبرد بالهواء

24  
2 

التبرید الكهروحراري، مبداء العمل، االنواع، التبرید الكهروصوتي، 
  مبداء العمل ، االنواع

25-26  

4 

- الفائق، تاثیر جولالتبرید : التبرید الفائق و اسالة الغازات
- تمدد جول(ثومبسون، اسالة الهواء بواسطة منظومة هوبسون

  )ثومبسون 
  

27-28 

4 

االنتروبي للهواء، حساب الشغل الالزم لضغط -مخطط درجة الحرارة
الفاز، منظومة كالدي، منظومة الكاسكید، االعتبارات العامة السالة 
الغازات، الهیدروجین، منظومة التبرید المسبق السالة الهواء، 

 الهلیوم، 
  انبوب الدوامة، مبداء العمل االنواع،  2 29
  الحراي، مبداء العمل االنواعاالنبوب  2 30
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1988.  
  

المثال وتشمل على سبیل ( 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 الدراسیة الثالثة المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

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

  

  المرحلة الرابعة/ منظومات تكییف الھواء :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

 منظومات تكییف الھواء 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/3ساعات نظري  )الكلي(الساعات الدراسیة  عدد .7
 )السنة الدراسیة/ ساعة  150الكلي (

 2019- تشرین االول  تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

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

على ماھیة  المقرر من جزئین الجزء االول خاص بالجانب النظري و الذي یشتملیتكون :وصف المادة
في االبنیة و في ومنظومات توزیع الھواء ) بانواعھا و ممیزاتھا و محاسنھا و مساؤھا(منظومات تكییف الھواء 

على مخطط  و تطبیقات متقدمةالغرف المكیفة و منظومات تنقیة الھواء و مصادر الضوضاء و كیفیة معالجتھا 
كیفیة اعداد بالجانب العملي و یشتمل على  اما الجزء الثاني خاص.الھواء و منظومات االنابیب و الملحقات

 .التصامیم االولیة العمال تكییف الھواء لالبنیة مع كافة المتطلبات المطلوبة العداد التصامیم الالزمة
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 : أھداف المقرر .9

 تعریف الطالب على ماھیة منظومات نقل و توزیع الھواء في مختلف انواع االبنیة  .1
 حساب حجم و ابعاد المجاري الھوائیةتعلیم الطالب على كیفیة  .2
 تعلیم الطالب على كیفیة توزیع الھواء في الغرف المكیفة .3
 واجزائھا و كیفیة اشتغالھا) A.H.U(تعلیم الطالب على ماھیة وحدات مناولة الھواء  .4
 تعلیم الطالب على طرق تنقیة الھواء من الغبار و المیكروبات و البكتریا و كافة المواد العالقة .5
 تعلیم الطالب على دراسة مصادر الضوضاء و كیفیة معالجتھا .6
 تعلیم الطالب على دراسة التطبیقات المتقدمة على مخطط الھواء .7
 تعلیم الطالب على كیفیة اعداد التصامیم الالزمة لمنظومات االنابیب .8
 .مخططاتھا و استخدامتھا/میزاتھا/ تعلیم الطالب على انواع منظومات تكییف الھواء .9

 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 لمعرفة و فھم كافة انواع منظومات تكییف الھواء- 2أ
 تمكین الطالب لمعرفة و فھم التطبییقات العملیة لتصمیم منظومات تكییف الھواء  - 3أ
 تمكین الطالب لمعرفة و فھم المبادئ النظریة لكیفیة اعداد تصامیم منظومات تكییف الھواء - 4أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  المناقشة والحوار بین الطالب والمدرس – 1ب
  االسئلة المباشرة واالجوبة– 2ب
 التعلم الذاتي عن طریق الجزء العملي للمادة– 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، 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 : التصنیف ـ  2-ج

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

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

  ).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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 األسبوع
مخرجات 

 التعلم المطلوبة
المساق أو / اسم الوحدة 

 طریقة التقییم طریقة التعلیم الموضوع

         الساعات

 10كما مذكور في  6  1-2

منظومات نقل وتوزیع 
ومنظومات  (zoning)الهواء،التنطیق

 (lay out)مسارات المجاري الهوائیة 
 .وطرق حساب أحجام المجاري الهوائیة

المحاضرات (
النظریة، 

الورش اللحام 
والخراطة، 
المختبرات 

لدراسة 
الخواص 
  المیكانیكیة

 

امتحانات 
اسبوعیة، 
امتحانات 

فصلیة، 
تقاریر 

مختبریة 
اسبوعیة، 

االمثلة 
  والمسائل

 

3-4  6  

توزیع الهواء بالغرف، منظومات توزیع 
الهواء في الغرف المكیفة، متطلبات توزیع 

،فتحات التهویة ، الهواء في الغرف 
أنواعها و طرق اختیارها 

  .وحساباتها،تصمیم

5  3  

مناوالت الهواء، وحدات مناولة الهواء، 
الملف والمروحة أجزائها، عملها،  توحدا
ومقاومات .اختیارها وحساباتها قطر 

 system)منظومات المجاري الهوائیة

resistance) وربطها على التوالي وعلى ،
  .التوازي

6-7  6  

تصمیم واختیار المراوح ، أنواعها و طرق 
حساباتها واختیارها ألغراض التصامیم 

وطرق ربطها على التوالي والتوازي 
وحسابات نقطة التشغیل باستخدام األوراق 

  . البیانیة

8  3  

أنواع  (air filtration)تنقیة الهواء 
الفالتر واستخداماتها وطرق اختیارها 

  .وعالقاتها بوظائف الغرف المكیفة

9  3  

الضوضاء في منظومات التكییف، 
المصادر، المعالجة أنواع المسكتات 
المستخدمة في منظومات المجاري 

الهوائیة وحساباتها، اختیار أنواع فتحات 
التهویة اعتمادا على مستوى الضوضاء 

  .المسموح به

10 -12  9  
تطبیقات متقدمة على مخطط الهواء 

  .حسب نوع االنظمة المستخدمة بالتكییف

13 -14  6  
منظومات األنابیب والملحقات ، 

التصامیم، المنظومات المغلقة والمفتوحة 
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  6الصفحة   
  

،المنظومات ثنائیة وثالثیة  ورباعیة 
  .األنابیب ،دراسة مقارنة وتصمیم

15  3  

التبخیري ،التطبیقات ، منظومات التبرید 
حسابات سعة مبردات الهواء ،أبراج 

. التبرید ،ـغساالت الهواء ، تصامیم
  المخطط المصردي للمنظومة

16  3  

منظومات تكییف الهواء ،األنواع كیفیة 
اختیار المنظومة المناسبة لألبنیة 

وعالقتها بوظائف البنایة ونشاطات 
  .تصامیم-شاغلیها

17 -18  6  

منظومات الهواء الكلیة ،التصامیم، 
المیزات، أنواعها المحاسن والمساوئ لكل 

االنواع ودراسة مقارنة فیما بینها وبین 
المخططات . المنظومات األخرى

  . المصردیة للمنظومات

19  3  

منظومات المنطقة الواحدة ، الحجم 
المتغیر ، درجة الحرارة المتغیرة تصامیم 

. حیث الكلفة واألداءودراسة مقارنة من 
  المخطط المصردي لها

20  3  

منظومات المجرى المزدوج، المتعددة 
المخطط . المناطق، دراسة مقارنة

  المصردي لها

21  3  

ماء، أنواعها ودراسة  –منظومات الهواء 
مقارنة، المیزات والمساوئ والمحاسن لكل 
نوع منها ومقارنتها مع بقیة المنظومات، 

. اختیارها وأجزائها وكیفیة اشتغالهاطرق 
  .المخطط المصري والسیطرة

22  3  
المنظومة الحثیة، دراسة وتصامیم، أنواع 

  السیطرة . مروحة-وحدات الحث ، والملف

23  3  
منظومة الماء الكلیة، السیطرة ، األداء، 

  .التصامیم، والتطبیقات

24  3  

مروحة ومنظومات  -منظومات ملف
الرئیسي وملف مروحة ،دراسة الهواء 

  السیطرة. مقارنة وتصامیم
منظومات التمدد المباشر، الوحدات   3  25
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  .المجمعة، السیطرة، التطبیقات
  .ترشید الطاقة في منظومات تكییف الهواء  3  26
  .منظومة استرداد الطاقة  3  27

28  3  
منظومات المضخة الحراریة لتكییف 

  .الهواء

29 -30  6  

تقییم منظومات التكییف والتحلیل 
االقتصادي ودراسة الجدوى االقتصادیة 
  .لكل نوع من أنواع المنظومات ومقارنتها

1-30  60 

  
  العمليالجزء 

 

مشاریع تصمیمیة لمنظومات تكییف هواء 
  مختلفة
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 البنیة التحتیة  .11

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  المحاضرات النظریة و الكتب المنھجیة مثل 
1- AIRCONDITIONING SYSTEM /DESIGN 

MANUAL WALTER 
.GROUNDZIK,PE,EDITOR SECOND EDITION 

/2008 
2- HANDBOOK OF AIR CONDITIONING AND 

REFRIGERATION MCGROW HILL2012 

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
والدوریات والبرمجیات ورش العمل 

 )والمواقع االلكترونیة 
 نعم

وتشمل على سبیل ( الخدمات االجتماعیة 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 ) المھني والدراسات المیدانیة 
  نعم

  
 القبول  .12

  ثالثةالنجاح من المرحلة الدراسیة ال المتطلبات السابقة

 25 أقل عدد من الطلبة 

 30 أكبر عدد من الطلبة 
  

  

 

 

 



 
 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

/ السنة 
  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى

 أم اختیاري
المھارات الخاصة  المعرفة والفھم

 مھارات التفكیر بالموضوع

  والمنقولةالمھارات العامة 
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 
 الرابعة

االدارة الھندسیة  
 والسیطرة النوعیة

 
√ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

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

المرحلة 
 الرابعة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  منظومات التجمید 

منظومات تكییف  
 الھواء

 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

المرحلة 
 الرابعة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √    √  الطاقة المتجددة 

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  دوائر السیطرة 

المرحلة 
 الرابعة

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  محطات تولید طاقة 

                  المشروع 


