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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 

 استمارة وصف البرنامج األكاديمي للكليات والمعاهد 
  



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 20/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

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

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

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

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 اختياريأم 

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

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

 المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4

 لثةالثا/  ولاال السنة/ الفصل  .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2017/ 2/ 20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

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

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

 
 
 
 

 
 

 
 

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

 ؛.البرنامج



  7الصفحة   
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

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

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

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

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

     -4ب

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

 
 

 
 الفصليةاالمتحانات االسبوعية واالمتحانات , الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

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

 . الخرسانة المسلحة
 طرائق التقييم    

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

 
 

 



  8الصفحة   
  

 

 البنية التحتية  .12

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

requirement for structural concrete 
 

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

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

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

An introduction to 
reinforced concrete. 

Lecturing, 
discussion 

 

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

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

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 

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

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

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W, 
quiz and 

exam 

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

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

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W, 
and quiz  

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

Analysis and design of 
continuous  beams  and 
one way slab 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 

      



  9الصفحة   
  

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

318-02)(Jamal A. Farhan) 

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

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

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

 

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

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

 
 

 



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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

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

                                                        :  التاريخ                                                          : يخ  لتار ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 س الهندسة المدنية بكلوريو اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 التقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم و برنامجمخرجات ال  .10

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

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

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

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

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

 المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4

 لثةالثا/  الثاني  السنة/ الفصل  .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  2017/ 2/ 20 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

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

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

 
 
 

 
 

 
 

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

 ؛.البرنامج



  7الصفحة   
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

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

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

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

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

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 ئق التعليم والتعلم طرا    

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

 .الخرسانة المسلحة
 

 
 رائق التقييم ط   

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



  8الصفحة   
  

 

 البنية التحتية  .12

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

requirement for structural concrete 
 

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

318-02)(Jamal A. Farhan) 

 
 

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

- 1د
- 2د
- 3د
    -4د

 ية المقرربن .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students should 

be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

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

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

 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 

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

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

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 

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

Torsion and shear 
reinforcement design 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W, 
quiz and 

exam 
12-14 9 Define two way slabs, 

behavior and design 
reinforcement required. 

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

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W, 
and quiz  

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

Columns types and design 
of short  columns 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

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

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

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

 

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

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

 
 



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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يةالمؤسسة التعليم .1

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

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 عدديةالتحليالت ال

 بكالوريوس علوم في هندسة البناء واألنشاءات اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 خرى أ/مقررات /سنوي 

 فصلي

 مادة دراسية مشتركة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 دوام تام المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 21/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 :لمفردات التالية باتعريف الطالب 
 . المصفوفات .1
 . مقدمة حول الطرق العددية .2
 . التفاضل العددي .3
 . التكامل العددي .4
 . المعادالت غير الخطية حل .5
 . حل المسائل ذات القيم االبتدائية .6
 .طريقة الفروق المحددة .7
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

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

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

 
 

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

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

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 
 

 طرائق التقييم      
 

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

 
 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

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

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

 طرائق التقييم    
 

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

 
 

 
 

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

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

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

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          
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 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

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

  2- Gauss elimination 2 - 

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

 

2 - 

  4- Introduction to 
numerical methods: 
Difference table 

2 - 

  5- Differences & divided 
differences 

2 - 

  6- Linear interpolation: 
Newton-Gregory 
interpolation polynomial 

2 - 

  7- Newton-Divided 
difference formula and 
Lagrange interpolating 
polynomial 

2 - 

  8- Numerical integration: 
Trapezoidal rule 

2 - 

  9- Simpson’s rule and 
Gaussian quadrature 

2 - 

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

2 - 

  11- Indeterminate 
coefficients and 
Indeterminate weights 

2 - 

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

2 - 

  13- Modified Euler 2 - 
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method 

  14- Runge-Kutta method-
4th order 

2 - 

  15- Finite differences- 
boundary value problems 

2 - 

  16- Systems of 
simultaneous equations 

 -2 

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

linear equations 
 -2 

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

 -2 

  20- Finite difference 
method  

 -3 

  21- Examination  -2 
 
 
 
 
 

 
 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

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

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

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

 العددية
 أساسي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

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

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

 دوام تم أشكال الحضور المتاحة .4

 2017-2016األول  يالفصل الدراس السنة/ الفصل  .5

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

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

 أهداف المقرر .8

 :تعريف الطالب للمفردات التالية 
 . املصفوفات .1

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

 

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

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

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

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

 

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

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

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

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

 
 

 طرائق التقييم      
 

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

 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

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

 .بيتية
 
 
 
 
 

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

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

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

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

           اسم المقرر أو المساق مخرات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 طريقة التعليم

 طريقة التقييم

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

العصف الذهين، 
األمثلة واملسائل 

املستخدمة 
لتحقيق 

 ألهدافا

امتحانات يومية،  
امتحانات موثقة، 

امتحانات 
فصلية، 

امتحانات نهائية، 
أسئلة ومناقشات 

شفهية أثناء 
المحاضرات، 
 واجبات بيتية

1 2 2- Gauss 
elimination 

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

 
1 2 4- Introduction to 

numerical methods: 
Difference table 

1 2 5- Differences & 
divided differences 

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

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

1 2 8- Numerical 
integration: 
Trapezoidal rule 

1 2 9- Simpson’s rule 
and Gaussian 
quadrature 

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

1 2 11- Indeterminate 
coefficients and 
Indeterminate 
weights 

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

1 2 13- Modified Euler 
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 البنية التحتية  .12

 احملاضرات النظرية، والكتب املنهجية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

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

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

 ذات العالقة

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 اليت ختص املادة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
   

 %20تطوير سنوي بنسبة 
 
 

 
 

method 
1 2 14- Runge-Kutta 

method-4th order 
1 2 15- Finite 

differences- 
boundary value 
problems 

2 2 16- Systems of 
simultaneous 
equations 

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

non-linear 
equations 

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

3 3 20- Finite 
difference method  

2 2 21- Examination 



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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يةالمؤسسة التعليم .1

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

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 التحليالت الهندسية

 بكالوريوس علوم في هندسة البناء واألنشاءات اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 فصلي

 مادة دراسية مشتركة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 دوام تام المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 21/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 

 

 

 



  2الصفحة   
  

 

 
 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

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

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

 
 

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

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

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 
 

 طرائق التقييم      
 

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

 
 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

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

 



  3الصفحة   
  

 طرائق التعليم والتعلم     

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

 طرائق التقييم    
 

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

 
 

 
 

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

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

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

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          
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 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

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

  2-  Salt concentration 
in tanks and Discharge 
through orifices 

4 - 

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

4 - 

  4-  Simultaneous linear 
differential equations 4 - 

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

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

4 - 

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

4 - 

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

  9-  Power series 
(Frobenous method) 4 - 

  10-  Fourier series: 
Periodic functions   4 - 

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

and Half range expansion 4 - 

  13-Partial differential 
equations: Separation of 
variables method 

4 - 

  14- Applications: wave 
equation 4 - 

  15- Laplace equation 4 - 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

 



  6الصفحة   
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

 الهندسية
 أساسي

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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  8الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

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

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

 دوام تم أشكال الحضور المتاحة .4

 2017-2016األول  يالفصل الدراس السنة/ الفصل  .5

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

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

 أهداف المقرر .8

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

 
 
 
 

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

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

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

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

 

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

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

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

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

 
 

 طرائق التقييم      
 

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

 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

  
 طرائق التعليم والتعلم     
 



  10الصفحة   
  

 

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

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

 .بيتية
 
 
 
 
 

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

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

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

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

أو / اسم الوحدة  مخرات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

          
 طريقة التعليم

 طريقة التقييم

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

حماضرات نظرية،  
املناقشة واحلوار، 
العصف الذهين، 
األمثلة واملسائل 

املستخدمة 
لتحقيق 

 ألهدافا

امتحانات يومية،  
امتحانات موثقة، 

امتحانات 
فصلية، 

امتحانات نهائية، 
أسئلة ومناقشات 

شفهية أثناء 
المحاضرات، 
 واجبات بيتية

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

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

1 4 4-  Simultaneous 
linear differential 
equations 

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

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

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

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

1 4 9-  Power series 
(Frobenous method) 

1 4 10-  Fourier series: 
Periodic functions   

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

functions and Half 
range expansion 

1 4 13-Partial differential 
equations: Separation of 
variables method 
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 البنية التحتية  .12

 احملاضرات النظرية، والكتب املنهجية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

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

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

 ذات العالقة

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 اليت ختص املادة

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
   

 %20تطوير سنوي بنسبة 
 
 

 
 

1 4 14- Applications: wave 
equation 

1 4 15- Laplace equation 



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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
  ة والبيئيةصحيندسة الاهلفرع :    القسم العلمي    
 17/2/2017:  تريخ ملء امللف    

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 داء اجلامعيضمان اجلودة واألشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 هندسة صحية وبيئية/ هندسة البناء واالنشاءات برنامج 

 هندسة صحية وبيئية/ الوريوس هندسة بناء وانشاءات بك هادة النهائية اسم الش .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

1( 0T 0Tتخصصات هندسة  كأحدباختصاص الهندسة الصحية والبيئية   سية الكفوءة و المؤهلةتوفير المالكات الهند
االجتماعية ت تحقيق أهداف التنمية العلمية واالقتصادية والبناء و اإلنشاءات لسد حاجة البلد وفقا لمتطلبا

 .وتأمين المالكات التدريسية للجامعات والمعاهد الفنية
ط الدراسية ولكافة المراحل والمستويات الدراسية لمواكبة آخر التطورات التطوير المستمر للمناهج و الخط )2

 .والمستجدات في مجاالت هندسة البناء و اإلنشاءات والهندسة الصحية والبيئية
الحسابية ية المعلومات و تحليل البيانات والوسائل الرياضية ومجال تقن لتطوير قابلية الطلبة فيالسعي  )3

 .ديثةوالطرق التجريبية الح
 

 

 

 



  2الصفحة   
  

 
 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
االلمام الكامل بالجوانب العملية في اختصاص الهندسة المدنية بشكل عام والهندسة الصحية والبيئية  -1أ

       .بشكل خاص
 .التهيئة التامة لالستنتاج والتحليل والتطوير -2أ
 .االعداد األمثل لمواجهة المشكالت وإيجاد الطرق المناسبة لحلها -3أ
 .مة لمتابعة المستجدات العلميةلمعرفي عن طريق رفع القدرات الالزرفع المستوى ا -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .الهندسية بالسبل الصحيحة إمكانية استخدام البرامج واألجهزة واألدوات الالزمة لالعمال – 1ب 
 .رفع القابليات المهارية لإلنتاج ضمن المواصفات المحددة – 2ب 
 .االستغالل األمثل للتوقيتات المطلوبة لتنفيذ البرنامج  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .استخدام الوسائل التقنية الحديثة في التعليم .1
 .طلبة بمادة متكاملةاعداد المناهج بصورة رصينة لتزويد ال .2
 .السماح للطالب بالمناقشة واالستنتاج .3
 .تطبيق عملي للمادة النظرية لغرض الحصول على نتائج ملموسة .4

 
 

 
 طرائق التقييم      

 .االختبارات الشهرية .1
 .االمتحانات اليومية المفاجئة .2
 .االختبار العملي في المختبرات .3

 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

 .تعزيز روح التعاون والمشاركة -1ج         
 .تنمية روح الحزم في تنفيذ البرامج العلمية -2ج
 .المحافظة على حسن السلوك في العمل -3ج

 -4ج   
 



  3الصفحة   
  

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

 .يتات المعدة للبرنامجااللتزام المحدد بالتوق -1د
 .المحافظة على البنى التحتية األساسية لتنفيذ البرامج العلمية -2د
 .االهتمام بكل ما من شأنه رفع المؤهالت الالزمة للتطوير -3د
 -4د   

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 
 التخطيط للتطور الشخصي .12

 .رفع المؤهالت العلمية .1
 .تعزيز قابلية البحث واالستنتاج والتحليل .2

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

 .المؤهالت العلمية .1
 .يئيةالمؤهالت الصحية والب .2

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  4الصفحة   
  

 .الكتب المنهجية الموفرة من قبل الفرع .1
 .الكتب العلمية الساندة الموفرة من قبل القسم او الجامعة .2
 .المعلومات المزودة من قبل األساتذة .3

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 رنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من الب

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

لقة بقابلية التوظيف المتع
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  يةالمؤسسة التعليم .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

 بيولوجيا البيئة Environmental Microbiology رمز المقرر/ اسم  .3

 المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4

  الثالثة/  ثانيال السنة/ الفصل  .5

 ساعة عملي 15+ ري ساعة نظ 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 17/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

This course will cover foundational concepts in aqueous microbiology that are 
fundamental to processes in water and wastewater quality management.  

للكائنات الحية المجهرية القاطنة في الماء ومياه الفضالت والتي  يهدف المقرر الى تغطية المفاهيم األساسية
 .تعتبر جوهرية في عمليات إدارة نوعية المياه ومياه الفضالت

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10



  7الصفحة   
  

 

  األهداف المعرفية  -أ
طبقات المياه الجوفية، (الموجودة في الطبيعية مثل  الكائنات الحية المجهريةمجموعة من وصف  -1أ

معالجة (الهندسية مثل وإمكانية توظيفها في المشاريع وخواصها ) البحيرات، األنهار، المحيطات
 .في المنظومات المائية) الماء ومياه الفضالت، عمليات التصنيع

 .أنواع الكائنات الحية المجهرية القاطنة في الماء وخواصها وتصنيفهاالتعرف على  -2أ
لمام بالمواصفات القياسية المعتمدة في تقييم نوعية المياه وتصنيفاتها وطرق القياس والمعالجة اال -3أ

 .وكيفية تحديثها
بواسطة انزيمات البكتريا وطرق السيطرة معرفة التفاعالت الكيميائية الحاصلة للملوثات في الماء  -4أ

 .عمليات المعالجة البايولوجية عليها في
  -5أ
   -6أ
  .الخاصة بالمقرر يةالمهاراتهداف األ  -ب 

 .في توقع التغيرات الكيماوية في البيئة علوم االحياء المجهريةتطبيق مبادئ  – 1ب
توازن المرتبطة ب بايولوجياستخدام تقنيات الحلول العددية والشكلية في حل مسائل التوازن ال – 2ب

 .واالختزال ، وتفاعالت االكسدةالمفاعالتالتركيب الكيمياوي،  الكتلة،
لحل المشاكل الواقعية للمنظومات الطبيعية  علوم البياولوجيتطبيق المبادئ األساسية في  – 3ب

 . والصناعية
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      
1. Lectures 
2. Internet 
3. Discussion 
4. Homework 
5. Laboratory 
 طرائق التقييم      
 %5  حضور المحاضرة                        .1
 %5االمتحانات المفاجئة                         .2
 %30                       ةالفصلي اتاالمتحان .3
 %10االمتحان العملي                            .4
 %50االمتحان النهائي                           .5

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 .المتخصصة للمسائل اإلجاباتمن نوعية  األوليتم تقييم الطالب في المقام  -1ج
 .الطلبة واضحة ومنظمة ومنطقية إجاباتيجب ان تكون  -2ج
 .للجداول والرسومات البيانية في حل المشاكل األمثلالفهم واالستخدام  -3ج
   -4ج

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

 .العمل على انشاء بيئة تعليمية شاملة تقدر جميع تجارب الطلية -1د
 .متاحة أخرىوسائل اتصال  أيعبر البريد االلكتروني او  األستاذالتواصل مع  إمكانية -2د
- 3د
    -4د



  8الصفحة   
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1 2 Chemical kinetics, 
rate equations, and 
half-life 

Mass balance concept Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W   

Q&A 
 

2 2 Batch reactors, 
CFSTRs, and PFRs Types of Reactors 

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

3 2 Reactor 
configurations, series 
and parallel   

Sizing the Rectors 

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 
quiz 

4 2 Fungi, Protozoa, 
Rotifers and 
Nematodes 

Wastewater 
Microorganisms  

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Q&A, 
H.W  

5 2 Cell Structure, 
Transport 
Mechanisms, 
Motility and 
Nutrition, and 
Growth factors  

Bacteria  

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

6 2 Classifications: 
Carbon and 
Energy Source, 
Roles they 
Perform 

Bactria Groups 

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Q&A, 
H.W  

7 2 Production and 
release of enzymes Bio augmentation  

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Q&A, 
H.W  

8 2  
Midterm Exam 1 

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Exam 

9 2 Water and 
wastewater bacteria Pathogenic Bactria 

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Q&A, 
H.W  

10 2 Factors effecting 
enzymes activity, 
and Hydrolytic 
Bactria 

Enzymes 

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

11 2 Lag phase, log 
phase, endogenous 
phase, and decline 
phase 

Bactria Growth 

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 
quiz and 
exam 
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 تية البنية التح .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

-Wastewater Bactria, Gerardi H. Michael, Wiley .1 )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
Interscience, 2006 

2. Microbiology in Civil Engineering, by Howsam P., E. 
& F.N. Spon, 1990 

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

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

1. Environmental Biotechnology, by Hans-Jachim and 
Josef Winter, Wiley-Vch, 2005. 

 

 

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

 
 

 
 

12 2 Nitrifying Bactria, 
Nitrification, 
Denitrifying Bactria Nitrogen,  

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 
quiz and 
exam 

13 2 Biological 
Phosphorus 
removal, and Sulfur 
reducing Bactria 

Phosphorus and Sulfur 
Bactria 

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

14 2  

Midterm Exam 2 

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Exam 

15 2  

Final Exam 

Lecturing, 
discussion, 
internet and 
H.W 

Exam 



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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

  بكلوريوس الهندسة المدنية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

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

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 لتعلم طرائق التعليم وا    

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

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

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 معلومات عن البرنامجأهم مصادر ال .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةراتالمهااألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

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

 المحاضرة  الحضور المتاحة أشكال .4

 لثهثاال/  ولاال السنة/ الفصل  .5

 15 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 25/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 
 
 
 

 
 

 

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

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

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

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

 
 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

 
 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

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

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

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

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1-2 3 Use scientific 
statements  

Unit One  Lecturing Q&A 
 

3-4 3 Describe dimensions 
and engineering 
properties. 

Unit Two  
Lecturing Q&A, 

H.W 
5-6 3 Practice comparison of 

statements. 
 Unit Three: 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W,  

and quiz  
7 2 Build passive voice 

statements.  
 
 
 

Unit Four: 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W,  

quiz and 
exam 

8 2 Practice experimental 
description 
 

Unit Five: 
Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

9 2 Describe graphs and 
charts 

Unit Six: 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

quiz and 
exam 



  9الصفحة   
  

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

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 

 

 راسي خطة تطوير المقرر الد .13
  This subject was changed to one course instead of full year  
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 وزارة التعل�م العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــو�م العلــمي

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

 

 

 

 

 

 

 

الجامعة التكنولوجية :  الجامعة   

قسم هندسة البناء واالنشاءات :  المعهد/ ةالكلي  

 ة فرع هندسة الصحية والبيئي:    القسم العلمي          

 17/2/2017:  تاريخ ملء الملف          

 
:   التوقيع   :                                                     التوقيع      

 عبد الرزاق طارش زبون                 . د:  رياض حسن االنباري          اسم المعاون العلمي . د : اسم رئيس القسم   

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

   

دقـق الملف من قبل        

ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة       

:واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة اسم مدير      

                   التاريخ         

التوقيع      

                                                                                              

         مصادقة السيد العميد                                                                                     
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يمي وصف البرنامج األكاد         

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 
ويصاحبه . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
أخرى /مقررات /سنوي   

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  لخارجية األخرى المؤثرات ا .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 وصف المقرر

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

قسم هندسة البناء واالنشاءات     المركز/  علمي القسم ال .2  

2هيدرولوجي   رمز المقرر/ اسم  .3  

 دوام تام أشكال الحضور المتاحة .4

2017-2016 السنة/ الفصل  .5  

اسبوع/ساعة 2: نظري )الكلي(ات الدراسية عدد الساع .6  

سنة/ساعة 30: عدد الساعات الدراسية الكلي   

17/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  

 أهداف المقرر .8

تعريف الطالب على انواع االمطار وطرق قياسها    

 التعرف على الرشح اهميته وطرق حسابه 

 التعرف على الهايدروغراف واهميتة وحساباته 

 لفيضان واثاره على البيئة ا

 االنهار وعالقتها بالحشرج وطرق قياس التصاريف

 التعرف على المياه الجوفية وعالقتها بالمياه السطحية
 

 

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

 ؛.البرنامج

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10
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  هداف المعرفية األ -أ
ميزون بمستٍو عاٍل من المعرفة واإلبداع التكنولوجي يت صحية والبيئيةهندسة الالإعداد مهندسين تطبيقيين في مجال  -1أ

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

 االمطار وطرق قياسهاعالقة انواع تمكين الطالب لمعرفة   -2أ

 الهايدروغراف وطرق حسابه وعالقته بالحياةتمكين الطالب لمعرفة وفهم   -3أ

 الرشح والسيل السطحي وطرق حسابهمتمكين الطالب لمعرفة وفهم   -4أ

  المياه السطحية وانواع الرواسب والعوالق تمكين الطالب لمعرفة وفهم   -5أ

 .المياه الجوفيةتمكين الطالب لمعرفة وفهم   -6أ
  
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المناقشة والحوار -1ب - 1ب

 هذه القضيةعلى انتاج عدد كبير من األفكار حول  اشراك الطالق في مشكلة هيدرولوجية حديثة وتشجيع الطالب -2ب
 أثناء المحاضرة

المعرفية والعقلية مستجيباً  التعلم الذاتي عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته الخاصة ومستوياته -3ب
 لميوله واهتماماته بما يحقق تنمية قدراته وتكاملها

 عن طريق العمل بشكل جماعيطرح مسألة وترك المجال للطلبة لحلها   -4ب

 .التعلم التنافسي عن طريق خلق جو المنافسة بين االقران -5ب
  
 طرائق التعليم والتعلم      
 وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالبتوظيف قابلية التدريسي  -1

 .تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المبادئ األولية للبحث العلمي -2

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

 طرائق التقييم

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

جتماعية واالستقاللية في تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم اال -1ج
 التعلم والثقة بالنفس

 زيادة التواصل بين األفراد، األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم --2ج
 التعلم التعاوني -3ج
  التعلم التنافسي  -4ج
  أساليب اتخاذ القرار  -5ج
 تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال - -6ج
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 نافس الشريف بين مجموعات العمل سعياً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداءتنمية روح الت -7ج

 تطوير روح الخلق واالبداع - 8ج

 طرائق التعليم والتعلم     

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

 هيدرولوجية حديثة 
 
 طرائق التقييم    

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

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

 التعلم والثقة بالنفس
 تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د
 تعلم تحديد االولويات الصحيحة ألي مشكلة -4د
 ية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمالتنم -5د
 تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعياً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداء -6د
 تطوير روح الخلق واالبداع -7د
 .تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام -8د
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 البنية التحتية  .12
 ال يوجد كتاب مقرر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  HYDROLOGY (Mohammad N. Almasri) -1 )  المصادر( ـ المراجع الرئيسية2
2- P. Döll, A. Becker, (Hydrology and Water Resources) 
3- Dr. AQEETA l-ADtLl (ENGINEERINHGY 
DROLOGY) 

 
(  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ) .... ,التقارير , المجالت العلمية 
 ال توجد

 ال توجد ....مواقع االنترنيت , جع االلكترونيةب ـ المرا

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 مواكبة التدريسي على التطورات التي تحصل على المواضيع المشمولة بالمنهج -1
 االطالع على اخر تطورات هيدرولوجيا من خالل حضور محاضرات علمية من دوائر ذات الشأن  -2
 رسعمل بحوث في المجاالت الخاصة بالد -3

 

 بنية المقرر .11

أو / اسم الوحدة  تعلم المطلوبةمخرجات ال الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 Object & Introduction    امتحانات
مفاجئة، 

امتحانات موثقة، 
امتحانات 

نهائية، أسئلة 
ومناقشات 

شفهية أثناء 
المحاضرات، 
 واجبات بيتية

2 4 Precipitation  
2 4 Runoff (stream flow)  
3 6 Infiltration  
2 4 Evaporation  
2 4 Hydrograph & Relation 

between precipitation 
and runoff 

 

1 2 Mid exam  
1 2 Flood  
1 2 Reservoir and 

reservoir 
sedimentation 

 

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

المستوى/ السنة   أساسي اسم المقرر رمز المقرر 

 أم اختياري

ة يالمعرفاألهداف   يةالمهاراتاألهداف  
امج برنالخاصة بال  

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
)والتطور الشخصي  

1أ 2أ  3أ  4أ  ب 
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

ج
1 

ج
2 

ج
3 

ج
4 

1د 2د  3د  4د   

                    

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 

استمارة وصف البرنامج األكاديمي 
   للكليات والمعاهد 



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

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

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

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

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 اختياريأم 

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

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

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

 الثاني  الكورس  .5

 hrs 60                                                       )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 24/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 
 
 
 

 
 

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

 ؛.البرنامج



  7الصفحة   
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

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

 
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      
 
 

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

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

 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

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

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

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

failures around hydraulic structures;  
 

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

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

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

- 1د
- 2د
- 3د
    -4د



  9الصفحة   
  

 البنية التحتية  .12

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

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

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

Introduction to 
consolidation  

Lecturing, 
discussion and 
H.W  

Q&A 
 

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

settlement calculation  

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

4 5  
Can estimate the   
over consolidation 
ratio of soil  

Reconsolidation  
pressures and field 
settlement   

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

quiz and 
exam 

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

Time rate of consolidation   

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

and quiz  

6 2 hrs Exam 1  
Exam 1 

Exam  Q&A, 
H.W 

7-8  10 Measuring the shear 
strength parameters    

Introduction to shear 
strength  . 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

quiz and 
exam 

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

Shear strength of sand and 
clay  

Lecturing   
Q  & A  

 
 

 
10-12 10 Estimate the . stability 

of slop  Introduction of Slop 
stability of soil  

Lecturing  Q &A  
 
 

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

stability by different 
methods Slop stability calculation 

using different methods   

Lecturing   
Q & A 
 
 

      



  10الصفحة   
  

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

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

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

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

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

 

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

 
 

 

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


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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                  
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 وصف البرنامج األكاديمي        

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

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

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

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

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

2.  

3.  

4.  

5.  
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6.  

 
 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

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

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

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

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

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

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .في توسيع مدارك الطالب والتعرف على حقل العمل
 طرائق التقييم    

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

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

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

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

 

 طرائق التعليم والتعلم          

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

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

 .توسيع مدارك الطالب والتعرف على حقل العمل
 

 
 طرائق التقييم          

 اعداد تقارير بالموضوع و مناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات بيتية
 

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

 عملي نظري

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

2 1 

     

     
     
     
     

 

 بنية المقرر .10
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1-2 4 Describe basic 
definitions & 
importance   
 

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

Lecturing, 
discussion and  

Q&A 
 

3-4 4 Electromagnetic: 
Basic Principles 

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

Lecturing, 
discussion and 
hand 
specimens  

Q&A,  

5-6 4 Sensors Types & 
Resolutions  

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

Lecturing, 
discussion and 
hand 
specimens 

Q&A, H.W, 
quiz and 
exam 

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

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

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, H.W 

13-15 6 Geometrical 
Corrections 

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

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

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

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

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

nd
P ed., McGraw Hill.   

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

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 اختياريأم 

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

ارات العامة المه األهداف الوجدانية والقيمية 
  المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى  (
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 )والتطور الشخصي
ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

3 
ب
4 

د 4ج 3ج 2ج 1ج
1 

د 2د
3 

 4د

 B.E.6303 Principle of الثالثة
Remote 

sensing & GIS 
)I( 

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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                   



  1الصفحة   
  

 
     

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 

 الجامعة التكنولوجية  التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 



  2الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .في توسيع مدارك الطالب والتعرف على حقل العمل
 طرائق التقييم    

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

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

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

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

 

 طرائق التعليم والتعلم          

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

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

 .توسيع مدارك الطالب والتعرف على حقل العمل
 

 
 طرائق التقييم          

 اعداد تقارير بالموضوع و مناقشات شفهية أثناء المحاضرات، واجبات بيتية
 
 
 
 
 

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

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

2 1 
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1-2 4 Importance of GIS 
 

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

Lecturing, 
discussion 
and  

Q&A 
 

3-5 6 Thermal images 
Applications 

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

Lecturing, 
discussion 
and 
hand 
specimens  

Q&A,  

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

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

Lecturing, 
discussion 
and hand 
specimens 

Q&A, H.W, 
quiz and 

exam 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

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

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

 

applications and 
examples on thermal 
and radar imaging. 

8-10 6 Description and 
Types of  Laser 
images design  

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

Lecturing, 
discussion 
and H.W 

Q&A, H.W, 
and quiz  

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

Lecturing, 
discussion 
and H.W 

Q&A, H.W 

13-15 6 GPS Accuracy & 
Applications 

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

Lecturing, 
discussion 
and H.W 

Q&A, H.W, 
quiz and 

exam 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

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

nd
P ed., McGraw Hill.   

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

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

ارات العامة المه األهداف الوجدانية والقيمية 
 (المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 )والتطور الشخصي
ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

3 
ب
4 

د 4ج 3ج 2ج 1ج
1 

د 2د
3 

 4د

 B.E 6303 Principle of الثالثة
Remote 

sensing & GIS 
(II) 

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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة التكنولوجية :  اجلامعة    
 قسم هندسة البناء واالنشاءات :  املعهد/ ةالكلي   
  ة والبيئيةاهلندسة الصحيفرع :    القسم العلمي    
 20/2/2017:  تريخ ملء امللف    

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 داء اجلامعيضمان اجلودة واألشعبة     
 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 ندسة المدنية بكلوريوس اله اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 يمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقي برنامجمخرجات ال  .10

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

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 ق التعليم والتعلم طرائ    

 
 
 

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

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق رحلة الدراسية الم

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتألهداف ا ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

 Environment Protection  محاية البيئة رمز المقرر/ اسم  .3

 المحاضرة  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثالثة/ الثاني  السنة/ الفصل  .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 20/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 وطرق احلماية واالثر املرتتبة على هذا التلوث البيئي  التلوثعلى مصادر وانواع التعرف 
To understand the sources and types of environmental pollution, the effects of this pollution, and the 
methods of protection. 

 
 
 
 

 
 

 

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

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 تلوث وطرق احلمايةعلى مصادر وانواع التلوث البيئي واالثر املرتتبة على هذا الالتعرف   -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
  – 1ب
  – 2ب
  – 3ب
     -4ب
 التقارير العملية, المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, التقارير العمليةطرائق التقييم      

 
 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

  اليوجد الكتب المقررة المطلوبة  ـ1

 Environmental Engineering. Gerard Kiely .1 )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
2. Water Quality, George Tchobanoglous, Edward D. 

Schroeder. 

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

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  تالساعا األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1 2  
 

Introduction to 
environmental protection 
engineering, engineers in 
environmental protection 

Lecturing, 
discussion  

Q&A 
 

2-3 4 Ability of preparing 
EIA report 

Principle of EIA 
(environmental impact 
assessment), EIA report 
preparation according 
to international cods 
.  

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
paper 

4-5 4  
 

water resources 
consumption, fresh water, 
ground water oceans, 
water demand and water 
depletion 

Lecturing, 
discussion  Q&A, 

quiz and 
exam 

6-7 4   water resources pollution Lecturing, 
discussion  Q&A,   

8-9 4   Noise pollution, noise 
and people, noise criteria, 
standards, measurement, 
and control    
. 

Lecturing, 
discussion  Q&A,  

10-12 6  Radioactive waste, types 
of radiation, Effects, 
measurements, methods 
of protection. 

Lecturing, 
discussion  Q&A,  

13-15 6  
Desertification and global 
warming.  

Lecturing, 
discussion 

Q&A, 
quiz and 

exam   



  9الصفحة   
  

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

 

مواقع االنترنيت , المراجع االلكترونية ب ـ
.... 

 

 

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

 
 

 
 



  1الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة التكنولوجية ال المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

 Sanitary and Environmental Engineering رمز المقرر/ اسم  .3

 المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4

  الثالثة/ الثاني  السنة/ الفصل  .5

 45 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 17/2/2017 الوصف تاريخ إعداد هذا  .7

 أهداف المقرر .8

 .اعالم الطالب بالمعايير التصميمة لمحطات معالجة الصرف الصحي. 1
 .تعليم الطالب عن المراحل التشغيلية التي تمر بها محطات معالجة الصرف الصحي. 2
 .الصرف الصحي معالجة تعليم الطالب عن الطرق الحديثة المستخدمة في عمليات. 3

 
 
 

 
 

 

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

 ؛.البرنامج



  2الصفحة   
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
      .الصرف الصحي معالجة اعداد مهندس بيئي لديه المام بكافة المعايير التصميمية لوحدات  -1أ
فهم المشاكل التي تتعرض لها الوحدات التي تتكون منها محطات المعالجة اثناء عملها ووضع  -2أ

 .المناسبة لهاالحلول 
 .سرد الطرق الحديثة المستخدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي -3أ
 -4أ
  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .المناقشة والحوار – 1ب 
 .اشراك الطالب في المحاضرة من خالل المناقشات بين التدريسي والطالب – 2ب 
      خلق جو من التنافس بين الطالب  - 3ب 
 
 والواجب البيتي, المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      

 
 .االمثلة والمسائل المستخدمة لتحقيق االهداف, المناقشة والحوار, محاضرات نظرية 

 
 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      

 
 .الواجبات البيتية, امتحانات نهائية ,امتحانات فصليه , امتحانات موثقة , امتحانات يومية 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .تعليم التعاون بين الطالب -1ج         
 .اساليب اتخاذ القرار -2ج
 .قيادة المجموعة في مجال العمل -3ج

  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 .توظيف خبرة التدريسي اليصال المادة -1
 .تكليف الطالب باعداد تقارير عن مادة معينة  -2
 تكليف الطالب بتطبيق االمثلة بانفسهم -3

 
 طرائق التقييم    

 .مناقشات شفهية اثناء المحاضرات, امتحانات موثقة , امتحانات يومية,المحاضرات 

 ).ظيف والتطور الشخصي المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التو( المنقولة التأهيلية العامة و المهارات -د 
 .زيادة التواصل بين االفراد االمر الذي يسهم في بناء مجتمع متعلم -1د
 .تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب -2د
 .تنمية احترام الوقت في انجاز وتنفيذ االعمال -3د
 .تطوير روح الخلق واالبداع -4د



  3الصفحة   
  

 



  4الصفحة   
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 وبةالمطل

By the end of the 
course students 

should be able to: 

طريقة  طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 التقييم

أ 10كما مذكور في الفقرة  4 2  Introduction to sewage 
projects, pollution treatment 
units, flow charts. 

Lecturing, 
discussion and 
H.W  

Q&A 
 

أ 10مذكور في الفقرة  كما 2 1  screens,comminutors ,types 
of screens ,fixed ,moving 
fine ,medium ,coarse 
,quantity of screening 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

أ 10كما مذكور في الفقرة  2 1  Grit champers, primary 
aeration. 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W,  

أ 10كما مذكور في الفقرة  4 2  Primary settling, design 
data, type of tank, sludge 
calculation method of 
cleaning, scum cleaning and 
accessories. 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 

quiz and 
exam 

أ 10كما مذكور في الفقرة  6 3  Activated sludge, hydraulic 
load biologic load type of 
tanks. Biochemical oxygen 
demand and oxygen 
dissolved, operation systems 
pressurized air, and surface 
aeration combined aeration, 
turbines method of 
operation, design of tanks, 
return sludge ratio.  

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W 

أ 10كما مذكور في الفقرة  6 3  trickling filters :theory of 
trickling filter types ,media 
types, slow rate trickling 
filter ,high rate trickling 
filter ,rough trickling filters 
one and two stages ,factors 
that affects design  and 
efficiency ,primary required 
treatment ,the biological and 
hydraulic load return water 
ratio ,effect of temperature 
,distribution of water on 
trickling filters surface loss 
of pressure ,collection 
system and dosing tanks 
,intermittent sand filters 

Lecturing, 
discussion and 
H.W 

Q&A, 
H.W, 
quiz  

أ 10كما مذكور في الفقرة  6 3  Disinfection effects of 
chlorine and its compounds 
and bromine, ozone on taste 
and odor removal chemistry 
of chlorination, breakpoint 
chlorination and effect of 
disinfection on bacterial 
count. 

 Q&A, 
H.W, 

quiz and 
exam 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 & wastewater engineering treatment and reuse” METCALF“ .1 )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
EDDY, 2003  

2. “principle of  water quality control “ T. H.Y TEBBUTT 200 

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

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
20% 

 
 

 
 

أ 10كما مذكور في الفقرة  1   Residual chlorine test.  lab 

أ 10كما مذكور في الفقرة  1   Conductivity tests .  lab 

أ 10كما مذكور في الفقرة  1   Suspended solids and 
turbidity tests . 

 lab 

أ 10كما مذكور في الفقرة  1   Total dissolved solids and 
volatile solids tests. 

 lab 

أ 10كما مذكور في الفقرة  1   Color, taste and odor test.  lab 

أ 10كما مذكور في الفقرة  1   Settling column test.  lab 

أ 10كما مذكور في الفقرة  1   Filterability test.  lab 

أ 10كما مذكور في الفقرة  1   Jar test of alum.  lab 

أ 10كما مذكور في الفقرة  1   Inclined plate tests.  lab 

أ 10كما مذكور في الفقرة  1   Softening test  lab 

      



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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

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

                                                        :  التاريخ                                                          : يخ  لتار ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 س الهندسة المدنية بكلوريو اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  2الصفحة   
  

 التقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم و برنامجمخرجات ال  .10

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

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  3الصفحة   
  

 

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

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     

 
 
 
 
 

 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات    المركز/  علمي القسم ال .2

 B.E 3321 Water Quality Engineering هندسة نوعية املياه رمز المقرر/ اسم  .3

 المحاضرة والمناقشة  أشكال الحضور المتاحة .4

 ة الثالث/ الثاني  السنة/ الفصل  .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 27/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .ومعرفة كيفية السيطرة عليه ث املياه السطحية هم تلو ف
Understand the pollution of water surface & how to control it. 

 
 
 
 

 
 

 

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

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 .التعرف على أنواع تلوث املياه يف األ�ار والبحريات وسبل معاجلتها هندسياً  -1أ
- 2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  .مقرربال الخاصة يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 .أنواع ومصادر التلوث – 1ب
  .تلوث األنهار والبحيرات – 2ب
 .الطرق الهندسية للسيطرة على التلوث المائي – 3ب
 .أعادة أستخدام مياه الفضالت    -4ب
 المناقشة , المحاضرةطرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 الفصلية ااالمتحانات االسبوعية واالمتحانات :طرائق التقييم     

 
 
 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

- 1ج
- 2ج
- 3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 

 
 طرائق التقييم    
 
 
 

 



  8الصفحة   
  

 

 البنية التحتية  .12

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

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

1 2 Describe basic 
definition of water 
quality 
  
 

INTRODUCTION: 
sources, water cycle, uses, 

Lecturing,  
and discussion  

Q&A 
 

2-3 4 Know the pollutants & 
standards 

WATER POLLUTION:  
Types; municipal, 
industrial, agriculture, 
thermal, oil, 
eutrophication, microbial, 
groundwater, natural.  
Drinking Water 
Standards. DO, & BOD..  

Lecturing,  
and discussion  Q&A. 

4-8 10 Identify the types of 
river pollution 

Rivers Pollution: Self-
Purification processes, 
dilution, zones, oxygen 
sag, saltwater intrusion 

Lecturing,  
and discussion  Q&A, , 

quiz and 
exam 

9-10 4 Identify the types of 
lake pollution 

Lake Pollution: vertical 
dispersion, complete 
mixed, & stratified. 

Lecturing,  
and discussion  Q&A, 

and quiz  
11-12 4 Recognize the methods 

& techniques of 
controlling different 
pollutions 

Engineering Controls: 
rivers, microorganism, 
Thermal Pollution, Toxic 
substances, 
Eutrophication in lakes, 
dissolved oxygen, & 
groundwater 

Lecturing,  
and discussion  Q&A,  

13-15 6 Good using for 
wastewaters 

Wastewater Reuse: 
Municipal, Industrial, 
irrigation, Artificial 
Recharge, Reuse of Urban 
Strom Water, Greywater 
Reuse, Foundation 
Stabilization, & Fire 
Protection. 

Lecturing,  
and discussion  Q&A,  

quiz and 
exam 
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 :Water-quality engineering in natural systems, by ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
DAVID A. CHIN, 2006. 

 )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
1. Water Quality and Treatment Handbook AWWA- 

Book, 1999. 

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

 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
  This subject one course  

 
 

 
 



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

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاد�مي

  
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
 :   التوقيع   :                                  التوقيع

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

 دقـق امللف من قبل 
 اجلامعيضمان اجلودة واألداء شعبة 

 :واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبة اسم مدير
 التاريخ     

 التوقيع
 

 مصادقة السيد العميد 
 



  1الصفحة   
  

 
 

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 برنامج الهندسة المدنية 

 بكلوريوس الهندسة المدنية  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 مقررات 

 ABETاالبت  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

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

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

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 

 
 طرائق التقييم      

 
 
 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

  -1ج         
- 2ج
- 3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

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

- 1د
- 2د
- 3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

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

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التكنولوجية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم هندسة البناء واالنشاءات المركز/  علمي القسم ال .2

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

 المختبرالمحاضرة و أشكال الحضور المتاحة .4

 ثالثةال/  الثاني السنة/ الفصل  .5

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

 19/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

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

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

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

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

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

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 االمتحانات االسبوعية واالمتحانات الفصلية, الواجبات البيتيةطرائق التقييم      
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

By the end of the 
course students 

should be able to: 

طريقة  طريقة التعليم الموضوعأو / اسم الوحدة 
 التقييم

التعرف على عملية تخطيط  3 1
 النقل

0B1- Transportation 
planning 

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

كهدافا  

امتحا�ت يومية، 
امتحا�ت 
مفاجئة، 

امتحا�ت موثقة، 
امتحا�ت 
فصربية، 

امتحا�ت �ائية، 
 أسئربة ومناقشات

التعرف على اختيار مسار  3 2
 الطريق

1B2- Selection of Rote 
location 

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

2B3- Survey and costs 

التعرف على المقطع  3 5
 العرضي للطريق

3B4- Cross section 
elements 

كيفية تصميم المنحنيات  6 6-7
 االفقية للطرق

4B5- Horizontal alignment  

كيفية تصميم المنحنيات  6 8-9
 العمودية للطرق

5B6- Vertical alignment 

تعلم تصميم الخلطة  6 10-11
 االسفلتية 

6B7- Asphalt concrete mix 
design  

 تصميم الرصف المرن 3 12
7B8- Flexible pavement 
design  

 تصميم الرصف الصلب 3 13
8B9- Rigid pavement 
design 

  

 نعلم مبادى هندسة المرور 3 14
9B10- Traffic engineering   

 طرق تصريف الطريق 3 15
10B11- Pavement drainage   

   Lab. Tests:   
1 2  1- Penetration test   

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

10-11 4  6- Loss on heating test   
12-13 4  7- C.B.R. test   
14-15 4  8- Marshall test   



  10الصفحة   
  

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 
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