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 نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

 الجامعة التكنولوجیة المؤسسة التعلیمیة .١

 فرع الفیزیاء التطبیقیة  القسم الجامعي / المركز .٢

الفحوصات االتالفية  اسم / رمز المقرر .٣  

 البرامج التي یدخل فیھا .٤
وتوضيح كامل عن الطرائق البصرية والمغناطسية وطرقة االمواج الفوق 

 السمعية واالشعاعيةالمستخدمة المتبعة  في الفحوصات الالتالفية

 الطلبة المنتظمون بالدراسة/المرحلة الرابعة أشكال الحضور المتاحة .٥

 ٢٠١٤سنوي  الفصل / السنة .٦

 ساعة ١٢٠ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٧

 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٨
٢٠١٤  

  
 

 أھداف المقرر .٩

 شرح عن اساسيات الفحوصات الالتالفية، والعيوب المحتملة في المنتوجات الهندسية -١

كامل عن الطرائق البصرية والمغناطسية وطرقة االمواج الفوق السمعية واالشعاعيةالمستخدمة المتبعة  في   ،وتوضيح -٢

 الفحوصات الالتالفية

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

تحديدالطرائق الفيزيائية المستخدمة في فحوصات المواد الهندسية وتوضيح كامل تعمل على  الفحوصات االتالفية ان مادة  

 لكل لعمل كل من تلك الطرائق.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .١٠

 المعرفة والفھم  -أ
a. القدرة على تطبیق المعرفة في الریاضیات والعلوم والھندسة.  

b.  تصمیم وإجراء التجارب، وكذلك لتحلیل وتفسیر البیاناتالقدرة على  

c.  القدرة على تصمیم منظومة أو عنصر أو طریقة  لتلبیة االحتیاجات ضمن قیود واقعیة مثل

، قابلیة التصنیع االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة والسیاسیة واألخالقیة والصحة والسالمة،

  .واالستدامة المرجوة

d. ن فرق متخصصةالقدرة على العمل ضم  

e.  ضرورة التعلیم الموسع لدراسة تاثیر الحلول الھندسیة على المفھوم العالمي ،االقتصادي ،البیئي و

  االجتماعي 

f.  التاكید على الحاجة الى و القدرة على احداث تغییر مدى الحیاة  

g. معرفة القضایا المعاصرة 

  المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 المستخدمة في فحوصات المواد الهندسية وتوضيح كامل لكل لعمل كل من تلك الطرائق.تحديدالطرائق الفيزيائية 

 طرائق التعلیم والتعلم      

 power pointمحاضرات نظریة و محاضرات  -١
  
 

 
 طرائق التقییم      

 االمتحانات العملیة موزعة على مدار العام الدراسي. -
  .لتقدیم النھائي للمشاریعا -

 
  التفكیرمھارات  -ج
 

 طرائق التعلیم والتعلم     

 .االطالع على النتاجات من خالل المواقع االلكترونیة والكتب ذات االختصاص -
  الحوار المشترك ما بین الطلبة ضمن مجامیع . -
  
 

 طرائق التقییم    

امتحان شفھي یتضمن شرح مفصل للمشروع المقدم من قبل الطالب. مع نقد مشترك مابین الطلبة  -
  انفسھم والكادر التدریسي.
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 البنیة التحتیة  .١١

  القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Non-destructive Testing and Process 
Control Using 

X-ray Methods and Radioisotopes 
Nondestructive Testing writing  by  
BAARRY  HULL 

  اختبارات املواد اهلندسية  لل  أ.د .جعفر احليدري

 

وتشمل على سبیل المثال متطلبات خاصة ( 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 والمواقع االلكترونیة )
 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

 المھني والدراسات المیدانیة ) 
 مع الزیارات المیدانیة محاضرات لضیوف من ذوي االختصاص 

  

 القبول  .١٢

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

  

  

 

  المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
واختیار تقنیة تنمیة القدرة الفردیة لدى كل طالب في اتخاذ القرار بما یتعلق في اظھار المشروع   -١د -

 االظھار الخاصة بكل مشروع
الدفاع عن مشروعة وتعزیز الثقة لدى الطالب من خالل الكیفیة التي یتم بھا تقدیم على القدرة  - ٢د -

  المشروع اجماالً.
العمل ضمن مجامیع الطلبة لتحفیز روح التعاون الجماعي مما یؤثر على تقدیمھ لخدمات مجتمعیة  -٣د -

  ایجابیة في المستقبل
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