وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة  :الجامعة التكنولوجية
الكلية /المعهد :قسم ىندسة البناء واالنشاءات
القسم العلمي  :الفرع العام
تاريخ ملء الملف 2017/2/17 :

التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف انبرَايح األكادًٍَ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س

 .2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

 .3جعُ جٌرشٔحِؽ جألوحد ّٟ٠جٚ
جٌّٟٕٙ
 .4جعُ جٌشٙحدز جٌٕٙحت١س

ذشٔحِؽ جٌٕٙذعس جٌّذٔ١س

 .5جٌٕظحَ جٌذسجع: ٟ
عِٕ/ ٞٛمشسجش /أخشٜ
 .6ذشٔحِؽ جالػطّحد جٌّؼطّذ

ذىٍٛسٛ٠ط جٌٕٙذعس جٌّذْ٠س
ِمشسجش
جالذص ABET

 .7جٌّإغشجش جٌخحسؾ١س جألخشٜ
 .8ضحس٠خ ئػذجد جٌٛطف

2017/2/17

 .9أ٘ذجف جٌرشٔحِؽ جألوحدّٟ٠

انصفحت 1

ِ .10خشؾحش جيذشٔحِؽ جٌّطٍٛذس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ  -جال٘ذجف جٌّؼشف١س
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
خ – جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيذشٔحِؽ
خ-1
خ-2
خ-3
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ

ؽشجتك جٌطمُ١١

ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س .
ؼ-1
ؼ-2
ؼ-3
ؼ-4
انصفحت 2

ؽشجتك جيضؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ

ؽشجتك جٌطمُ١١

د -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس (جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.)ٟ
د-1
د-2
د-3
د-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ

ؽشجتك جٌطمُ١١

 .11ذٕ١س جٌرشٔحِؽ
جٌّشقٍس جٌذسجع١س

سِض جٌّمشس أ ٚجٌّغحق

جعُ جٌّمشس أ ٚجٌّغحق

جٌغحػحش جٌّؼطّذز
ٔظشٞ

انصفحت 3

ػٍّٟ

.12جٌطخط١ؾ ٌٍططٛس جٌشخظٟ

ِ.13ؼ١حس جٌمرٛي (ٚعع جألٔظّس جٌّطؼٍمس ذحالٌطكحق ذحٌىٍ١س أ ٚجٌّؼٙذ)

 .14أُ٘ ِظحدس جٌّؼٍِٛحش ػٓ جٌرشٔحِؽ

انصفحت 4

انصفحت 5

يخطظ يهاراث انًُهح
َرخً وضغ اشارة فٍ انًربؼاث انًقابهت نًخرخاث انخؼهى انفردَت يٍ انبرَايح انخاضؼت نهخقُُى
يخرخاث انخؼهى انًطهىبت يٍ انبرَايح
انسُت  /انًسخىي

ريز انًقرر

اسى انًقرر

أساسٍ
أو اخخُارٌ

ٌ
األهذاف انًؼرفة

أ1

أ2

أ3

انصفحت 6

األهذاف انًهاراثَت
انخاصت بالبرَايح

أ4

األهذاف انىخذاَُت
وانقًُُت

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

انًه اراث انؼايت وانخأهُهُت
انًُقىنت( انًهاراث األخري
انًخؼهقت بقابهُت انخىظُف
وانخطىر انشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

ًَىرج وصف انًقرر ( انًُكاَُك انهُذسٍ ) 1

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتو قعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

 .1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
 .2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

 .3جعُ  /سِض جٌّمشس

الميكانيك الهندسيB.E 2226 Engineering Mechanics1 1

 .4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌّكحػشز ٚجٌّٕحلشس

 .5جٌفظً  /جٌغٕس

جالٚي /جالٌٝٚ

 .6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

60

 .7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

20/2/2017

 .8أ٘ذجف جٌّمشس
التعرف على طرق تحلبل القوى ,ايجاد العزوم ومحصلة منضومات القوى والتحليل االنشائي للجمالونات والهياكل االنشائية
To understand the methods of resolution forces, determine the moments and the resultant of the force
system and the structural analysis of trusses and frames

.10

ِخشؼجش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جيضؼٍُ ٚجٌطمُ١١

أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
أ -1التعرف على طرق تحليل القوى وايجاد العزوم ثم مبادىء تحليل المنشات الخرسانية
أ-2

أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
خ  -جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
خ – 1جٌمذسز ػٍ ٝضكٍ ً١جٌمٚ ٜٛج٠ؿحد ػضِٙٚح
خ – 2ضكٍ ً١جٌؿّحٌٔٛحش ٚجٌ١ٙحوً جالٔشحت١س
خ – 3دسجعس جٌّغحتً جٌٕٙذع١س جٌّطؼّٕس ػٍ ٝجالقطىحن
خ-4
جٌّكحػشز ,جٌّٕحلشس ٚ ,جٌٛجؾد جٌر١طٟ
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ

ؽشجتك جٌطمُ١١

جٌٛجؾرحش جٌر١ط١س ,جالِطكحٔحش جالعرٛػ١س ٚجالِطكحٔحش جٌفظٍ١س

ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ-1
ؼ-2
ؼ-3
ؼ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ

ؽشجتك جٌطمُ١١

انصفحت 1

د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د-1
د-2
د-3
د-4

انصفحت 2

س جٌّمشس١ٕذ
مس٠ؽش
ُ١١جٌطم

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ؽش

ٚ أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

ٍُِخشؾحش جٌطؼ
ذسٍٛجٌّط

.11

جٌغحػحش

عٛجألعر

of Forces, Moments.

8

1-2

Couples

4

3

Resultant of Force
Systems

8

4-5

Resultant of Force
Systems

8

6-7

Resultant of Force
Systems, Equilibrium

8

8-9

Equilibrium

12

10-13

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion
and H.W

Definitions, Resolution of a
force in plane, Resolution
of a force in space, Moment
of a force.

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion
and H.W

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion
and H.W

Couples, Transformation
of a couple, Resolution of a
Force into a Force and a
Couple
Introduction for the
Resultant of Force Systems,
Resultant of a Concurrent
Coplanar Force System
Resultant of a Non
Concurrent Coplanar
Force System, Resultant of
a Concurrent Non
Coplanar Force System

Q&A,
H.W,
and quiz

Lecturing,
discussion
and H.W

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion
and H.W

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion
and H.W

Introduction,
Definitions, Resolution

Resultant of a Parallel Non
Coplanar Force System,
Resultant of a System of
Couples in Space
Resultant of a Non
concurrent Non Parallel
Non Coplanar Force
System,
Introduction to
Equilibrium, Equilibrium
of a Concurrent Coplanar
Force System
Equilibrium of a Non
Concurrent Coplanar
Force System, Analysis of
Trusses, Equilibrium of a
Concurrent Non Coplanar
Force System, Equilibrium
of a Parallel Non Coplanar
Force System, Non Parallel
Non Coplanar Equilibrium
of a Non concurrent Force
System.

3 انصفحت

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion
and H.W

Friction, Laws of Friction,
Types of Problems
Involving Friction

Friction

8

س١س جٌطكط١ٕجٌر
Engineering Mechanics, Statics and Dynamics
By Archie Higden and William B. Stiles , Third Edition, PrenticeHall

14-15

.12

ذسٍٛـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّط1
)س (جٌّظحدس١غ١ـ جٌّشجؾغ جٌشت2

1- Engineering Mechanics, Statics and Dynamics by R.C.
Hibbler, Macmillan publishing company.
2- Engineering Mechanics, Statics by R.C. Hibbler, 4th Edition,
Macmillan publishing company, 1986.
3- Engineering Mechanics by Meriam

حٙ ذٝطٛ٠ ٟجٌّشجؾغ جٌطٚ جـ جٌىطد
) ...., ش٠ جٌطمحس, س١ٍّ( جٌّؿالش جٌؼ
ص١ٔجلغ جالٔطشِٛ ,س١ٔٚخ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش
....

ٟش جٌّمشس جٌذسجع٠ٛخطس ضط
Solve more problems with different cases

4 انصفحت

.13

ًَىرج وصف انًقرر ( انرَاضُاث ) 1

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

 .1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

رياضيات B.E 1201 Mathematics 1

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌّكحػشز ٚجٌّٕحلشس

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جالٚي  /جالٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

60

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

20/2/2017

By the end of the year the student should be able to demonstrate ability to
explain the mathematical skills that related to the engineering information’s
Know the basic science related to mathematics
.8أىداف ادلقرر

انصفحت 5

ِ.10خشؼجش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
خ  -جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
خ– 1
خ– 2
خ– 3
خ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ جٌّكحػشز ,جٌّٕحلشس ٚ ,جٌٛجؾد جٌر١طٟ

ؽشجتك جٌطم ُ١١جٌٛجؾرحش جٌر١ط١س ,جالِطكحٔحش جالعرٛػ١س ٚجالِطكحٔحش جٌفظٍ١س

ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ-1
ؼ-2
ؼ-3
ؼ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ

ؽشجتك جٌطمُ١١
انصفحت 6

د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د-1
د-2
د-3
د-4

انصفحت 7

س جٌّمشس١ٕ ذ.11
مس٠ؽش
ُ١١جٌطم

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ؽش

ٚ أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

ٍُِخشؾحش جٌطؼ
ذسٍٛجٌّط

جٌغحػحش

عٛجألعر

20

1-5

12

6-8

8

9-10

12

11-13

8

14-15

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A

Lecturing,
discussion and
H.W

1- Revision:
Trigonometry, graphs,
coordinates, equations of
straight line and circle,
function domain,
range, inverse of a
function, absolute value,
limits, definition and
theories, lim (sin ) / ,
infinity, differentiation
and integration of
algebraic function.
2- Matrix addition and
multiplication
Inverse
of
square
matrix

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W,
quiz and
exam
Q&A,
H.W,
and quiz

Lecturing,
discussion and
H.W

3-Determinants:
definitions and properties,
solution of a system of
equations (Cramer’s
Rule).

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

4-Transcendental function
(trigonometric,
inverse
trigonometric,
natural
algorithmic,
exponential and power
functions):
definitions,
properties, differentiation
and integration
graphs
5- Hyperbolic functions:
definitions, properties,
derivatives and integrals.

By the end of the year
the student should be
able to demonstrate
ability to explain the
mathematical skills that
related to the
engineering
information’s
Know the basic science
related to mathematics

س١س جٌطكط١ٕ جٌر.12
Calculus and analytic Geometry by Thomas

ذسٍٛـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّط1
)س (جٌّظحدس١غ١ـ جٌّشجؾغ جٌشت2
حٙ ذٝطٛ٠ ٟجٌّشجؾغ جٌطٚ جـ جٌىطد
) ...., ش٠ جٌطمحس, س١ٍّ( جٌّؿالش جٌؼ

8 انصفحت

1.

جلغِٛ ,س١ٔٚخ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش
.... ص١ٔجالٔطش

ٟش جٌّمشس جٌذسجع٠ٛ خطس ضط.13
This subject was changed to two course instead of full year

9 انصفحت

ًَىرج وصف انًقرر ( حكُىنىخُا يىاد انبُاء ) 1

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

تكنولوجيا مواد البناء )B.E 1211building materials technology (1

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌّكحػشز ٚجٌّٕحلشس
Lab.=1 hr

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جالٚي  /جالٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجط٠س (جٌىٍ)ٟ

45

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

24/2/2017

Theory= 2 hrs

.8أ٘ذجف جٌّمشس
The objective of this course is to introduce the subject of building materials technology. Some of the main
topics that student will learn during the course: structure of matter ,mechanical properties of materials,
types of materials and tests of materials

انصفحت 10

ُ١١جٌطمٚ ٍُجٌطؼٚ ُ١ٍؽشجتك جٌطؼٚ ِخشؼجش جيِمشس.10
1- - Learn about structure of matter

س١ جأل٘ذجف جٌّؼشف-أ

2- Learn about ,mechanical properties of materials.
3- Learn the, types of materials
4- The student knows the basic concepts and methods that apply to the
technology of building materials
5- The student can solve exercises related to the calculation of stresses
and deformations in the materials
6-

س جٌخحطس ذحيِمشس٠حسجشٌّٙ جأل٘ذجف ج- خ
The student will demonstrate an ability to visually identify and develop
solutions to materials problems .stress, deformation, strain ,toughness,
thermal properties, tensile , compressive , flexural , torsion ,impact ,
creeps
ٟط١جؾد جٌرٌٛجٚ ,  جٌّٕحلشس,جٌطؼٍُ جٌّكحػشزٚ ُ٠ًؽشجتك جٌطؼ

س١ٍجالِطكحٔحش جٌفظٚ س١ػٛ جالِطكحٔحش جالعر,س١ط١جؾرحش جٌرٌُٛ ج١١ؽشجتك جٌطم

Grading will be based upon exams, home works , laboratory performance
and quizzes.
The relative percentage is given as following:
11 انصفحت

5%
5%
)(30%
)(10%
)(50%
)(100%

)Exam 1 (quiz
)Exam 2 (quiz
Exam 3 and Exam 4 = average
Lab Grade
Final Exam
Total

ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ-1
ؼ-2
ؼ-3
ؼ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ

ؽشجتك جٌطمُ١١

د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د-1
د-2
د-3
د-4

انصفحت 12

س جٌّمشس١ٕ ذ.11
مس٠ؽش
ُ١١جٌطم

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ؽش

ٚ أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

ٍُِخشؾحش جٌطؼ
ذسٍٛجٌّط

جٌغحعجش

عٛجألعر

3

1

21

2-8

3

9

9

10-12

9

13-15

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W,
quiz and
exam
Q&A,
H.W,
and quiz

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W Exam

Introduction to structure
of matter

Mechanical properties of
materials , stress,
deformation , strain,
hooke,s law general
expression for strain ,
toughness, ductility , and
thermal properties

Describe basic
definition , atomic
structure, types of
bonding

Student be able to
determine stress,
deformation , strain,
toughness, ductility ,
and thermal properties

Identify the
metallic and non
metallic materials ,
ceramic materials

Types of materials.

Tests, tensile,
compressive flexural
impact.

Test creep and fatigue
strength

measuring tensile and
compressive strength
and the main factors
that affect the tensile
and compressive
strength
measuring creep and
fatigue and the main
factors that affect the
creep and fatigue

Anybooks about building materials technology
1-Building Technology and Materials: A Comprehensive
Approach,V.S. Chav Han,G.C. Chikute,P.R. Modak,D.V. Wadkar

س١س جٌطكط١ٕ جٌر.12
ذسٍٛـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّط1
)س (جٌّظحدس١غ١ـ جٌّشجؾغ جٌشت2
حٙ ذٝطٛ٠ ٟجٌّشجؾغ جٌطٚ جـ جٌىطد
) ...., سٞ جٌطمحس, س١ٍّ( جٌّؿالش جٌؼ

1-Building Materials Technology: Structural Performance and
Environmental Impact Hardcover – August, 1995
by L. Reed Brantley (Author), Ruth T. Brantley (Author)
2-Technology of Building Materials (B-KUL-JPI202)

13 انصفحت

جلغِٛ ,س١ٔٚخ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش
.... ص١ٔجالٔطش

ٟش جٌّمشس جٌذسجع٠ٛ خطس ضط.13
The subject consist two courses one each semester
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ًَىرج وصف انًقرر ( انرسى انهُذسٍ ) 1
وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً ع ما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛
جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض
.3جعُ  /سِض جٌّمشس
.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش
جيسعُ جيٕ٘ذع1 ٟ
B.E.1207 Engineering Drawing 1
جٌّكحػشز ٚجٌّٕحلشس
Lab.=1 hr

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جالٚي  /جالٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

60

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

2017/3/1

Theory= 2 hrs

.8أ٘ذجف جٌّمشس
بصورة عامة :برنامج "الرسم الهندسً" لغة المهندسٌن وهو المفتاح لكل العلوم الهندسٌة ،حٌث يهدف هذا الكورس الى تنمٌة
قدرة الطالب للخٌال والتصور ،فضال عن تنمٌة المهارات فً تحوٌر العناصر إلى أشكال هندسٌة وضبط النسب واألبعاد.
اهداف خاصة:
 .1تعرٌف الدارسٌن بمبادئ الرسم الهندسً ،وتعرٌفهم األسالٌب والتقنٌات المستخدمة فً الرسم الهندسً والتدرٌب على
استخدام أدواته.
 .2شرح مبادئ الرسم الهندسً  ،فضال عن تعرٌف الطالب بمفهوم الرسم الهندسً ،فهم أسس وقواعد الرسم الهندسً،
انواع المساقط ،انواع االسقاط ،انواع الخطوط ،مقٌاس الرسم.
مكن من قراءة الرسوم الهندسٌة
 .3التعرف على المصطلحات واإلشارات والعالمات الخاصة بالرسم الهندسً ،كما ی ه
الجاهزةد ،ووصف المنحنٌات  ،والسطوح .
 .4تدرٌب الدارسٌن على تنفٌذ الرسوم الهندسٌة المختلفة ،رسم االشكال ثنائٌة االبعاد ،وفق قواعد الرسم الهندسً
األساسٌة  ،بالطرٌقة االعتٌادٌة ،باستخدام أدوات الرسم الهندسً التقلٌدٌة.
 .5دراسة أسالٌب الرسم المبسطة ،وتطبٌقاتها ،وتنمٌة القدرة على التخٌل من خالل تدرٌبهم على الرسم الهندسً لتلك
األشكال.
 .6تطبٌقات عملٌة (ابتدائٌة) فٌما ٌخص الهندسة المدنٌة بصورة عامة لكل فروعها تتضمن رسم خرائط ثنائٌة االبعاد
وواجهاتالشكال بسٌطة .
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ِ .10خشؼجش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
ػحي ِٓ جٌّؼشفس ٚجإلذذجع جٌطىٌٕٛٛؾٟ
أ -1ئػذجد ِٕٙذع ٓ١ضطر١م ٓ١١فِ ٟؿحي ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش ٠طّ١ض ْٚذّغط ٍٍ ٛ
ٚذّح ٠طالءَ ِغ جٌّؼح١٠ش جٌشطٕ١س جٌّؼطّذز ػحٌّ١ح ً ف ٟػّحْ جٌؿٛدز ٚجالػطّحد جألوحدٌٍ ّٟ٠رشجِؽ جٌٕٙذع١س جٌّٕحظشز
ِغ جالٌطضجَ ذأخالل١حش جٌّٕٙس جٌٕٙذع١س ِٓ ،ق١ع ضطحذك جٌخشجتؾ ِغ جٌّططٍرحش ٚجٌذلس ف ٟجٌؼًّ.
أ -2ضّى ٓ١جٌطحٌد ٌّؼشفس ٚف ُٙجٌخشجتؾ جٌّشعِٛس.
أ -3ضّى ٓ١جٌطحٌد ِٓ سعُ جٌخشجتؾ جٌٕٙذع١س ذشىً ػحَ.
أ -4ضّى ٓ١جٌطحٌد ِٓ سعُ جٌخشجتؾ جٌٕٙذع١س ذشىً ضخظظٌٍ ٟفشٚع جٌّخطٍفس ٌٍٕٙذعس جٌّذٔ١س.
أ -5ض١ٙثس جٌطحٌد ٌطىٍّس جٌطذس٠د فِ ٟحدز جٔشحء جٌّرحٔ ٟف ٟجٌّشقٍس جٌذسجع١س جٌػحٔ١س.

خ  -جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
خ -1جٌّٕحلشس ،جٌكٛجس ،جٌطخ ، ً١جٌظٛس جٌزٕ٘١س ،جالقغحط ذحٌشىً.
خ -2جٌؼظف جٌزٕ٘ ٟػٓ ؽش٠ك ضشؿ١غ جٌطالخ ػٍ ٝجٔطحؼ ػذد ور١ش ِٓ جألفىحس قٛي لؼ١س ِح أٚ
ِشىٍس ِح ضطشـ أغٕحء جٌّكحػشز
خ -3جٌطؼٍُ جٌزجض ٟػٓ ؽش٠ك ضؼٍ ُ١جٌطحٌد ٔفغٗ ذٕفغٗ قغد لذسجضٗ جٌخحطس ِٚغط٠ٛحضٗ جٌّؼشف١س
جً
ِغطؿ١دٌّٚ ٌٗٛ١ج٘طّحِحضٗ ذّح ٠كمك ضّٕ١س لذسجضٗ ٚضىحٍِٙح
ٚجٌؼمٍ١س
خ -4جٌطؼٍُ جٌطؼح ٟٔٚػٓ ؽش٠ك جٌؼًّ ذشىً ؾّحػٟ
خ -5جٌطؼٍُ جٌطٕحفغ ٟػٓ ؽش٠ك خٍك ؾ ٛجٌّٕحفغس ذ ٓ١جاللشجْ.
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ :
ِكحػشجش ٔظش٠س ،ضذس٠د ػٍّ ،ٟجٌّٕحلشس ٚجٌكٛجس ،جٌؼظف جٌزٕ٘ ،ٟجألِػٍس ٚجٌّغحتً ٌألشىحي جٌٕٙذع١س
جٌّغطخذِس ٌطكم١ك جأل٘ذجف.
ؽشجتك جٌطم:ُ١١
ضذس٠رحش ٚجِطكحٔحش ١ِٛ٠س  ،جِطكحٔحش ِفحؾثس ،جِطكحٔحش ِٛغمس ،جِطكحٔحش فظٍ١س ،جِطكحٔحش ٔٙحت١س ،أعثٍس
طفٚ ٟجؾرحش ذ١ط١س .
ز
ِٕٚحلشحش شف١ٙس أغٕحء جٌّكحػشجشٚ ،جؾرحش
ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1ؾّغ جٌر١حٔحش قٛي جٌّفح٘ ُ١جٌٕظش٠س ٚضكٍ ً١جٌشعِٛحش ٚجالشىحي.
ؼ -2أعحٌ١د جضخحر جٌمشجس.
ؼ -3قً جٌّشحوً جٌّخطٍفس ٚئ٠ؿحد جالعحٌ١د جٌّطٕٛػس ٌٍشعُ.
ؼ -4جٌطؼٍُ جٌطؼحٟٔٚ
ؼ -5جٌطؼٍُ جٌطٕحفغٟ
ؼ -6ل١حدز جٌّؿّٛػس فِ ٟؿحي جٌؼًّ
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
.1
.2
.3
.4

توظٌف قابلٌة التدرٌسً وخبرته فً اٌصال المادة العلمٌة للطالب
تكلٌف الطالب بإعداد تقارٌر عن مادة معٌنة وبذلك ٌتم تحفٌز الطالب على تعلم المبادئ األولٌة للبحث العلمً
تكلٌف الطالب بإجراء التطبٌقات العملٌة لمشارٌع صغٌرة بأنفسهم بعد قٌام المدرس بشرح بسٌط .
اعتما د مبدأ السفرات العلمٌة لمشارٌع هندسٌة مختلفة للطلبة حٌث تساهم هذه السفرات فً توسٌع مدارك الطالب
انصفحت 16

.5
.6

.7
.8

والتعرف على حقل العمل برى الطالب من خالله التطبٌق العملً للرسم على ارض الواقع.
استخدام الحاسب فً زٌادة المعلومات الغٌر متوفرة.
الطلب فً هذا المقرر .
ة
دراسة الصعوبات التً ٌواجهها
تتبع كل ما هو جدٌد و متطور فً مجال التخصص.
تحدٌث المراجع المستخدمة فً تدرٌس المقرر .

ؽشجتك جٌطمُ١١
جِطكحٔحش ١ِٛ٠س ،جِطكحٔحش ِفحؾثس ،جِطكحٔحش ِٛغمس ،جِطكحٔحش فظٍ١س ،جِطكحٔحش ٔٙحت١س ،أعثٍس ِٕٚحلشحش
شف١ٙس أغٕحء جٌّكحػشجش ،جٌّطحذؼس جيدٚس٠س ٌشعُ جالشىحي جٌٕٙذع١س ٚ ،جؾرحش ذ١ط١س.
د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د -1ص٠حدز جٌطٛجطً ذ ٓ١جألفشجد ،جألِش جٌز٠ ٞغ ُٙف ٟذٕحء ِؿطّغ جٌطؼٍُ
د -2ضّٕ١س جٌؿٛجٔد جٌٛؾذجٔ١س جٌّطؼذدز وكد جالعططالع ٚجالضؿحٖ جال٠ؿحذٔ ٟك ٛجٌطؼٍُ ٚجٌم ُ١جالؾطّحػ١س
ٚجالعطمالٌ١س ف ٟجٌطؼٍُ ٚجٌػمس ذحٌٕفظ
د -3ضّٕ١س ؾٛجٔد جٌّٙحسز ٌذ ٜجٌطالخ
د -4ضؼٍُ ضكذ٠ذ جال٠ٌٛٚحش جٌظك١كس ألِ ٞشىٍس
د -5ضّٕ١س جقطشجَ جٌٛلص ٚجٌضِٓ ف ٟجٔؿحص ٚضٕف١ز جألػّحي
ً
د -6ضّٕ١س سٚـ جٌطٕحفظ جٌشش٠ف ذِ ٓ١ؿّٛػحش جٌؼًّ عؼ١ح ٌؿٛدز جٌؼًّ ٚجٌطّ١ض ٚجٌطٕٛع ف ٟجالدجء
د -7ضط٠ٛش سٚـ جٌخٍك ٚجالذذجع
د -8ضّٕ١س ضمذ٠ش جٌؼًّ ٚضكًّ جٌّغإ١ٌٚس ٚجالٌطضجَ.
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 .11بنية المقرر

عدد األسابيع

عدد

الساعات

1

4

2

8

2

8

2

8

3

12

5

20

15

60

مخرجات
التعلم

المطلوبة

كما مذكور
في الفقرة
10أ

اسم الوحدة/المساق أو الموضوع
يفاهُى انرسى انهُذسٍ ،وحؼارَفه
أدواث انرسى انهُذسٍ واسخخذاياحها .
وانخطبُقاث انخٍ حذخم فُها انرسى انهُذسٍ .كُفُت
حثبُج ورقت انرسى ،انًصطهحاث واإلشاراث
وانؼالياث انخاصت بانرسى انهُذسٍ
أحداو نىحاث انرسى
اَىاع خطىط انكخابت انؼربَت وانالحُُُت
حطبُقاث ػًهُت فٍ كخابت انخظ الهُذسٌ
يقُاس انرسى
خطىط انرسى انهُذسٍ وأَىاػها
رسى بؼض انًُارج واالشكال انزخرفُت وحطبُقاحها
انؼًهُاث انهُذسُت ،حطبُقاث انؼًهُاث انهُذسُت -
رسى انًُحُُاث وانًًاساث ،حُصُف انًسخقُى،
حُصُف انزاوَت  ،رسى انشكم انبُضاوٌ +رسى
انقطغ انُاقص ،انشكم انخًاسٍ  ،انسذاسٍ،
انثًاٍَ ،وبانطرق انًخخهفت.
أَىاع انرسىياث انهُذسُت
اَىاع انًساقظ ،اَىاع االسقاط.
االسقاط انهُذسٍ انؼًىدٌ نألشكال انهُذسُت او
اإلسقاطاث انُظايُت
رسى انًساقظ انًائهت او انًساعدة
االسقاط انهُذسٍ انؼًىدٌ نألشكال انهُذسُت راث
يُحُُاث
االسقاط انهُذسٍ انؼًىدٌ نألشكال نهسطىذ
انًائهت.

طريقة التعليم

طريقة التقييم

امتحانات يومية،
امتحانات مفاجئة،
امتحانات موثقة،

المحاضرات،

امتحانات فصلية،

ابعة الدورية
المت

امتحانات نهائية،

الهندسية ،

شفهية أثناء

واجبات بيتية.

المحاضرات ،المتابعة

لرسم االشكال

أسئلة ومناقشات

الدورية لرسم

االشكال الهندسية ،
واجبات بيتية.

المجموع
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س١س جٌطكط١ٕ جٌر.12
.1994 ، اندايؼت انخكُهىخُت،ٍ انرسى انهُذس،ػبذ انرسىل انخفاف

.1

1. Alex Krulikowski: Fundamentals of Geometric
Dimensioning and Tolerancing, Delmar Learning,
2nd edition, 1997.
2. Colin Simmons, Dennis Maguire, and Neil Phelps:
Manual of Engineering Drawing: Technical Product
Specification and Documentation to British and
International Standards, Publisher: ButterworthHeinemann, 2009.
1. David Madsen: Engineering Drawing and Design,
5th, Delmar Learning, 2011.
2. Eric N. Wiebe & Gary Robert Bertoline:
Fundamentals of Graphics Communication, 5th.
McGraw-Hill Higher Education, 2007.
3. Thomas E. French, Robert Foster: Engineering
Drawing and Graphic Technology, Published May
11th 2001 by McGraw-Hill Science/Engineering/Math
(first published January 1st 1972).

ذسٍٛـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّط1

)س (جٌّظحدس١عٟـ جٌّشجؾغ جٌشت2

حٙ ذٝطٛ٠ ٟجٌّشجؾغ جٌطٚ جـ جٌىطد
) ...., ش٠ جٌطمحس, س١ٍّ( جٌّؿالش جٌؼ

2. http://engineering-drawing.blogspot.com/

3. http://www.engineeringdrawing.org/.

ص١ٔجلغ جالٔطشِٛ ,س١ٔٚخ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش
....

ٟش جٌّمشس جٌذسجع٠ٛخطس ضط
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ًَىرج وصف انًقرر ( اندُىنىخُا انهُذسُت ) 1

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

 .1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س

.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

جٌؿٌٛٛ١ؾ١ح جٌٕٙذع١س 1

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌّكحػشز  ٚجٌّٕحلشس

.5جٌفظً  /جيعٕس

جألٚي  /جألٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

30

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف
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)B.E 1209 Engineering Geology (1

.8أ٘ذجف جيِمشس
 .1تعرٌف الطالب بالمباديء األساسٌة لل جٌولوجٌا وأهمٌتها للمهندس المدنً ٚ .جٌطؼشف ػٍ ٝجٔٛجع جٌّؼحدْ جٌّىٔٛس ٌٍظخٛس
ذحٔٛجػٙح جٌّخطٍفس ٚججٌطؼشف ػٌٍ ٝطشجو١د جٌؿٌٛٛ١ؾ١س جٌط ٟلذ ضٛجؾٗ جٌّشحس٠غ جٌٕٙذع١س  .فؼال ػٓ جٌطؼشف ػٍ ٝو١ف١س سعُ
جٌخشجتؾ جٌطرٛغشجف١س ٚجٌؿٌٛٛ١ؾ١س ِغ ضر١حْ أّ٘١طّٙح.
This course is related to basics of geology: Importance of geology, Earth Envelopes, minerals, rocks, soil, uses rocks as
building and construction, structural geology, topographical and geological maps and their importance.

.2
.3
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.4
.5

ِ.10خشؾحش جيذشٔحِؽ جٌّطٍٛذس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ.جال٘ذجف جٌّؼشف١س
أ -1ئػذجد ِٕٙذع ٓ١ضطر١م ٓ١١فِ ٟؿحي فشٚع جٌٕٙذعس جٌّذٔ١س جٌّخطٍفس ذّغط ٍ ٛػح ٍي ِٓ جٌّؼشفس ٚجإلذذجع جٌطىٌٕٛٛؾٚ ٟذّح
٠طالءَ ِغ جٌّؼح١٠ش جٌشطٕ١س جٌّؼطّذز ػحٌّ١ح ً ِغٍك ٓ١ذّخطٍف جٌؼٍ َٛجٌٕٙذع١س ِٕٙٚح ػٍ َٛجٌؿٌٛٛ١ؾ١ح ٔظشج ألّ٘١طٙح وّحدز
أعحع١س ضخذَ ؾّ١غ ضخظظحش جٌٕٙذعس جٌّذٔ١س ِغطمرال ٚذذ ْٚجعطػٕحء.
أ -2ضّى ٓ١جٌطحٌد ِٓ جٌطؼشف ٚضّ١١ض جٌّؼحدْ ٚجٌظخٛس جٌّخطٍفس ٚخٛجطٙح جٌف١ض٠ح٠ٚس ٚجٌّ١ىحٔ١ى١س ٚخحطس ضٍه
جٌّٛؾٛدز ف ٟجٌؼشجق ٚأّ٘١س جعطخذجِحضٙح ٕ٘ذع١ح ٚطٕحػ١ح.
أ -3ضّى ٓ١جٌطحٌد ِٓ ِؼشفس ؽشق جألعطىشحف جٌؿٛ١ف١ض٠حت ٟف ٟجعطىشحف جٌّٛلغ ٚجٌطكش٠حش جٌّخطٍفس .
أ -4ضّى ٓ١جٌطحٌد ٌّؼشفس أُ٘ جٌّشحوً جٌؿٌٛٛ١ؾ١س جٌط ٟضٛجؾٙٙح جٌّشحس٠غ جٌٕٙذع١س ٚو١ف١س ج٠ؿحد جٌكٍٛي ٌٗ.
أ -5ضّى ٓ١جٌطحٌد ِٓ ِؼشفس ؾٌٛٛ١ؾ١س جٌّشحس٠غ جٌّخطٍفس ِٕٙح جألٔفحق ٚجٌطشق جٌغش٠ؼس ٚعىه جٌكذ٠ذ ٚجٌؿغٛسٚجٌغذٚد
ٚجٌخضجٔحش جٌّحت١س.
ٚجٌظٛج٘شجٌؿٌٛٛ١ؾ ِٓ( ٟذشجوٚ ٓ١صالصي ٚقشوحش أسػ١س)
ز
أ -6ضّىٓ جٌطحٌد ِٓ ِؼشفس ضأغ١شجٌطشجو١د جٌؿٌٛٛ١ؾ١س
ٚجٌطٕرٛء ذّٙحٚ ،جػذجد جٌذسجعحش جٌخحطس ف ٟضظحِ ُ١جألذٕ١س ٚجٌّشحس٠غ جٌّخطٍفس.
خ – جأل٘ذجف جٌّٙحسجض١س جٌخحطس ذحيذشٔحِؽ
خ -1جٌّٕحلشس ٚجٌكٛجسػٓ ؽش٠ك ضشؿ١غ جٌطالخ ػٍ ٝجٔطحؼ ػذد ور١ش ِٓ جألفىحس قٛي لؼ١س ِح أِ ٚشىٍس ِح ضطشـ
أغٕحء جٌّكحػشز
ً
خ -2جٌطؼٍُ جٌزجض ٟػٓ ؽش٠ك ضؼٍ ُ١جٌطحٌد ٔفغٗ ذٕفغٗ قغد لذسجضٗ جٌخحطس ِٚغط٠ٛحضٗ جٌّؼشف١س ٚجٌؼمٍ١س ِغطؿ١رح ٌٌّٗٛ١
ٚج٘طّحِحضٗ ذّح ٠كمك ضّٕ١س لذسجضٗ ٚضىحٍِٙح
خ -3جٌطؼٍُ جٌطؼح ٟٔٚػٓ ؽش٠ك جٌؼًّ ذشىً ؾّحػٚ ٟخٍك ؾ ٛجٌّٕحفغس ذ ٓ١جاللشجْ.

ؽشجتك جٌصػٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
ِكحػشجش ٔظش٠س ،جٌّٕحلشس ٚجٌكٛجس ،جٌؼظف جٌزٕ٘ٚ ،ٟعحتً ج٠ؼحـّٔ ,حرؼ ػ١ٕ١س ,ػشع ِمحؽغ فذ٠ٛ٠س ٌٍظٛج٘ش
جٌؿٌٛٛ١ؾ١س ,جألِػٍس ٚجٌّغحتً جٌّغطخذِس ٌطكم١ك جأل٘ذجف.

ؽشجتك جٌطمُ١١
أعثٍس ِٕٚحلشحش شف١ٙس أغٕحء جٌّكحػشز ،جِطكحٔحش ١ِٛ٠س  ،جِطكحٔحش ِفح ؾثس ،جِطكحٔحش ِٛغمس ،جِطكحٔحش فظٍ١س ،جِطكحٔحش
ٔٙحت١س ، ،جػذجد ضمحس٠ش ذحٌّٛػٛع ٚ ٚجؾرحش ذ١ط١س .

ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س .
ؼ -1جٌطؼٍُ جٌطؼحٟٔٚ
ؼ -2جٌطؼٍُ جٌطٕحفغٟ
ؼ -3ل١حدز جٌّؿّٛػس فِ ٟؿحي جٌؼًّ
ؼ -4أعحٌ١د جضخحر جٌمشجس

ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 -1ضٛظ١ف لحذٍ١س جٌطذس٠غٚ ٟخرشضٗ ف ٟج٠ظحي جٌّحدز جٌؼٍّ١س ٌٍطحٌد
 -2ضىٍ١ف جٌطالخ ذاػذجد ضمحس٠ش ػٓ ِحدز ِؼٕ١س ٚذزٌه ٠طُ ضكف١ض جٌطالخ ػٍ ٝضؼٍُ جٌّرحدب جأل١ٌٚس ٌٍركع جٌؼٍّٟ
 -3ضىٍ١ف جٌطالخ ذاػذجد ٚسعُ خشجتؾ ؽرٛغشجف١س ٚؾٌٛٛ١ؾ١س ٚؾٛ١ضىٕ١ى١س ذأٔفغ ُٙذؼذ ل١حَ جٌّذسط ذششـ ذغ١ؾ ػٓ
ؽش٠مس ئؾشجء٘حٚ ،ذزٌه ضطحـ ٌٍطحٌد فشطس جٌطؼٍُ ذٕفغٗ.
 -4جػطّحد ِرذأ جٌغفشجش جٌؼٍّ١س ٌٍطٍرس ٌُ ؤعغحش  َٚشحس٠غ ؾٌٛٛ١ؾ١س ٕ٘ٚذع١س ِخطٍفس ق١ع ضغحُ٘ ٘زٖ جٌغفشجش ف ٟضٛع١غ
ِذجسن جٌطحٌد ٚجٌطؼشف ػٍ ٝقمً جٌؼًّ.

ؽشجتك جٌطمُ١١
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أعثٍس ِٕٚحلشحش شف١ٙس أغٕحء جٌّكحػشجشٚ ،جؾرحش ذ١ط١س ٚجػذجد ضمحس٠ش ذحٌّٛػٛع

د -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس (جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.)ٟ
د -1ص٠حدز جٌطٛجطً ذ ٓ١جألفشجد ٚضط٠ٛش سٚـ جٌخٍك ٚجالذذجع  ٚضّٕ١س سٚـ جٌطٕحفظ جٌشش٠ف جألِش جٌز٠ ٞغ ُٙفٟ
ذٕحء ِؿطّغ جٌطؼٍُ
د -2ضّٕ١س جٌؿٛجٔد جٌٛؾذجٔ١س جٌّطؼذدز وكد جالعططالع ٚجالضؿحٖ جال٠ؿحذٔ ٟك ٛجٌطؼٍُ ٚجٌم ُ١جالؾطّحػ١س ٚجالعطمالٌ١س
ف ٟجٌطؼٍُ ٚجٌػمس ذحٌٕفظ
د -3ضّٕ١س جٌؿٛجٔد جٌّٙحس٠س ٌذ ٜجٌطالخ ٚضؼٍُ ضكذ٠ذ جال٠ٌٛٚحش جٌظك١كس ألِ ٞشىٍس
د -4ضّٕ١س ضمذ٠ش جٌؼًّ ٚشقًّ جٌّغإٌ١س ٚجالٌطضجَ ٚجقطشجَ جٌٛلص ٚجٌضِٓ ف ٟجٔؿحص ٚضٕف١ز جألػّحي

ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 -1ضٛظ١ف لحذٍ١س جٌطذس٠غٚ ٟخرشضٗ ف ٟج٠ظحي جٌّحدز جٌؼٍّ١س ٌٍطحٌد
 -2ضىٍ١ف جٌطالخ ذاػذجد ضمحس٠ش ػٓ ِحدز ِؼٕ١س ٚذزٌه ٠طُ ضكف١ض جٌطالخ ػٍ ٝضؼٍُ جٌّرحدب جألٚي٠س ٌٍركع جٌؼٍّٟ
 -3ضىٍ١ف جٌطالخ ذاػذجد ٚسعُ خشجتؾ ؽرٛغشجف١س ٚؾٌٛٛ١ؾ١س ٚؾٛ١ضىٕ١ى١س ذأٔفغ ُٙذؼذ ل١حَ جٌّذسط ذششـ ذغ١ؾ ػٓ
ؽش٠مس ئؾشجء٘حٚ ،ذزٌه ضطحـ ٌٍطحٌد فشطس جٌطؼٍُ ذٕفغٗ.
 -4جػطّحد ِرذأ جٌغفشجش جٌؼٍّ١س ٌٍطٍرس ٌُ ؤعغحش  َٚشحس٠غ ؾٌٛٛ١ؾ١س ٕ٘ ٚذع١س ِخطٍفس ق١ع ضغح ُ٘ ٘زٖ جٌغفشجش ف ٟضٛع١غ
ِذجسن جٌطحٌد ٚجٌطؼشف ػٍ ٝقمً جٌؼًّ.

ؽشجتك جٌطمُ١١
ِٕحلشحش شف١ٙس أغٕحء جٌّكحػشجشٚ ،جؾرحش ذ١ط١س ٚجػذجد ضمحس٠ش ذحٌّٛػٛع

.11ذٕ١س جٌرشٔحِؽ
جٌّشقٍس جٌذسجع١س

سِض جٌّمشس أ ٚجٌّغحق

جعُ جٌّمشس أ ٚجٌّغحق

جٌغحػحش جٌّؼطّذز
ٔظشٞ

جالٌٝٚ
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ػٍّٟ

-

س جٌّمشس١ٕذ.11
مس٠ؽش
ُ١١جٌطم

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ؽش

ٚ أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

ٍُِخشؾحش جٌطؼ
ذسٍٛجٌّط

جٌغحػحش

عٛجألعر

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A Lecturing,

discussion and

Q&A,

Lecturing,
discussion and
hand
specimens

Q&A, H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion and
hand
specimens

Q&A, H.W, Lecturing,
and quiz discussion and
H.W

Q&A, H.W Lecturing,

discussion and
H.W

Q&A, H.W, Lecturing,
quiz and discussion and
H.W
exam

Introduction: Relationship
between geology and civil
engineering.
Earth structure (crust,
mantle, core), geological
cycle.
Minerals: formation,
classification, crystal
forms.
Crystallographic systems;
Minerals identification.
Rocks: classification,
nature, texture,
Comparison. Igneous,
sedimentary and
metamorphic rocks.
Geological materials in
engineering construction
Soil: Weathering, erosion,
soil formation.
Classification:
Transported and residual
soils, mineral
composition,

Describe basic
definitions &
importance

4

1-2

Identification of
minerals

4

3-4

Identification of
mocks

8

5-8

Description of soils and
Types

4

9-10

Structural geology: Types of
earth movements, basic
definitions. Folds, faults,
joints, and their types.
Topographic General
concepts, importance,
components, construction of
each map, Geological maps:
General concepts,
importance, components.

Importance of geologic
structures in
engineering projects

2

11-12

How to draw and read
topographic and
geologic maps & their
importance in Civil
Engineering

6

13-15

ٟس جٌشخظٛؾ ٌٍطط١جٌطخط.12
 نأمل ادخال ساعة عملي واحدة اسبوعيا للتعرف على البلورات وادلعادن والصخور وكيفية, لغرض تشويق الطلبة بادلقرر بشكل اكرب
. وزيارة ادلشاريع ذات العالقة، رسم اخلرائط الطبوغرافية واجليولوجية علما ان ىذه ادلهمة اقوم بعملها قدر توفر الوقت

23 انصفحت

)ذٙ جٌّؼٚس أ١ٍػغ جألٔظّس جٌّطؼٍمس ذحالٌطكحق ذحٌىٚ( يٛحس جٌمر١ِؼ.13
)يف بلدنا ادلعيار االساسي للقبول ىو الدرجة احلاصل عليها يف االعدادية (البكالوريا
رمبا ميكن اجراء مقابلة شخصية للطالب والتعرف منو مدى رغبتو باالختصاص
ِحش ػٓ جٌرشٔحِؽٍٛأُ٘ ِظحدس جٌّؼ.14
1. Karim, H. H. (2016). Fundamentals of Engineering Geology. Building & Construction Eng. Dep., University of
Technology.
2. Price, D. G. (2009). Engineering Geology Principles and Practice. Springer-Verlag, 450P.
3. Bell, F.G. (2007). Engineering Geology. 2nd edition. Elsevier Ltd., 581 P.
4. Mclean, A.C. and C. D .Gribble, C.D. (2005).Geology for Civil Engineers. 2nd ed. E&FN Spon.
5. Derringh, E. (1998).Computational Engineering Geology. Prentice Hall.
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ًَىرج وصف انًقرر (أعحع١حش ف ٟػٍ َٛجٌكحعٛخ)

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س

.2جٌمغُ جٌؿحِؼ / ٟجٌّشوض

لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

أعحع١حش ف ٟػٍ َٛجٌكحعٛخ
B.E. 1101 Fundamental of Computer Science

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

ِكحظشجش ٌٍطٍرس

.5جٌفظً  /جٌغٕس

2017-2016

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

 15عحػس ٔظش 30 + ٞعحػس ػٍّٟ

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف
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.8أ٘ذجف جٌّمشس
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تدريس وتعليم الطلبة للمرحلة االوىل وتعريفهم ماىية احلاسبو االلكرتونية ومم تتكون وماىي الربامج ادلرتبطة هبا من انظمة
التشغيل واخذ نظام تشغيل الوندوز كمثال ومعرفة كيفية تطبيقو عمليا مع بعض االنظمو التطبيقيو لنظام االوفس مثل نظام الوورد
اخلاص بكتابة الوثائق ونظام االكسل اخلاص بالتطبيقات االحصائية والرياضيو ونظام البور بوينت اخلاص بكيفية عرض الشرائح
اخلاصة باي حماضره نرغب هبا باالضافة اىل حماضرات عن الشبكو العنكبوتية وكيفية التعامل معها.

ِ.10خشؾحش جٌطؼٍُ ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١

أ -جٌّؼشفس ٚجٌفُٙ
أ ِ -ؼشفس و١ف١س جٌطؼحًِ ِغ جٌشرىٗ جٌؼٕىرٛضٚ ٗ١و١ف١س جٌطظفف ذٙح.
خ ِ -ؼشفس و١ف ٗ١ضشغ ً١جٌكحعرس ذٕظحَ جٌطشغٔٚ ً١ذٚص.
ش  -جعطخذجَ ٔظحَ جالٚفظ ذطؾذ١محضٗ جٌّطّػٍٗ ذرٕحِؽ جٌٚٛسد ٚجالوغً ٚجٌرٛسذٕ٠ٛص
خ  -جٌّٙحسجش جٌخحطس ذحٌّٛػٛع
أ  -ضؼٍُ و١ف١س جٌطظفف ػٍ ٝجٌشرىٗ جٌؼٕىرٛضٚ ٗ١و١ف ٗ١جسعحي جٌرش٠ذ جالٌىطش.ٟٔٚ
خ -ضؼٍُ ٠ف١س وطحذس جٌٛغحتك ٚؽش٠مس ضشض١رٙح ٚضٕؼ١ذ٘ح ذرٕحِؽ جٌٚٛسد.
ش -ضؼٍُ و١ف١س وطحذس جٌؿذجٚي ذرشٔحِؽ جالوغً ٚو١ف١س جعطخشجؼ جٌٕطحتؽ جٌش٠حػ١س ٚجالقظحت١س ٚؽش٠مس
سعُ جٌّخططحش جالقظحتٗ١
ظ -ضؼٍُ و١ف١س جػذجد ذشٔحِؽ جعطؼشجع ِكحػشز ِؼ ٕٗ١ذرٕحِؽ جٌرٛسذٕ٠ٛص.
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
٠طُ رٌه ِٓ خالي جػطحء ِكحػشجش جعرٛػ١س ذٕظحَ جٌطؼٍُ جٌظف .ٟجٌطحٌد ٘ ٛجٌّطٍم٠ٚ ٟى ْٛلذ ٘ة ٌٗ
وحفس جٌّغطٍضِحش جٌؼشٚس٠س ِٓ ِظحدس ِٚكحػشجش ٚغ١ش٘ح.

ؽشجتك جٌطمُ١١
ؽشق جٌطم ُ١١ضى ْٛذحِطكحٔحش ػٍّ١س ٚٚ ٗ١ِٛ٠جؾرحش ذ١ط١س خالي وً جٌفظً جٌذسجع٘ ، ٟزٖ جٌذسؾحش
ضؼحف جٌ ٝجِطكحْ جٌفظٍ ٟجٌّٛغك ٚذؿّغ جٌذسؾط٠ ٓ١ى ْٛعؼ ٟجٌطحٌد ف ٟجٌفظً جٌذسجع ٟجالٚي ٚذؼذ٘ح
جالِطكحْ جٌٕٙحتٌٍ ٟفظً
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ؼِٙ -حسجش جٌطفى١ش
أ .جٌطفى١ش ذى١ف١س جعطخحدجَ جٌشرىس جٌؼٕىرٛض١س ٌٍٛطٛي جٌ ٝوحفس جٌّٛجلغ جٌٍط ٟض ُٙجٌطحٌد.
خ .جالشطشجن ذكً جٌّغحتً جٌّؼطحز ذرٕحِؽ جالوغً ذطشق س٠حػ ٗ١قذ٠ػس
ش .ضؼط ٝذؼغ جٌٛجؾرحش جٌر١ط١س ٌكً جٌّغحتً رجش جٌؼاللس.
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
٠ى ْٛششـ جٌّشىٍس جٌّشجد قٍٙح ِٓ لرً جٌطذس٠غٚ ٟضٛػ١ف ِٛػغ جٌخًٍ ٚجٌّؼط١حز ٚؽشق جٌكً ،وزٌه
ضر١حْ جٌّطٍٛخ.
ؽشجتك جٌطمُ١١
٠ؼطّذ ِٕحلشس قً جٌّشحوً دجخً جٌظف جِح ذشىً شف ٟٙج ٚػٌٍّ ٟطم ُ١١جدجء وً ؽحٌد ٚوً ِؿّٛػس.
د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
أ .ض١ٙثس وحدس ٕ٘ذع ٟلحدس ػٍ ٝجٌؼًّ ػٍ ٝجؾٙضز جٌكحعٛخ.
خ .سذؾ جٌطٍرس ذحخش جٌططٛسجش جٌؼحٌّ١س فٔ ٟفظ جٌّؿحي.
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س جٌّمشس١ٕذ.11
ُ١١مس جٌطم٠ؽش

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ؽش

ٚ جٌّغحق أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

س١ِٛ٠ ّحش١ضم

Computer fundamentals:
( ِكحػشجشComputer components,
types, operations)
Computer fundamentals:
( ِكحػشجشhardware units, software
types), numeric systems.
Introduction to
WINDOWS, Desktop,
desktop icons, change
desktop properties,
taskbar and toolbars, start
menu basics, computer
ِكحػشجش
screen, finding files and
folder, context menu,
managing files and
folder, operation in
window, control panel
features.
Introduction to Internet (
computers network, types
of network, network
ِكحػشجش
categories, network
hardware, internet
Protocols)
Introduction to Internet
|(use a firewall, world
 ِكحػشجشwide web, internet
explorer elements), Emale application
Microsoft office
ِكحػشجش

س١ِٛ٠ ّحش١ضم

 ِكحػشجشMicrosoft World

س١ِٛ٠ ّحش١ضم

 ِكحػشجشMicrosoft World

س١ِٛ٠ ّحش١ضم

 ِكحػشجشMicrosoft World

س١ِٛ٠ ّحش١ضم

ِكحػشجش

س١ِٛ٠ ّحش١ضم

 ِكحػشجشMicrosoft Excel

س١ِٛ٠ ّحش١ضم

 ِكحػشجشMicrosoft Excel

س١ِٛ٠ ّحش١ضم

 ِكحػشجشMicrosoft Power Point

س١ِٛ٠ ّحش١ضم

 ِكحػشجشMicrosoft Power Point

س١ِٛ٠ ّحش١ضم
س١ِٛ٠ ّحش١ضم

س١ِٛ٠ ّحش١ضم

س١ِٛ٠ ّحش١ضم

س١ِٛ٠ ّحش١ضم

Microsoft Excel

ذسٍِٛخشؾحش جٌطؼٍُ جٌّط

جٌغحػحش

عٛجألعر

عٛػٌِّٛؼشفس ػحِس ػٓ ج

2

يٚجال

ٗٔحش جٌكحعرِٛؼشفس خ ِى
س١جٌرشِؿٚ س٠جٌّحد

2

ٟٔجٌػح

َس جٌطؼحًِ ِغ ٔظح١ف١ِؼشفس و
صٚٔذًٌٛ ج١جٌطشغ

2

جٌػحٌع

س جٌشرىس١٘ ِحِٟمذِس ف
حٙجػٛٔ جِٟ٘حٚ س١ضٛجٌؼٕىر
س١جٌرشِؿٚ س٠ح جٌّحدٙٔحضِٛىٚ

2

جٌشجذغ

س جعطخذجَ جٌشرىس١ف١ضؼٍُ و
ٟٔٚذ جالٌىطش٠جٌرشٚ س١ضٛجٌؼٕىر

2

جٌخحِظ

فظِٚمذِٗ ػحِٗ ػٓ ٔظحَ جال

2

جٌغحدط

سدٌٚٛس ٔظحَ جٙجؾٚ ِؼشفس
ص ذرٕحِؽٛس وطحذس جٌٕظ١ف١و
سدٌٚٛج
صٛس ِؼحٌؿس جٌٕظ١ف١و
ذ٘ح١ضٕؼٚ

2

جٌغحذغ

2

ِٓجٌػح

2

جٌطحعغ

ًس ٔظحَ جالوغٙجؾٚ ِؼشفس

2

جٌؼحشش

2

 ػششٞجٌكحد

2

 ػششٟٔجٌػح

2

جٌػحٌع ػشش

2

جٌشجذغ ػشش

َٛجٌشعٚ يٚس ػًّ جٌؿذج١ف١و
س١جالقظحت
جيٚ جعطخذجَ جٌذٟف١و
ز
س١جالقظحتٚ س١حػ٠جٌش
َس ٔظحٙجؾٚ ِؼشفس
ٕص٠ٛسذٛجٌر
س جػذجد جٌششجتف جٌخحطس١ف١و
َذحٌٕظح
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جٌخحِظ ػشش

2

جدخحي جٌكشوس ٚػشع
جٌششجتف

ِ Microsoft Power Pointكحػشجش

ضمّ١حش ١ِٛ٠س

.12جٌرٕ١س جٌطكط١س
بعض النصوص ادلتفق عليها يف الكتب ادلنهجية التالية:
جٌمشجءجش جٌّطٍٛذس :
 جٌٕظٛص جألعحع١س
 وطد جٌّمشس
 أخشٜ

1.Daivid “How computer hardware and software
work”2009.
2. Introduction to windows 2010
3.Sabgay Yeshi “basic networking tutorial “, 2011.
4. IC3”key applications using Microsoft office 2003”,2005.

ِططٍرحش خحطس ( ٚضشًّ ػٍ ٝعرً١
جٌّػحي ٚسػ جٌؼًّ ٚجٌذٚس٠حش
ٚجٌرشِؿ١حش ٚجٌّٛجلغ جالٌىطش١ٔٚس )

تشجيع الطلبة على زيارة ادلواقع االلكرتونية ذات العالقة بادلوضوع .كذلك عكس كافة
تفاصيل ادلنهج الدراسي على احلياة االلكرتونية الواقعية.

جٌخذِحش جالؾطّحػ١س ( ٚضشًّ ػٍ ٝعرً١
جٌّػحي ِكحػشجش جٌؼٛ١ف ٚجٌطذس٠د
جٌّٚ ٟٕٙجٌذسجعحش جٌّ١ذجٔ١س )

ال توجد

.13جٌمرٛي
جٌّططًذحش جٌغحذمس
ألً ػذد ِٓ جٌطٍرس
أورش ػذد ِٓ جٌطٍرس

انصفحت 29

ًَىرج وصف انًقرر (جٌف١ض٠حء)

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

B.E. 1206 Physics

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌّكحػشز ٚجٌّٕحلشس

.5جٌفظً  /ز
جٌغٓ

جالٚي  /جالٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

30

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

20/2/2017

.8أ٘ذجف جٌّمشس
دسجعس ف١ض٠حء جٌّىحٔ١ه جٌخطٚ ٟجٌىٙشذحت١س جٌّغٕحؽ١غ١س ٌى ٟضغحػذ جٌطحٌد ػٍ ٝف ُٙجٚعغ ٌططر١محش جٌّى١حٔ١ؾ جٌخطٟ
ٚجٌذٚسجٔ ٟف ٟجٌططر١محش جٌٕٙذع١س ذحالػحفس جٌ ٝجّ٘ ٗ١ف١ض٠حء جٌىٙشذحت١س ٚجٌّغٕحؽ١غ١س ف ٟجٌططر١محش جٌّشضرطس فٟ
جٌطخظظحش رجش جٌؼاللس ٌّٛجد ِٚمشسجش جٌطحٌد ف ٟجٌمغُ
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ِ.10خشؼجش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
أ -1التعرف على علم الفيزياء في مواضيع الميكانيك والكهربائية .
أ -2الطرق العلمية التي تخدم الطالب في دراستو المستقبليو في كليات الهندسة
أ -3ورفع مستوى الفهم في ىذه المواضيع والمواضيع االخرى ذات العالقة المرتبطة نظريا وعمليا في بتفرعات علوم الفيزياء.
أ-4
أ-5
أ-6
خ  -جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
خ – 1جٌمذسز ػٍ ٝقغحخ جالذؼحد ٚجٌغشع جٌّخطٍفس جغٕحء جٌغىٚ ْٛجٌكشوس جٌخط١س ٚجٌذٚسجٔ١س
خ – 2ضؼ ٓ١١ل ُ١جػٍ ٝجسضفحع ٚجخط١حس جفؼً صج٠ٚس
خ – 3ضؼ ٓ١١ل ُ١جٌط١حسجش ٚجٌفٌٛط١حش ٌٍكًّ جٌخحسؾٌ ٟرؼغ ٌٍططر١محش جٌٕٙذعس
خ -4ضؼ ٓ١١ل ُ١جٌف١غ جٌّغٕحؽ١غٌ ٟالؾغحَ جٌّخطٍمس ٚذحػرحد ِطفحٚضس
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ:
جٌّكحػشز ,جٌّٕحلشس ٚ ,جٌٛجؾد جٌر١طٟ
ؽشجتك جٌطمُ١١
جٌٛجؾرحش جٌر١طٚ ٟجالِطكحٔحش جالعرٛػ١س ٚجالِطكحٔحش جٌفظٍ١س
ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1جػذجد جٌطحٌد ٚضأٌ٘ ٍٗ١ذسجعس جٌططر١محش جٌٕٙذع١س ٌؼٍ َٛجٌف١ض٠حء
ؼ -2سفغ جفحق جٌّؼشفس جٌفىش٠س ٌٍطحٌد ٚجٌطشجذؾ ذ ٓ١ضخظظحش جٌٕٙذعس ٚجٌؼٍ َٛجٌظشفس
ؼ-3
ؼ-4
د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د -1ضط٠ٛش ٚضّٕ١س ِٙحسجش جٌطحٌد ػٍ ٝضٛع١غ فىشٖ ٚخ١حٌٗ جٌؼٍُ ٌ ٞطمرً جٌططر١محش جٌٕٙذع١س ٌؼٍ َٛجٌف١ض٠حء
د -2ضّٕ١س ِٙحسجش جٌطحٌد ػٍ ٝجالذذجع ف ٟضخظظٗ جٌؼحَ ٚجٌذل١ك ذحٌّؿحالجش رجش جٌؼاللس
د-3
د-4
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س جٌّمشس١ٕذ.11
ُ١١مس جٌطم٠ؽش

مس٠ؽش
ُ١ٍجٌطؼ

ٚ أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

ذسٍِٛخشؾحش جٌطؼٍُ جٌّط

Lecturing,
discussion
and H.W

Measurements
Units

Describe the unit of
quantity, how to define it,
and transform from unit to
another.

Q&A,
H.W, quiz
and exam
Q&A, H.W

Lecturing,
discussion
and H.W

Linear &
Circular
Motion

Understand the linear
&circular motion,
applications,

Electricity

Q&A,
H.W,quiz,
exam

Lecturing,
discussion
and H.W

Gauss Law,
and magnetic
field

عٛجألعر

2

1

10

2-6

10

7-11

4

12-13

By the end of the course
students should be able
to:

Q&A

Lecturing,
discussion
and H.W

جٌغحػحش

Understand current,
voltage, resistance, and
Ohim Law. The different
among conductor ,
semiconductor, and
insulator. Significance of
application of capacitors.
Describe the distribution of
charge on different shape of
bodies, applications of
Gauss law, and understand
magnetic field and its
applications

س١س جٌطكط١ٕجٌر.12
ذسٍٛـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّط1

Fundamentals of Physics by David Halliday, Robert Resnick
and Jearl Walker, 2002.
Foundation of Physics for Scientists and Engineers by Ali R.
Fazely
.

)س (جٌّظحدس١غ١ـ جٌّشجؾغ جٌشت2
حٙ ذٝطٛ٠ ٟجٌّشجؾغ جٌطٚ جـ جٌىطد
) ...., ش٠ جٌطمحس, س١ٍّ( جٌّؿالش جٌؼ

http://physicsdatabase.com/2014/05/16/5-highlyrecommended-physics-textbooks/

جلغِٛ ,س١ٔٚخ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش
.... ص١ٔجالٔطش

ٟش جٌّمشس جٌذسجع٠ٛ خؾز ضط.14
This subject was changed to one course instead of full year
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ًَىرج وصف انًقرر (انحرَاث انؼايت وانذًَقراطُت)

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عم ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

 .9جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض
.3جعُ  /سِض جٌّمشس

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
قعُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌكش٠حش جٌؼحِس ٚجٌذّ٠مشجؽ١س
B.E. 1102 Public Freedom and Democracy
دٚجَ ضحَ

.5جٌفظً  /جٌغٕس

2016-2017

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ
.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

عحػس  /جعرٛع 2
شرحؽ 2017 /

.8أ٘ذجف جٌّمشس
 – 1التعريف بشكل من اشكال احلكم وىو الدميقراطية والذي يعترب ضمانو قوية يف سبيل احرتام احلقوق واحلريات الفردية
 – 2تعزيز وعي الناس باحلريات الفردية ومعرفة مزايا ونقد الدميقراطية وكيفية معاجلة صعوبات تطبيقها.
 – 3معرفة اشكال الدميقراطية والنموذج ادلثايل ذلذه االشكال.

انصفحت 33

ِ.10خشؾحش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
أ -1جػذجد خش٠ؿ٠ ٓ١طّطؼ ْٛذّؼشفس جعظ جٌذّ٠مشجؽ١س ٚشىً جٌكىُ جٌذّ٠مشجؽِّٚ ٟح ٌٗ ػاللس فٟ
جقطشجَ قمٛق ٚقش٠حش جالفشجد .
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
خ  -جأل٘ذجف جٌّٗجسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
خ – 1جٌّٕحلشس ٚجٌكٛجس
خ – 2جٌؼظف جٌزٕ٘ ٟػٓ ؽش٠ك ضشؿ١غ جٌطحٌد ػٍ ٝجٔطحؼ ػذد ور١ش ِٓ جالفىحس قٛي لؼ١س ِح ضطشـ
جغٕحء جٌّكحػشز
خ- 3
خ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
ِكحػشجش ٔظش٠س  ,جٌّٕحلشس ٚجٌكٛجس
ؽشجتك جٌطمُ١١
جِطكحٔحش ١ِٛ٠س  ,جِطكحٔحش ِٛغمس  ,جعثٍس ِٕٚحلشس جغٕحء جٌّكحػشز  ,جِطكحٔحش ٔٙحت١س
ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1جٌطؼٍُ جٌطؼحٟٔٚ
ؼ -2جعحٌ١د جضخحر جٌمشجس
ؼ-3
ؼ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
٠ض جٌطالخ ػٍ ٝضؼٍُ جٌّرحدب جال١ٌٚس ٌٍركع
ضىٍ١ف جٌطالخ ذاػذجد ضمحس٠ش ػٓ ِحدز ِؼٕ١س ٚذزٌه ٠طُ ضكف
جٌؼٍّٟ
ؽشجتك جٌطمُ١١
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جِطكحٔحش ١ِٛ٠س  ,جِطكحٔحش ِٛغمس  ,جعثٍس ِٕٚحلشس جغٕحء جٌّكحػشز  ,جِطكحٔحش ٔٙحت١س

د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د -1ضّٕ١س جٌؿٛجٔد جٌٛؾذجٔ١س وكد جالعططالع ٚجالضؿحٖ جال٠ؿحذٔ ٟك ٛجٌطؼٍُ
د -2ضّٕ١س ضمذ٠ش جٌؼًّ ٚضكًّ جٌّغإ١ٌٚس ٚجالٌطضجَ
د-3
د-4
.11ذٕ١س جٌّمشس
جألعرٛع

جٌغحػحش

جعُ جٌٛقذز  /أٚ
جٌّٛػٛع

ِخشؾحش جٌطؼٍُ
جٌّطٍٛذس

3

6

ِ – 1ف َٛٙجٌذّ٠مشجؽ١س
ٚضحس٠خٙح ف ٟجٌكؼحسجش
جٌمذّ٠س ٚذؼذ جالعالَ

4

8

3

6

3

6

1

2

 – 2جٌذّ٠مشجؽ١س ف ٟجٌفىش
جٌؼشذ ٟجٌكذ٠ع ِٚرحدب
ٚلٛجػذ ذٕحء جٌذّ٠مشجؽ١س
ٚجٌذعطٛس جٌذّ٠مشجؽٟ
ِ – 3ضج٠ح جٌذّ٠مشجؽ١س
ٔٚمذ٘ح
 – 4طؼٛذحش ضطر١ك
جٌذّ٠مشجؽ١س
 – 5جشىحي جٌذّ٠مشجؽ١س

.12جٌرٕ١س جٌطكط١س
1ـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّطٍٛذس

احملاضرات النظرية

2ـ جٌّشجؾغ جٌشت١غ١س (جٌّظحدس)

ال يوجد مقرر حمدد

انصفحت 35

ؽش٠مس جٌطؼٍُ١

ؽش٠مس جٌطمُ١١

ِكحػشجش
ٔظش٠س ,
جٌّٕحلشس
ٚجٌكٛجس ,
جٌؼظف
جٌزٕٟ٘

جِطكحٔحش
١ِٛ٠س ,
جِطكحٔحش
ِٛغمس  ,جعثٍس
ِٕٚحلشس جغٕحء
جٌّكحػشز ,
جِطكحٔحش
ٔٙحت١س

جـ جٌىطد ٚجٌّشجؾغ جٌطٛ٠ ٟط ٝذٙح
( جٌّؿالش جٌؼٍّ١س  ,جٌطمحس٠ش ) ....,

كتاب النظم السياسية

خ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش١ٔٚسِٛ ,جلغ
جالٔطشٔ١ص ....

.13خطس ضط٠ٛش جٌّمشس جٌذسجعٟ
ِكحٌٚس ؾؼً جٌطحٌد ٠محسْ ذحعطّشجس ذِ ٓ١ح ِ٘ ٛىطٛخ ٚجٌّطُغً ذحٌؿضء جٌٕظشِٚ ٞح ٘ ٛوحتٓ ف ٟجٌٛجلغ ِغ
ضٛؾ ٗ١جٔظحس جٌطحٌد ٔك ٛجٌٕمذ جٌرٕحء ٚجٌظك١ف .

انصفحت 36

ًَىرج وصف انًقرر (انحرَاث انؼايت وانذًَقراطُت)

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

 .1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض
.3جعُ  /سِض جٌّمشس

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌٍغس جٌؼشذ١س
B.E. 1106 Arabic Language
دٚجَ ضحَ

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جألٚي  /جألٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

30

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

شرحؽ 2017 /

.8أ٘ذجف جٌّمشس
 – 1التعريف بشكل من اشكال اللغة العربية
 – 2تعزيز وعي الناس باألخطاء الشائعة يف اللغة العربية .
 – 3معرفة بعض النصوص الشعرية .

انصفحت 37

ِ.10خشؾحش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
أ -1جػذجد خش٠ؿ٠ ٓ١طّطؼ ْٛذّؼشفس جعظ جٌٍغس جٌؼشذ١س .
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
خ  -جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
خ – 1جٌّٕحلشس ٚجٌكٛجس
خ – 2جٌؼظف جٌزٕ٘ ٟػٓ ؽش٠ك ضشؿ١غ جٌطحٌد ػٍ ٝجٔطحؼ ػذد ور١ش ِٓ جالفىحس قٛي لؼ١س ِح ضطشـ
جغٕحء جٌّكحػشز
خ- 3
خ- 4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
ِكحػشجش ٔظش٠س  ,جٌّٕحلشس ٚجٌكٛجس
ؽشجتك جٌطمُ١١
جِطكحٔحش ١ِٛ٠س  ,جِطكحٔحش ِٛغمس  ,جعثٍس ِٕٚحلشس جغٕحء جٌّكحػشز  ,جِطكحٔحش ٔٙحت١س
ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1جٌطؼٍُ جٌطؼحٟٔٚ
ؼ -2جعحٌ١د جضخحر جٌمشجس
ؼ-3
ؼ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
ضىٍ١ف جيؽالخ ذاػذجد ضمحس٠ش ػٓ ِحدز ِؼٕ١س ٚذزٌه ٠طُ ضكف١ض جٌطالخ ػٍ ٝضؼٍُ جٌّرحدب جال١ٌٚس ٌٍركع
جٌؼٍّٟ
ؽشجتك جٌطمُ١١
جِطكحٔحش ١ِٛ٠س  ,جِطكحٔحش ِٛغمس  ,جعثٍس ِٕٚحلشس جغٕحء جٌّكحػشز  ,جِطكحٔحش ٔٙحت١س
انصفحت 38

د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د -1ضّٕ١س جٌؿٛجٔد جٌٛؾذجٔ١س وكد جالعططالع ٚجالضؿحٖ جال٠ؿحذٔ ٟك ٛجٌطؼٍُ
د -2ضّٕ١س ضمذ٠ش جٌؼًّ ٚضكًّ جٌّغإ١ٌٚس ٚجالٌطضجَ
د-3
د-4

انصفحت 39

.11ذٕ١س جٌّمشس

8
9
10
11
12
13

2
2
2
2
2
2

-1احلروف الشمسية و القمرية
-2األخطاء اللغوية الشائعة
-3قواعد العدد
-4عالمات الرتقيم  /التنقيط
-5كتابة اذلمزة
-6كتابة الضاد و الظاء
-7طريقة الكشف عن الكلمات يف
ادلعاجم العربية
-8البالغة و التطبيق /التشبيو
-9االستعاره و اجملاز
-10دراسة و ضبط و قراءة سورة مرمي
-11نصوص أدبية
-12الشعر احلر  /نازك ادلالئكة
-13تطبيقات عملية للمادة

ِكحػشجش ٔظش٠س  ,جٌّٕحلشس ٚجٌكٛجس  ,جٌؼظف
جٌزٕٟ٘

1
2
3
4
5
6
7

2
2
2
2
2
2
2

ِخشؾحش جٌطؼٍُ
جٌّطٍٛذس

جِطكحٔحش ١ِٛ٠س  ,جِطكحٔحش ِٛغمس  ,جعثٍس ِٕٚحلشس
جغٕحء جٌّكحػشز  ,جِطكحٔحش ٔٙحت١س

جألعرٛع

جٌغحػحش

جعُ جٌٛقذز  /أٚ
جٌّٛػٛع

ؽش٠مس جٌطؼٍُ١

ؽش٠مس جٌطمُ١١

.12جٌرٕ١س جٌطكط١س
1ـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّطٍٛذس

احملاضرات النظرية

2ـ جٌّشجؾغ جٌشت١غ١س (جٌّظحدس)

ال يوجد مقرر حمدد

جـ جٌىطد ٚجٌّشجؾغ جٌطٛ٠ ٟط ٝذٙح
( جٌّؿالش جٌؼٍّ١س  ,جٌطمحس٠ش ) ....,

كتاب النظم السياسية

خ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش١ٔٚسِٛ ,جلغ
جالٔطشٔ١ص ....

.13خطس ضط٠ٛش جٌّمشس جٌذسجعٟ
ِكحٌٚس ؾؼً جٌطحٌد ٠محسْ ذحعطّشجس ذِ ٓ١ح ِ٘ ٛىطٛخ ٚجٌّطّػً ذحٌؿضء جٌٕظشِٚ ٞح ٘ ٛوحتٓ ف ٟجٌٛجلغ ِغ
ضٛؾ ٗ١جٔظحس جٌطحٌد ٔك ٛجٌٕمذ جٌرٕحء ٚجٌظك١ف .

ًَىرج وصف انًقرر ( انىرش ) 1
انصفحت 40

وصف انًقرر
يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛
.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

ٚصجسز جٌطؼٍ ُ١جٌؼحٌٚ ٟجٌركع جٌؼٍّٟ
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

جٌٛسػ B.E. 1104 Workshops 1 1

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

دٚجَ ضحَ

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جألٚي  /جألٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ
.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

 4عحػس  /جعرٛع
2017شرحؽ

 .8أ٘ذجف جٌّمشس
أ  -تعرٌف الطالب أساسٌات فن الخراطة والتفرٌزوأنواع مكائن التشغٌل البارد ومهارة التعامل معها واختٌار المعادن
والعدد التشغٌلٌةوطرق القٌاس والتقٌٌس
ب  -تعرٌف الطالب أساسٌات فن السباكة والتشكٌل الساخن واختٌار المعادن وطرٌقة العمل على افران السبك والعدد
وتصنٌع قوالب السبك
ج  -تعرٌف الطالب أساسٌات السٌارات والمنظومات التً تستخدمها وعملٌات الصٌانة والتفكٌك والتجمٌع
د  -تعرٌف الطالب أساسٌات الكهربائٌات المنزلٌة والصناعٌة ومهارة استخدام العدد وتصمٌم الدوائر الكهربائٌة ولوحات
السٌطرة

انصفحت 41

ِ.10خشؼجش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١

أ-ادلعرفة والفهم
عال من المعرفة واإلبداع التكنولوجً
ستو ٍ
 .1إعداد مهندسٌن تطبٌقٌٌن فً مجال العلوم الهندسٌة ٌتمٌزون بم ٍ
وبما ٌتالءم مع المعاٌٌر الرصٌنة المعتمدة عالمٌا ً فً ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً للبرامج الهندسٌة
المناظرة مع االلتزام بأخالقٌات المهنة الهندسٌة.
 .2تمكٌن الطالب لمعرفة وفهم انظمة العمل ومخاطرةوالعوامل المحٌطة به.
 .3تمكٌن الطالب لمعرفة وفهم بعضالمبادئ النظرٌة فً الحرف الٌدوٌة والمقاٌٌس
ب -ادلهارات اخلاصة باسم الوحدة /ادلساق أو ادلوضوع
 .1المناقشة والحوار
 .2العصف الذهنً عن طرٌق تشجٌع الطالب على انتاج عدد كبٌر من األفكار حول قضٌة ما أو مشكلة ما تطرح
أثناء العمل
 .3التعلم الذاتً عن طرٌق تعلٌم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته الخاصة ومستوٌاته المعرفٌة والعقلٌة مستجٌبا ً
لمٌوله واهتماماته بما ٌحقق تنمٌة قدراته وتكاملها
 .4التعلم التعاونً عن طرٌق العمل بشكل جماعً

ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ جٌّكحػشز ,جٌّٕحلشس ٚ ,جٌٛجؾد جٌر١طٟ
حماضرات نظرية قصرية ,ادلناقشة واحلوار ,العصف الذىنيي وتطبيقات عملية لتحقيق االىداف.

ؽشجتك جٌطم ُ١١جٌٛجؾرحش جٌر١ط١س ,جالِطكحٔحش جالعرٛػ١س ٚجالِطكحٔحش جٌفظٍ١س
تقييم مستمر اثناء العمل وتقييم ادلنتج النهائي مع اختبارات حتريريةسريعة وكتابة تقريران تطلب االمر
ج-مهارات التفكري
 .1قراءة البيانات وتطبقها عمليا
 .2أساليب اختاذ القرار
 .3حل ادلشكلة ادلتعلقة بطبيعة العمل
 .4التعلم التعاوين

 .5التعلم التنافسي

ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 - 1توظٌف قابلٌة التدرٌسً والمهندس والفنً وخبرته فً اٌصال المادة العلمٌة والعملٌة للطالب
 - 2تكلٌف الطالب بعمل تقرٌر بسٌط وبذلك ٌتم تحفٌز الطالب على تعلم المبادئ التطبٌقٌة فً مجال الهندسً.
تكليف الطالب بإجراء تنفيذللتمارين بأنفسهم بعد قيام الكادر التعليمي بشرح التمرين وبذلك تتاح للطالب فرصة االستنباط والتحليل واكتساب ادلهارة

د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌّٕمٌٛس (جيِٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.)ٟ
1
2
3
4

 زٌادة التواصل بٌن األفراد ،األمر الذي ٌسهم فً بناء مجتمع التعلم تنمٌة الجوانب الوجدانٌة المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االٌجابً نحو التعلم والقٌم االجتماعٌةواالستقاللٌة فً التعلم والثقة بالنفس
 تنمٌة الجوانب المهارٌة لدى الطالب تعلم تحدٌد االولوٌات الصحٌحة ألي مشكلةانصفحت 42

 - 5تنمٌة احترام الوقت والزمن فً انجاز وتنفٌذ األعمال
 - 6تنمٌة روح التنافس الشرٌف بٌن مجموعات العمل سعٌا ً لجودة العمل والتمٌز والتنوع فً االداء
 - 7تطوٌر روح الخلق واالبداع
لمسؤولً وااللتزام
ة
 - 8تنمٌة تقدٌر العمل وتحمل ا

انصفحت 43

-11بنية المقرر
ورشة اخلراطة

كما مذكور يف الفقرة 10

3

4

عملية لتحقيق االىداف

2

4

السالمة المهنٌة واهمٌتها فً
-1
ورش التشغٌل المٌكانٌكً
مقدمة عن مكائن الخرطة
-2
والتعرف على اجزائها
أدوات القٌاس واستخدام أداة
-3
القٌاس الفرنٌة
تمرٌن خراطة عمود دائري
-4
على اقطار مختلفة
 - 1تمرٌن استخدام القلم (النصف الدائري
 )Rاالقواس
 - 2تمرٌن عمل زواٌا مختلفة باستخدام قلم
(مربع  +قلم زاوٌة )55
 - 1تمرٌن عمل المندل باستخدام (قلم ٌمٌنً
وٌساري)
 - 2تمرٌن عمل (توصٌلة انبوب)
 - 3امتحان تحرٌري فً التمارٌن العملٌة

حماضرات نظرية قصرية ,ادلناقشة واحلوار ,العصف الذىنيي وتطبيقات

1

4

اسم الوحدة/ادلساق أو ادلوضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

تقيم مستمر اثناء العمل مع اختبارات عملية وطريقة كتابة التقرير

االسبوع

الساعات

خمرجات
التعليم
ادلطلوبة

ورشة السباكة

كما مذكور يف الفقرة 10

االىداف

العصف الذىنيي وتطبيقات عملية لتحقيق

3

4

حماضرات نظرية قصرية ,ادلناقشة واحلوار,

2

4

عملية وطريقة كتابة التقرير

1

4

2
3
4
1
2
1
2
3

-

تقيم مستمر اثناء العمل مع اختبارات

-1

السالمة المهنٌة واهمٌتها فً ورش
السباكة
مقدمة عن اساسٌات سباكة المعادن
تمرٌن القرص الخشبً البسٌط
تمرٌن نصف بكره
تمرٌن العجلة
تمرٌن الدافع
تمرٌن البكرة الكاملة
تمرٌن االعمدة الدائرٌة
امتحان تحرٌري فً التمارٌن العملٌة

ورشة السيارات

كما مذكور يف الفقرة 10

وتطبيقات عملية لتحقيق االىداف
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حماضرات نظرية قصرية ,ادلناقشة واحلوار ,العصف الذىنيي

3

4

 - 1منظومة الوقود
 - 2دائرة االشتعال القدٌمة والحدٌثة
 - 3امتحان تحرٌري فً التمارٌن العملٌة

التقرير

2

4

 - 1فتح المحرك والتعرف على اجزاءه
 - 2منظومة التزٌت
 - 3منظومة التبرٌد

تقيم مستمر اثناء العمل مع اختبارات عملية وطريقة كتابة

1

4

 - 1السالمة المهنٌة واهمٌتها فً ورش
صٌانة السٌارات
 - 2مقدمة عن السٌارات واجزائها االساسٌة
 - 3اجزاء المحرك وطرٌقة عمله وأنواع
المحركات وطرق تصنٌفها

ورشة الكهرباء
-1
-2

2

4

3

4

-5
-6
كما مذكور يف الفقرة 10

-1
-2
-3
-4

 - 1ربط دائرة مصباح فلورسنت بسٌطرة
مفتاح طرٌق واحد
 - 2ربط دائرة مأخذ تغذٌة كهرباء
بسٌطرةمفتاح طرٌق واحد منفصل أو
مركب
 - 3امتحان تحرٌري فً التمارٌن العملٌة

 -12البنى التحتٌة
القراءة المطلوبة:
· النصوص
· المواد التدرٌبٌة
· آخر
االحتٌاجات الخاصة (بما فً ذلك على سبٌل المثال
ورش العمل والدورٌات وبرامج تكنولوجٌا
المعلومات والمواقع اإللكترونٌة)
المرافق المجتمعٌة
(بما فً ذلك على سبٌل المثال
المحاضرات والتدرٌب ،الدراسات المٌدانٌة
-13القبول
المتطلبات األساسٌة
الحد األدنى لعدد الطالب
الحد األقصى لعدد الطالب

تقيم مستمر اثناء العمل مع اختبارات عملية وطريقة كتابة التقرير

1

4

-4

حماضرات نظرية قصرية ,ادلناقشة واحلوار ,العصف الذىنيي وتطبيقات عملية لتحقيق االىداف

-3

السالمة المهنٌة واهمٌتها فً ورش
الكهرباء
مقدمة عن اساسٌات التأسٌسات
الكهربائٌة
ربط دائرة بسٌطة مكونه من مصباح
بسٌطرة مفتاح طرٌق واحد.
ربط مصباحٌن على التوالً بسٌطرة
مفتاح طرٌق واحد.
ربط مصباحٌن على التوازي بسٌطرة
مفتاح طرٌق واحد.
ربط مصباحٌن بسٌطرة مفتاح ثنائً
طرٌق واحد
ربط مصباح ٌسٌطر عٌه بمفتاحٌن
متباعدٌن (الطرٌقة المباشرة).
ربط مصباحٌن بسٌطرة مفتاحٌن
تبادلٌٌن من مكانٌٌن متباعدٌن (طرٌقة
غٌر مباشرة)
ربط الجرس الكهربائً بسٌطرة مفتاح
جرس
ربط لوحة فحص االجهزة المنزلٌة
(توالً ،توازي)

محاضرات نظرٌة ومراجع
معدات ومكائن ومختبرات

http://www.uotechnology.edu.iq/training/english/index.htm
تدرٌب صٌفً
(*)
(*)
(*)
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مالحظة )*( :ىذه الفقرة تتوقف على السياسات العلمية للقسم

ٌيىرج وصف انًقرر (انًُكاَُك انهُذسٍ )2

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

الميكانيك الهندسيB.E 2226 Engineering Mechanics 2

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌّكحػشز ٚجٌّٕحلشس

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جٌػحٔ/ ٟجالٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

60

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

20/2/2017

.8أ٘ذجف جٌّمشس
التعرف على طرق ايجاد مركز الثقل للمساحات المختلفة ,عزم القصور الذاتي ,والسلوك الديناميكي
To understand the methods to find the centroid of area, moment of inertia, and to understand the dynamic
behavior.
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ِ.10خشؼجش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
أ -1التعرف على طرق ايجاد مركز الثقل للمساحات المختلفة

أ -2ايجاد عزم القصور الذاتي
أِ -3رحدب جٌغٍٛن جٌذٕ٠حِ١ىٟ
أ-4
أ-5
أ-6
خ  -جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
خ– 1
خ– 2
خ– 3
خ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
جٌّكحػشز ,جٌّٕحلشس ٚ ,جٌٛجؾد جٌر١طٟ

ؽشجتك جٌطمُ١١
جٌٛجؾرحش جٌر١ط١س ,جالِطكحٔحش جالعرٛػ١س ٚجالِطكحٔحش جٌفظٍ١س

ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ-1
ؼ-2
ؼ-3
ؼ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ

انصفحت 47

ؽشجتك جٌطمُ١١

د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د-1
د-2
د-3
د-4
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س جٌّمشس١ٕذ.11
مس٠ؽش
ُ١١جٌطم

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ؽش

ٚ أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

ٍُِخشؾحش جٌطؼ
ذسٍٛجٌّط

جٌغحػحش

عٛجألعر

Centroids and Center of
Gravity

8

1-2

Second Moment of
Inertia

8

3-4

Products of Inertia of
Areas and Radius of
Gyration of areas

4

5

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A,
H.W
quiz and
exam
Q&A,
H.W
quiz and
exam
Q&A,
H.W,

Lecturing,
discussion
and H.W

Centroids and Center of
Gravity by Integration,
Centroids and Center of
Gravity of Composite
Areas

Lecturing,
discussion
and H.W

Definition, Rectangular
and polar moment of
inertia, the parallel axis
theorem for areas, moment
of inertia by integration,
moment of inertia of
composite areas.

Lecturing,
discussion
and H.W

Definition, Parallel axis
theorem

Lecturing,
discussion
and H.W

Definition, Solve Problems

Minimum and maximum
moment of Inertia

4

6

Lecturing,
discussion
and H.W

Introduction, Rectilinear
Motion of A Particle,

Dynamics
Kinematics-absolute
motion:
Rectilinear motion

4

7

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion
and H.W

Introduction, Theory of
Angular Motion of A Line,
Theory of Curvilinear
Motion of a Particle using
Rectangular Components

Angular motion of a line,
Curvilinear motion of a
particle using
rectangular components

4

8

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion
and H.W

Introduction, Theory of
Absolute Motion of a
Particle on a Curve in One
Plane using Normal and
Tangential Components

Absolute motion of a
particle on a curve in
one plane using normal
and tangential
components

4

9

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion
and H.W

Introduction, Definitions,
Newton’s Law of Motion

Kinetics, Force, Mass,
Acceleration, Newton’s
law of motion

8

10-11

Q&A,
H.W
quiz and
exam
Q&A,
H.W,
quiz and
exam

49 انصفحت

Q&A,
H.W,
quiz and
exam
Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion
and H.W

Introduction, Definitions,
Equations of Motion of a
Particle (Translation and
Rotation), Reversed
Effective Forces and
Couples

Equations of motion of a
particle (translation and
rotation), Reversed
effective forces and
couples

8

12-13

Lecturing,
discussion
and H.W

Definitions, Work Done by
a Force or by a System of
Forces, Work Done by a
Couple

Introduction to work
and energy

4

14

Work Done by a Couple,
Examination

Introduction to work
and energy, Examination

4

15

ٟسجٌّمشس جٌذسجع١جٌطكط
ش٠ٛس ضط١ٕجٌر
خطس..13
12
Solve more
problems
different cases
Engineering
Mechanics,
Statics with
and Dynamics
By Archie Higden and William B. Stiles , Third Edition,
Prentice-Hall

ذسٍٛـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّط1
)س (جٌّظحدس١غ١ـ جٌّشجؾغ جٌشت2

1- Engineering Mechanics, Statics and Dynamics by R.C.
Hibbler, Macmillan publishing company.
2- Engineering Mechanics, Statics by R.C. Hibbler, 4th Edition,
Macmillan publishing company, 1986.
3- Engineering Mechanics by Meriam

حٙ ذٝطٛ٠ ٟجٌّشجؾغ جٌطٚ جـ جٌىطد
) ...., ش٠ جٌطمحس, س١ٍّ( جٌّؿالش جٌؼ
ص١ٔجلغ جالٔطشِٛ ,س١ٔٚخ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش
....

50 انصفحت

ًَىرج وصف انًقرر (انرَاضُاث )2

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

رياضيات B.E 1202 Mathematics 2

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌّكحػشز ٚجٌّٕحلشس

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جٌػحٔ / ٟجالٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جيدسجع١س (جٌىٍ)ٟ

60

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

20/2/2017

By the end of the year the student should be able to demonstrate ability to
explain the mathematical skills that related to the engineering information’s
Know the basic science related to mathematics
 .8أىداف ادلقرر
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ِ.10خشؼجش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
خ  -جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
خ– 1
خ– 2
خ– 3
خ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ جٌّكحػشز ,جٌّٕحلشس ٚ ,جٌٛجؾد جٌر١طٟ

ؽشجتك جٌطم ُ١١جٌٛجؾرحش جٌر١ط١س ,جالِطكحٔحش جالعرٛػ١س ٚجالِطكحٔحش جٌفظٍ١س

ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ-1
ؼ-2
ؼ-3
ؼ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ

ؽشجتك جٌطمُ١١
انصفحت 52

د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د-1
د-2
د-3
د-4
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س جٌّمشس١ٕذ.11
مس٠ؽش
ُ١١جٌطم

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ؽش

ٚ أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

ٍُِخشؾحش جٌطؼ
ذسٍٛجٌّط

جٌغحػحش

عٛجألعر

24

1-6

12

7-9

16

10-13

4

14

4

15

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A

Lecturing,
discussion and
H.W

1- Methods of
integration: powers of
trigonometric functions,
integrals involving

a2  x2 , a2  x2 ,

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W,
quiz and
exam
Q&A,
H.W,
and quiz
Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W
Lecturing,
discussion and
H.W

integrals with ax2+bx+c,
partial fraction,
integration by parts
, the substitution u= tan
x/2, further substitution.
2- Application of definite
integrals (areas, volumes,
length of the curve and
surface areas).

By the end of the year
the student should be
able to demonstrate
ability to explain the
mathematical skills that
related to the
engineering
information’s
Know the basic science
related to mathematics

3- Vectors: definitions
and representations,
vector components and
the unit vector.

4- dot and cross

5- Polar coordinates:
graphs and plane area.

س١س جٌطكط١ٕجٌر.12
ذسٍٛـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّط1

Calculus and analytic Geometry by Thomas

)س (جٌّظحدس١غ١ـ جٌّشجؼع جٌشت2
حٙ ذٝطٛ٠ ٟجٌّشجؾغ جٌطٚ جـ جٌىطد
) ...., ش٠ جٌطمحس, س١ٍّ( جٌّؿالش جٌؼ
4.

ص١ٔجلغ جالٔطشِٛ ,س١ٔٚخ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش
....
ٟش جٌّمشس جٌذسجع٠ٛخطس ضط.13

This subject was changed to two course instead of full year
54 انصفحت

ًَىرج وصف انًقرر ( حكُىنىخُا يىاد انبُاء ) 2

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض
.3جعُ  /سِض جٌّمشس
.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش
تكنولوجيا )B.E 1212building materials technology (2
مواد البناء 2
جٌّكحػشز ٚجٌّٕحلشس
Lab.=1 hr

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جٌػحٔ / ٟجالٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

45

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

24/2/2017

Theory= 2 hrs

.8أ٘ذجف جٌّمشس
The objective of this course is to introduce the subject of building materials technology. Some of the main
topics that student will learn during the course: (Classification, composition, properties, uses, standard tests
and specifications) of Metal, clay bricks, timber, bonding materials and plastics:
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ُ١١جٌطمٚ ٍُجٌطؼٚ ُ١ٍؽشجتك جٌطؼٚ  ِخشؼجش جيِمشس.2
س١ جأل٘ذجف جٌّؼشف-أ
:
:

1- Learn classification, composition -, properties, uses, standard tests
and specifications of Metal:
2- Learn classification, composition, properties, uses, standard tests
and specifications of bricks
3- Learn classification, chemical composition, manufacture,
properties and uses of common bonding materials
س جٌخحطس ذحيِمشس٠حسجشٌّٙ جأل٘ذجف ج- خ

ٟط١جؾد جٌرٌٛجٚ ,  جٌّٕحلشس,جٌطؼٍُ جٌّكحػشزٚ ُ١ٍؽشجتك جٌطؼ

س١ٍجالِطكحٔحش جٌفظٚ س١ػٛ جالِطكحٔحش جالعر,س١ط١جؾرحش جٌرٌُٛ ج١١ؽشجتك جٌطم

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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ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ-1
ؼ-2
ؼ-3
ؼ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ

ؽشجتك جٌطمُ١١

د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د-1
د-2
د-3
د-4
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س جٌّمشس١ٕ ذ.3
مس٠ؽش
ُ١١جٌطم

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ؽش

ٚ أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

ٍُِخشؾحش جٌطؼ
ذسٍٛجٌّط

جٌغحػحش

عٛجألعر

Classification,
composition,
properties, uses,
standard tests and
specifications.

12

1-4

Classification,
manufacture, properties
of brick, durability,
standard tests and
specifications, other
types of brick

12

5-8

9

9-11

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W,
and quiz
Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W Exam

Metal

Bricks

Bonding materials:

Lecturing,
discussion and
H.W

Classification,
chemical
composition,
manufacture,
properties and uses
of common
bonding materials,
standard tests and
specifications

Timber:
.

Classification,
properties, seasoning,
types of defects,
standard tests

9

12-14

3

15

Plastics:

properties and
classifications, methods
of manufacturing,
moldings, plastic
binders, fields of
application of plastics

Anybooks about building materials technology
1-Building Technology and Materials: A Comprehensive
Approach,V.S. Chav Han,G.C. Chikute,P.R. Modak,D.V. Wadkar
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س١س جٌطكط١ٕ جٌر.4
ذسٍٛـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّط1
)س (جٌّظحدس١غ١ـ جٌّشجؾغ جٌشت2

حٙ ذٝطٛ٠ ٟجٌّشجؾغ جٌطٚ جـ جٌىطد
) ...., ش٠ جٌطمحس, س١ٍّ( جٌّؿالش جٌؼ
1-Building Materials Technology: Structural Performance and
Environmental Impact Hardcover – August, 1995
by L. Reed Brantley (Author), Ruth T. Brantley (Author)
2-Technology of Building Materials (B-KUL-JPI202)

جلغِٛ ,س١ٔٚخ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش
.... ص١ٔجالٔطش

ٟش جٌّمشس جٌذسجع٠ٛ خطس ضط.5
The subject consist two courses one each semester

59 انصفحت

ًَىرج وصف انًقرر ( انرسى انهُذسٍ ) 2
وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

 - 1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س

- 2جٌمغُ جٌؼٍّ / ٟجٌّشوض

لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

- 3جعُ  /سِض جٌّمشس

سعُ ٕ٘ذع2 ٟ
B.E.1208 Engineering Drawing 2

 4أ-شىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس
- 5جٌفظً  /جٌغٕس
- 6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ
- 7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

ذىٍٛسٛ٠ط ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجإلٔشحءجش
جٌػحٔ / ٟجألٌٝٚ
60
2017/3/1

- 8أ٘ذجف جٌرشٔحِؽ جألوحدّٟ٠
بصورة عامة :برنامج "الرسم الهندسً" لغة المهندسٌن وهو المفتاح لكل العلوم الهندسٌة ،حٌث يهدف هذا الكورس الى تنمٌة
قدرة الطالب للخٌال والتصور ،فضال عن تنمٌة المهارات فً تحوٌر العناصر إلى أشكال هندسٌة وضبط النسب واألبعاد.
اهداف خاصة:
.1تعرٌف الدارسٌن بمبادئ الرسم الهندسً ،وتعرٌفهم األسالٌب والتقنٌات المستخدمة فً الرسم الهندسً والتدرٌب على
استخدام أدواته.
.2شرح مبادئ الرسم الهندسً  ،فضال عن تعرٌف الطالب بمفهوم الرسم الهندسً ،فهم أسس وقواعد الرسم الهندسً،
انواع المساقط ،انواع االسقاط ،وضع االبعاد ،مقٌاس الرسم.
مكن من قراءة الرسوم الهندسٌة
.3التعرف على المصطلحات واإلشارات والعالمات الخاصة بالرسم الهندسً ،كما ی ه
الجاهزة ،مع النمذجة ثالثٌة األبعاد ،ووصف المنحنٌات  ،والسطوح  ،والتحوٌالت ثالثٌة األبعاد.
.4تدرٌب الدارسٌن على تنفٌذ الرسوم الهندسٌة المختلفة ،رسم االشكال ثنائٌة االبعاد ،رسم االشكال ثالثٌة االبعاد ،وفق
األساسً  ،بالطرٌقة االعتٌادٌة ،باستخدام أدوات الرسم الهندسً التقلٌدٌة.
ة
قواعد الرسم الهندسً
.5دراسة أسالٌب المنظور المبسطة ،وتطبٌقاتها ،وتنمٌة القدرة على التخٌل من خالل تدرٌبهم على عمل المنظور الهندسً
لتلك األشكال.
.6تطبٌقات عملٌة (ابتدائٌة) فٌما ٌخص الهندسة المدنٌة بصورة عامة لكل فروعها تتضمن رسم خرائط ثنائٌة االبعاد
وواجهات ومقاطع لمبنى بسٌط
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ِ.10خشؼجش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
ػحي ِٓ جٌّؼشفس ٚجإلذذجع جٌطىٌٕٛٛؾٟ
أ -1ئػذجد ِٕٙذع ٓ١ضطر١م ٓ١١فِ ٟؿحي ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش ٠طّ١ض ْٚذّغط ٍٍ ٛ
ٚذّح ٞضالءَ ِغ جٌّؼح١٠ش جٌشطٕ١س جٌّؼطّذز ػحٌّ١ح ً ف ٟػّحْ جٌؿٛدز ٚجالػطّحد جألوحدٌٍ ّٟ٠رشجِؽ جٌٕٙذع١س جٌّٕحظشز
ِغ جالٌطضجَ ذأخالل١حش جٌّٕٙس جٌٕٙذع١س ِٓ ،ق١ع ضطحذك جٌخشجتؾ ِغ جٌّططٍرحش ٚجٌذلس ف ٟجٌؼًّ.
أ -2ضّى ٓ١جٌطحٌد ٌّؼشفس ٚف ُٙجٌخشجتؾ جٌّشعِٛس.
أ -3ضّى ٓ١جٌطحيخ ِٓ سعُ جٌخشجتؾ جٌٕٙذع١س ذشىً ػحَ.
أ -4ضّى ٓ١جٌطحٌد ِٓ سعُ جٌخشجتؾ جٌٕٙذع١س ذشىً ضخظظٌٍ ٟفشٚع جٌّخطٍفس ٌٍٕٙذعس جٌّذٔ١س.
أ -5ض١ٙثس جٌطحٌد ٌطىٍّس جٌطذس٠د فِ ٟحدز جٔشحء جٌّرحٔ ٟف ٟجٌّشقٍس جٌذسجع١س جٌػحٔ١س.

خ  -جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
خ -1جٌّٕحقشس ،جٌكٛجس ،جٌطخ ، ً١جٌظٛس جٌزٕ٘١س ،جالقغحط ذحٌشىً.
خ -2جٌؼظف جٌزٕ٘ ٟػٓ ؽش٠ك ضشؿ١غ جٌطالخ ػٍ ٝجٔطحؼ ػذد ور١ش ِٓ جألفىحس قٛي لؼ١س ِح أٚ
ِشىٍس ِح ضطشـ أغٕحء جٌّكحػشز
خ -3جٌطؼٍُ جٌزجض ٟػٓ ؽش٠ك ضؼٍ ُ١جٌطحٌد ٔفغٗ ذٕفغٗ قغد لذسجضٗ جٌخحطس ِٚغط٠ٛحضٗ جٌّؼشف١س
ٚجٌؼكٌ١س ِغطؿ١رح ً ٌّٚ ٌٗٛ١ج٘طّحِحضٗ ذّح ٠كمك ضّٕ١س لذسجضٗ ٚضىحٍِٙح
خ -4جٌطؼٍُ جٌطؼح ٟٔٚػٓ ؽش٠ك جٌؼًّ ذشىً ؾّحػٟ
خ -5جٌطؼٍُ جٌطٕحفغ ٟػٓ ؽش٠ك خٍك ؾ ٛجٌّٕحفغس ذ ٓ١جاللشجْ.
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ :
ِكحػشجش ٔظش٠س ،ضذس٠د ػٍّ ،ٟجٌّٕحلشس ٚجٌكٛجس ،جٌؼظف جٌزٕ٘ ،ٟجألِػٍس ٚجٌّغحتً ٌألشىحي جٌٕٙذع١س
جٌّغطخذِس ٌطكم١ك جأل٘ذجف.
ؽشجتك جٌطم:ُ١١
ضذس٠رحش ٚجِطكحٔحش ١ِٛ٠س  ،جِطكحٔحش ِفحؾثس ،جِطكحٔحش ِٛغمس ،جِطكحٔحش فظٍ١س ،جِطكحٔحش ٔٙحت١س ،أعثٍس
طفٚ ٟجؾرحش ذ١ط١س .
ز
ِٕٚحلشحش شف١ٙس أغٕحء جٌّكحػشجشٚ ،جؾرحش
ؼ -جأل٘ذجف جيٚؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1ؾّغ جٌر١حٔحش قٛي جٌّفح٘ ُ١جٌٕظش٠س ٚضكٍ ً١جٌشعِٛحش ٚجالشىحي.
ؼ -2أعحٌ١د جضخحر جٌمشجس.
ؼ -3قً جٌّشحوً جٌّخطٍفس ٚئ٠ؿحد جالعحٌ١د جٌّطٕٛػس ٌٍشعُ.
ؼ -4جٌطؼٍُ جٌطؼحٟٔٚ
ؼ -5جٌطؼٍُ جٌطٕحفغٟ
ؼ -6ل١حدز جٌّؿّٛػس فِ ٟؿحي جٌؼًّ
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 .9توظٌف قابلٌة التدرٌسً وخبرته فً اٌصال المادة العلمٌة للطالب
 .10تكلٌف الطالب بإعداد تقارٌر عن مادة معٌنة وبذلك ٌتم تحفٌز الطالب على تعلم المبادئ األولٌة للبحث العلمً
 .11تكلٌف الطالب بإجراء التطبٌقات العملٌة لمشارٌع صغٌرة بأنفسهم بعد قٌام المدرس بشرح بسٌط .
 .12اعتماد مبدأ السفرات العلمٌة لمشارٌع هندسٌة مختلفة للطلبة حٌث تساهم هذه السفرات فً توسٌع مدارك الطالب
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والتعرف على حقل العمل برى الطالب من خالله التطبٌق العملً للرسم على ارض الواقع.
 .13استخدام الحاسب فً زٌادة المعلومات الغٌر متوفرة.
 .14دراسة الصعوبات التً ٌواجهها الطلبة فً هذا المقرر.
تتبع كل ما هو جدٌد و متطور فً مجال التخصص.
.15
تحدٌث المراجع المستخدمة فً تدرٌس المقرر .
.16

ؽشجتك جٌطمُ١١
جِطكحٔحش ١ِٛ٠س ،جِطكحٔحش ِفحؾثس ،جِطكحٔحش ِٛغمس ،جِطكحٔحش فظٍ١س ،جِطكحٔحش ٔٙحت١س ،أعثٍس ِٕٚحلشحش
شف١ٙس أغٕحء جٌّكحػشجش ،جٌّطحذؼس جٌذٚس٠س ٌشعُ جالشىحي جٌٕٙذع١س ٚ ،جؾرحش ذ١ط١س.
د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د -1ص٠حدز جٌطٛجطً ذ ٓ١جألفشجد ،جألِش جٌز٠ ٞغ ُٙف ٟذٕحء ِؿطّغ جٌطؼٍُ
د -2ضّٕ١س جٌؿٛجٔد جٌٛؾذجٔ١س جٌّصػذدز وكد جالعططالع ٚجالضؿحٖ جال٠ؿحذٔ ٟك ٛجٌطؼٍُ ٚجٌم ُ١جالؾطّحػ١س
ٚجالعطمالٌ١س ف ٟجٌطؼٍُ ٚجٌػمس ذحٌٕفظ
د -3ضّٕ١س ؾٛجٔد جٌّٙحسز ٌذ ٜجٌطالخ
د -4ضؼٍُ ضكذ٠ذ جال٠ٌٛٚحش جٌظك١كس ألِ ٞشىٍس
د -5ضّٕ١س جقطشجَ جٌٛلص ٚجٌضِٓ ف ٟجٔؿحص ٚضٕف١ز جألػّحي
ً
ط جٌشش٠ف ذِ ٓ١ؿّٛػحش جٌؼًّ عؼ١ح ٌؿٛدز جٌؼًّ ٚجٌطّ١ض ٚجٌطٕٛع ف ٟجالدجء
د -6ضّٕ١س سٚـ جٌطٕحف
د -7ضط٠ٛش سٚـ جٌخٍك ٚجالذذجع
د -8ضّٕ١س ضمذ٠ش جٌؼًّ ٚضكًّ جٌّغإ١ٌٚس ٚجالٌطضجَ.

.11بنية المقرر

عدد األسابيع

عدد
الساعات

مخرجات
التعلم

المطلوبة

اسم الوحدة/المساق أو الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

رسم المنظور لألشكال الهندسية أو الرسم التماثلي

2

8

2

8

1

8

1

4

3

12

القطوعات الهندسية

3

12

استنتاج المسقط الثالث من معرفة المسقطين االخرين

3

12

الهندسة الوصفية -خط ونقطة

امتحانات يومية،

(ايزومومترك(

امتحانات مفاجئة،

رسم المنظور -الرسم التماثلي (ايزومومترك(-لألشكال

كما مذكور
في الفقرة
10أ

امتحانات موثقة،

الهندسية ذات منحنيات.

المحاضرات،

امتحانات فصلية،

رسم المنظور -الرسم التماثلي (ايزومومترك(-لألشكال

المتابعة الدورية

امتحانات نهائية،

الهندسية ذات السطوح المائلة
األبعاد وتطبيقها العملية
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لرسم االشكال

أسئلة ومناقشات

الهندسية ،

شفهية أثناء

واجبات بيتية.

المحاضرات ،المتابعة
الدورية لرسم

االشكال الهندسية ،
واجبات بيتية.

بنية المقرر.11

طريقة التقييم

طريقة التعليم

المساق أو الموضوع/اسم الوحدة

المجموع

مخرجات
التعلم

المطلوبة

عدد

الساعات

60

عدد األسابيع

15

س١س جٌطكط١ٕجٌر.12
.1994 ، انحايؼت انخكُهىخُت،ٍ انرسى انهُذس،ػبذ انرسىل انخفاف

.2

3. Alex Krulikowski: Fundamentals of Geometric
Dimensioning and Tolerancing, Delmar Learning,
2nd edition, 1997.
4. Colin Simmons, Dennis Maguire, and Neil Phelps:
Manual of Engineering Drawing: Technical Product
Specification and Documentation to British and
International Standards, Publisher: ButterworthHeinemann, 2009.
4. David Madsen: Engineering Drawing and Design,
5th, Delmar Learning, 2011.
5. Eric N. Wiebe & Gary Robert Bertoline:
Fundamentals of Graphics Communication, 5th.
McGraw-Hill Higher Education, 2007.
6. Thomas E. French, Robert Foster: Engineering
Drawing and Graphic Technology, Published May
11th 2001 by McGraw-Hill Science/Engineering/Math
(first published January 1st 1972).

ذسٍٛـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّط1

)س (جٌّظحدس١غ١ـ جٌّشجؾغ جٌشت2

حٙ ذٝطٛ٠ ٟجٌّشجؾغ جٌطٚ جـ جٌىطد
) ...., ش٠ جٌطمحس, س١ٍّ( جٌّؿالش جٌؼ

5. http://www.engineeringdrawing.org/.
ص١ٔجلغ جالٔطشِٛ ,س١ٔٚخ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش
....

ٟش جٌّمشس جٌذسجع٠ٛخطس ضط.13
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ًَىرج وصف انًقرر (اندُىنىخُا انهُذسُت )2

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛
جٌّإعظ جٌطؼٍ١ّ١س
ز
.1

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س

.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

جٌؿٌٛٛ١ؾ١ح جٌٕٙذع١س 2

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌّكحػشز  ٚجٌّٕحلشس

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جٌػحٔ / ٟجألٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

30

.7ضحس٠خ ئػذجد جٌٛطف

2017/2/17

)B.E 1210 Engineering Geology (2

.8أ٘ذجف جيِمشس
لخواص الفٌزٌاوٌة والمٌكانٌكٌة
تعرٌف الطالب بال تبٌقات االساسٌة للعلوم الجٌولوجٌة فً الهندسة المدنٌة ومنها دراسة ا
للصخور والعمل الجٌولوجً لالنهار ٚجٌّ١حٖ جٌؿٛف١س  ٚتحرٌات الموقع والتقنٌات الجٌوفٌزٌائٌة جٌولوجٌة االنفاق ،الطرق  ،السكك ،
الجسور ,السدود والخزانات ٚالمشاكل الجٌولوجٌة ذات العالقة بالمشارٌع الهندسٌة ٚضأغ١ش جٌطشجو١د جٌؿٌٛٛ١ؾ١س على ا المشارٌع
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الهندسٌة وغٌرها من الظواهر كالزالزل .
Introduce students the physical & mechanical characteristics, and to identify the most important geophysical exploration methods
used in the site, and the geology surface and groundwater, the geology of tunnels, highways, railways, bridges, dams and reservoirs
and the impact of the most important geological structures on engineering projects, as well as the effect of other geological
phenomena such as volcanoes and earthquakes.

ِ 10خشؾحش جيذشٔحِؽ جٌّطٍٛذس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ.جال٘ذجف جٌّؼشف١س
أ -1ئػذجد ِٕٙذع ٓ١ضطر١م ٓ١١فِ ٟؿحي فشٚع جيٕ٘ذعس جٌّذٔ١س جٌّخطٍفس ذّغط ٍ ٛػح ٍي ِٓ جٌّؼشفس ٚجإلذذجع جٌطىٌٕٛٛؾٚ ٟذّح
٠طالءَ ِغ جٌّؼح١٠ش جٌشطٕ١س جٌّؼطّذز ػحٌّ١ح ً ِغٍك ٓ١ذّخطٍف جٌؼٍ َٛجٌٕٙذع١س ِٕٙٚح ػٍ َٛجٌؿٌٛٛ١ؾ١ح ٔظشج ألّ٘١طٙح وّحدز
أعحع١س ضخذَ ؾّ١غ ضخظظحش جٌٕٙذعس جٌّذٔ١س ِغطمرال ٚذذ ْٚجعطػٕحء.
أ -2شِى ٓ١جٌطحٌد ِٓ جٌطؼشف ٚضّ١١ض جٌّؼحدْ ٚجٌظخٛس جٌّخطٍفس ٚخٛجطٙح جٌف١ض٠ح٠ٚس ٚجٌّ١ىحٔ١ى١س ٚخحطس ضٍه
جٌّٛؾٛدز ف ٟجٌؼشجق ٚأّ٘١س جعطخذجِحضٙح ٕ٘ذع١ح ٚطٕحػ١ح.
أ -3ضّى ٓ١جٌطحٌد ِٓ ِؼشفس ؽشق جألعطىشحف جٌؿٛ١ف١ض٠حت ٟف ٟجعطىشحف جٌّٛلغ ٚجٌطكش٠حش جٌّخطٍفس .
أ -4ضّى ٓ١جٌؾجٌد ٌّؼشفس أُ٘ جٌّشحوً جٌؿٌٛٛ١ؾ١س جٌط ٟضٛجؾٙٙح جٌّشحس٠غ جٌٕٙذع١س ٚو١ف١س ج٠ؿحد جٌكٍٛي ٌٗ .
أ -5ضّى ٓ١جٌطحٌد ِٓ ِؼشفس ؾٌٛٛ١ؾ١س جٌّشحس٠غ جٌّخطٍفس ِٕٙح جألٔفحق ٚجٌطشق جٌغش٠ؼس ٚعىه جٌكذ٠ذ ٚجٌؿغٛسٚجٌغذٚد
ٚجٌخضجٔحش جٌّحت١س.
أ -6ضّىٓ جٌطحٌد ِٓ ِؼشفس ضأغ١شجٌطشجو١د جٌؿٌٛٛ١ؾ١س ٚجٌظٛج٘شجٌؿٌٛٛ١ؾ١س (ِٓ ذشجوٚ ٓ١صالصي ٚقشوحش أسػ١س)
ٚجٌطٕرٛء ذّٙحٚ ،جػذجد جٌذسجعحش جٌخحطس ف ٟضظحِ ُ١جألذٕ١س ٚجٌّشحس٠غ جٌّخطٍفس.
خ – جأل٘ذجف جٌّٙحسجض١س جٌخحطس ذحيذشٔحِؽ
خ -1جٌّٕحلشس ٚجٌكٛجسػٓ ؽش٠ك ضشؿ١غ جٌطالخ ػٍ ٝجٔطحؼ ػذد ور١ش ِٓ جألفىحس قٛي ق ػ١س ِح أِ ٚشىٍس ِح ضطشـ
أغٕحء جٌّكحػشز
ً
خ -2جٌطؼٍُ جٌزجض ٟػٓ ؽش٠ك ضؼٍ ُ١جٌطحٌد ٔفغٗ ذٕفغٗ قغد لذسجضٗ جٌخحطس ِٚغط٠ٛحضٗ جٌّؼشف١س ٚجٌؼمٍ١س ِغطؿ١رح ٌٌّٗٛ١
ٚج٘طّحِحضٗ ذّح ٠كمك ضّٕ١س لذسجضٗ ٚضىحٍِٙح
خ -3جٌطؼٍُ جٌطؼح ٟٔٚػٓ ؽش٠ك جٌؼًّ ذشىً ؾّحػٚ ٟخٍك ؾ ٛجٌّٕحفغس ذ ٓ١جاللشجْ.

ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
ِكحػشجش ٔظش٠س ،جٌّٕحلشس ٚجٌكٛجس ،جٌؼظف جٌزٕ٘ٚ ،ٟعحتً ج٠ؼحـّٔ ,حرؼ ػ١ٕ١س ,ػشع ِمحؽغ فذ٠ٛ٠س ٌٍظٛج٘ش
جٌؿٌٛٛ١ؾ١س ,جألِػٍس ٚجٌّغحتً جٌّغطخذِس ٌطكم١ك جأل٘ذجف.

ؽشجتك جٌطمُ١١
أعثٍس ِٕٚحلشحش شف١ٙس أغٕحء جٌّكحػشز ،جِطكحٔحش ١ِٛ٠س  ،جِطكحٔحش ِفحؾثس ،جِطكحٔحش ِٛغمس ،جِطكحٔحش فظٍ١س ،جِطكحٔحش
ٔٙحت١س ، ،جػذجد ضمحس٠ش ذحٌّٛػٛع ٚ ٚجؾرحش ذ١ط١س.

ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س .
ؼ -1جٌطؼٍُ جٌطؼحٟٔٚ
ؼ -2جٌطؼٍُ جٌطٕحفغٟ
ؼ -3ل١حدز جٌّؿّٛػس فِ ٟؿحي جٌؼًّ
ؼ -4أعحٌ١د جضخحر جٌمشجس
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ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 -1ضٛظ١ف لحذٍ١س جٌطذس٠غٚ ٟخرشضٗ ف ٟج٠ظحي جٌّحدز جٌؼٍّ١س ٌٍطحٌد
 -2ضىٍ١ف جٌطالخ ذاػذجد ضمحس٠ش ػٓ ِحدز ِؼٕ١س ٚذزٌه ٠طُ ضكف١ض جٌطالخ ػٍ ٝضؼٍُ جٌّرحدب جأل١ٌٚس ٌٍركع جٌؼٍّٟ
 -3ضىٍ١ف جٌطالخ ذاػذجد ٚسعُ خشجتؾ ؽرٛغشجف١س ٚؾٌٛٛ١ؾ١س ٚؾٛ١ضىٓ٠ى١س ذأٔفغ ُٙذؼذ ل١حَ جٌّذسط ذششـ ذغ١ؾ ػٓ
ؽش٠مس ئؾشجء٘حٚ ،ذزٌه ضطحـ ٌٍطحٌد فشطس جٌطؼٍُ ذٕفغٗ.
 -4جػطّحد ِرذأ جٌغفشجش جٌؼٍّ١س ٌٍطٍرس ٌُ ؤعغحش  َٚشحس٠غ ؾٌٛٛ١ؾ١س ٕ٘ٚذع١س ِخطٍفس ق١ع ضغحُ٘ ٘زٖ جٌغفشجش ف ٟضٛع١غ
ِذجسن جٌطحٌد ٚجٌطؼشف ػٍ ٝقمً جٌؼًّ.

ؽشجتك جٌطمُ١١
أعثٍس ِٕٚحلشحش شف١ٙس أغٕحء جٌّكحػشجشٚ ،جؾرحش ذ١ط١س ٚجػذجد ضمحس٠ش ذحٌّٛػٛع

د -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس (جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.)ٟ
د -1ص٠حدز جٌطٛجطً ذ ٓ١جألفشجد ٚضط٠ٛش سٚـ جٌخٍك ٚجالذذجع  ٚضّٕ١س سٚـ جٌطٕحفظ جٌشش٠ف جألِش جٌز٠ ٞغ ُٙفٟ
ذٕحء ِؿطّغ جٌطؼٍُ
د -2ضّٕ١س جٌؿٛجٔد جٌٛؾذجٔ١س جٌّطؼذدز وكد جالعططالع ٚجالضؿحٖ جال٠ؿحذٔ ٟك ٛجٌطؼٍُ ٚجٌم ُ١جالؾطّحػ١س ٚجالعطمالٌ١س
ف ٟجٌطؼٍُ ٚجٌػمس ذحٌٕفظ
ِشىً
ز
د -3ضّٕ١س جٌؿٛجٔد جٌّٙحس٠س ٌذ ٜجٌطالخ ٚضؼٍُ ضكذ٠ذ جال٠ٌٛٚحش جٌظك١كس ألٞ
د -4ضّٕ١س ضمذ٠ش جٌؼًّ ٚضكًّ جٌّغإٌ١س ٚجالٌطضجَ ٚجقطشجَ جٌٛلص ٚجٌضِٓ ف ٟجٔؿحص ٚضٕف١ز جألػّحي

ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 -1ضٛظ١ف لحذٍ١س جٌطذس٠غٚ ٟخرشضٗ ف ٟج٠ظحي جٌّحدز جٌؼٍّ١س ٌٍطحٌد
 -2ضىٍ١ف جٌطالخ ذاػذجد ضمحس٠ش ػٓ ِحدز ِؼٕ١س ٚذزٌه ٠طُ ضكف١ض جٌؾ الخ ػٍ ٝضؼٍُ جٌّرحدب جأل١ٌٚس ٌٍركع جٌؼٍّٟ
 -3ضىٍ١ف جٌطالخ ذاػذجد ٚسعُ خشجتؾ ؽرٛغشجف١س ٚؾٌٛٛ١ؾ١س ٚؾٛ١ضىٕ١ى١س ذأٔفغ ُٙذؼذ ل١حَ جٌّذسط ذششـ ذغ١ؾ ػٓ
ؽش٠مس ئؾشجء٘حٚ ،ذزٌه ضطحـ ٌٍطحٌد فشطس جٌطؼٍُ ذٕفغٗ.
 -4جػطّحد ِرذأ جٌغفشجش جٌؼٍّ١س ٌٍطٍرس ٌُ ؤعغحش  َٚشحس٠غ ؾٌٛٛ١ؾ١س ٕ٘ ٚذع١س ِخطٍفس ق١ع ضغحُ٘ ٘زٖ جٌغفشجش ف ٟضٛع١غ
ِذجسن جٌطحٌد ٚجٌطؼشف ػٍ ٝقمً جٌؼًّ.

ؽشجتك جٌطمُ١١
ِٕحلشحش شف١ٙس أغٕحء جٌّكحػشجشٚ ،جؾرحش ذ١ط١س ٚجػذجد ضمحس٠ش ذحٌّٛػٛع

.11ذٕ١س جٌرشٔحِؽ
جٌّشقٍس جٌذسجع١س

سِض جٌّمشس أ ٚجٌّغحق

جعُ جٌّمشس أ ٚجٌّغحق

جٌغحػحش جٌّؼطّذز
ٔظشٞ
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ػٍّٟ

-

2

Engineering Geology (2)

ٌٝٚجال

B.E 1210

س جٌّمشس١ٕذ.12
مس٠ؽش
ُ١١جٌطم

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ؽش

Q&A Lecturing,

discussion and
H.W

Q&A,

Lecturing,
discussion
H.W

Q&A, H.W, Lecturing,
quiz and discussion and
exam
Q&A, H.W, Lecturing,
and quiz discussion and
H.W

Q&A, H.W Lecturing,

discussion and
H.W

Q&A, H.W, Lecturing,
quiz and discussion and
H.W
exam

ٚ أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

Physical and
engineering properties
of rocks
Surface water and river
geologic work &
Ground water
Site investigations &
Geophysical
Techniques
Geologic of Tunnels,
Highways, Railways,
Bridges, Dams &
Reservoirs
Geological problems
related to civil
engineering
Effects of geological
structures on
engineering projects
and other phenomena:
Volcanoes,
earthquakes, land
movements etc.

ٍُِخشؾحش جٌطؼ
ذسٍٛجٌّط

جٌغحػحش

عٛجألعر

4

1-2

Identify associated
geologic structures

8

3-5

Its importance in
preliminary
investigations

6

6-8

The main geologic
structures for each
case

4

10-11

Importance &
problems of geologic
structures in
engineering projects
Hazards of some
phenomena & their
importance in Civil
Engineering

2

12-13

6

13-15

By the end of the
course students
should be able to:
properties of rocks
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.13جٌطخط١ؾ ٌٍططٛس جٌشخظٟ
لغرض تشويق الطلبة بادلقرر بشكل اكرب  ,نأمل ادخال ساعة عملي واحدة اسبوعيا للتعرف على وسائل ايضاح وفيديوات الىم
الرتكيب والظواىر اجليولوجية اليت ذلا تأثري على ادلشاريع اذلندسية وزيارة ادلشاريع ذات العالقة.
ِ.14ؼ١حس جٌمرٛي (ٚػغ جألٔظّس جٌّطؼٍمس ذحالٌطكحق ذحٌىٍ١س أ ٚجٌّؼٙذ)
يف بلدنا ادلعيار االساسي للقبول ىو الدرجة احلاصل عليها يف االعدادية (البكالوريا)
رمبا ميكن اجراء مقابلة شخصية للطالب والتعرف منو مدى رغبتو باالختصاص

 .15أُ٘ ِظحدس جٌّؼٍِٛحش ػٓ جٌرشٔحِؽ
1. Karim, H. H. (2016). Fundamentals of Engineering Geology. Building & Construction Eng. Dep., University of
Technology.
2. Price, D. G. (2009). Engineering Geology Principles and Practice. Springer-Verlag, 450P.
3. Bell, F.G. (2007). Engineering Geology. 2nd edition. Elsevier Ltd., 581 P.
4. Mclean, A.C. and C. D .Gribble, C.D. (2005).Geology for Civil Engineers. 2nd ed. E&FN Spon.
5. Derringh, E. (1998).Computational Engineering Geology. Prentice Hall.
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ًَىرج وصف انًقرر ( يبادٌء انهُذست انًذَُت )

وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض
.3جعُ  /سِض جٌّمشس

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

ِرحدٜء ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش
B.E. 1213 Civil Eng. Fundamental
جٌّكحػشز

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جٌػحٔ / ٟجالٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

30

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

27/2/2017

.8أ٘ذجف جٌّمشس
التعرف على مباديء الهندسة المدنية بكافة فروعها االنشائية ،بناء ،طرق وجسور ،صحية ،مياه ،وجيوماتك
To understand the principles of civil engineering in all branches; structural, building, roads and bridges,
sanitary, water and geomatics
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ِ .10خشؼجش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
أ -1التعرف على علم االحصاء الحديث المرتبط بالطرق العلميو التي تخص جمع وتنظيم وتلخيص وعرض وتحليل البيانات من االستدالل التخاذ القرارات
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
خ  -جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
خ – 1ف ُٙجعحع١حش جٌٕٙذعس جٌّذٔ١س
خ– 2
خ– 3
خ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ جٌّكحػشز ,جٌّٕحلشس ٚ ,جٌٛجؾد جٌر١طٟ

ؽشجتك جٌطم ُ١١جٌٛجؾرحش جٌر١ط١س ,جالِطكحٔحش جالعرٛػ١س ٚجالِطكحٔحش جٌفظٍ١س

ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ-1
ؼ-2
ؼ-3
ؼ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ

ؽشجتك جٌطمُ١١
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د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د-1
د-2
د-3
د-4
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س جٌّمشس١ٕ ذ.11
مس٠ؽش
ُ١١جٌطم

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ؽش

ٚ أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

ٍُِخشؼجش جٌطؼ
ذسٍٛجٌّط

جٌغحػحش

عٛجألعر

understand basic
definitions of structural
engineering, types of
structural supports,
structural elements,
slabs, design of
structures

6

1-3

Understanding the
transportation system,
bridges, types of
pavement, traffic
engineering

6

4-6

Epidemiology, water
pollution, water quality
standards, population
estimates

4

7-8

Understanding the
surface and
groundwater,
components of
hydrologic cycle,
definition of dams and
reservoirs, types of
dams, forces on dams
Understanding the
geomatics, disciplines
of geomatics,
introducing remote
sensing, Global
positioning system,
GIS, contours lines
recognizing of
construction materials,
recognizing the
admixtures, knowing
about the steel
reinforcement, knowing
about the molds

6

9-11

4

12-13

4

14-15

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A,
H.W
quiz and
exam

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W
quiz and
exam
Q&A,
H.W,
quiz and
exam
Q&A,
H.W,
and quiz

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W
quiz and
exam

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion and
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

Principles of structural
engineering,

Principles of highway and
bridges engineering

Principles of sanitary and
environmental
engineering

Lecturing,
discussion and
H.W
Principles of water
resources engineering

Principles of geomatics
engineering

Principles of building
materials

س١س جٌطكط١ٕ جٌر.12
ذسٍٛـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّط1
)س (جٌّظحدس١غ١ـ جٌّشجؾغ جٌشت2
5.
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Water resources engineering. Kharagpur, 2008
Fundamentals of Structural Engineering, Connor,
Jerome J., Faraji, Susan, 2013
6. Many websites related to the various disciplines of
civil engineering

حٙ ذٝطٛ٠ ٟجٌّشجؾغ جٌطٚ جـ جٌهضد
) ...., ش٠ جٌطمحس, س١ٍّ( جٌّؿالش جٌؼ
ص١ٔجلغ جالٔطشِٛ ,س١ٔٚخ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش
....

ٟش جٌّمشس جٌذسجع٠ٛ خطس ضط.13
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ًَىرج وصف انًقرر ( انكًُُاء )
وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

B.E. 1205 Chemistry

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌّكحػشز ٚجٌّٕحلشس

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جٌػحٔ / ٟجالٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

45

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

20/2/2017

.8أ٘ذجف جٌّمشس
دسجعس جٌطشو١د جٌى١ّ١حتٚٚ ٟجالٚجطش جٌى١ّ١حت١س جٌشجذطس ذ ٓ١جٌزسجش ٚجٌؿض٠حش ٚجٌّشورحش ٚوزٌه دسجعس خٛجص جٌّٛجد
ٚضشض١د جٌؿذٚي جٌذٚسٚ ٞقغحخ جٌّٛالٌ١س ٚجٌّٛالس٠س ٌٍّخطٍف جٌّشورحش ٌى ٟضغحػذ جٌطحٌد ػٍ ٝف ُٙجٚعغ ٌٍى١ّ١حء فٟ
جٌططر١محش جٌٕٙذع١س ذحالػحفس جٌ ٝجّ٘ ٗ١دسجعس جٌطشجو١د جٌى١ّ١حت١س ف ٟجٌططر١محش جٌّشضرطس ف ٟجٌطخظظحش رجش جٌؼاللس
ٌّٛجد ِٚمشسجش جٌطحٌد ف ٟجٌمغُ
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ِ.10خشؼجش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
أ -1جٌطؼشف ػٍ ٝػٍُ جٌى١ّ١حء ف ٟجٌطشو١د جٌى١ّ١حتٚ ٟجالٚجطش جٌى١ّ١حت١س جٌشجذطس ذ ٓ١جٌزسجش ٚجٌؿض٠حش ٚجٌّشورحش
أ -2دسجعس خٛجص جٌّٛجد ٚضشض١د جٌؿذٚي جٌذٚسٞ
أ -3قغحخ جٌّٛالٌ١س ٚجٌّٛالس٠س ٌّخطٍف جٌّشورحش
أ -4جٌطشق جٌؼٍّ١س جٌط ٟضخذَ جٌطحٌد ف ٟدسجعطٗ جٌّغطمرٍ ٗ١ف ٟوٍ١حش جٌٕٙذعس ٚسفغ ِغط ٜٛجٌف ُٙف٘ ٟزٖ جٌّٛجػ١غ
ٚجٌّٛجػ١غ جالخش ٜرجش جٌؼاللس جٌّشضرطس ٔظش٠ح ٚػٍّ١ح ف ٟذطفشػحش ػٍ َٛجٌى١ّ١حء.

أ-5
أ-6
خ  -جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
خ – 1جٌمذسز ػٍ ٝف ُٙجٌطشجو١د جٌى١ّ١حت١س ٚقغد ِمحد٠ش٘ح
خ – 2ضؼ ٓ١١ل ُ١جالٚجطش جٌى١ّ١حت١س ٚجٔٛجػٙح
خ – 3قغحخ جٌخٛجص جٌى١ّ١حت١س ٚضظٕف١فحضٙح
خ -4جوطغد ِؼشفس ذحٌؿذٚي جٌذٚسٚ ٞو١ف١س ضٛص٠ؼٗ
خ -5لرحط ل ُ١جٌّٛالٌ١س ٚجٌّٛالس٠س ٌٍّٛجد ٚجٌّشورحش
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ:
جٌّكحػشز ,جٌّٕحلشس ٚ ,جٌٛجؾد جٌر١طٟ
ؽشجتك جٌطمُ١١
جٌٛجؾرحش جٌر١طٚ ٟجالِطكحٔحش جالعرٛػ١س ٚجالِطكحٔحش جٌفظٍ١س
ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1جػذجد جٌطحٌد ٚضأٌ٘ ٍٗ١ذسجعس جٌططر١محش جٌٕٙذع١س ٌؼٍ َٛجٌى١ّ١حء
ؼ -2سفغ ِغط ٜٛجالدجء جٌفىشٌٍ ٞطحٌد ف ٟضطر١محش جٌى١ّ١حء ٚجعحع١حضٙح
ؼ-3
ؼ-4
د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د -1ضط٠ٛش ٚضّٕ١س ِٙحسجش جٌطحٌد ػٍ ٝضٛع١غ فىشٖ ٚخ١حٌٗ جٌؼٌٍّ ٟطمرً جٌططر١محش جٌٕٙذع١س ٌؼٍ َ ٛجٌى١ّ١حء
د -2ضّٕ١س ِٙحسجش جٌطحٌد ػٍ ٝجالذذجع ف ٟضخظظٗ جٌؼحَ ٚجٌذل١ك ذحٌّؿحالجش رجش جٌؼاللس
د-3
د-4
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س جٌّمشس١ٕ ذ.6
ُ١١مس جٌطم٠ؽش

Q&A
Q&A,
H.W, quiz

مس٠ؽش
ُ١ٍجٌطؼ
Lecturing,
discussion
and H.W
Lecturing,
discussion
and H.W

Q&A, H.W

Lecturing,
discussion
and H.W

Q&A,
H.W, and
exam
Q&A, H.W

Lecturing,
discussion
and H.W

Q&A, H.W

Lecturing,
discussion
and H.W
Lecturing,
discussion
and H.W

Q&A,
H.W,quiz,
exam

Lecturing,
discussion
and H.W

ٚ أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

ذسٍِٛخشؾحش جٌطؼٍُ جٌّط

Dalton Atomic
Concept

Periodic Table
Properties of
Elements

3

1

3

2-4

3

5

6

6-7

Calculate the
concentration of
solutions in different
types.
Describe the periodic
table and its divisions

3

8

6

9-10

Describe the properties of
elements and how to
measure them.

9

11-13

Describe the atomic
structure, and how to define
it.
Understand the chemical
bonds, different among
them, and to calculate
strength of it.

Chemical
Bonds

Concentration
of Solutions

عٛجألعر

By the end of the course
students should be able
to:

Atomic
Structure

The Mole
Concept

جٌغحػحش

Understand the Dalton
atomic theory and its
applications.
Understand how

calculate the mole of
atom and compounds

س١س جٌطكط١ٕجٌر12
Fundamentals of Chemistry by Romain Elsair
Essentials of Chemistry by Peter Dybdahl
Hede , Søren Prip Beier

ذسٍٛـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّط1
)س (جٌّظحدس١غ١ـ جٌّشجؾغ جٌشت2
حٙ ذٝطٛ٠ ٟجٌّشجؾغ جٌطٚ جـ جٌىطد
) ...., ش٠ جٌطمحس, س١ٍّ( جٌّؿالش جٌؼ

http://bookboon.com/en/chemistry-ebook

ص١ٔجلغ جالٔطشِٛ ,س١ٔٚخ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش
....

ٟش جٌّمشس جٌذسجع٠ٛخطس ضط.13
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ًَىرج وصف انًقرر ( حقىق االَساٌ )
وصف انًقرر
يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛
.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

ٚصجسز جٌطؼٍ ُ١جٌؼحٌٚ ٟجٌركع جٌؼٍّٟ
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

قمٛق جالٔغحْ B.E. 1103 Human Rights

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

دٚجَ ضحَ

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جٌػحٔ / ٟجألٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ
.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

2عحػس  /جعرٛع
2017

شرحؽ

.8أ٘ذجف جٌّمشس
 – 1اشاعة ثقافة حقوق االنسان بني الطلبة واالىتمام حبقوق االخرين وتعزيز ثقافة السالم القائمة على العدل واحرتام حقوق
االنسان
 – 2تعزيز وعي االفراد حبقوقهم مبا يساعد على دتكينهم من حتويل مبادئ حقوق االنسان اىل حقيقة اجتماعية وثقافية واقتصادية
وسياسية .
الكرامة واحلرية وادلساواة والعدل
 – 3تنمية وازدىار الشخصية االنسانية بأبعادىا الوجدانية والفكرية واالجتماعية واحساسها ب
االجتماعي .
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ِ .7خشؾحش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
أ -1جػذجد خش٠ؿ٠ ٓ١طّ١ض ْٚذّؼشفس ذكمٛق جالٔغحْ ٚط١حٔس ٘زٖ جٌكمٛق
ػً
أ -2جقطشجَ قمٛق جالخشٚ ٓ٠ػذَ جٌطؼذ ٞػٍٙ١ح ذّح ٠ؼّٓ ِؿطّغ جف
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
خ  -جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
خ – 1جٌّٕحلشس ٚجٌكٛجس
خ – 2جٌؼظف جٌزٕ٘ ٟػٓ ؽش٠ك ضشؿ١غ جٌطحٌد ػٍ ٝجٔطحؼ ػذد ور١ش ِٓ جالفىحس قٛي لؼ١س ِح ضطشـ
جغٕحء جٌّكحػشز
خ- 3
خ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
ِكحػشجش ٔظش٠س  ,جٌّٕحلشس ٚجٌكٛجس
ؽشجتك جٌطمُ١١
جِطكحٔحش ١ِٛ٠س  ,جِطكحٔحش ِٛغمس  ,جعثٍس ِٕٚحلشس جغٕحء جٌّكحػشز  ,جِطكحٔحش ٔٙحت١س
ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1جٌطؼٍُ جٌطؼحٟٔٚ
ؼ -2جعحٌ١د جضخحر جٌمشجس
ؼ-3
ؼ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
ضىٍ١ف جٌطالخ ذاػذجد ضمحس٠ش ػٓ ِحدز ِؼٕ١س ٚذزٌه ٠طُ ضكف١ض جٌطالخ ػٍ ٝضؼٍُ جٌّرحدب جال١ٌٚس ٌٍركع
جٌؼٍّٟ
ؽشجتك جٌطمُ١١
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جِطكحٔحش ١ِٛ٠س  ,جِطكحٔحش ِٛغمس  ,جعثٍس ِٕٚحلشس جغٕحء جٌّكحػشز  ,جِطكحٔحش ٔٙحت١س

د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّصػٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د -1ضّٕ١س جٌؿٛجٔد جٌٛؾذجٔ١س وكد جالعططالع ٚجالضؿحٖ جال٠ؿحذٔ ٟك ٛجٌطؼٍُ
د -2جقطشجَ قمٛق جالفشجد ِّح ٠غ ُٙذّؿطّغ ٚجػٟ
د-3ضّٕ١س ضمذ٠ش جٌكك ٚضكًّ جٌّغإ١ٌٚس ٚجالٌطضجَ
د-4
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 .8ذٕ١س جٌّمشس
جألعرٛع

جٌغحػحش

3

6

4

8

3

6

3

6

1

2

ِخشؾحش جٌطؼٍُ
جٌّطٍٛذس
وّح ِر ٓ١ف ٟجٌفمشز 10

جعُ جٌٛقذز  /أٚ
جٌّٛػٛع

ؽش٠مس جٌطؼٍُ١

ِ - 1ف َٛٙجٌكك ٚجالٔغحْ ِكحػشجش
ٚج٘ذجف ٚخظحتض
ٔظش٠س ,
قمٛق جالٔغحْ ِٚفِٗٛٙ
جٌّٕحلشس
ف ٟجٌكؼحسجش جٌمذّ٠س
ٚجٌكٛجس ,
ٚجالد٠حْ جٌغّح٠ٚس
جٌؼظف
جٌزٕٟ٘

ؽش٠مس جٌطمُ١١
جِطكحٔحش
١ِٛ٠س ,
جِطكحٔحش
ِٛغمس  ,جعثٍس
ِٕٚحلشس جغٕحء
جٌّكحػشز ,
جِطكحٔحش
ٔٙحت١س

ِ - 2ظحدس قمٛق
جالٔغحْ ف ٟجٌؼشجق
جٌكمٛق جٌّذٔ١س ٚجٌكمٛق
جٌغ١حع١س
 – 3جٌكمٛق جاللطظحد٠س ,
جٌكمٛق جالؾطّحػ١س
 – 4جٌكمٛق جٌػمحف١س ,
جٌكش٠حش جٌفشد٠س
ٚعحتً قّح٠س قمٛق
جالٔغحْ

 .9جٌرٕ١س جٌطكط١س
1ـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّطٍٛذس

احملاضرات النظرية

2ـ جٌّشجؾغ جٌشت١غ١س (جٌّظحدس)

كتاب حقوق االنسان

جـ جٌىطد ٚجٌّشجؾغ جٌطٛ٠ ٟط ٝذٙح
( جٌّؿالش جٌؼٍّ١س  ,جٌطمحس٠ش ) ....,

ادلواثيق اخلاصة حبقوق االنسان

خ ـ جٌّشجؾغ جالٌىطش١ٔٚسِٛ ,جلغ جالٔطشٔ١ص
....

 .10خطس ضط٠ٛش جٌّمشس جٌذسجعٟ
جدخحي ِٛجػ١غ خحطس ذٛعحتً قّح٠س قمٛق جالٔغحْ ٚجٌّطّػٍس ذحٌٛعحتً جٌمحٔ١ٔٛس ٚجٌٛعحتً جٌمؼحت١س .
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ًَىرج وصف انًقرر ( انهغت اإلَكهُزَت )
وصف انًقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف
البرنامج.؛

.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍُ / ٞجٌّشوض

جٌؿحِؼس جٌطىٌٕٛٛؾ١س
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

اللغو االنكليزيو language

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

جٌّكحػشز

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جٌػحٔ / ٟجالٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ

22

.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

25/2/2017

B.E 1107 English

.8أ٘ذجف جٌُ لشس
يهدف المقرر على التركيز على تطوير مهارات القواعد ،الكتابو ،اللفظ للغو االنكليزيو عند الطالب
This course mainly focuses on improving grammar, writing, and pronunciation skills for students.
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ِ.10خشؼجش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ -جأل٘ذجف جٌّؼشف١س
أ 1التركيز على تطوير مهارات القواعد ،الكتابو ،اللفظ للغو االنكليزيو عند الطالب
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
خ  -جأل٘ذجف جٌّٙحسجش٠س جٌخحطس ذحيِمشس.
سو١ض ػٍٝ
خ – 1جٌمذسز ػٍ ٝضى ٓ٠ٛجٌؿًّ جٌّؼمذٖ  ٚسذطٙح  ٚضط٠ٛش ِٙحسجش جٌىطحذٗ ِٓ خالي جٌص
لٛجػذ جٌٍغٗ
خٚ – 2طف جٌكمحتك جٌؼٍّ ٚ ٗ١جالشىحي (وّػحي )Bar Chart
خ – 3ضؼش٠ف جٌطحٌد ػٍ ٝجٌّظطٍكحش جٌٕٙذع ٗ١ذحٌٍغٗ جالٔىٍ١ضٗ٠
خ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ جٌّكحػشز ,جٌّٕحلشس ٚ ,جٌٛجؾد جٌر١طٟ

ؽشجتك جٌطم ُ١١جٌٛجؾرحش جٌر١ط١س ,جالِصقحٔحش جالعرٛػ١س ٚجالِطكحٔحش جٌفظٍ١س

ؼ -جأل٘ذجف جٌٛؾذجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ-1
ؼ-2
ؼ-3
ؼ-4
ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ

ؽشجتك جٌطمُ١١
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د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.) ٟ
د-1
د-2
د-3
د-4

انصفحت 83

س جٌّمشس١ٕ ذ.11
مس٠ؽش
ُ١١جٌطم

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ؽش

ٚ أ/ قذزٌٛجعُ ج
عٛػٌّٛج

ٍُِخشؾحش جٌطؼ
ذسٍٛجٌّط

جٌغحػحش

عٛجألعر

2

1

2

2

2

3

Unit five: grammar

Identify the types of
sentences and
pronouns, Use Articles,
demonstrative
pronouns, and
prepositions correctly.
define some
Engineering terms
Build affirmative and
negative statements,
learn how describe
things and some
Engineering terms
Use conjunction “so”
and additional
Engineering terms

6

4-6

Unit six and seven:
grammar and writing

Build simple present
statements
and
questions.
Describe
Facts and Figures (Bar
Charts)

6

7-9

Unit eight and nine:
grammar and writing

Describe Facts and
Figures (Pie Charts),
use count and noncount nouns.

4

10-11

Unit ten: grammar and
writing

Describe Facts and
Figures (Tables) and
learn some engineering
terms.

By the end of the
course students
should be able to:

Q&A

Lecturing

Q&A,
H.W

Lecturing

Unit one and two:
grammar and
pronunciation

Unit three and four:
grammar and description

Q&A,
H.W,
and quiz
Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

Q&A,
H.W,
quiz and
exam

Lecturing,
discussion and
H.W

Lecturing,
discussion and
H.W

س١س جٌطكط١ٕ جٌر.12
ذسٍٛـ جٌىطد جٌّمشسز جٌّط1



New Headway Plus, digital edition (John and
Liz Soars) beginner student’s book
New Headway Plus, digital edition (John and
Liz Soars) beginner workbook without key

)س (جٌّظحدس١غ١ـ جٌّشجؾغ جٌشت2

حٙ ذٝطٛ٠ ٟجٌّشجؾغ جٌطٚ جـ جٌىطد
) ...., ش٠ جٌطمحس, س١ٍّ( جٌّؿالش جٌؼ

84 انصفحت

ص١ٔجلغ جالٔطشِٛ ,س١ٔٚخ ـ جٌُ سجؾغ جالٌىطش
....

ٟش جٌّمشس جٌذسجع٠ٛ خطس ضط.13
This subject was changed to one course instead of full year

85 انصفحت

ًَىرج وصف انًقرر ( انىرش ) 2
وصف انًقرر
يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وخمرجا ت التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛
.1جٌّإعغس جٌطؼٍ١ّ١س
.2جٌمغُ جيػٍّ / ٟجٌّشوض

ٚصجسز جٌطؼٍ ُ١جٌؼحٌٚ ٟجٌركع جٌؼٍّٟ
لغُ ٕ٘ذعس جٌرٕحء ٚجالٔشحءجش

.3جعُ  /سِض جٌّمشس

جٌٛسػ B.E. 1105 Workshops 2 2

.4أشىحي جٌكؼٛس جٌّطحقس

دٚجَ ضحَ

.5جٌفظً  /جٌغٕس

جٌػحٔ / ٟجألٌٝٚ

.6ػذد جٌغحػحش جٌذسجع١س (جٌىٍ)ٟ
.7ضحس٠خ ئػذجد ٘زج جٌٛطف

 4عحػس  /جعرٛع
2018شدجؽ

 .8أ٘ذجف جٌّمشس
الهندسًوطرق
ة
ه  -تعرٌف الطالب أساسٌات فن السمكرة وافراد السطوح ومهارة استخدام العدد وتصنٌع وتركٌب االشكال
القٌاس والتقٌٌس
و  -تعرٌف الطالب أساسٌات فن الحدادة والتشكٌل البارد والساخن للمعادن وطرٌقة تصلٌدها ومهار التعامل مع العدد
الٌدوٌة ومكائن التشكٌل وافران التسخٌن
ز  -تعرٌف الطالب أساسٌات فن البرادة والتشغٌل الٌدوي للمعادن بمساعدة العدد الٌدوٌة والكهربائٌة والمٌكانٌكٌة ومهار
التعامل معها وطرق القٌاس والتقٌٌس
ح  -تعرٌف الطالب أساسٌات فن اللحام وتركٌب وتجمٌع المعادن وأنواع مكائن اللحام ومهار التعامل معها وأنواع اللحام
وطرق القٌاس والتقٌٌس
ط  -تعرٌف الطالب أساسٌات فن النجارة وتشغٌل االخشاب بمساعدة العدد الٌدوٌة والكهربائٌة والمٌكانٌكٌة ومهار التعامل
معها وطرق القٌاس والتقٌٌس
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ِ.10خشؼجش جيِمشس ٚؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١

أ-ادلعرفة والفهم
عال من المعرفة واإلبداع التكنولوجً
 .4إعداد مهندسٌن تطبٌقٌٌن فً مجال العلوم الهندسٌة ٌتمٌزون
بمستو ٍ
ٍ
وبما ٌتالءم مع المعاٌٌر الرصٌنة المعتمدة عالمٌا ً فً ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً للبرامج الهندسٌة
المناظرة مع االلتزام بأخالقٌات المهنة الهندسٌة.
 .5تمكٌن الطالب لمعرفة وفهم انظمة العمل ومخاطرةوالعوامل المحٌطة به.
 .6تمكٌن الطالب لمعرفة وفهم بعضالمبادئ النظرٌة فً الحرف الٌدوٌة والمقاٌٌس
ب -ادلهارات اخلاصة باسم الوحدة /ادلساق أو ادلوضوع
 .5المناقشة والحوار
 .6العصف الذهنً عن طرٌق تشجٌع الطالب على انتاج عدد كبٌر من األفكار حول قضٌة ما أو مشكلة ما تطرح
أثناء العمل
 .7التعلم الذاتً عن طرٌق تعلٌم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته الخاصة ومستوٌاته المعرفٌة والعقلٌة مستجٌبا ً
لمٌوله واهتماماته بما ٌحقق تنمٌة قدراته وتكاملها
 .8التعلم التعاونً عن طرٌق العمل بشكل جماعً

ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ جٌّكحػشز ,جٌّٕحلشس ٚ ,جٌٛجؾد جٌر١طٟ
حماضرات نظرية قصرية ,ادلناقشة واحلوار ,العصف الذىنيي وتطبيقات عملية لتحقيق االىداف.

ؽشجتك جٌطم ُ١١جٌٛجؾرحش جٌر١ط١س ,جالِطكحٔحش جالعرٛػ١س ٚجالِطكحٔحش جٌفظٍ١س
تقييم مستمر اثناء العمل وتقييم ادلنتج النهائي مع اختبارات حتريريةسريعة وكتابة تقريران تطلب االمر
ج-مهارات التفكري
 .6قراءة البيانات وتطبقها عمليا
 .7أساليب اختاذ القرار
 .8حل ادلشكلة ادلتعلقة بطبيعة العمل
 .9التعلم التعاوين
 .10التعلم التنافسي

ؽشجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 - 3توظٌف قابلٌة التدرٌسً والمهندس والفنً وخبرته فً اٌصال المادة العلمٌة والعملٌة للطالب
 - 4تكلٌف الطالب بعمل تقرٌر بسٌط وبذلك ٌتم تحفٌز الطالب على تعلم المبادئ التطبٌقٌة فً مجال الهندسً.
تكليف الطالب بإجراء تنفيذللتمارين بأنفسهم بعد قيام الكادر التعليمي بشرح التمرين وبذلك تتاح للطالب فرصة االستنباط والحتليل واكتساب ادلهارة
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د  -جٌّٙحسجش جٌؼحِس ٚجٌّٕمٌٛس (جٌّٙحسجش جألخش ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌططٛس جٌشخظ.)ٟ
 - 9زٌادة التواصل بٌن األفراد ،األمر الذي ٌسهم فً بناء مجتمع التعلم
- 10تنمٌة الجوانب الوجدانٌة المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االٌجابً نحو التعلم والقٌم االجتماعٌة
واالستقاللٌة فً التعلم والثقة بالنفس
- 11تنمٌة الجوانب المهارٌة لدى الطالب
- 12تعلم تحدٌد االولوٌات الصحٌحة ألي مشكلة
- 13تنمٌة احترام الوقت والزمن فً انجاز وتنفٌذ األعمال
- 14تنمٌة روح التنافس الشرٌف بٌن مجموعات العمل سعٌا ً لجودة العمل والتمٌز والتنوع فً االداء
- 15تطوٌر روح الخلق واالبداع
المسؤولً وااللتزام
ة
تنمٌة تقدٌر العمل وتحمل
- 16
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-11بنية المقرر
ورشة المسكرة

3

4

-2
كما مذكور يف الفقرة 10

-3
-1
-2
-3
1
2
3
4
5

-

وتطبيقات عملية لتحقيق االىداف

2

4

-1

السالمة المهنٌة واهمٌتها فً ورش
السمكرة
مقدمة عنالسمكرة وادواتها ومراحل
السمكرة
تمرٌن التخطٌط والتحدٌد على االلواح
المعدنٌة
افراد االشكال الهندسٌة
انواع االفراد وطرق االفراد
تمرٌن افراد شكل هندسً على لوح
معدنً
تمرٌن افراد المخروط
تمرٌن افراد اسطوانات بقطع مائل
عملٌات التشكٌل بالدرفلة
الربط بدون استخدام وسٌط
امتحان تحرٌري فً التمارٌن العملٌة

حماضرات نظرية قصرية ,ادلناقشة واحلوار ,العصف الذىنيي

1

4

اسم الوحدة/ادلساق أو ادلوضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم
تقيم مستمر اثناء العمل مع اختبارات عملية وطريقة كتابة التقرير

االسبوع

الساعات

خمرجات
التعليم
ادلطلوبة

ورشة احلدادة
-1

كما مذكور يف الفقرة 10

االىداف

3

4

-1

S

-2
-3
-4
-5

تمرٌن تشكٌل الحدٌد الساخن بالمطرقة
الهوائٌة
ماكٌن الثنً
ة
تمرٌن تشكٌل دائرة على
الكهربائٌة
تمرٌن تشكٌل زخرفة على البارد وعلى
الحار
امتحان تحرٌري فً التمارٌن العملٌة

يقات عملية لتحقيق
حماضرات نظرية قصرية ,ادلناقشة واحلوار ,العصف الذىنيي وتطب

2

4

تقيم مستمر اثناء العمل مع اختبارات عملية وطريقة كتابة التقرير

1

4

-2
-3
-4
-5
-6
-1
-2
-3

السالمة المهنٌة واهمٌتها فً ورش
الحدادة
مقدمة عن اساسٌات الحدادة
تمرٌن تعدٌل قضبان حدٌدٌة
تمرٌن النجمة الثمانٌة
تمرٌن تشكٌل رقم ثمانٌة باإلنكلٌزي
تمرٌن تشكٌل رقم ستة باإلنكلٌزي
تمرٌن تشكٌل رقم خمسة باإلنكلٌزي
تمرٌن تشكٌل رقم تسعة باإلنكلٌزي
تمرٌن تشكٌل نموذج حدٌدي على شكل
دائرة
تمرٌن تشكٌل نموذج على شكل حرف

ورشة الربادة
كما مذكور يف الفقرة 10

لتحقيق االىداف

الذىنيي وتطبيقات عملية

ادلناقشة واحلوار ,العصف

حماضرات نظرية قصرية,
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التقرير

3

4

اختبارات عملية وطريقة كتابة

2

4

2
3
1
1
2

-

تقيم مستمر اثناء العمل مع

1

4

-1

السالمة المهنٌة واهمٌتها فً ورش
البرادة
مقدمة عن اساسٌات البرادة
تمرٌن حاملة أقالم“التهٌئة واالعداد"
تمرٌن حاملة االقالم االنهاء والتجمٌع
تمرٌن الماسكة
خة
تمرٌن الف

 - 3امتحان تحرٌري فً التمارٌن العملٌة
ورشة اللحام

كما مذكور يف الفقرة 10

 - 1تمرٌن ربط قطعتٌن باللحام
 - 2امتحان تحرٌري فً التمارٌن العملٌة

وتطبيقات عملية لتحقيق االىداف

3

4

-2

حماضرات نظرية قصرية ,ادلناقشة واحلوار ,العصف الذىنيي

2

4

-1

التقرير

1

4

-2
-3
-4

تقيم مستمر اثناء العمل مع اختبارات عملية وطريقة كتابة

-1

السالمة المهنٌة واهمٌتها فً ورش
اللحام
مقدمة عن اساسٌات اللحام
تمرٌن القوس الكهربائً
تمرٌن لحام خطوط مستقٌمة بحركة
دائرٌة (حلزونٌة)
تمرٌن لحام خطوط مستقٌمة بحركة
هاللٌة وطرق اللحام االخرى
تمرٌن لحام البناء

ورشة النجارة التدريبية

كما مذكور يف الفقرة 10

الذىنيي وتطبيقات عملية لتحقيق االىداف

3

4

-5

حماضرات نظرية قصرية ,ادلناقشة واحلوار ,العصف

2

4

-4

كتابة التقرير

1

4

تقيم مستمر اثناء العمل مع اختبارات عملية وطريقة

-3

 -12البنى التحتٌة
القراءة المطلوبة:
· النصوص
معدات ومكائن ومختبرات
· المواد التدرٌبٌة
· آخر
االحتٌاجات الخاصة (بما فً ذلك على سبٌل المثال
http://www.uotechnology.edu.iq/training/english/index.htm
ورش العمل والدورٌات وبرامج تكنولوجٌا
المعلومات والمواقع اإللكترونٌة)
الم رافق المجتمعٌة
تدرٌب صٌفً
(بما فً ذلك على سبٌل المثال
المحاضرات والتدرٌب ،الدراسات المٌدانٌة
-13القبول
(*)
المتطلبات األساسٌة
(*)
الحد األدنى لعدد الطالب
(*)
الحد األقصى لعدد الطالب
مالحظة )*( :ىذه الفقرة تتوقف على السياسات العلمية للقسم
محاضرات نظرٌة ومراجع

انصفحت 90

ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ) ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ( (
ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
ﻳﻭﻓﺭ ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﻳﺟﺎﺯﺍ ً ﻣﻘﺗﺿﻳﺎ ً ﻷﻫﻡ ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻭﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ
ﻣﺑﺭﻫﻧﺎ ً ﻋﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺻﻭﻯ ﻣﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ .ﻭﻻﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﻭﺻﻑ
ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ.؛
 .1ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

 .2ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  /ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
 .3ﺍﺳﻢ  /ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ

 .4ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
 .5ﺍﻟﻔﺼﻞ  /ﺍﻟﺴﻨﺔ

 .6ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻠﻲ(

 .7ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ
 .8ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻻﻧﺸﺎءﺍﺕ  /ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
ﺩﻭﺍﻡ ﺗﺎﻡ
2016-2017

 2ﺳﺎﻋﺔ  /ﺍﺳﺒﻮﻉ

ﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ  2017ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻠﺼﻒ ﺍﻻﻭﻝ

 – 1ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺿﻣﺎﻧﻪ ﻗﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ
ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ
 – 2ﺗﻌﺯﻳﺯ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺑﺎﻟﺣﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﻭﻣﻌﺭﻓﺔ ﻣﺯﺍﻳﺎ ﻭﻧﻘﺩ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺻﻌﻭﺑﺎﺕ
ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ .
 – 3ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻭﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺷﻛﺎﻝ .

1
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ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺃ -ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺃ -1ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺧﺮﻳﺠﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﺳﺲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻭﻣﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻲ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ .
ﺃ-2
ﺃ-3
ﺃ-4
ﺃ-5
ﺃ-6
ﺏ  -ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮﺭ.
ﺏ – 1ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺏ – 2ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺡ
ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ
ﺏ- 3
ﺏ-4
ﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ  ,ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ  ,ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺛﻘﺔ  ,ﺍﺳﺌﻠﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ  ,ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺝ -ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ
ﺝ -1ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ
ﺝ -2ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺝ-3
ﺝ-4
ﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ  ,ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺛﻘﺔ  ,ﺍﺳﺌﻠﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ  ,ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
2

ﺩ  -ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ) ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ (.
ﺩ -1ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻛﺤﺐ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺩ -2ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺩ-3
ﺩ-4
.11

ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  /ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ

ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

3

6

 – 1ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﻼﻡ

4

8

3

6

1

2

 – 2ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ
ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ
 – 3ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
ﻭﻧﻘﺪﻫﺎ
 – 4ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
 – 5ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ

6

3
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ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

1ـ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

اﶈﺎﺿﺮات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ

3

ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ,
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ,
ﺍﻟﻌﺼﻒ
ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ

ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﻳﻮﻣﻴﺔ ,
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﻣﻮﺛﻘﺔ  ,ﺍﺳﺌﻠﺔ
ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺛﻨﺎء
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ,
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

2ـ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ(

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮر ﳏﺪد

ﺍـ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ
) ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ,ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ( ....,

ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺏ ـ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ,ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
....

.13

ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ

ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰء ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻊ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .

4

ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ) ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ (
ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
ﻳﻭﻓﺭ ﻭﺻﻑ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﻳﺟﺎﺯﺍ ً ﻣﻘﺗﺿﻳﺎ ً ﻷﻫﻡ ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻭﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺗﺣﻘﻳﻘﻬﺎ
ﻣﺑﺭﻫﻧﺎ ً ﻋﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺩ ﺣﻘﻖ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺻﻭﻯ ﻣﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ .ﻭﻻﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﻭﺻﻑ
ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ.؛
 .1ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

 .2ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  /ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
 .3ﺍﺳﻢ  /ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ

 .4ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
 .5ﺍﻟﻔﺼﻞ  /ﺍﻟﺴﻨﺔ

 .6ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ )ﺍﻟﻜﻠﻲ(

 .7ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ
 .8ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻗﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻻﻧﺸﺎءﺍﺕ  /ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ
ﺩﻭﺍﻡ ﺗﺎﻡ
2016-2017

 2ﺳﺎﻋﺔ  /ﺍﺳﺒﻮﻉ
ﺷﺒﺎﻁ 2017

 – 1ﺍﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻭﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﺧﺭﻳﻥ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺳﻼﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻭﺍﺣﺗﺭﺍﻡ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ
 – 2ﺗﻌﺯﻳﺯ ﻭﻋﻲ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺑﺣﻘﻭﻗﻬﻡ ﺑﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﻳﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺣﻘﻳﻘﺔ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻳﺎﺳﻳﺔ .
 – 3ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺟﺩﺍﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﺣﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺭﺍﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺣﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .
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ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺃ -ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺃ -1ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺧﺮﻳﺠﻴﻦ ﻳﺘﻤﻴﺰﻭﻥ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺃ -2ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻓﻀﻞ
ﺃ-3
ﺃ-4
ﺃ-5
ﺃ-6

ﺏ  -ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮﺭ.
ﺏ – 1ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺏ – 2ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻄﺮﺡ
ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ
ﺏ- 3
ﺏ-4
ﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ  ,ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ

ﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ  ,ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺛﻘﺔ  ,ﺍﺳﺌﻠﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ  ,ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺝ -ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ
ﺝ -1ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ
ﺝ -2ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺝ-3
ﺝ-4
ﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻁﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ  ,ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺛﻘﺔ  ,ﺍﺳﺌﻠﺔ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ  ,ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
2

ﺩ  -ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ) ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ (.
ﺩ -1ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻛﺤﺐ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺩ -2ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻋﻲ
ﺩ-3ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ
ﺩ-4
.11

ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ

ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ
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ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻛﻤﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 10

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ  /ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ

 - 1ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ,
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ,
ﻭﺍﻻﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺼﻒ
ﺍﻟﺬﻫﻨﻲ
 - 2ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 – 3ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ,
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 – 4ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ,
ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ

ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

1ـ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﶈﺎﺿﺮات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ

3

ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﻳﻮﻣﻴﺔ ,
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﻣﻮﺛﻘﺔ  ,ﺍﺳﺌﻠﺔ
ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﺛﻨﺎء
ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ,
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

2ـ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ(

ﻛﺘﺎب ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن

ﺍـ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ
) ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ,ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ( ....,

اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن

ﺏ ـ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ,ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
....
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ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ

ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
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