
 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
 فرع هندسة البناء وادارة املشاريع :    القسم العلمي    
 20/2/2017:  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 
  



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 20/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
-  1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 اختياريأم 

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

B.E 3234 Concrete structures  رمز المقرر/ اسم  .3             )1(منشات خرسانية  

 المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4

 لثةالثا/  ولاال السنة/ الفصل  .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2017/ 2/ 20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 عناصرها حيديد التسليح لوعناصرها وكيفية حساب امحاهلا وحتليل وتصميم  سانيةر التعرف على املنشات اخل

Identify the concrete structures and their elements and learn how to calculate loading then analysis and 
design steel reinforcement required for them. 

 
 
 
 

 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  7الصفحة   
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 .المواصفات العالمية وكيفية اعتمادها لغرض تحليل وتصميم عناصر المنشات الخرسانيةالتعرف على  -1أ
 .التعرف على طرق التحليل والتصميم المستخدمة للمنشات الخرسانية -2أ

Identify the design and analysis methods of the reinforced concrete structural elements as beams, 
columns and slabs) under dead and live load, by using ACI-Code 318-14. 

 -4أ
  -5أ
   -6أ
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .التعرف على المواصفة االمريكية الخاصة بالمنشات الخرسانية – 1ب
 .طلوبالمالتسليح لحديد المستخدمة تصميم الوطرق التحليل التعرف على  – 2ب
 .وحية وعزوم باتجاه واحد والمستمرة تحت تاثير احمال ميتة  تحليل وتصميم الجسوربانواعها والسقوف  – 3ب

     -4ب

 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      
 شرح نظري لالساسيات مع مناقشة االسئلة وتحضير امثلة كواجب بيتي لتعويد الطالب على حل االسئلة

 
 

 
 الفصليةاالمتحانات االسبوعية واالمتحانات , الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

 . اجراء امتحانات بسيطة بعد نهاية كل موضوع  لتقييم الطالب ، واجراء امتحان فصلي و توثيقي
 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

االنشائية ومناقشة ذلك كما يتم تجهيز عناصر لليتم االستعانة بجهاز عرض لتوضيح اسلوب التنفيذ الموقعي لحديد التسليح 
مجموعة تمارين بعد االنتهاء من كل موضوع لتمرين الطالب على استخدام المواصفات الضرورية لتحليل وتصميم 

 . الخرسانة المسلحة
 طرائق التقييم    

لتحديد درجة السعي امتحان فصلي او توثيقي وذلك لتقييم الطالب كما يحدد يتم اجراء امتحانات بعد االنتهاء من كل موضوع 
 .للطلبة

 
 

 



  8الصفحة   
  

 

 البنية التحتية  .12

 .Design of concrete structures, by G. Winter -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
2- ACI- Code 318-14 and commentary, Building code 

requirement for structural concrete 
 

 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 
- 1د
- 2د
- 3د
    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1 3 Identify reinforced 
concrete and define 
properties of each 
material. 

An introduction to 
reinforced concrete. 

Lecturing, 
discussion 

 

2-5 9 Introduction to 
reinforced beam and 
dimensions, covers, 
type and size of 
reinforced bars. 
Principle of  ultimate 
strength design method 

Analysis and design of 
singly reinforced concrete 
beams by ultimate 
strength design method 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 

6-8 6 Define doubly 
reinforced concrete 
beam, design and 
analysis method. 
 

Analysis and design of 
doubly reinforced 
concrete beams by 
ultimate strength design 
method 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W, 
quiz and 

exam 

9-11 6 Define T or L section 
reinforced concrete 
beam, design and 
analysis method. 
 

Analysis and design of 
singly reinforced T or L 
concrete beams by 
ultimate strength design 
method 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W, 
and quiz  

12-15 9 Define continuous 
beams, principal of 
coefficient method of 
moments for design and 
analysis, and then 
define one way slab and 
how to design and 
analysis. 

Analysis and design of 
continuous  beams  and 
one way slab 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 

      



  9الصفحة   
  

 Reinforced concrete fundamental ( P.M. Ferguson) -1 )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
2- Reinforced concrete structures (Nilson) 
3- Design of reinforced concrete buildings (according to ACI 

318-02)(Jamal A. Farhan) 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية ( 

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

All references containing reinforced concrete design and 
analysis according to ACI- Code 318.  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
  This subject was changed to two courses instead of full year  

 STAAD PRO, ETABS and SAVEلتطوير المقرر اقترح استخدام برامج التصميم المختلفة المتوفرة مثل 
 .لتطوير مهارات الطلبة حول استخدام هذه البرامج كمحاكات للواقع وباالبعاد الحقيقة 

 
 

 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
 وادارة املشاريع فرع هندسة البناء :    القسم العلمي    
 20/2/2017:  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : يخ  لتار ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ة واألداء اجلامعيضمان اجلودشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. قق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة مربهناً عما إذا كان قد ح

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 س الهندسة المدنية بكلوريو اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 التقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم و برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
-  1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

B.E 3237 Concrete structures  رمز المقرر/ اسم  .3             )2(شات خرسانية من 

 المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4

 لثةالثا/  الثاني  السنة/ الفصل  .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2017/ 2/ 20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 يم عناصرها وعناصرها وكيفية حساب امحاهلا وحتليل وتصم سانيةر التعرف على املنشات اخل

To understand the concrete structures and their elements to learn the analysis and design for them. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  7الصفحة   
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 .ليل وتصميم عناصر المنشات الخرسانيةالمواصفات العالمية وكيفية اعتمادها لغرض تحالتعرف على  -1أ
 .التعرف على طرق التحليل والتصميم المستخدمة للمنشات الخرسانية -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
تحليل وتصميم الجسوربانواعها والسقوف واالعمدة الخرسانية تحت تاثير احمال محورية  – 1ب

 .وعزوم 
 التعرف على احمال القص واللي وتصميم الحديد المستخدم لذلك – 2ب
 .حساب االنحرافات الناتجة من االحمال وكيفية تالفيها – 3ب
     -4ب
 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      

 الطالب على حل االسئلةشرح نظري لالساسيات مع مناقشة االسئلة وتحضير امثلة كواجب بيتي لتعويد 
 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

 . اجراء امتحانات بسيطة بعد نهاية كل موضوع  لتقييم الطالب ، واجراء امتحان فصلي او توثيقي
 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 ئق التعليم والتعلم طرا    

لعناصر االنشائية ومناقشة ذلك كما يتم تجهيز التنفيذ الموقعي لحديد التسليح اليتم االستعانة بجهاز عرض لتوضيح اسلوب 
لتحليل وتصميم مجموعة تمارين بعد االنتهاء من كل موضوع لتمرين الطالب على استخدام المواصفات الضرورية 

 .الخرسانة المسلحة
 

 
 رائق التقييم ط   

لتحديد درجة امتحان فصلي او توثيقي وذلك لتقييم الطالب كما يحدد يتم اجراء امتحانات بعد االنتهاء من كل موضوع 
 .السعي



  8الصفحة   
  

 

 البنية التحتية  .12

 .Design of concrete structures, by G. Winter -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
2- ACI- Code 318-14 and commentary, Building code 

requirement for structural concrete 
 

 Reinforced concrete fundamental ( P.M. Ferguson) -1 )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
2- Reinforced concrete structures (Nilson). 
3- Design of reinforced concrete buildings (according to ACI 

318-02)(Jamal A. Farhan) 

 
 

 
 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

- 1د
- 2د
- 3د
    -4د

 ية المقرربن .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students should 

be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1-5 15 Identify cracked section 
and transformation to 
calculate cracked moment 
of Inertia, deflection and 
methods of estimating  

0T  Deflection of0T beams, 
initial 0Tand long0T term 
0Tdeflection estimation. 0T 
0TCompared0T 0Twith  0T 
0Tallowable0T limits in ACI- 
Code 318. 

 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 

6-8 9 Define web reinforcement 
and design for beams. 

Shear and diagonal 
tension with design of 
web reinforcement 
according to ACI- Code 
318. 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 

9-11 6 Identify torsion loads and 
reinforcement (web and 
longitudinal) 
 

Torsion and shear 
reinforcement design 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W, 
quiz and 

exam 
12-14 9 Define two way slabs, 

behavior and design 
reinforcement required. 

Slabs, types and design of 
two way slabs using 
coefficient method. 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W, 
and quiz  

15 9 Behavior of compression 
members and 
reinforcement required 
according to ACI-Code 
218. 

Columns types and design 
of short  columns 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية ( 

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

All references containing reinforced concrete design 
and analysis according to ACI- Code 318. 

 

 ر الدراسي خطة تطوير المقر .13
  This subject was changed to one course instead of full year  

 STAAD PRO, ETABS and SAVEلتطوير المقرر اقترح استخدام برامج التصميم المختلفة المتوفرة مثل 
 .لتطوير مهارات الطلبة حول استخدام هذه البرامج كمحاكات للواقع وباالبعاد الحقيقة 

 
 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  املعهد/ ةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 :  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يةالمؤسسة التعليم .1

 الفروع كافة/ قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 عدديةالتحليالت ال

 بكالوريوس علوم في هندسة البناء واألنشاءات اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 خرى أ/مقررات /سنوي 

 فصلي

 مادة دراسية مشتركة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 دوام تام المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 21/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 :لمفردات التالية باتعريف الطالب 
 . المصفوفات .1
 . مقدمة حول الطرق العددية .2
 . التفاضل العددي .3
 . التكامل العددي .4
 . المعادالت غير الخطية حل .5
 . حل المسائل ذات القيم االبتدائية .6
 .طريقة الفروق المحددة .7

 

 

 



  2الصفحة   
  

 

 

 
 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
       .لمقررووفق اهداف ا طرق العدديةلللتحليل با تمكين الطالب لمعرفة وفهم التطبيقات العملية -1أ
يتميزون بمستٍو عاٍل من المعرفة واإلبداع التكنولوجي  العددية طرقالتحليل بالإعداد مهندسين تطبيقيين في مجال  -2أ

وبما يتالءم مع المعايير الرصينة المعتمدة عالمياً في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  للبرامج الهندسية المناظرة 
 .لمهنة الهندسيةمع االلتزام بأخالقيات ا

 
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 .المناقشة والحوار -1ب
العصف الذهني عن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبير من األفكار حول قضية ما أو مشكلة ما تطرح أثناء  -2ب

 .المحاضرة
الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية مستجيباً لميوله التعلم الذاتي عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته  -3ب

 واهتماماته بما يحقق تنمية قدراته وتكاملها
 التعلم التعاوني عن طريق العمل بشكل جماعي  -4ب
   .التعلم التنافسي عن طريق خلق جو المنافسة بين االقران -5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 .الحوار، العصف الذهني، األمثلة والمسائل المستخدمة لتحقيق األهدافمحاضرات نظرية ، المناقشة و

 
 

 طرائق التقييم      
 

امتحانات يومية ، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات 
 .بيتية

 
 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

 نات وتحليلهاجمع البيا -1ج
 أساليب اتخاذ القرار -2ج
 التعلم التعاوني  -3ج
 التعلم التنافسي -4ج
 قيادة المجموعة في مجال العمل  -5ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب -1
 .تم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلميتكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك ي -2
 .الموضوع النظري  تكليف الطالب بتطبيق االمثلة بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح  -3

 طرائق التقييم    
 

، واجبات امتحانات يومية ، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات
 .بيتية

 
 

 
 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 زيادة التواصل بين األفراد، األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم -1د
نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية في  تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي -2د

 التعلم والثقة بالنفس
 تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د
 تعلم تحديد االولويات الصحيحة ألي مشكلة -4د
 تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال -5د
 لجودة العمل والتميز والتنوع في االداءتنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعياً  -6د
 تطوير روح الخلق واالبداع -7د
 .تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام -8د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          
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 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           مقرر أو المساقاسم ال رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 - B.E 3231 1-- Matrices: Review 2 المرحلة الثالثة

  2- Gauss elimination 2 - 

  3- Gauss-Siedel , Gauss-
Jordan,    L-U method 

 

2 - 

  4- Introduction to 
numerical methods: 
Difference table 

2 - 

  5- Differences & divided 
differences 

2 - 

  6- Linear interpolation: 
Newton-Gregory 
interpolation polynomial 

2 - 

  7- Newton-Divided 
difference formula and 
Lagrange interpolating 
polynomial 

2 - 

  8- Numerical integration: 
Trapezoidal rule 

2 - 

  9- Simpson’s rule and 
Gaussian quadrature 

2 - 

  10- Solution of non-linear 
equations: Newton-
Raphson method 

2 - 

  11- Indeterminate 
coefficients and 
Indeterminate weights 

2 - 

  12- Numerical solution of 
ordinary differential 
equations (initial value 
problems): Taylor series 
& Euler method 

2 - 

  13- Modified Euler 2 - 
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method 

  14- Runge-Kutta method-
4th order 

2 - 

  15- Finite differences- 
boundary value problems 

2 - 

  16- Systems of 
simultaneous equations 

 -2 

  17- Interpolation  -2 
  18- Integration  -2 
  19- Solution of non-

linear equations 
 -2 

  20- Numerical solution 
of ordinary differential 
equations (Initial value 
problems) 

 -2 

  20- Finite difference 
method  

 -3 

  21- Examination  -2 
 
 
 
 
 

 
 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 :المحاضرات النظرية، والكتب المنهجية مثل
1. “Advanced Engineering Mathematics” by Erwin Kreyszig 
2. Any book titled of “Advanced Engineering Mathematics”. 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
التحليالت  B.E 3232 المرحلة الثالثة

 العددية
 أساسي

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

  الفروع كافة/ سة البناء واالنشاءات قسم هند   المركز/  علمي القسم ال .2

 B.E 3232 لعددية التحليالت ا رمز المقرر/ اسم  .3

 دوام تم أشكال الحضور المتاحة .4

 2017-2016األول  يالفصل الدراس السنة/ الفصل  .5

 اسبوع/ساعة 1: نظري )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 اسبوع/ساعة 1: مناقشة
 أسبوع/ساعة 1:  مختبر

 الفصل/ساعة 45: اعات الدراسية الكلي عدد الس
 2017شباط  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 :تعريف الطالب للمفردات التالية 
 . املصفوفات .1

 . مقدمة حول الطرق العددية .2
 . التفاضل العددي .3
 . التكامل العددي .4
 . حل املعادالت غري اخلطية .5
 . بتدائيةحل املسائل ذات القيم اال .6
 .طريقة الفروق احملددة .7

 

هم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً أل
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
       .ووفق اهداف المقرر لطرق العدديةبأستخدام اتمكين الطالب لمعرفة وفهم التطبيقات العملية  -1أ
يتميزون بمستٍو عاٍل من المعرفة واإلبداع التكنولوجي  الطرق العددية خدامأستإعداد مهندسين تطبيقيين في مجال  -2أ

وبما يتالءم مع المعايير الرصينة المعتمدة عالمياً في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  للبرامج الهندسية المناظرة 
 .مع االلتزام بأخالقيات المهنة الهندسية

 

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 .المناقشة والحوار -1ب
العصف الذهني عن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبير من األفكار حول قضية ما أو مشكلة ما تطرح أثناء  -2ب

 .المحاضرة
التعلم الذاتي عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية مستجيباً لميوله  -3ب

 هتماماته بما يحقق تنمية قدراته وتكاملهاوا
 التعلم التعاوني عن طريق العمل بشكل جماعي  -4ب
   .التعلم التنافسي عن طريق خلق جو المنافسة بين االقران -5ب
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 يق األهدافمحاضرات نظرية ، المناقشة والحوار، العصف الذهني، األمثلة والمسائل المستخدمة لتحق

 
 

 طرائق التقييم      
 

امتحانات يومية ، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات 
 .بيتية

 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 جمع البيانات وتحليلها -1ج
 أساليب اتخاذ القرار -2ج
 ي التعلم التعاون -3ج
 التعلم التنافسي -4ج
 قيادة المجموعة في مجال العمل  -5ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
 
 توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب -1
 .تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلمي -2
 .الموضوع النظري  تكليف الطالب بتطبيق االمثلة بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح  -3

 طرائق التقييم    
امتحانات يومية ، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات 

 .بيتية
 
 
 
 
 

 
 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 زيادة التواصل بين األفراد، األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم -1د
تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية في  -2د

 لم والثقة بالنفسالتع
 تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د
 تعلم تحديد االولويات الصحيحة ألي مشكلة -4د
 تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال -5د
 تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعياً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداء -6د
 ح الخلق واالبداعتطوير رو -7د

 تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام -8د   
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 بنية المقرر .11

           اسم المقرر أو المساق مخرات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 طريقة التعليم

 طريقة التقييم

حماضرات نظرية،   Matrices: Review --1 أ10كما مذكور في الفقرة  2 1
حلوار، املناقشة وا

العصف الذهين، 
األمثلة واملسائل 

املستخدمة 
لتحقيق 

 ألهدافا

امتحانات يومية،  
امتحانات موثقة، 

امتحانات 
فصلية، 

امتحانات نهائية، 
أسئلة ومناقشات 

شفهية أثناء 
المحاضرات، 
 واجبات بيتية

1 2 2- Gauss 
elimination 

1 2 3- Gauss-Siedel , 
Gauss-Jordan,    L-
U method 

 
1 2 4- Introduction to 

numerical methods: 
Difference table 

1 2 5- Differences & 
divided differences 

1 2 6- Linear 
interpolation: 
Newton-Gregory 
interpolation 
polynomial 

1 2 7- Newton-Divided 
difference formula 
and Lagrange 
interpolating 
polynomial 

1 2 8- Numerical 
integration: 
Trapezoidal rule 

1 2 9- Simpson’s rule 
and Gaussian 
quadrature 

1 2 10- Solution of non-
linear equations: 
Newton-Raphson 
method 

1 2 11- Indeterminate 
coefficients and 
Indeterminate 
weights 

1 2 12- Numerical 
solution of ordinary 
differential 
equations (initial 
value problems): 
Taylor series & 
Euler method 

1 2 13- Modified Euler 
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 البنية التحتية  .12

 احملاضرات النظرية، والكتب املنهجية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Advanced Engineering Mathematics” by Erwin Kreyszig“ )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ,التقارير , علمية المجالت ال( 

 ذات العالقة

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 اليت ختص املادة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
   

 %20تطوير سنوي بنسبة 
 
 

 
 

method 
1 2 14- Runge-Kutta 

method-4th order 
1 2 15- Finite 

differences- 
boundary value 
problems 

2 2 16- Systems of 
simultaneous 
equations 

2 2 17- Interpolation 
2 2 18- Integration 
2 2 19- Solution of 

non-linear 
equations 

2 2 20- Numerical 
solution of ordinary 
differential 
equations (Initial 
value problems) 

3 3 20- Finite 
difference method  

2 2 21- Examination 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  املعهد/ ةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 :  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يةالمؤسسة التعليم .1

 الفروع كافة/ قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 التحليالت الهندسية

 بكالوريوس علوم في هندسة البناء واألنشاءات اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي

 مادة دراسية مشتركة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 دوام تام المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 21/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 :لمفردات التالية باتعريف الطالب 
 . 2و 1التطبيقات للمعادالت التفاضلية من الدرجة .1
 .المعادالت التفاضلية االنية .2
 . ذات المعامالت المتغيرة 2المعادالت التفاضلية من الدرجة   .3
 .متسلسلة فورير .4
 التفاضلية الجزئية المعادالت .5

 

 

 

 



  2الصفحة   
  

 

 
 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
       .وفق اهداف المقررندسية لتحليالت الهتمكين الطالب لمعرفة وفهم التطبيقات العملية ل -1أ
يتميزون بمستٍو عاٍل من المعرفة واإلبداع التكنولوجي وبما التحليالت الهندسية إعداد مهندسين تطبيقيين في مجال  -2أ

يتالءم مع المعايير الرصينة المعتمدة عالمياً في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  للبرامج الهندسية المناظرة مع 
 .م بأخالقيات المهنة الهندسيةااللتزا

 
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 .المناقشة والحوار -1ب
العصف الذهني عن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبير من األفكار حول قضية ما أو مشكلة ما تطرح أثناء  -2ب

 .المحاضرة
ه حسب قدراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية مستجيباً لميوله التعلم الذاتي عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفس -3ب

 واهتماماته بما يحقق تنمية قدراته وتكاملها
 التعلم التعاوني عن طريق العمل بشكل جماعي  -4ب
   .التعلم التنافسي عن طريق خلق جو المنافسة بين االقران -5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 .، المناقشة والحوار، العصف الذهني، األمثلة والمسائل المستخدمة لتحقيق األهداف محاضرات نظرية

 
 

 طرائق التقييم      
 

امتحانات يومية ، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات 
 .بيتية

 
 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

 جمع البيانات وتحليلها -1ج
 أساليب اتخاذ القرار -2ج
 التعلم التعاوني  -3ج
 التعلم التنافسي -4ج
 قيادة المجموعة في مجال العمل  -5ج

 



  3الصفحة   
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب -1
 .معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلميتكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة  -2
 .الموضوع النظري  تكليف الطالب بتطبيق االمثلة بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح  -3

 طرائق التقييم    
 

ناء المحاضرات، واجبات امتحانات يومية ، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أث
 .بيتية

 
 

 
 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 زيادة التواصل بين األفراد، األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم -1د
تجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية في تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واال -2د

 التعلم والثقة بالنفس
 تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د
 تعلم تحديد االولويات الصحيحة ألي مشكلة -4د
 تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال -5د
 العمل سعياً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداء تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات -6د
 تطوير روح الخلق واالبداع -7د
 .تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام -8د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 B.E 3231 1- Applications of first المرحلة الثالثة
order differential equations 4 - 

  2-  Salt concentration 
in tanks and Discharge 
through orifices 

4 - 

  3-  Applications of second 
and higher order 
differential equations: 
Mechanical vibration, 
Elastic stability, Newton’s 
2nd law of motion 

4 - 

  4-  Simultaneous linear 
differential equations 4 - 

  5-  Cramer’s rule 4 - 
  6-  Applications: Salt 

concentration in tanks, 
Mechanical vibration- 
stiffness formulation, 
Frequency of structures by 
the energy conservation 
law 

4 - 

  7-Second & higher order 
linear differential 
equations with no constant 
coefficients 

4 - 

  8-  Euler method or (Z=ln 
x) method 4 - 

  9-  Power series 
(Frobenous method) 4 - 

  10-  Fourier series: 
Periodic functions   4 - 

  11-  Fourier coefficients 4 - 
  12-  Even & odd functions 

and Half range expansion 4 - 

  13-Partial differential 
equations: Separation of 
variables method 

4 - 

  14- Applications: wave 
equation 4 - 

  15- Laplace equation 4 - 
 
 
 
 
 

 



  5الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 :المحاضرات النظرية، والكتب المنهجية مثل
1. “Advanced Engineering Mathematics” by Erwin Kreyszig 
2. Any book titled of “Advanced Engineering Mathematics”. 

 



  6الصفحة   
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
التحليالت  B.E 3231 المرحلة الثالثة

 الهندسية
 أساسي

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  7الصفحة   
  

 



  8الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

  الفروع كافة/ دسة البناء واالنشاءات قسم هن   المركز/  علمي القسم ال .2

 B.E 3231  التحليالت اهلندسية رمز المقرر/ اسم  .3

 دوام تم أشكال الحضور المتاحة .4

 2017-2016األول  يالفصل الدراس السنة/ الفصل  .5

 اسبوع/ساعة 3: نظري )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 اسبوع/ساعة 1: مناقشة

 الفصل/ساعة 60:  عدد الساعات الدراسية الكلي
 2017شباط  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 :تعريف الطالب للمفردات التالية 
 . 2و 1التطبيقات للمعادالت التفاضلية من الدرجة .1
 .املعادالت التفاضلية االنية .2
 . ذات املعامالت املتغرية 2املعادالت التفاضلية من الدرجة   .3
 .متسلسلة فورير .4
 . املعادالت التفاضلية اجلزئية  .5

 
 
 
 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  9الصفحة   
  

 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
       .ووفق اهداف المقررلتحليالت الهندسية تمكين الطالب لمعرفة وفهم التطبيقات العملية ل -1أ
يتميزون بمستٍو عاٍل من المعرفة واإلبداع التكنولوجي وبما ت الهندسية التحليالإعداد مهندسين تطبيقيين في مجال  -2أ

يتالءم مع المعايير الرصينة المعتمدة عالمياً في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  للبرامج الهندسية المناظرة مع 
 .االلتزام بأخالقيات المهنة الهندسية

 

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 .المناقشة والحوار -1ب
العصف الذهني عن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبير من األفكار حول قضية ما أو مشكلة ما تطرح أثناء  -2ب

 .المحاضرة
التعلم الذاتي عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية مستجيباً لميوله  -3ب

 بما يحقق تنمية قدراته وتكاملها واهتماماته
 التعلم التعاوني عن طريق العمل بشكل جماعي  -4ب
   .التعلم التنافسي عن طريق خلق جو المنافسة بين االقران -5ب
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 افمحاضرات نظرية ، المناقشة والحوار، العصف الذهني، األمثلة والمسائل المستخدمة لتحقيق األهد

 
 

 طرائق التقييم      
 

امتحانات يومية ، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات 
 .بيتية

 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 جمع البيانات وتحليلها -1ج
 أساليب اتخاذ القرار -2ج
 التعلم التعاوني  -3ج
 لتعلم التنافسيا -4ج
 قيادة المجموعة في مجال العمل  -5ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
 



  10الصفحة   
  

 

 توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب -1
 .تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلمي -2
 .الموضوع النظري  يف الطالب بتطبيق االمثلة بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح تكل -3

 طرائق التقييم    
امتحانات يومية ، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات 

 .بيتية
 
 
 
 
 

 
 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (  المنقولةالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 زيادة التواصل بين األفراد، األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم -1د
تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية في  -2د

 ة بالنفسالتعلم والثق
 تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د
 تعلم تحديد االولويات الصحيحة ألي مشكلة -4د
 تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال -5د
 تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعياً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداء -6د
 واالبداعتطوير روح الخلق  -7د

 تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام -8د   



  11الصفحة   
  

 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  مخرات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

          
 طريقة التعليم

 طريقة التقييم

 Applications of -1 أ10كما مذكور في الفقرة  4 1
first order 
differential 
equations 

حماضرات نظرية،  
املناقشة واحلوار، 
العصف الذهين، 
األمثلة واملسائل 

املستخدمة 
لتحقيق 

 ألهدافا

امتحانات يومية،  
امتحانات موثقة، 

امتحانات 
فصلية، 

امتحانات نهائية، 
أسئلة ومناقشات 

شفهية أثناء 
المحاضرات، 
 واجبات بيتية

1 4 2-  Salt 
concentration in 
tanks and 
Discharge through 
orifices 

1 4 3-  Applications of 
second and higher 
order differential 
equations: 
Mechanical 
vibration, Elastic 
stability, Newton’s 
2nd law of motion 

1 4 4-  Simultaneous 
linear differential 
equations 

1 4 5-  Cramer’s rule 
1 4 6-  Applications: 

Salt concentration 
in tanks, 
Mechanical 
vibration- stiffness 
formulation, 
Frequency of 
structures by the 
energy conservation 
law 

1 4 7-Second & higher 
order linear differential 
equations with no 
constant coefficients 

1 4 8-  Euler method or 
(Z=ln x) method 

1 4 9-  Power series 
(Frobenous method) 

1 4 10-  Fourier series: 
Periodic functions   

1 4 11-  Fourier coefficients 
1 4 12-  Even & odd 

functions and Half 
range expansion 

1 4 13-Partial differential 
equations: Separation of 
variables method 



  12الصفحة   
  

 البنية التحتية  .12

 احملاضرات النظرية، والكتب املنهجية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Advanced Engineering Mathematics” by Erwin Kreyszig“ )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية ( 

 ذات العالقة

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 اليت ختص املادة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
   

 %20تطوير سنوي بنسبة 
 
 

 
 

1 4 14- Applications: wave 
equation 

1 4 15- Laplace equation 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  املعهد/ ةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 :  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  1لصفحة ا  
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يةالمؤسسة التعليم .1

 الفروع كافة/ قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 هندسة أألسس

 بكالوريوس علوم في هندسة البناء واألنشاءات اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 نويس

 مادة دراسية مشتركة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 دوام تام المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 21/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 :المواضيع التالية  دراسة
 . تحريات التربة .1
 .قابلية تحمل أألسس الضحلة .2
 . هبوط األسس الضحلة  .3
 .ة واألنتفاخيةاألسس على الترب األنهياري .4
 . يجاد االبعاد لألسسوأالتصميم األنشائي  .5
 . أسس الركائز .6
 .ضغط التربة الجانبية والجدران الساندة .7

 

 

 



  2لصفحة ا  
  

 

 

 
 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
تميزون بمستٍو عاٍل من المعرفة واإلبداع التكنولوجي وبما إعداد مهندسين تطبيقيين في مجال تحليل وتصميم األسس ي -1أ

يتالءم مع المعايير الرصينة المعتمدة عالمياً في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  للبرامج الهندسية المناظرة مع 
 .االلتزام بأخالقيات المهنة الهندسية

 .ألسس ووفق اهداف المقررتمكين الطالب لمعرفة وفهم التطبيقات العملية لهندسة أ  -2أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 .المناقشة والحوار -1ب
العصف الذهني عن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبير من األفكار حول قضية ما أو مشكلة ما تطرح أثناء  -2ب

 .المحاضرة
دراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية مستجيباً لميوله التعلم الذاتي عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب ق -3ب

 واهتماماته بما يحقق تنمية قدراته وتكاملها
 التعلم التعاوني عن طريق العمل بشكل جماعي  -4ب
   .التعلم التنافسي عن طريق خلق جو المنافسة بين االقران -5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 قشة والحوار، العصف الذهني، األمثلة والمسائل المستخدمة لتحقيق األهدافمحاضرات نظرية ، المنا
 
 

 
 طرائق التقييم      

امتحانات يومية ، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات 
 .بيتية

 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج
 جمع البيانات وتحليلها -1ج         

 أساليب اتخاذ القرار -2ج
 التعلم التعاوني  -3ج
 التعلم التنافسي -4ج
 قيادة المجموعة في مجال العمل  -5ج



  3لصفحة ا  
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب -1
 .معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلمي تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة -2

 .الموضوع النظري  تكليف الطالب بتطبيق االمثلة بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح  -3 
 
 

 
 طرائق التقييم    

أثناء المحاضرات، واجبات  امتحانات يومية، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية
 .بيتية

 
 

 
 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 زيادة التواصل بين األفراد، األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم -1د
االتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية في تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع و -2د

 التعلم والثقة بالنفس
 تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د
 تعلم تحديد االولويات الصحيحة ألي مشكلة -4د
 تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال -5د
 عات العمل سعياً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداءتنمية روح التنافس الشريف بين مجمو -6د
 تطوير روح الخلق واالبداع -7د

 تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام -8د
 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 



  4لصفحة ا  
  

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           م المقرر أو المساقاس رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 :B.E. 2407 1- Soil investigation المرحلة الرابعة
Determination of spacing, 
No. of bore holes, depth of 
bore holes, type and 
methods of drilling, 
sampling and samples, in 
situ tests, geophysical 
exploration, report writing 

6 - 

  2- Bearing capacity of 
Shallow foundation: 
Types of shear failure, 
Determination of ultimate 
bearing capacity of soil, 
eccentrically loaded 
foundations, bearing 
capacity of footing on 
layered soils, bearing 
capacity of footing on 
slopes,   determination of 
bearing capacity from field 
tests. 

14 - 

  3- Settlements of shallow 
foundations: 
Immediate or elastic 
settlements, consolidation 
settlements, secondary 
settlements, prediction of 
settlement for cohesionless 
soils, elastic settlements of 
eccentrically loaded 
foundations, allowable 
settlements. 

6 - 

  4- Foundations on difficult 
soils: 
Collapsing soils, expansive 
soils. 

2 - 

  5- Structural design and 
determination of 
dimensions of footings: 
Separated footings, 
combined foundations, 
rectangular foundations, 
trapezoidal foundations, 
strap foundations and raft 
foundations. 

8 - 

  6- Pile foundations: 
Pile classification, pile 
capacity in cohesive soils, 
pile capacity in 
cohesionless soils, pile 
capacity for c-φ soils, pile 
capacity of tension piles, 

16 - 



  5لصفحة ا  
  

determination of pile 
capacity from in situ tests, 
negative skin friction of 
piles.  
-Pile groups: 
Group action, efficiency of 
group piles, ultimate 
bearing capacity of group 
piles, pile groups subjected 
to moments, settlement of 
pile groups. 

- pile dynamic 
formulae 

-   pile load tests 
  7- Earth pressures and 

retaining walls: 
Types of lateral earth 
pressures, Rankine theory 
of earth pressures, 
Coulomb’s theory of earth 
pressures. 

- Stability of 
retaining walls 

- Sheet pile walls: 
Cantilever sheet pile walls 
and anchored sheet pile 
walls 

8 - 

 
 
 
 
 

 
 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 



  6لصفحة ا  
  

 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 :المحاضرات النظرية، والكتب المنهجية مثل
1. Foundation Analysis and Design by Joseph E. Bowles (1982) 
2. Foundation design and Construction by Tomlinson (1980). 

 

 



  7لصفحة ا  
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف   ةيالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ سيأسا هندسة األسس B.E. 2407 المرحلة الرابعة

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  8لصفحة ا  
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 لميوزارة التعليم العالي والبحث الع المؤسسة التعليمية .1

 الفروع كافة/ قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز/  علمي القسم ال .2

 B.E. 2407 /هندسة أألسس رمز المقرر/ اسم  .3

 دوام تم أشكال الحضور المتاحة .4

 20162017 السنة/ الفصل  .5

 اسبوع/ساعة 2: نظري )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 اسبوع/ساعة 1: مناقشة

 سنة/ساعة 60: الكلي  عدد الساعات الدراسية
 21/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

  أهداف المقرر .8

 :المواضيع التالية  دراسة
 . تحريات التربة. 1
 .قابلية تحمل أألسس الضحلة. 2
 . هبوط األسس الضحلة .3
 .األسس على الترب األنهيارية واألنتفاخية .4
 . يجاد االبعاد لألسسوأالتصميم األنشائي  .5
  .أسس الركائز .6
 .ضغط التربة الجانبية والجدران الساندة .7
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  9لصفحة ا  
  

 
 
 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
إعداد مهندسين تطبيقيين في مجال تحليل وتصميم األسس يتميزون بمستٍو عاٍل من المعرفة واإلبداع التكنولوجي وبما  -1أ

الرصينة المعتمدة عالمياً في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  للبرامج الهندسية المناظرة مع يتالءم مع المعايير 
 .االلتزام بأخالقيات المهنة الهندسية

 .تمكين الطالب لمعرفة وفهم التطبيقات العملية لهندسة أألسس ووفق اهداف المقرر  -2أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 .اقشة والحوارالمن -1ب
العصف الذهني عن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبير من األفكار حول قضية ما أو مشكلة ما تطرح أثناء  -2ب

 .المحاضرة
التعلم الذاتي عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية مستجيباً لميوله  -3ب

 قق تنمية قدراته وتكاملهاواهتماماته بما يح
 التعلم التعاوني عن طريق العمل بشكل جماعي  -4ب
   .التعلم التنافسي عن طريق خلق جو المنافسة بين االقران -5ب
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 محاضرات نظرية ، المناقشة والحوار، العصف الذهني، األمثلة والمسائل المستخدمة لتحقيق األهداف

 
 

 طرائق التقييم      
 

امتحانات يومية، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات 
 .بيتية

 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 جمع البيانات وتحليلها -1ج  
 أساليب اتخاذ القرار -2ج
 التعلم التعاوني  -3ج
 التنافسي التعلم -4ج
 قيادة المجموعة في مجال العمل  -5ج



  10لصفحة ا  
  

 

 
  

 طرائق التعليم والتعلم     
 توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب -
 .تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلمي -2

 الموضوع النظري طالب بتطبيق االمثلة بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح تكليف ال -3 
 

 
 طرائق التقييم    

امتحانات يومية، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات 
 بيتية

 
 

 
 ).ت األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المهارا( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 زيادة التواصل بين األفراد، األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم -1د
تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية في  -2د

 التعلم والثقة بالنفس
 تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د
 تعلم تحديد االولويات الصحيحة ألي مشكلة -4د
 تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال -5د
 تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعياً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداء -6د
 تطوير روح الخلق واالبداع -7د
 تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام -8د



  11لصفحة ا  
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 :Soil investigation -1 أ10كما مذكور في الفقرة  6 3
Determination of 
spacing, No. of bore 
holes, depth of bore 
holes, type and methods 
of drilling, sampling 
and samples, in situ 
tests, geophysical 
exploration, report 
writing 

حماضرات نظرية،  
املناقشة واحلوار، 
العصف الذهين، 
األمثلة واملسائل 

املستخدمة 
لتحقيق 

 ألهدافا

امتحانات يومية،  
امتحانات موثقة، 

امتحانات 
ية، فصل

امتحانات نهائية، 
أسئلة ومناقشات 

شفهية أثناء 
المحاضرات، 
 Bearing capacity of -2 14 7 واجبات بيتية

Shallow foundation: 
Types of shear failure, 
Determination of 
ultimate bearing 
capacity of soil, 
eccentrically loaded 
foundations, bearing 
capacity of footing on 
layered soils, bearing 
capacity of footing on 
slopes,   determination 
of bearing capacity 
from field tests. 

3 6 3- Settlements of 
shallow foundations: 
Immediate or elastic 
settlements, 
consolidation 
settlements, secondary 
settlements, prediction 
of settlement for 
cohesionless soils, 
elastic settlements of 
eccentrically loaded 
foundations, allowable 
settlements. 

1 2 4- Foundations on 
difficult soils: 
Collapsing soils, 
expansive soils. 

4 8 5- Structural design and 
determination of 
dimensions of footings: 
Separated footings, 
combined foundations, 
rectangular foundations, 
trapezoidal foundations, 
strap foundations and 
raft foundations. 

8 16 6- Pile foundations: 
Pile classification, pile 
capacity in cohesive 
soils, pile capacity in 
cohesionless soils, pile 



  12لصفحة ا  
  

 البنية التحتية  .12

 احملاضرات النظرية، والكتب املنهجية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 .Foundation Analysis and Design by Joseph E )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
Bowles (1982) 

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية ( 
 ذات العالقة

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 اليت ختص املادة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 %20تطوير سنوي بنسبة   
 
 

capacity for c-φ soils, 
pile capacity of tension 
piles, determination of 
pile capacity from in 
situ tests, negative skin 
friction of piles.  
-Pile groups: 
Group action, 
efficiency of group 
piles, ultimate bearing 
capacity of group piles, 
pile groups subjected to 
moments, settlement of 
pile groups. 

- pile dynamic 
formulae 

-   pile load 
tests 

4 8 7- Earth pressures and 
retaining walls: 
Types of lateral earth 
pressures, Rankine 
theory of earth 
pressures, Coulomb’s 
theory of earth 
pressures. 

- Stability of 
retaining walls 

- Sheet pile 
walls: 

Cantilever sheet pile 
walls and anchored 
sheet pile walls 



  13لصفحة ا  
  

 
 

 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
 فرع هندسة البناء وادارة املشاريع :    القسم العلمي    
 20/2/2017:  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 
  



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 20/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
-  1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 اختياريأم 

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

  B.E3238                        buildings services  رمز المقرر/ اسم  .3

 المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4

 لثةالثا/  ولاال السنة/ الفصل  .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2017/ 2/ 20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 نظومات اادماتوعناصرها وكيفية حساب وتصميم  اادمات اااصة بالبنيةالتعرف على 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  7الصفحة   
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 .المنظومات الخاصة باالبنيةالمواصفات العالمية وكيفية اعتمادها لغرض تحليل وتصميم التعرف على  -1أ
 .للمنظوماتالتعرف على طرق التحليل والتصميم المستخدمة  -2أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 .التعرف على المواصفات – 1ب
     .ة للمنظوماتطلوبالمالتسليح لحديد المستخدمة تصميم الوطرق التحليل التعرف على  – 2ب

 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      
 شرح نظري لالساسيات مع مناقشة االسئلة وتحضير امثلة كواجب بيتي لتعويد الطالب على حل االسئلة

 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

 . اجراء امتحانات بسيطة بعد نهاية كل موضوع  لتقييم الطالب ، واجراء امتحان فصلي و توثيقي
 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    
لتحديد درجة السعي امتحان فصلي او توثيقي وذلك لتقييم الطالب كما يحدد يتم اجراء امتحانات بعد االنتهاء من كل موضوع 

 .للطلبة
 
 

 



  8الصفحة   
  

 

 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 
- 1د
- 2د
- 3د
    -4د



  9الصفحة   
  

 المقرربنية  .11

مخرجات  الساعات األسبوع
 التعلم المطلوبة
By the end of 

the course 
students 

should be able 
to: 

طريقة  طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 التقييم

1 
 
 

2 2 Introduction Lecturing, 
discussion 

 

 
 
 
 
2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Type of pipes and 

Fitting used in water 

system 

1. Type of pipes. 

2. Type of Valves. 

3. Pipe supports.  

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 

3-5  6 6 Design and Analysis of 

Cold Water System. 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W, 
quiz and 

exam 

6-7  4 4 Design and Analysis of 

Hot Water System. 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W, 
and quiz  

8-9   

4 

 

4 

Calculation of Hot 

water storage Capacity 

and Heater Power. 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 

10-12  6 6 Design of Sanitary 

System. 

  

13 2 2 Design of Storm Water 

Drainage System.  

  

14-15  4 4 Design of Fire 

Protection System. 
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 البنية التحتية  .12

 احملاضرات املعدة من قبل احملاضر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
1-  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية ( 

 

مواقع االنترنيت , االلكترونية ب ـ المراجع
.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
  This subject was changed to two courses instead of full year  

 لتطوير المقرر اقترح استخدام برامج التصميم المختلفة المتوفرة 
 .وباالبعاد الحقيقة لتطوير مهارات الطلبة حول استخدام هذه البرامج كمحاكات للواقع 

 
 

 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
 فرع هندسة البناء وادارة املشاريع :    القسم العلمي    
 20/2/2017:  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 
  



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 20/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
-  1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 اختياريأم 

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

  B.E3304                        Quality control of materials  رمز المقرر/ اسم  .3

 المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4

 لثةالثا/  ولاال السنة/ الفصل  .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2017/ 2/ 20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 على اساليب ضبط اجلودة للمواد االنشائية وكذلك اخلواص اخلاصة املواد االنشائية ذات اجلودة العالية التعرف

 
 

 
 
 

 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  7الصفحة   
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 .االبنيةالمواصفات العالمية وكيفية اعتمادها لغرض تحليل وتصميم التعرف على  -1أ
 .الفحص والتدقيق والمصادقة للمواد االنشائيةالتعرف على طرق  -2أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 .التعرف على المواصفات – 1ب
     .الفحص والتدقيق والمصادقةطرق التعرف على  – 2ب

 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      
 شرح نظري لالساسيات مع مناقشة االسئلة وتحضير امثلة كواجب بيتي لتعويد الطالب على حل االسئلة

 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

 . امتحانات بسيطة بعد نهاية كل موضوع  لتقييم الطالب ، واجراء امتحان فصلي و توثيقياجراء 
 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    
لتحديد درجة السعي امتحان فصلي او توثيقي وذلك لتقييم الطالب كما يحدد يتم اجراء امتحانات بعد االنتهاء من كل موضوع 

 .للطلبة
 
 

 



  8الصفحة   
  

 

 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 
- 1د
- 2د
- 3د
    -4د



  9الصفحة   
  

 البنية التحتية  .12

 احملاضرات املعدة من قبل احملاضر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
1-  

 بنية المقرر .11

مخرجا الساعات األسبوع
ت التعلم 
 المطلوبة
By the 
end of 

the 
course 

students 
should 
be able 

to: 

طريقة  أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 التعليم

طري
قة 

 التقييم

1-3 
 

6  1. Introduction to Quality Control 
requirements for concrete. 

6 
4 
4 
4 
4 
4 

 

4-6 4  - Fresh concrete: QC requirements 
for placing and compaction; 

curing.  
7-8 4  -  

- Quality Control requirements for 
concreting in cold and hot 

weathers.  
8-9 4  - Quality Control requirements for 

transport of concrete; formwork. 
10-12 4  -  

- Quality Control requirements for 
Handling Erection of precast 

concrete elements. 
13-14 4  - Quality Control requirements for 

cement, aggregate and other 
materials. 

14-15 4  2. Comparisons between Iraqi 
codes and international 
standards: Some applications  

4 
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية ( 

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
  This subject was changed to two courses instead of full year  

 لتطوير المقرر اقترح استخدام برامج التصميم المختلفة المتوفرة 
 .لتطوير مهارات الطلبة حول استخدام هذه البرامج كمحاكات للواقع وباالبعاد الحقيقة 

 
 

 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
 فرع هندسة البناء وادارة املشاريع :    القسم العلمي    
 20/2/2017:  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 
  



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 20/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
-  1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 اختياريأم 

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

  B.E3304                        Quality control of materials  رمز المقرر/ اسم  .3

 المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4

 لثةالثا/  ولاال السنة/ الفصل  .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2017/ 2/ 20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
 على اساليب ضبط اجلودة للمواد االنشائية وكذلك اخلواص اخلاصة املواد االنشائية ذات اجلودة العالية التعرف

 
 

 
 
 

 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 .االبنيةالمواصفات العالمية وكيفية اعتمادها لغرض تحليل وتصميم التعرف على  -1أ
 .الفحص والتدقيق والمصادقة للمواد االنشائيةالتعرف على طرق  -2أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 .التعرف على المواصفات – 1ب
     .الفحص والتدقيق والمصادقةطرق التعرف على  – 2ب

 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      
 شرح نظري لالساسيات مع مناقشة االسئلة وتحضير امثلة كواجب بيتي لتعويد الطالب على حل االسئلة

 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

 . امتحانات بسيطة بعد نهاية كل موضوع  لتقييم الطالب ، واجراء امتحان فصلي و توثيقياجراء 
 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    
لتحديد درجة السعي امتحان فصلي او توثيقي وذلك لتقييم الطالب كما يحدد يتم اجراء امتحانات بعد االنتهاء من كل موضوع 

 .للطلبة
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 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 
- 1د
- 2د
- 3د
    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجا الساعات األسبوع
ت التعلم 
 المطلوبة
By the 
end of 

the 
course 

students 
should 
be able 

to: 

طريقة  أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 التعليم

طري
قة 

 التقييم

1-2  
 

6  1. Introduction and definition of quality.  
2. Importance and types of quality control systems: ISO 9001 Quali  

control system  

3. Quality control techniques: introduction; the nature of variability  
quality assurance; control charts.  

4. Calculation and drawing of Shewhart control charts.  
5. Calculation and drawing of Cusum control charts.  
6. Sampling, inspection and testing of building materials  

7. Iraqi codes and International Specifications and standards  
 

Lecturin
g, 
discussio
n 

 

3-4  4  

5-6  4  

7-8  4  

9-10  4  

11-15  4  
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 البنية التحتية  .12

 احملاضرات املعدة من قبل احملاضر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
1-  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية ( 

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
  This subject was changed to two courses instead of full year  

 لتطوير المقرر اقترح استخدام برامج التصميم المختلفة المتوفرة 
 .لتطوير مهارات الطلبة حول استخدام هذه البرامج كمحاكات للواقع وباالبعاد الحقيقة 

 
 

 

 
 
 

 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 التكنولوجية:  اجلامعة    
 اهلندسة:  املعهد/ ةالكلي   
  قسم هندسة البناء واالنشاءات:    القسم العلمي    
 2017/ شباط :   تريخ ملء امللف   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  بةشع اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. احة مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املت

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .1

 فرع الهندسة الصحية والبيئية/ قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة لبمدنية

 ندسة لبمدنيةبكالوريوس اله اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي

 االبت المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2017/ شباط  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  هداف المعرفية اال - أ
 
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
  

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 

 طرائق التقييم      
 

 

 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 
 طرائق التقييم    
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 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  اراتالمه(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 

 

 

 

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 
 يالتخطيط للتطور الشخص .12
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 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 البرنامج مخرجات التعلم المطلوبة من 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية المؤسسة التعليمية .1

 هندسة البناء و االنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

 التصاميم االنشائية رمز المقرر/ اسم  .3

 المحاضرة و المناقشة أشكال الحضور المتاحة .4

 الرابعة/ الثاني السنة/ الفصل  .5

 ساعات 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2017/شباط  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

عيدة والوقوف واالساسات ود اسة امحال القص واليي وحواب كيمات احلديد وصوزيعها يف املقطع حوب املواصفة  ليم  وصميم  اسوو  بنواعها واال
     االمريكمِة               

 معيومات عامة عن املواصفات و االمحال املعتيدة يف اعداد صمامم  املنشآت احلديدية
 االنشائمة املعرضة الجهادات الشد و الضغطصعريف الطالب عيى اسيوب اعداد التمامم  لألعضاء 

 صعريف الطالب عيى اسيوب  بط هذه االعضاء لتكوين منشآت حديدية و كمفمة اعداد صمامم  نقاط  بط هذه االعضاء
 صعريف الطالب عيى اعداد صمامم  العتبات املعرضة الجهادات العزوم و صدقمقها مبوجب املواصفات العاملمة

 
 
 

 

هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررال اتمخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
صمنة املعتيدة عاملمًا يف إعداد مهندسني صطبمقمني يف جمال اهلندسة املدنمة يتيمزون مبوتٍو عاٍل من املعرفة واإلبداع التكنولوجي ومبا يتالءم مع املعايري الر  -1أ

   اهلندسمة املناررة مع االلتزام بخالقمات املهنة اهلندسمةضيان اسودة واالعتياد األكادميي  ليربام
 .متكني الطالب ملعرفة اعداد صمامم  املنشأت احلديدية والكونكريتمة   -2أ
 . متكني الطالب ملعرفة وفه  التطبمقات العييمة املعتيدة يف التميم    -3أ
 .متكني الطالب ملعرفة وفه  املعايري واملتطيبات واملواصفات القماسمة املعتيدة   -4أ
 .متكني الطالب ملعرفة وفه  بعض انواع املعاسات املتقدمة وطرق الممانة ليينشأت الكونكريتمة   -5أ
     .متكني الطالب ملعرفة وفه  التجا ب اخلاصة بفحوصات الواد االنشائمة   -6أ

 
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 املناقشة واحلوا  -1ب
 العمف الذهين عن طريق صشجمع الطالب عيى انتاج عدد كبري من األفكا  حول قضمة ما أو مشكية ما صطرح أثناء احملاضرة -2ب
والعقيمة موتجمبًا ملموله واهتياماصه مبا حيقق صنيمة قد اصه  التعي  الذايت عن طريق صعيم  الطالب نفوه بنفوه حوب قد اصه اخلاصة وموتو�صه املعرفمة -3ب

 وصكاميها
 التعي  التعاوين عن طريق العي  بشك  مجاعي  -4ب
      .التعي  التنافوي عن طريق خيق جو املنافوة بني االقران -5ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 .مثية واملوائ  املوتخدمة لتحقمق األهدافحماضرات نظرية، املناقشة واحلوا ، العمف الذهين، األ

 
 طرائق التقييم      

 
 .ت بمتمةامتحا�ت يوممة، امتحا�ت مفاجئة، امتحا�ت موثقة، امتحا�ت فميمة، امتحا�ت �ائمة، أسئية ومناقشات شفهمة أثناء احملاضرات، واجبا

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 امجع البما�ت وليميه -1ج

 أسالمب اختاذ القرا  -2ج

 .ح  املشاك  املتعيقة بتميم  املنشات الكونكريتمة واحلديدية  -3ج

 التعي  التعاوين  -4ج

 التعي  التنافوي -5ج

 قمادة اليوعة يف جمال العي   -6ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 بنية المقرر. 11

عدد 
 سابيعاأل

عدد 
 الساعات

مخرجات التعلم 
 طريقة التقييم طريقة التعليم الماده النظرية المطلوبة

3 
 

9 
 

كما مذكور في 
 شرح طريقة المقاومة القصوى للتحليل والتصميم أ10الفقرة 

محاضرات 
نظرية، 
تجارب 
المختبر 
العملية، 
المناقشة 
والحوار، 
العصف 
الذهني، 
األمثلة 

والمسائل 
المستخدمة 

لتحقيق 
 ألهدافا

امتحانات 
يومية، 

امتحانات 
مفاجئة، 
امتحانات 
موثقة، 

امتحانات 
فصلية، 

امتحانات 
نهائية، 
أسئلة 

ومناقشات 
شفهية أثناء 
المحاضرات
، واجبات 

 بيتية

شرح طريقة المقاومة القصوى للتحليل والتصميم النواع  6 2
 العتبات المستطيلة منفردة التسليح 

 

المقاومة القصوى للتحليل والتصميم النواع  شرح طريقة 6 2
 العتبات المستطيلة منفردة التسليح 

 

شرح طريقة المقاومة القصوى للتحليل والتصميم النواع  9 3
 العتبات المستطيلة المزدوجة التسليح 

 

شرح طريقة المقاومة القصوى للتحليل والتصميم النواع  9 3
 التسليح العتبات المستطيلة المزدوجة 

 

 صورمف قابيمة التد يوي وخربصه يف ايمال املادة العييمة ليطالب -

 صكيمف الطالب بعداد صقا ير عن مادة معمنة وبذلك يت  لفمز الطالب عيى صعي  املبادئ األولمة ليبحث العييي -2

 اعتياد مبدأ الوفرات العييمة ملشا يع هندسمة خمتيفة ليطيبة حمث صواه  هذه الوفرات يف صوسمع مدا ك الطالب والتعرف عيى حق  العي  -3

 
 طرائق التقييم    

 .متمةحا�ت يوممة، امتحا�ت مفاجئة، امتحا�ت موثقة، امتحا�ت فميمة، امتحا�ت �ائمة، أسئية ومناقشات شفهمة أثناء احملاضرات، واجبات بامت

 
 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 األفراد، األمر الذي يوه  يف بناء جمتيع التعي ز�دة التواص  بني  -1د

 لنفسصنيمة اسوانب الوجدانمة املتعددة كحب االستطالع واالااه االاا  وو التعي  والقم  االجتياعمة واالستقاللمة يف التعي  والثقة ب -2د

 صنيمة اسوانب املها ية لدى الطالب  -3د

 مشكية صعي  لديد االولو�ت المحمحة ألي -4د

 صنيمة احرتام الوقت والزمن يف اجناز وصنفمذ األعيال -5د

 صنيمة  وح التنافس الشريف بني جميوعات العي  سعماً سودة العي  والتيمز والتنوع يف االداء -6د

 صطوير  وح اخليق واالبداع -7د

 .صنيمة صقدير العي  ولي  املوؤلمة وااللتزام -8د
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 بنية المقرر. 11

عدد 
 سابيعاأل

عدد 
 الساعات

مخرجات التعلم 
 طريقة التقييم طريقة التعليم الماده النظرية المطلوبة

 شرح طريقة المقاومة القصوى للتحليل والتصميم 6 2
  Tالنواع العتبات وعتبات على شكل 

 

 شرح طريقة المقاومة القصوى للتحليل والتصميم 6 2
  Tالنواع العتبات وعتبات على شكل 

 

 شرح طريقة تحليل وتصميم العتبات المستمرة 6 2
 

 ميم العتبات المستمرةشرح طريقة تحليل وتص 3 1
 

 شرح طريقة تحليل وتصميم السقوف باتجاه واحد  6 2
 

 شرح طريقة تحليل وتصميم السقوف باتجاهين  6 2
 

 ميم السقوف باتجاهين شرح طريقة تحليل وتص 6 2
 

 تصميم البالطات بطريقة المعامالت 6 2
 

 مقدمه عن تصميم المنشاءات الحديديه 4 4
 تصميم عناصر الشد مع الربط 6 6
 تصميم عناصر االنضغاط 4 4
 تصميم الجسور الحديديه 8 8

 
 
 

 البنية التحتية .12

 Design of  Concrete Structures by H. NILSON - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
- Manual of STEEL CONSTRUCTION Allowable Stress    

  Design 
 Design of  Concrete Structures by G. Winter - )  المصادر(لمراجع الرئيسية ـ ا2

- Fundamentals of structural Steel Design by William  
T. Segue 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
  ACI- ) .... ,التقارير , المجالت العلمية ( 

-ASTM 
-AISC 

مواقع االنترنيت , اللكترونيةب ـ المراجع ا
.... 

عدد كبري من مواقع اخلاصه بهلندسه االنشائمة و اليت صتضين التمامم  و التحيم  ليعناصر 
 .االنشائمة الكونكريتمة و احلديدية
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  خطة تطوير المقرر الدراسي.13
   
 .ذ ليعي  و كمفمة معاستهااعطاء حماضرات لوصف املشاك  االنشائمة و اليت لدث خالل و بعد التنفم -

 .و بشك  دو ي   صعدي  املناه  و حوب الكود احملدث لك  من الكونكريت و احلديد -
 
 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
  لثهثااملرحله ال:    القسم العلمي    
 25/2/2017:  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. وى من الفرص املتاحة مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القص

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

  بكلوريوس الهندسة المدنية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  المعرفية االهداف  - أ
        -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
-  1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 لتعلم طرائق التعليم وا    

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق ة المرحلة الدراسي

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 معلومات عن البرنامجأهم مصادر ال .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةراتالمهااألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

 B.E 3109 English languageلغه االنكليزيه ال رمز المقرر/ اسم  .3

 المحاضرة  الحضور المتاحة أشكال .4

 لثهثاال/  ولاال السنة/ الفصل  .5

 15 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 25/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 قل الدراسهاملختصه حب كتابه لدى الطالب و امكانيه التعامل مع املواضيعيهدف املقرر على الرتكيز على تطوير مهارات ال
This course is designed to enable writing course which provides an opportunity for the students to learn 
and practice the skills needed for handling topics related to the field of study.  

 
 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  المعرفية  هدافاأل -أ
 الرتكيز على تطوير مهارات الكتابه لدى الطالب و امكانيه التعامل مع املواضيع املختصه حبقل الدراسه  1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 من خالل التركيز على قواعد اللغه العلميه تطوير مهارات الكتابه   – 1ب
 تجارب العلميه و االشكال و الجداولوصف ال – 2ب
   – 3ب
     -4ب
 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

 
 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 New Headway Plus, digital edition (John and • )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
Liz Soars) beginner student’s book 

• New Headway Plus, digital edition (John and 
Liz Soars) beginner workbook without key  
 

 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 
- 1د
- 2د
- 3د
    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1-2 3 Use scientific 
statements  

Unit One  Lecturing Q&A 
 

3-4 3 Describe dimensions 
and engineering 
properties. 

Unit Two  
Lecturing Q&A, 

H.W 
5-6 3 Practice comparison of 

statements. 
 Unit Three: 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W,  

and quiz  
7 2 Build passive voice 

statements.  
 
 
 

Unit Four: 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W,  

quiz and 
exam 

8 2 Practice experimental 
description 
 

Unit Five: 
Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

9 2 Describe graphs and 
charts 

Unit Six: 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

quiz and 
exam 
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية ( 

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 

 

 راسي خطة تطوير المقرر الد .13
  This subject was changed to one course instead of full year  

 
 

 
 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
 رع هندسة الطرق واجلسورف:    القسم العلمي    
 24/2/2017:  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
-  1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 اختياريأم 

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

/ ميكانيك الرتبة  رمز المقرر/ اسم  .3 2 BE 3229 

      Theory= 2 hrs                   Tutorial=2hrs المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4
Lab.=1 hr                                                   

 الثاني  الكورس  .5

 hrs 60                                                       )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 24/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
The objective of this course is to introduce the subject of soil mechanics to provide the basics of 
geotechnical engineering to civil engineering student. Some of the main topics that student will learn 
during the course: Introduction to Consolidation , settlement calculations , Time and rate of consolidation  
Shear strength of soil , stability of slope. 

 
 
 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ - أ
1- Learn how to determine the consolidation settlement  
2- Learn about soil, consolidation and shear strength of soils  
3- Learn about stresses and stress increments in a soil mass. 
4- Learn the stability of slope and how to find the factor of safety. 

 
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

The student will demonstrate an ability to visually identify and and 
develop solutions to geotechnical problems and understand their impact 
on the surroundings. Consolidation settlement  and rate of consolidation 
Shear strength of soil  and stability of slop.    

 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      
 
 

Lectures and Laboratory experiences are designed to clarify lecture material. experiments are 
performed throughout the semester and are written up as extensive reports in which 
experiment results are used to address realistic geotechnical consulting type questions. 
Projects are as follows:  
  

              Attachment #1 and Attachment #2 contain tentative lecture schedule and laboratory schedule. 
 

 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

Grading will be based upon exams, home works , laboratory performance 
and quizzes. 
The relative percentage is given as following: 
Exam 1  (quiz)                                 5% 
Exam 2  (quiz)                                  5% 
Exam 3 and Exam 4 = average  (30%) 
Lab Grade                                         (10%) 
Final Exam                                       (50%) 
Total                                                  (100%) 
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
Understand the  

3. Recognize and be able to apply fundamental soil mechanics principles underlying common Civil 
Engineering applications.  A few specific examples here would be:  (1) computing the time-

dependent settlement of a soil desposit after a given load is applied to it; (2) computing the rate of 
groundwater seepage into a constructed excavation; (3) computing the likelihood of liquefaction 

failures around hydraulic structures;  
 

: طرائق التعليم والتعلم       given the student  general theory , followed by some in-class 
examples to apply the theory, followed by a laboratory to observe the theory, a report to 
summarize the observed theory, homework to reinforce the theory, (sometimes) a project 
to apply  and finally exams to evaluate how well students learned the theory. 
 

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 
 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

- 1د
- 2د
- 3د
    -4د
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 البنية التحتية  .12

 Soil Mechanics by        T. Willam Lamb , Robert ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
V. Whitman     

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1 5 How to transfer the 
surface load to soil 
layers  at depth z 
 

Introduction to 
consolidation  

Lecturing, 
discussion and 
H.W  

Q&A 
 

2-3 10 Student be able to 
estimate the settlement   Rate of settlement and 

settlement calculation  

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

4 5  
Can estimate the   
over consolidation 
ratio of soil  

Reconsolidation  
pressures and field 
settlement   

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

quiz and 
exam 

5 5 Estimated  the degree of 
consolidation and the 
time required to 
complete the 
settlement.    

Time rate of consolidation   

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

and quiz  

6 2 hrs Exam 1  
Exam 1 

Exam  Q&A, 
H.W 

7-8  10 Measuring the shear 
strength parameters    

Introduction to shear 
strength  . 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

quiz and 
exam 

9-10 10 measuring shear 
strength of soil and the 
main factors that affect 
the shear strength of 
soils 

Shear strength of sand and 
clay  

Lecturing   
Q  & A  

 
 

 
10-12 10 Estimate the . stability 

of slop  Introduction of Slop 
stability of soil  

Lecturing  Q &A  
 
 

13 2 hrs  Exam 2 Exam 2 Exam 2 Q &A  
14-15 10 hrs  Estimate the slop 

stability by different 
methods Slop stability calculation 

using different methods   

Lecturing   
Q & A 
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  Craig's Soil Mechanics /seventh Edition )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
R.F.Craig 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية ( 

Elements of Soil mechanics /seven Edition  
I.G. Smith and Ian G.N.Smith 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

1. 0TUhttps://www.google.com/search?q=Soi
l+mechanics+and+Geotechnical+Engine
ering+Practic+%2Byoutube&ie=utf-
8&oe=utf-8&client=firefox-
b&gfe_rd=cr&ei=7BazWJKFOo7Y8Aflnq
_4DgU0T 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
  The subject consist two courses one each semester   

 
 

 

https://www.google.com/search?q=Soil+mechanics+and+Geotechnical+Engineering+Practic+%2Byoutube&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=7BazWJKFOo7Y8Aflnq_4Dg�
https://www.google.com/search?q=Soil+mechanics+and+Geotechnical+Engineering+Practic+%2Byoutube&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=7BazWJKFOo7Y8Aflnq_4Dg�
https://www.google.com/search?q=Soil+mechanics+and+Geotechnical+Engineering+Practic+%2Byoutube&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=7BazWJKFOo7Y8Aflnq_4Dg�
https://www.google.com/search?q=Soil+mechanics+and+Geotechnical+Engineering+Practic+%2Byoutube&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=7BazWJKFOo7Y8Aflnq_4Dg�
https://www.google.com/search?q=Soil+mechanics+and+Geotechnical+Engineering+Practic+%2Byoutube&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=7BazWJKFOo7Y8Aflnq_4Dg�
https://www.google.com/search?q=Soil+mechanics+and+Geotechnical+Engineering+Practic+%2Byoutube&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=7BazWJKFOo7Y8Aflnq_4Dg�


 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
  والبيئيةالصحية فرع هندسة :    القسم العلمي    
 17/2/2017:  تريخ ملء امللف    
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                  عبد الرزاق طارش زبون. د  : املعاون العلمي سما                        ر�ض حسن االنباري. د : رئيس القسم سما   

                                                      20/2/2017  :  التاريخ                                      20/2/2017    : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيعبة ش    
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة مربهناً عم

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  هائية اسم الشهادة الن .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

  2/تطبيقات حاسوب 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 �بيب مياه الشرب استخدام احلاسوب يف تصميم اتعريف الطالب على 

  احتساب التصريف التعرف على 

  على تثري الضغط على تصميم الشبكهالتعرف 

 تعريف الطالب على استخدام احلاسوب يف تصميم ا�بيب مياه الاري

 عالقة االحندار على التصميم

 عالقة السرعة مع التصميم

 
 



  2الصفحة   
  

 م والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعل برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ

يتميزون مبستٍو عاٍل من املعرفة واإلبداع التكنولوجي ومبا يتالءم مع املعايري الرصينة  صحية والبيئيةندسة الاهلإعداد مهندسني تطبيقيني يف جمال  1أ
 لتزام بخالقيات املهنة اهلندسيةاملعتمدة عاملياً يف ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي  للربامج اهلندسية املناظرة مع اال

 امكانية استخدام احلاسوب يف تصميم شبكة ماء الشرب متكني الطالب ملعرفة   -2أ

 من ادخال البيا�ت واجياد النوتج من قيم السرع والضغط واملفقوداتمتكني الطالب   -3أ

  ريامكانية استخدام احلاسوب يف تصميم شبكة الامتكني الطالب ملعرفة   -4أ

  االحندار وتثري السرعمن ادخال البيا�ت واجياد النوتج من قيم متكني الطالب   -5أ
   -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 املناقشة واحلوار -1ب -
 أثناء احملاضرة يةهذه القضعلى انتاج عدد كبري من األفكار حول  اشراك الطالق يف مشكلة تصميم الشبكة حديثة وتشجيع الطالب -2ب
قق تنمية التعلم الذايت عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته اخلاصة ومستو�ته املعرفية والعقلية مستجيبًا مليوله واهتماماته مبا حي -3ب

 قدراته وتكاملها
 عن طريق العمل بشكل مجاعيطرم مسةلة وترك الال للطلبة حللها   -4ب
 .عن طريق خلق جو املنافسة بني االقران التعلم التنافسي -5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      
 توظيف قابلية التدريسي وخربته يف ايصال املادة العلمية للطالب -1
 .تكليف الطالب بعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم حتفيز الطالب على تعلم املبادئ األولية للبحث العلمي -2

 .املوضوع النظري  سهم بعد قيام املدرس بشرم بتطبيق االمثلة بنف تكليف الطالب -3   
 طرائق التقييم      

امتحا�ت يومية، امتحا�ت مفاجئة، امتحا�ت موثقة، امتحا�ت فصلية، امتحا�ت �ائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء 
 .احملاضرات، واجبات بيتية

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

 لنفستنمية اجلوانب الوجدانية املتعددة كحب االستطالع واالااه االجيا  حنو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية يف التعلم والثقة ب -1ج
 ز�دة التواصل بني األفراد، األمر الذي يسهم يف بناء جمتمع التعلم --2ج
 التعلم التعاوين -3ج
  التعلم التنافسي  -4ج
  ختاذ القرارأساليب ا  -5ج

 تنمية احرتام الوقت والزمن يف اجناز وتنفيذ األعمال - -6ج    
 تنمية روم التنافس الشريف بني جمموعات العمل سعياً جلودة العمل والتميز والتنوع يف االداء -7ج

 تطوير روم اخللق واالبداع - 8ج    



  3الصفحة   
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ج الدراسي باسلوب يمكن الطالب من استيعابهامكانية التدريسي من شرح المنه -1
 ابراز قابلية الطالب على اعداد تقارير عن مواضيع مختلفة لتعليم الطالب على قابليته على البحث -2
 وطرق معالجتها لتزيد من خبرة الطلبة  data showعرض مشاكل هيدرولوجية واقعية عن طريق  -3
السفرات العلمية او اطالعهم على مشاريع  اطالع الطالب على مشاكل بيئية حقيقية عن طريق -4

 هيدرولوجية حديثة 
 طرائق التقييم    

امتحانات يومية، امتحانات مفاجئة، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات 
 .شفهية أثناء المحاضرات، واجبات بيتية

 
 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  لمهاراتا(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 ز�دة التواصل بني األفراد، األمر الذي يسهم يف بناء جمتمع التعلم -1د
 نفسلتنمية اجلوانب الوجدانية املتعددة كحب االستطالع واالااه االجيا  حنو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية يف التعلم والثقة ب -2د
 تنمية اجلوانب املهارية لدى الطالب  -3د
 تعلم حتديد االولو�ت الصحيحة ألي مشكلة -4د
 تنمية احرتام الوقت والزمن يف اجناز وتنفيذ األعمال -5د
 تنمية روم التنافس الشريف بني جمموعات العمل سعياً جلودة العمل والتميز والتنوع يف االداء -6د
 داعتطوير روم اخللق واالب -7د
 .تنمية تقدير العمل وحتمل املسؤلية وااللتزام -8د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4الصفحة   
  

 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 نظري      
2hr/week 

 عملي    

 الرابعة
 الفصل االول

water cad Building a network 
and performing a 
steady –state analyses  

         2week 2 week 

  Extended period 
simulation  

1week 1 week 

  Scenario management  2week 2 week 
  Reporting results 1week 1 week 
  Automated fire flow 

analysis 
2week 2 week 

  Water quality analysis 1week 1 week 
  Darwin designer to 

optimize the setup of a 
pipe network 

2week 2 week 

  Darwin designer to 
optimize the a pipe 
network 

2week 2 week 

  Scenario energy costs 1week 1 week 
  Pressure dependent 

demand 
1week 1 week 

 الرابعة
 الفصل الثاني

Sewer cad Creating a schematic 
network 

1week 1 week 

  Entering data through 
the properties editor 

2week 2 week 

  Entering data through 
the flex tables 

2week 2 week 

  Entering infiltration 
data for gravity pipes 

2week 2 week 

  steady –state loading 1week 1 week 
  Extreme flow factors 1week 1 week 
  Calculating the model 1week 1 week 
  Specifying design 

constraints  
1week 1 week 

  Design 1week 1 week 
  Presentation of results 1week 1 week 
  Reports 1week 1 week 
  Flex tables 1week 1 week 

 
 



  5الصفحة   
  

 
 
 

 
 ر الشخصيالتخطيط للتطو .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

Quick Start Lessons 
Computer applications lectures in sewer cad vi8 
 

 
 

 



  6الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 مخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة ل

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (نقولةالم

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  7الصفحة   
  

 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
  والبيئيةالصحية فرع هندسة :    القسم العلمي    
 17/2/2017:  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  عبد الرزاق طارش زبون. د  : املعاون العلمي سما                        ر�ض حسن االنباري. د : رئيس القسم سما   

                                                      20/2/2017  :  التاريخ                                      20/2/2017    : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيعبة ش    
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة مربهناً عم

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  هائية اسم الشهادة الن .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

  2/تطبيقات حاسوب 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 �بيب مياه الشرب استخدام احلاسوب يف تصميم اتعريف الطالب على 

  احتساب التصريف التعرف على 

  على تثري الضغط على تصميم الشبكهالتعرف 

 تعريف الطالب على استخدام احلاسوب يف تصميم ا�بيب مياه الاري

 عالقة االحندار على التصميم

 عالقة السرعة مع التصميم

 
 



  2الصفحة   
  

 م والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعل برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ

يتميزون مبستٍو عاٍل من املعرفة واإلبداع التكنولوجي ومبا يتالءم مع املعايري الرصينة  صحية والبيئيةندسة الاهلإعداد مهندسني تطبيقيني يف جمال  1أ
 لتزام بخالقيات املهنة اهلندسيةاملعتمدة عاملياً يف ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي  للربامج اهلندسية املناظرة مع اال

 امكانية استخدام احلاسوب يف تصميم شبكة ماء الشرب متكني الطالب ملعرفة   -2أ

 من ادخال البيا�ت واجياد النوتج من قيم السرع والضغط واملفقوداتمتكني الطالب   -3أ

  ريامكانية استخدام احلاسوب يف تصميم شبكة الامتكني الطالب ملعرفة   -4أ

  االحندار وتثري السرعمن ادخال البيا�ت واجياد النوتج من قيم متكني الطالب   -5أ
   -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 املناقشة واحلوار -1ب -
 أثناء احملاضرة يةهذه القضعلى انتاج عدد كبري من األفكار حول  اشراك الطالق يف مشكلة تصميم الشبكة حديثة وتشجيع الطالب -2ب
قق تنمية التعلم الذايت عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته اخلاصة ومستو�ته املعرفية والعقلية مستجيبًا مليوله واهتماماته مبا حي -3ب

 قدراته وتكاملها
 عن طريق العمل بشكل مجاعيطرم مسةلة وترك الال للطلبة حللها   -4ب
 .عن طريق خلق جو املنافسة بني االقران التعلم التنافسي -5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      
 توظيف قابلية التدريسي وخربته يف ايصال املادة العلمية للطالب -1
 .تكليف الطالب بعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم حتفيز الطالب على تعلم املبادئ األولية للبحث العلمي -2

 .املوضوع النظري  سهم بعد قيام املدرس بشرم بتطبيق االمثلة بنف تكليف الطالب -3   
 طرائق التقييم      

امتحا�ت يومية، امتحا�ت مفاجئة، امتحا�ت موثقة، امتحا�ت فصلية، امتحا�ت �ائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء 
 .احملاضرات، واجبات بيتية

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

 لنفستنمية اجلوانب الوجدانية املتعددة كحب االستطالع واالااه االجيا  حنو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية يف التعلم والثقة ب -1ج
 ز�دة التواصل بني األفراد، األمر الذي يسهم يف بناء جمتمع التعلم --2ج
 التعلم التعاوين -3ج
  التعلم التنافسي  -4ج
  ختاذ القرارأساليب ا  -5ج

 تنمية احرتام الوقت والزمن يف اجناز وتنفيذ األعمال - -6ج    
 تنمية روم التنافس الشريف بني جمموعات العمل سعياً جلودة العمل والتميز والتنوع يف االداء -7ج

 تطوير روم اخللق واالبداع - 8ج    



  3الصفحة   
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ج الدراسي باسلوب يمكن الطالب من استيعابهامكانية التدريسي من شرح المنه -1
 ابراز قابلية الطالب على اعداد تقارير عن مواضيع مختلفة لتعليم الطالب على قابليته على البحث -2
 وطرق معالجتها لتزيد من خبرة الطلبة  data showعرض مشاكل هيدرولوجية واقعية عن طريق  -3
السفرات العلمية او اطالعهم على مشاريع  اطالع الطالب على مشاكل بيئية حقيقية عن طريق -4

 هيدرولوجية حديثة 
 طرائق التقييم    

امتحانات يومية، امتحانات مفاجئة، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات 
 .شفهية أثناء المحاضرات، واجبات بيتية

 
 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  لمهاراتا(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 ز�دة التواصل بني األفراد، األمر الذي يسهم يف بناء جمتمع التعلم -1د
 نفسلتنمية اجلوانب الوجدانية املتعددة كحب االستطالع واالااه االجيا  حنو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية يف التعلم والثقة ب -2د
 تنمية اجلوانب املهارية لدى الطالب  -3د
 تعلم حتديد االولو�ت الصحيحة ألي مشكلة -4د
 تنمية احرتام الوقت والزمن يف اجناز وتنفيذ األعمال -5د
 تنمية روم التنافس الشريف بني جمموعات العمل سعياً جلودة العمل والتميز والتنوع يف االداء -6د
 داعتطوير روم اخللق واالب -7د
 .تنمية تقدير العمل وحتمل املسؤلية وااللتزام -8د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4الصفحة   
  

 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 نظري      
2hr/week 

 عملي    

 الرابعة
 الفصل االول

water cad Building a network 
and performing a 
steady –state analyses  

         2week 2 week 

  Extended period 
simulation  

1week 1 week 

  Scenario management  2week 2 week 
  Reporting results 1week 1 week 
  Automated fire flow 

analysis 
2week 2 week 

  Water quality analysis 1week 1 week 
  Darwin designer to 

optimize the setup of a 
pipe network 

2week 2 week 

  Darwin designer to 
optimize the a pipe 
network 

2week 2 week 

  Scenario energy costs 1week 1 week 
  Pressure dependent 

demand 
1week 1 week 

 الرابعة
 الفصل الثاني

Sewer cad Creating a schematic 
network 

1week 1 week 

  Entering data through 
the properties editor 

2week 2 week 

  Entering data through 
the flex tables 

2week 2 week 

  Entering infiltration 
data for gravity pipes 

2week 2 week 

  steady –state loading 1week 1 week 
  Extreme flow factors 1week 1 week 
  Calculating the model 1week 1 week 
  Specifying design 

constraints  
1week 1 week 

  Design 1week 1 week 
  Presentation of results 1week 1 week 
  Reports 1week 1 week 
  Flex tables 1week 1 week 

 
 



  5الصفحة   
  

 
 
 

 
 ر الشخصيالتخطيط للتطو .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

Quick Start Lessons 
Computer applications lectures in sewer cad vi8 
 

 
 

 



  6الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 مخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة ل

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (نقولةالم

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  7الصفحة   
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 )الهندسة الصحية( مقرروصف  

 وصف المقرر

يتناول المفاهيم النظرية الخاصة بتصاميم منظومات معالجة الماء ومياه الفضالت بعملياتها الفيزيائية والكيميائية 
كميات الماء ومياه الصرف الصحي واالمطار ، ،تصميم وحدات الماء وشبكات الصرف الصحي،  .والبايولوجية التقليدية

 طرق المعالجة

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية. 1

 كافة الفروع/ قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز/القسم الجامعي. 2

 الهندسة الصحية رمز المقرر/إسم. 3

 مادة دراسية مشتركة البرامج التي يدخل فيها. 4

 دوام تام أشكال الحضور المتاحة. 5

 2017-2016 السنة/الفصل. 6

 اسبوع/ساعة 3:  مختبر+ نظري )الكلي(عدد الساعات الدراسية . 7
 سنة/ساعة 90: عدد الساعات الدراسية الكلي 

 2017/شباط تاريخ إعداد هذا الوصف. 8

 أهداف المقرر. 9

 العالقة والذائبة لوثات الماءملطرق المستخدمة في معالجة لب باتعريف الطا .1
 لمفاهيم النظرية لعمليات معالجة المياه ومياه الفضالت بانواعها الفيزيائية والكيميائية والبايولوجيةتعريف الطالب با .2
 الفضالت بتصاميم وحدات المعالجة المستخدمة في محطات معالجة الماء ومياهتعريف الطالب  .3
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم. 10 

 المعرفة والفهم -أ
إعداد مهندسين يتميزون بمستٍو عاٍل من المعرفة واإلبداع التكنولوجي وبما يتالءم مع المعايير الرصينة  -1أ

ً في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  للبرامج الهندسية  المناظرة مع االلتزام بأخالقيات المعتمدة عالميا
 المهنة الهندسية

طرق وانواع وحدات المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبايلوجية المستخدمة في تمكين الطالب لمعرفة وفهم   -2أ
 معالجة الماء ومياه الفضالت

 الكيميائية والبايولوجية فيزيائية والالمفاعالت تصميم المعتمدة في تمكين الطالب لمعرفة وفهم التطبيقات العملية   -3أ
 المعايير والمتطلبات والمواصفات القياسية المعتمدة في تصميم المفاعالت بانواعهاتمكين الطالب لمعرفة وفهم   -4أ
 بعض انواع المعالجات المتقدمة وطرق الصيانة والتشغيل لوحدات معالجة الماء تمكين الطالب لمعرفة وفهم   -5أ
 .الخاصة بتقييم اداء وحدات معالجة الماءلطالب لمعرفة وفهم التجارب تمكين ا  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب
 المناقشة والحوار -1ب
العصف الذهني عن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبير من األفكار حول قضية ما أو مشكلة ما  -2ب

 تطرح أثناء المحاضرة
تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية مستجيباً التعلم الذاتي عن طريق  -3ب

 لميوله واهتماماته بما يحقق تنمية قدراته وتكاملها
 التعلم التعاوني عن طريق العمل بشكل جماعي  -4ب
 .التعلم التنافسي عن طريق خلق جو المنافسة بين االقران -5ب

 طرائق التعليم والتعلم

 .ألهدافامحاضرات نظرية،  المناقشة والحوار، العصف الذهني، األمثلة والمسائل المستخدمة لتحقيق 

 طرائق التقييم

، امتحانات مفاجئة، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء امتحانات يومية
 .المحاضرات، واجبات بيتية

 التفكيرمهارات  -ج
 جمع البيانات وتحليلها -1ج
 أساليب اتخاذ القرار -2ج
 منظومات الصرف الصحي لالبنيةحل المشاكل المتعلقة بتصميم  -3ج
 التعلم التعاوني  -4ج
 التعلم التنافسي -5ج
 قيادة المجموعة في مجال العمل  -6ج



 

 

 
  

  

  

  

 
 

 

                     :     bldconst@uotechnology.edu.iq Email :لكتروني ريد األــالب
 : www. uotechnology.edu.iq Web site :الموقع األلكتروني 

                                                                             - 3 -2017-03-15                                                   

REPUBLIC OF IRAQ 

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION 
&SCIENTIFIC RESEARCH 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

BUILDING & CONSTRUCTION 
ENGINEERING DEPARTMENT 

QUALITY ASSURANCE & UNIVERSITY 
PERFORMANCE SECTION 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التكنولوجية
 قسم هندسة البناء واإلنشاءات

 ضمان الجودة واألداء الجامعي شعبة
 
 

 طرائق التعليم والتعلم 

 المادة العلمية للطالب توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال -1
 تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلمي -2
اعتماد مبدأ السفرات العلمية لمشاريع هندسية مختلفة للطلبة حيث تساهم هذه السفرات في توسيع مدارك الطالب  -3

 .والتعرف على حقل العمل

 طرائق التقييم

امتحانات يومية، امتحانات مفاجئة، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء 
 .المحاضرات، واجبات بيتية

 )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( المهارات  العامة والمنقولة  -د
 بين األفراد، األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم زيادة التواصل -1د
تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية  -2د

 في التعلم والثقة بالنفس
 تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د
 ة ألي مشكلةتعلم تحديد االولويات الصحيح -4د
 تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال -5د
 تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعياً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداء -6د
 تطوير روح الخلق واالبداع -7د
 .تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام -8د

 
 
 
 
 

 
 
 المقرربنية . 11

عدد 
 األسابيع

عدد 
 الساعات

مخرجات التعلم 
طريقة  المساق أو الموضوع/اسم الوحدة المطلوبة

 التعليم
طريقة 
 التقييم

كما مذكور في  3 1
 أ10الفقرة 

1. sources of water, 
Population estimation methods & 
fire demand calculation 

حاضرات م
نظرية، 
المناقشة 
والحوار، 
العصف 
الذهني، 
األمثلة 

امتحانات 
يومية، 

امتحانات 
مفاجئة، 
امتحانات 
موثقة، 

امتحانات 

2 
 

6 
 

Water Quality Characteristics 
2. Water Treatment Plant Unites. 

2 6 3. Intake&. Screen. 
2 6 4. Coagulation and U flocculation  
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 المقرربنية . 11 

عدد 
 األسابيع

عدد 
 الساعات

مخرجات التعلم 
طريقة  المساق أو الموضوع/اسم الوحدة المطلوبة

 التعليم
طريقة 
 التقييم

2 6 5. Sedimentation and design.  والمسائل
المستخدمة 

لتحقيق 
 ألهدافا

فصلية، 
امتحانات 
نهائية، 
أسئلة 

ومناقشات 
شفهية أثناء 
المحاضرات
، واجبات 

 بيتية

2 6 8. Filitration 
1 3 9. Disinfection 
1 3 10. Pumps types and applications 
2 6 11.Network and water distribution 
1 3 12. Sewer materials 
2 6 13. Physical, chemical and 

microbiological 
Characteristics  

2 6 14. Sewage disposal 
 

2 6  15. Preliminary treatment 
systems 

2 6  16. Primary treatment 
2 6  17.Biological treatment 
2 6  18. secondary treatment systems 
1 3  19. sludge treatment and disposal  
1 3  20. Miscellaneous wastewater 

treatment techniques 
 
 

 
 البنية التحتية. 12

 :القراءات المطلوبة
  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 المحاضرات النظرية
 ال يوجد كتاب مقرر

 :الكتب المساعدة
1. "Water Supply & Sewerage" by Steel & McGhee. 

McGraw-Hill; 1995. 
2. "Wastewater Engineering: Treatment & Reuse" by 

Tchobanoglousm Burton & Stensel. Metcalf & Eddy, Inc.; 
2003. 

وتشمل على سبيل ( متطلبات خاصة 
 ال توجدالمثال ورش العمل والدوريات 
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 )االلكترونية والبرمجيات والمواقع  
وتشمل على ( الخدمات االجتماعية 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 
والتدريب المهني والدراسات 

 ) الميدانية 

 ال توجد

 
 

 القبول. 13

 النجاح من المرحلة الدراسية السابقة المتطلبات السابقة

 ال يوجد تحديد أقل عدد من الطلبة  

 يوجد تحديدال  أكبر عدد من الطلبة 
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 )الهندسة الصحية( مقرروصف  

 وصف المقرر

يتناول المفاهيم النظرية الخاصة بتصاميم منظومات معالجة الماء ومياه الفضالت بعملياتها الفيزيائية والكيميائية 
كميات الماء ومياه الصرف الصحي واالمطار ، ،تصميم وحدات الماء وشبكات الصرف الصحي،  .والبايولوجية التقليدية

 طرق المعالجة

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية. 1

 كافة الفروع/ قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز/القسم الجامعي. 2

 الهندسة الصحية رمز المقرر/إسم. 3

 مادة دراسية مشتركة البرامج التي يدخل فيها. 4

 دوام تام أشكال الحضور المتاحة. 5

 2017-2016 السنة/الفصل. 6

 اسبوع/ساعة 3:  مختبر+ نظري )الكلي(عدد الساعات الدراسية . 7
 سنة/ساعة 90: عدد الساعات الدراسية الكلي 

 2017/شباط تاريخ إعداد هذا الوصف. 8

 أهداف المقرر. 9

 العالقة والذائبة لوثات الماءملطرق المستخدمة في معالجة لب باتعريف الطا .1
 لمفاهيم النظرية لعمليات معالجة المياه ومياه الفضالت بانواعها الفيزيائية والكيميائية والبايولوجيةتعريف الطالب با .2
 الفضالت بتصاميم وحدات المعالجة المستخدمة في محطات معالجة الماء ومياهتعريف الطالب  .3
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم. 10 

 المعرفة والفهم -أ
إعداد مهندسين يتميزون بمستٍو عاٍل من المعرفة واإلبداع التكنولوجي وبما يتالءم مع المعايير الرصينة  -1أ

ً في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  للبرامج الهندسية  المناظرة مع االلتزام بأخالقيات المعتمدة عالميا
 المهنة الهندسية

طرق وانواع وحدات المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبايلوجية المستخدمة في تمكين الطالب لمعرفة وفهم   -2أ
 معالجة الماء ومياه الفضالت

 الكيميائية والبايولوجية فيزيائية والالمفاعالت تصميم المعتمدة في تمكين الطالب لمعرفة وفهم التطبيقات العملية   -3أ
 المعايير والمتطلبات والمواصفات القياسية المعتمدة في تصميم المفاعالت بانواعهاتمكين الطالب لمعرفة وفهم   -4أ
 بعض انواع المعالجات المتقدمة وطرق الصيانة والتشغيل لوحدات معالجة الماء تمكين الطالب لمعرفة وفهم   -5أ
 .الخاصة بتقييم اداء وحدات معالجة الماءلطالب لمعرفة وفهم التجارب تمكين ا  -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب
 المناقشة والحوار -1ب
العصف الذهني عن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبير من األفكار حول قضية ما أو مشكلة ما  -2ب

 تطرح أثناء المحاضرة
تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية مستجيباً التعلم الذاتي عن طريق  -3ب

 لميوله واهتماماته بما يحقق تنمية قدراته وتكاملها
 التعلم التعاوني عن طريق العمل بشكل جماعي  -4ب
 .التعلم التنافسي عن طريق خلق جو المنافسة بين االقران -5ب

 طرائق التعليم والتعلم

 .ألهدافامحاضرات نظرية،  المناقشة والحوار، العصف الذهني، األمثلة والمسائل المستخدمة لتحقيق 

 طرائق التقييم

، امتحانات مفاجئة، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء امتحانات يومية
 .المحاضرات، واجبات بيتية

 التفكيرمهارات  -ج
 جمع البيانات وتحليلها -1ج
 أساليب اتخاذ القرار -2ج
 منظومات الصرف الصحي لالبنيةحل المشاكل المتعلقة بتصميم  -3ج
 التعلم التعاوني  -4ج
 التعلم التنافسي -5ج
 قيادة المجموعة في مجال العمل  -6ج
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 طرائق التعليم والتعلم 

 المادة العلمية للطالب توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال -1
 تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلمي -2
اعتماد مبدأ السفرات العلمية لمشاريع هندسية مختلفة للطلبة حيث تساهم هذه السفرات في توسيع مدارك الطالب  -3

 .والتعرف على حقل العمل

 طرائق التقييم

امتحانات يومية، امتحانات مفاجئة، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء 
 .المحاضرات، واجبات بيتية

 )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( المهارات  العامة والمنقولة  -د
 بين األفراد، األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم زيادة التواصل -1د
تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية  -2د

 في التعلم والثقة بالنفس
 تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د
 ة ألي مشكلةتعلم تحديد االولويات الصحيح -4د
 تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال -5د
 تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعياً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداء -6د
 تطوير روح الخلق واالبداع -7د
 .تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام -8د

 
 
 
 
 

 
 
 المقرربنية . 11

عدد 
 األسابيع

عدد 
 الساعات

مخرجات التعلم 
طريقة  المساق أو الموضوع/اسم الوحدة المطلوبة

 التعليم
طريقة 
 التقييم

كما مذكور في  3 1
 أ10الفقرة 

1. sources of water, 
Population estimation methods & 
fire demand calculation 

حاضرات م
نظرية، 
المناقشة 
والحوار، 
العصف 
الذهني، 
األمثلة 

امتحانات 
يومية، 

امتحانات 
مفاجئة، 
امتحانات 
موثقة، 

امتحانات 

2 
 

6 
 

Water Quality Characteristics 
2. Water Treatment Plant Unites. 

2 6 3. Intake&. Screen. 
2 6 4. Coagulation and U flocculation  
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 المقرربنية . 11 

عدد 
 األسابيع

عدد 
 الساعات

مخرجات التعلم 
طريقة  المساق أو الموضوع/اسم الوحدة المطلوبة

 التعليم
طريقة 
 التقييم

2 6 5. Sedimentation and design.  والمسائل
المستخدمة 

لتحقيق 
 ألهدافا

فصلية، 
امتحانات 
نهائية، 
أسئلة 

ومناقشات 
شفهية أثناء 
المحاضرات
، واجبات 

 بيتية

2 6 8. Filitration 
1 3 9. Disinfection 
1 3 10. Pumps types and applications 
2 6 11.Network and water distribution 
1 3 12. Sewer materials 
2 6 13. Physical, chemical and 

microbiological 
Characteristics  

2 6 14. Sewage disposal 
 

2 6  15. Preliminary treatment 
systems 

2 6  16. Primary treatment 
2 6  17.Biological treatment 
2 6  18. secondary treatment systems 
1 3  19. sludge treatment and disposal  
1 3  20. Miscellaneous wastewater 

treatment techniques 
 
 

 
 البنية التحتية. 12

 :القراءات المطلوبة
  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 المحاضرات النظرية
 ال يوجد كتاب مقرر

 :الكتب المساعدة
1. "Water Supply & Sewerage" by Steel & McGhee. 

McGraw-Hill; 1995. 
2. "Wastewater Engineering: Treatment & Reuse" by 

Tchobanoglousm Burton & Stensel. Metcalf & Eddy, Inc.; 
2003. 

وتشمل على سبيل ( متطلبات خاصة 
 ال توجدالمثال ورش العمل والدوريات 
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 )االلكترونية والبرمجيات والمواقع  
وتشمل على ( الخدمات االجتماعية 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 
والتدريب المهني والدراسات 

 ) الميدانية 

 ال توجد

 
 

 القبول. 13

 النجاح من المرحلة الدراسية السابقة المتطلبات السابقة

 ال يوجد تحديد أقل عدد من الطلبة  

 يوجد تحديدال  أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
االنشائية ، الصحية ، البناء و ادارة املشاريع ، الطرق و اجلسور و املياه و املنشاءات (فرع هندسة :    القسم العلمي    

 ). اهليدوليكية 
 17/2/2017:  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                  
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 

 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يتناول هذا الكورس المبادئ الفيزيائية األساسية ومصطلحات االستشعار عن بعد ويعطي لمحة عامة عن مختلف  .1
االستشعار التصوير المشترك والمبادئ التقنية واألداء الفني  األقمار الصناعية واالستشعار عن بعد ومداراتها، وأجهزة

وتغطي تجهيز الكمبيوتر وطرق معالجة الصور األساسية في مجال االستشعار عن بعد أيضا، بما في . وصيغ البيانات
ذلك  التصحيح الهندسي والراديوميتري وتحسين الصورة، وأساليب تصنيف والتكامل تحول صورة من البيانات 

لميدانية مع بيانات االستشعار عن بعد لتصنيف وتقييم دقة، وإنتاج الخرائط الموضوعية باستخدام بيانات االستشعار ا
 .عن بعد 

This course covers the basic physical principles and terminology of remote sensing and gives an overview of various 
remote sensing satellites and their orbits, common imaging sensor and their technical principles, technical 
performance and data formats. Computer processing and basic image processing methods in remote sensing are also 
covered, including radiometrical and geometrical correction, image enhancement, classification methods, image 
transformation integration of field data with remote sensing data for classification and accuracy assessment, and 
thematic map production using remotely sensed data. 

2.  

3.  

4.  

5.  
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6.  

 
 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
المبادئ .االستشعار عن بعد الرقمية  الغرض من هذا الكورس توفير المعرفة األساسية للنظريات وأساليب في -1أ

الهواء، (لفة الفيزيائية األساسية والمصطلحات اإلشعاع الكهرومغناطيسي وتفاعالت اإلشعاع مع وسائل اإلعالم المخت
 ).الماء، األرض، النباتات، الخ

لمحة عامة عن مختلف األقمار الصناعية واالستشعار عن بعد ومداراتها، وأجهزة االستشعار التصوير المشتركة   -2أ
 .والمبادئ التقنية واألداء الفني وصيغ البيانات

 .راديوميترياوتصحيح الصظر هندسيا و معالجة البيانات من البيانات الخام   -3أ
معالجة الصور في االستشعار عن بعد، على سبيل المثال، تحسين الصورة، وتحويل الصور وطرق تصنيف  -4أ

 .األساسية
 .تكامل البيانات الميدانية مع بيانات االستشعار عن بعد لتصنيف وتقييم دقة -5أ
 .المواضيعية خريطة اإلنتاج باستخدام بيانات االستشعار عن بعد -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

المناقشة والحوارعن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبير من األفكار حول قضية ما أو مشكلة ما تطرح  -1ب
 أثناء المحاضرة

مستجيباً لميوله التعلم الذاتي عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية  -2ب
 واهتماماته بما يحقق تنمية قدراته وتكاملها

 .التعلم التعاوني عن طريق العمل بشكل جماعي وخلق جو المنافسة بين االقران  -3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

الغطاء ظواهر عرض مقاطع فديوية ل, نماذج عينية, محاضرات نظرية، المناقشة والحوار، العصف الذهني، وسائل ايضاح
 .األمثلة والمسائل المستخدمة لتحقيق األهداف, االرضي

 طرائق التقييم      
أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرة، امتحانات يومية ، امتحانات مفاجئة، امتحانات موثقة، امتحانات فصلية، امتحانات 

 .نهائية، ، اعداد تقارير بالموضوع و واجبات بيتية
 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

 التعلم التعاوني -1ج
 التعلم التنافسي -2ج
 قيادة المجموعة في مجال العمل  -3ج
 أساليب اتخاذ القرار -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب -1
 معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلمي تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة -2
معالجة الصور في االستشعار عن بعد، على سبيل المثال، تحسين الصورة، وتحويل الصور وطرق بعمل تكليف الطالب  -3

 .فرصة التعلم بنفسه بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح بسيط عن طريقة إجراءها، وبذلك تتاح للطالب تصنيف األساسية
هندسية مختلفة حيث تساهم هذه السفرات جيولوجية ومساحية وشاريع ؤسسات وماعتماد مبدأ السفرات العلمية للطلبة لم -4

 .في توسيع مدارك الطالب والتعرف على حقل العمل
 طرائق التقييم    

 اعداد تقارير بالموضوع و أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات بيتية
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 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

األمر الذي يسهم في تنمية روح التنافس الشريف  وتطوير روح الخلق واالبداع و زيادة التواصل بين األفراد -1د
 بناء مجتمع التعلم

الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية تنمية  -2د
 في التعلم والثقة بالنفس

 تعلم تحديد االولويات الصحيحة ألي مشكلةوتنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د
 م الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمالاحتراتنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام و -4د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب -1
 تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلمي -2
معالجة الصور في االستشعار عن بعد، على سبيل المثال، تحسين الصورة، وتحويل الصور وطرق تكليف الطالب  -3

 .بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح بسيط عن طريقة إجراءها، وبذلك تتاح للطالب فرصة التعلم بنفسهتصنيف األساسية 
لوجية وهندسية مختلفة حيث تساهم هذه السفرات في مساحية وجيواعتماد مبدأ السفرات العلمية للطلبة لمؤسسات ومشاريع  -4

 .توسيع مدارك الطالب والتعرف على حقل العمل
 

 
 طرائق التقييم          

 اعداد تقارير بالموضوع و مناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات بيتية
 

 بنية البرنامج  .11
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية

 عملي نظري

 B.E.6303 Principle of Remote ثالثةال
sensing & GIS  (I) 

2 1 

     

     
     
     
     

 

 بنية المقرر .10
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1-2 4 Describe basic 
definitions & 
importance   
 

Basic concepts, 
Definitions, importance 
and advantages, 
Comparison to maps, GIS, 
aerial photography and 
sonar. Components, Data 
representation, 
Applications (Agriculture 
and forestry, geology, 
hydrology, land-use and 
land-cover, mapping, 
meteorology, 
environment) 

Lecturing, 
discussion and  

Q&A 
 

3-4 4 Electromagnetic: 
Basic Principles 

Electromagnetic (EM) 
radiation, EM energy, 
Interaction mechanisms 
(Reflectance, Emissivity), 
Laws regarding amount of 
energy radiated from an 
object, Parts of EM 
spectrum. EM Spectrum, 
Wavelength bands, 
atmosphere effects and 
interaction between E.M 
rays and atmosphere, 
scattering, absorption, 
reflectance spectra 

Lecturing, 
discussion and 
hand 
specimens  

Q&A,  

5-6 4 Sensors Types & 
Resolutions  

Sensors, History, Satellite 
characteristics, Orbits and 
swath width, Scanner 
sensor systems. Spatial, 
spectral, radiometric and 
temporal resolutions, 
overview of different 
sensors,  satellite and 
airborne comparison 

Lecturing, 
discussion and 
hand 
specimens 

Q&A, H.W, 
quiz and 
exam 

7-10 8 Description and Types   
Properties of aerial 
photography, 
components, design , 
etc 

Properties of aerial 
photography, components 
of aerial cameras, Image 
motion, classification of 
aerial photos, orientation 
of camera axis, angular 
coverage, emulsion type. 
Geometric properties of 
aerial photo, definitions, 
image and object space, 
photo scale, and relief 
displacement. 
Relationship between 
coordinates of image and 
objects points, ground 
coordinates from vertical 
photo, photo overlap. 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W, 
and quiz  
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 .ز�رة املشارقع ذات اطعالق طرر  ششيق  اطلبة  بملقرر بشكل اكرب 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 )اطةكاطير�(االساسي طبقةيل هي اطدرج  احلاصل عبيها يف االعدادق  يف ببد� املعيار 
 راا كك  اجرا  دقابب  خصصي  طبلاط  ااطتعر  ده  دد  ربةت  بالختصاص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Applications and 
examples of aerial photo, 
distance between flight 
lines, No. of images, area 
of image and one model. 
applications & examples 
for flight lines design 

11-12 4 Digital Image 
processing:, Processing 
& Classifications 

Digital Image processing: 
Image enhancement: 
 Image reduction and 
magnification, contrast 
enhancement. Band ratio, 
spatial filtering, digital 
image classification 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 

13-15 6 Geometrical 
Corrections 

Ground control points, 
No. of GCCs, root mean 
square error RMSE, 
resampling methods. 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W, 
quiz and 
exam 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

- 1. Sabin, F.F. (2000). Remote sensing principles.  
- Lillesand, T.M. Kiefer, R.W.  & Chipman, J.W. (2004). Remote sensing and image 

processing.  
- Wolf, P.R. (1983). Elements of Photogrammetry.2 P

nd
P ed., McGraw Hill.   

- Required Materials: ERDAS IMAGINE Tour Guides, Lab tutorial 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 اختياريأم 

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

ارات العامة المه األهداف الوجدانية والقيمية 
  المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى  (
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 )والتطور الشخصي
ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

3 
ب
4 

د 4ج 3ج 2ج 1ج
1 

د 2د
3 

 4د

 B.E.6303 Principle of الثالثة
Remote 

sensing & GIS 
)I( 

                       أساسي
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 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
االنشائية ، الصحية ، البناء و ادارة املشاريع ، الطرق و اجلسور و املياه و املنشاءات (فرع هندسة :    القسم العلمي    

 ). اهليدوليكية 
 17/2/2017:  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                   
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

المبادئ الفيزيائية األساسية ومصطلحات االستشعار عن بعد الذي يعطي لمحة عامة عن مختلف  كورسيتناول هذا ال .1
باإلضافة إلى . التطبيقات صور االستشعار عن بعد مثل الحراري والرادار والصور الليزر والتصوير والمسح الضوئي

 .والتطبيق والدقة و نظام تحديد المواقع )DTMنماذج (عمل موديالت بثالثة ابعاد 
 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
المبادئ .االستشعار عن بعد الرقمية  الغرض من هذا الكورس توفير المعرفة األساسية للنظريات وأساليب في -1أ

 ).الهواء، الماء، األرض، النباتات، الخ( ات لمختلف البيئاتقتطبيالفيزيائية األساسية وال
 عن التطبيقات للصور الحراريةلمحة عامة   -2أ
 لمحة عامة عن التطبيقات للصور الرادارية  -3أ
 .لمحة عامة عن التطبيقات للصور الليزرية -4أ
 DTMعمل الموديالت بثالثة ابعاد -5أ 
 وتقييم الدقةGPS نظام  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
المناقشة والحوارعن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبير من األفكار حول قضية ما أو مشكلة ما تطرح  -1ب

 أثناء المحاضرة
التعلم الذاتي عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية مستجيباً لميوله  -2ب

 بما يحقق تنمية قدراته وتكاملهاواهتماماته 
 .خلق جو المنافسة بين االقرانو التعلم التعاوني عن طريق العمل بشكل جماعي  -3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

عرض مقاطع فديوية للظواهر , نماذج عينية, المناقشة والحوار، العصف الذهني، وسائل ايضاح محاضرات نظرية،
 .األمثلة والمسائل المستخدمة لتحقيق األهداف, الجيولوجية

 طرائق التقييم      
فصلية، امتحانات  أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرة، امتحانات يومية ، امتحانات مفاجئة، امتحانات موثقة، امتحانات

 .نهائية، ، اعداد تقارير بالموضوع و واجبات بيتية
 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

 التعلم التعاوني -1ج
 التعلم التنافسي -2ج
 قيادة المجموعة في مجال العمل  -3ج
 أساليب اتخاذ القرار -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالبتوظيف قابلية التدريسي  -1
 تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلمي -2
معالجة الصور في االستشعار عن بعد، على سبيل المثال، تحسين الصورة، وتحويل الصور وطرق بعمل تكليف الطالب  -3

 .بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح بسيط عن طريقة إجراءها، وبذلك تتاح للطالب فرصة التعلم بنفسه ساسيةتصنيف األ
هندسية مختلفة حيث تساهم هذه السفرات جيولوجية ومساحية وشاريع ؤسسات وماعتماد مبدأ السفرات العلمية للطلبة لم -4

 .في توسيع مدارك الطالب والتعرف على حقل العمل
 طرائق التقييم    

 اعداد تقارير بالموضوع و أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات بيتية
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 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

األمر الذي يسهم في تنمية روح التنافس الشريف  وتطوير روح الخلق واالبداع و زيادة التواصل بين األفراد -1د
 بناء مجتمع التعلم

تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية  -2د
 في التعلم والثقة بالنفس

 الصحيحة ألي مشكلة تعلم تحديد االولوياتوتنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د
 احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمالو تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام -4د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب -1
 وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلميتكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة  -2
معالجة الصور في االستشعار عن بعد، على سبيل المثال، تحسين الصورة، وتحويل الصور وطرق تكليف الطالب  -3

 .بنفسه بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح بسيط عن طريقة إجراءها، وبذلك تتاح للطالب فرصة التعلم تصنيف األساسية
هندسية مختلفة حيث تساهم هذه السفرات في جيولوجية ومساحية وشاريع ؤسسات وماعتماد مبدأ السفرات العلمية للطلبة لم -4

 .توسيع مدارك الطالب والتعرف على حقل العمل
 

 
 طرائق التقييم          

 اعداد تقارير بالموضوع و مناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات بيتية
 
 
 
 
 

 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 B.E.6303 Principle of Remote لثالثةا
sensing & GIS (II) 

2 1 

     

     
     
     
     

 



  4الصفحة   
  

 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1-2 4 Importance of GIS 
 

Elements of 
Geographical 
Information Systems 
(GIS): 
 Introduction, format of 
the Geographical data. 
GIS components and 
structure, spatial data 
models vector format, 
raster or grid model 

Lecturing, 
discussion 
and  

Q&A 
 

3-5 6 Thermal images 
Applications 

Thermal Infrared 
Images, principles, 
kinetic heat, radiant 
flux and temperature, 
thermal radiation law, 
diurnal temperature 
cycle, emissivity, 
thermal sensing system. 
Factors effecting 
separation of target 
from background, 
advantages and 
disadvantages of 
thermal Imaging 
system, factors 
affecting thermal 
imagery, thermal 
sensing systems 
[detection/recognition 
and range of a FLIR 
Sensor]  

Lecturing, 
discussion 
and 
hand 
specimens  

Q&A,  

5-7 6 Description and 
Types of  Radar 
images &  design 

Active remote sensing 
(Radar images), 
microwave, terrestrial 
surface object 
parameters (roughness, 
electrical properties). 
Radar system 
parameters (signal 
wavelength and 
polarization, inclination 
angle, spatial 
resolution), advantages 
of radar data, radar 
sensor types. 
Mathematical 

Lecturing, 
discussion 
and hand 
specimens 

Q&A, H.W, 
quiz and 

exam 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 .ز�رة املشارقع ذات اطعالق طرر  ششيق  اطلبة  بملقرر بشكل اكرب 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 )اطةكاطير�(يف ببد� املعيار االساسي طبقةيل هي اطدرج  احلاصل عبيها يف االعدادق  
 راا كك  اجرا  دقابب  خصصي  طبلاط  ااطتعر  ده  دد  ربةت  بالختصاص 

 

applications and 
examples on thermal 
and radar imaging. 

8-10 6 Description and 
Types of  Laser 
images design  

Active remote sensing 
(Laser images), Laser 
scanning, basic 
principles, Laser- Radar 
performance Basic 
principles of laser 
ranging, profiling and 
scanning, flight 
planning (Laser- Radar 
equation, receivers). 
Examples and 
Applications 

Lecturing, 
discussion 
and H.W 

Q&A, H.W, 
and quiz  

11-12 4 DTM Applications Principle of digital 
terrain modeling. 
Digital terrain surface 
modeling 
Interpolation 
Techniques for terrain 
surface modeling.  

Lecturing, 
discussion 
and H.W 

Q&A, H.W 

13-15 6 GPS Accuracy & 
Applications 

GPS: principles and 
basics. Types of 
systems, measurements 
steps, GPS 
observables.  GPS 
positioning modes, 
GPS methods GPS 
applications and 
accuracy. 
Comprehensive Exam 

Lecturing, 
discussion 
and H.W 

Q&A, H.W, 
quiz and 

exam 



  6الصفحة   
  

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

- Sabin, F.F. (2000). Remote sensing principles.  
- Lillesand, T.M. Kiefer, R.W.  & Chipman, J.W. (2004). Remote sensing and image 

processing.  
- Wolf, P.R. (1983). Elements of Photogrammetry.2 P

nd
P ed., McGraw Hill.   

- Required Materials: ERDAS IMAGINE Tour Guides, Lab tutorial 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

ارات العامة المه األهداف الوجدانية والقيمية 
 (المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 )والتطور الشخصي
ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

3 
ب
4 

د 4ج 3ج 2ج 1ج
1 

د 2د
3 

 4د

 B.E 6303 Principle of الثالثة
Remote 

sensing & GIS 
(II) 

                       أساسي
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 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  و
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
 فرع هندسة البناء وادارة املشاريع :    القسم العلمي    
 17/2/2017:  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
-  1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
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 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 اختياريأم 

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   

                    
                   

                    
                   



  6الصفحة   
  

 



  7الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

 حتليل وادارة نظم اهلندسة املدنية رمز المقرر/ اسم  .3

 المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4

  الثالثة/ الثالث  السنة/ الفصل  .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 17/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وحتليل البيا�ت الختاذ القرارات بناء املوديالت الر�ضيةرق العلميه اليت ختص طاملربب  بل حتليل نظم اهلندسة املدنيةالتعرف على 
To understand the principles of engineering system analysis and the aspects related to build mathematical 
models, organization and analysis of data to make a decisions. 

 
 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  8الصفحة   
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 الختاذ القراراتبناء املوديالت الر�ضية وطرق حلها واستنباط النتائج رق العلميه اليت ختص مجع وبنظيم وبلخيص و طبل علم حتليل النظم اهلندسيةالتعرف على  -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 بناء النموذج الرياضيالقدرة على  – 1ب
  تحليل النموذج الرياضي بالطرق الخطية – 2ب
 اتخاذ القرارات – 3ب
     -4ب
 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

 
 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعليم الطالب مساؤولية اتخاذ القرارت  -1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرة طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتية طرائق التقييم    
 
 
 

 



  9الصفحة   
  

 

 البنية التحتية  .12

 حبوث العمليات ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
محدي طه: تليف  

 )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
1. Operation research, Taha Hamdy 

 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 
 اعطاء امثلة منقولة من مشاكل واقعية مرتبطة بالحياة العملية في قطاع التشييد -1د
- 2د
- 3د
    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

تعليم الطالب عن طبيعة   6 1-3
 مقدمة عن النظم الهندسية النظم الهندسية

Lecturing, 
discussion and 
H.W  

Q&A 
 

 تعليم الطالب عن طبيعة  2 4-5
 بناء الموديالت الرياضية بناء الموديالت الرياضية

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

6-8 6 
حل تعليم الطالب عن طبيعة 

الرياضة الخطية  الموديالت
 بطريقة الرسم

حل الموديالت الرياضة الخطية 
 بطريقة الرسم

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

quiz and 
exam 

حل تعليم الطالب عن طبيعة  4 9-10
الموديالت الرياضة الخطية 

 simplexبطريقة 
حل الموديالت الرياضة الخطية 

 simplexبطريقة 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

and quiz  
حل تعليم الطالب عن طبيعة  4 11-12

الموديالت الرياضة الخطية 
 ,simplex Big Mبطريقة 
Dual 

حل الموديالت الرياضة الخطية 
 ,simplex Big Mبطريقة 

Dual 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

13-15 6 
حل تعليم الطالب عن طبيعة 

مسائل التخصيص بالطريقة 
 الهنكارية

حل مسائل التخصيص 
 بالطريقة الهنكارية

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

quiz and 
exam 



  10الصفحة   
  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية ( 

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

1. Simplex method, ch1 to ch 7 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
  This subject was changed to one course instead of full year  

 
 

 
 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
 فرع هندسة البناء وادارة املشاريع :    القسم العلمي    
 17/2/2017:  تريخ ملء امللف    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة 

 

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
-  1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 اختياريأم 

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

 3111مهارات القيادة واالدارة  رمز المقرر/ اسم  .3

 المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4

  الثالثة/  االول السنة/ الفصل  .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 17/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 على مهارات القيادة واالساليب الصحيحة يف االدارة والتوجيهالتعرف 
 

 
 
 

 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



  7الصفحة   
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 القراراتالختاذ واستنباط النتائج رق العلميه اليت ختص مجع وتنظيم وتلخيص طبلاملعطيات واحلقائق علم حتليل التعرف على  -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 جمع المعلومات والمعطيات– 1ب
 اتخاذ القرارات – 2ب
 تحليل المعطيات وفقا السس علمية    -3ب

 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      
 
 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

 
 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعليم الطالب مساؤولية اتخاذ القرارت  -1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرة طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتية طرائق التقييم    
 
 
 

 



  8الصفحة   
  

 

 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 
 اعطاء امثلة منقولة من مشاكل واقعية مرتبطة بالحياة العملية في قطاع التشييد -1د
- 2د
- 3د
    -4د



  9الصفحة   
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1-2  
4  

Management 

framework 

Lecturing, 
discussion and 
H.W  

Q&A 
 

3 3  Management the 
Life Cycle 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

3-4-5  
4  Basic Planning 

Principles 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

quiz and 
exam 

5-6  
3  Risk 

Management 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

and quiz  
6-7  

3  

Ethics and 
Transparency in 
Public 
Organization 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

7-8  
3  Motivating of 

Team 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

quiz and 
exam 

9-11  
4  Assuring Project 

Quality 

  

11-13  
3  Data Collection 

and Analysis 

  

14-15  
 
 
 
 
 
 

 

3  Project Control 
Frame Work 

  



  10الصفحة   
  

 البنية التحتية  .12

 حماضرات معدة بواسطة احملاضر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية ( 

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
  This subject was changed to one course instead of full year  

 
 

 
 



 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

  
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية : اجلامعة 
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي

 مجيع الفروع:   القسم العلمي 
 17/2/2017:  تريخ ملء امللف 

 
 :   التوقيع   :                                  التوقيع

 : املعاون العلمي سما:رئيس القسم سما
 : التاريخ: لتاريخ  ا
 
 
 
 

 دقـق امللف من قبل 
 اجلامعيضمان اجلودة واألداء شعبة 

 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير
 التاريخ     

 التوقيع
 

 مصادقة السيد العميد 
 



  1الصفحة   
  

 
 

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف الرب�مج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الرب�مج. كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة مربهناً عما إذا  

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

 االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف–ب 
-  1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

 
 .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات(المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

 
 )المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض(معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات المركز/  علمي القسم ال .2

 B.E.3230Highway Engineeringهندسة الطرق رمز المقرر/ اسم  .3

 المختبرالمحاضرة و أشكال الحضور المتاحة .4

 ثالثةال/  الثاني السنة/ الفصل  .5

 75= ساعة عملي  30+ نظري  45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 19/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .، والمتطلبات لكل منهاعملية تخطيط الطرق وعملية اختيار مسار الطريق وتقييم البدائلتعريف الطالب ب .1
تدريب الطالب على تصميم الخلطات االسفلتية من حيث نسب المواد الداخلة في التصميم وكيفية اعداد الخلطات ومطابقتها  .2

 .للمواصفات القياسية المعتمدة
 .التعرف على حساب كميات االعمال الترابية وكلف النقل لمسار الطريق .3
تعريف الطالب بالتصميم الهندسي للطريق بما يتضمن خصائص المقطع العرضي وتصميم المنحنيات االفقية والعمودية  .4

 .وتثبيت مسافة التوقف والتجاوز للطرق
مسلطة في حالة التبليط المرن وتصميم طبقات التبليط المرن تعريف الطالب على حساب االجهادات واالحمال المرورية ال .5

 بعدة طرق معتمدة
تعريف الطالب على حساب االجهادات واالحمال المرورية المسلطة في حالة التبليط الصلب وتصميم طبقات التبليط  .6

 .الصلب بعدة طرق معتمدة وكيفية تصميم المفاصل للتمدد والتقلص
 .المرور تعريف الطالب بمبادئ هندسة .7
 .تعريف الطالب بطرق التصريف للتبليط .8

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

 هداف المعرفية األ -أ
يري الرصينة إعداد مهندسني تطبيقيني يف جمال هندسة الطرق واملواصالت يتميزون مبستٍو عاٍل من املعرفة واإلبداع التكنولوجي ومبا يتالءم مع املعا -1أ

 املعتمد  عامليا  يف ممان اوود  والعتماد اكااديي  لرباام  اهلندسية املنارر  مع اللتزام بخالقيات املهنة اهلندسية

 .من حساب اميات العمال الرتابية واربف النقلمتكني الطالب   -2أ

 رصف الطرق متكني الطالب ملعرفة وفهم التطبيقات العمربية لتصميم اخلربطة السفربتية لغراض  -3أ

 متكني الطالب ملعرفة وفهم املباديء النظرية لكيفية تقدير الجهادات والمحال املرورية املسربطة عربى طبقات التبربيط  -4أ

 متكني الطالب ملعرفة وفهم طرق تصميم طبقات التبربيط املرن والصربب  -5أ

 .مواد التبربيطمتكني الطالب ملعرفة وفهم التجارب العمربية لربمواد السفربتية و   -6أ
 .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 املناقشة واحلوار -1ب
 العصف الذهين عن طريق تشجيع الطالب عربى انتاج عدد ابري من اكفكار حول قضية ما أو مشكربة ما تطرح أثناء احملامر  -2ب
ومستو�ته املعرفية والعقربية مستجيبا  مليوله واهتماماته مبا حيقق تنمية التعربم الذايت عن طريق تعربيم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته اخلاصة  -3ب

 قدراته وتكامربها
 التعربم التعاوين عن طريق العمل بشكل مجاعي  -4ب
 .التعربم التنافسي عن طريق خربق جو املنافسة بني القران -5ب
 
 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      

 
 .حمامرات نظرية، جتارب املختا العمربية، املناقشة واحلوار، العصف الذهين، اكمثربة واملسائل املستخدمة لتحقيق اكهداف

 
 

 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      
 
 

 واجبات بيتية فصربية، امتحا�ت �ائية، أسئربة ومناقشات شفهية أثناء احملامراتامتحا�ت يومية ، امتحا�ت مفاجئة، امتحا�ت موثقة، امتحا�ت 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مجع البيا�ت وحتربيربها -1ج
 أساليب اختاذ القرار -2ج
 حل املشاال املتعربقة بتصميم اخلربطات السفربتية وتصميم طبقات التبربيط -3ج
 التعربم التعاوين  -4ج
 التعربم التنافسي -5ج
 قياد  الموعة يف جمال العمل  -6ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
 توريف قابربية التدريسي وخاته يف ايصال املاد  العربمية لربطالب -1
 عن ماد  معينة وبذلك يتم حتفيز الطالب عربى تعربم املبادئ اكولية لرببحث العربمي تكربيف الطالب حبل مسائل خمتربفة -2
 .استنباط وحتربيل نتائ  الدراسات املروريةوبذلك تتاح لربطالب فرصة  حبل مسائل خمتربفة بستخدام الا�م  تكربيف الطالب  -3
 
 طرائق التقييم    
 توريف قابربية التدريسي وخاته يف ايصال املاد  العربمية لربطالب -1
 حتفيز الطالب عربى تعربم املبادئ اكولية لرببحث العربميتكربيف الطالب بعداد تقارير عن ماد  معينة وبذلك يتم  -2
ط تكربيف الطالب بجراء التجارب املختاية بنفسهم بعد قيام املدرس بشرح بسيط عن طريقة إجراء التجربة، وبذلك تتاح لربطالب فرصة استنبا -3

 وحتربيل النتائ  املختاية
 .فة لربطرببة حيث تساهم هذه السفرات يف توسيع مدارك الطالب والتعرف عربى حقل العملاعتماد مبدأ السفرات العربمية ملشاريع هندسية خمترب -4

 
 ).المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 

 ز�د  التواصل بني اكفراد، اكمر الذي يسهم يف بناء جمتمع التعربم -1د
 تنمية اووانب املهارية لدى الطالب --2د
 تعربم حتديد الولو�ت الصحيحة كي مشكربة -3د
 .تنمية تقدير العمل وحتمل املسؤلية واللتزام    -4د
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 البنية التحتية  .12

 Highway Engineering”(Clarson Oglesby, John Wiley)“ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

 :احملامرات النظرية، جتارب املختا العمربية، والكتب املنهجية مثل )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
 
 “Traffic and Highway Engineering” by N. J. Garber & L. A. Hoel, 
Fourth Edition, 2009. 

(  ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

طريقة  طريقة التعليم الموضوعأو / اسم الوحدة 
 التقييم

التعرف على عملية تخطيط  3 1
 النقل

0B1- Transportation 
planning 

حمامرات نظرية، ، 
املناقشة واحلوار، 
العصف الذهين، 
اكمثربة واملسائل 
املستخدمة لتحقيق 

كهدافا  

امتحا�ت يومية، 
امتحا�ت 
مفاجئة، 

امتحا�ت موثقة، 
امتحا�ت 
فصربية، 

امتحا�ت �ائية، 
 أسئربة ومناقشات

التعرف على اختيار مسار  3 2
 الطريق

1B2- Selection of Rote 
location 

حساب كميات القطع والدفن  6 3-4
لمقطع الطريق وكلفة 
 االعمال الترابية

2B3- Survey and costs 

التعرف على المقطع  3 5
 العرضي للطريق

3B4- Cross section 
elements 

كيفية تصميم المنحنيات  6 6-7
 االفقية للطرق

4B5- Horizontal alignment  

كيفية تصميم المنحنيات  6 8-9
 العمودية للطرق

5B6- Vertical alignment 

تعلم تصميم الخلطة  6 10-11
 االسفلتية 

6B7- Asphalt concrete mix 
design  

 تصميم الرصف المرن 3 12
7B8- Flexible pavement 
design  

 تصميم الرصف الصلب 3 13
8B9- Rigid pavement 
design 

  

 نعلم مبادى هندسة المرور 3 14
9B10- Traffic engineering   

 طرق تصريف الطريق 3 15
10B11- Pavement drainage   

   Lab. Tests:   
1 2  1- Penetration test   

2-3 4  2- Ductility test   
4-5 4  3- Softening point test   
6-7 4  4- Flash point test   
8-9 4  5- Viscosity test   

10-11 4  6- Loss on heating test   
12-13 4  7- C.B.R. test   
14-15 4  8- Marshall test   
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مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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