وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

اجلامعة  :التكنولوجية

الكلية /املعهد :قسم هندسة البناء واالنشاءات
القسم العلمي  :فرع هندسة املياه والسدود
اتريخ ملء امللف :

التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم املعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق امللف من قبل

شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:

التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

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

 .1المؤسسة التعليمية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 .2القسم العلمي  /المركز

قسم هندسة البناء واالنشاءات  /كافة الفروع

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

مادة دراسية مشتركة  /كافة التخصصات
بكلوريوس هندسة البناء واالنشاءات
كورسات

 .5النظام الدراسي :
سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد
 .7المؤثرات الخارجية األخرى
 .8تاريخ إعداد الوصف

شباط2017/

 .9أهداف البرنامج األكاديمي

تعريف الطالب على االسمنت البورتالندي -صناعته ،مركباته وخواصه و انواع االسمنت
وتأثير ذلك على خواص الخرسانة
تعريف الطالب على الركام وأنواعه وخواصه وتأثير ذلك على خواص الخرسانة
تعريف الطالب على الخرسانة الطرية وخواصها وتأثير ذلك على خواص الخرسانة
تعريف الطالب على مضافات الخرسانة بكافة انواعها وتأثيرها على خواص الخرسانة
تعريف الطالب على مقاومة الخرسانة
تعريف الطالب على طرق تصميم الخرسانة
تعريف الطالب على العوامل المؤثرة على ديمومة الخرسانة

الصفحة 1

 .10مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ  -االهداف المعرفية
 -1إعداد مهندسين تطبيقيين في مجال هندسة البناء واالنشاءات يتميزون بمست ٍو عا ٍل من المعرفة
واإلبداع التكنولوجي وبما يتالءم مع المعايير الرصينة المعتمدة عالميا ً في ضمان الجودة واالعتماد
األكاديمي للبرامج الهندسية المناظرة مع االلتزام بأخالقيات المهنة الهندسية
 -2تمكين الطالب لمعرفة وفهم وفهم المباديء االساسية والخواص المختلفة للخرسانة ومكوناتها
بصورة عامة.
 -3تمكين الطالب لمعرفة وفهم التطبيقات العملية لخرسانة (الموقع).
 -4تمكين الطالب لمعرفة وفهم المباديء االساسية لمادة الخرسانة (وتطبيقاتها في الهندسة المدنية.
 -5تمكين الطالب لمعرفة وفهم التجارب العملية لمواد الخرسانة
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب-1
ب-2
ب-3
طرائق التعليم والتعلم
 -1توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب
 -2تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المباد األولية للبحث
العلمي
 -3تكليف الطالب بإجراء التجارب المختبرية بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح بسيط عن طريقة إجراء
طرائق التقييم
امتحانات يومية ،امتحانات مفاجئة ،امتحانات موثقة ،امتحانات فصلية ،امتحانات نهائية ،أسئلة ومناقشات
شفهية أثناء المحاضرات ،واجبات بيتية.

ج -األهداف الوجدانية والقيمية .
ج- 1
ج- 2
ج- 3
ج- 4

الصفحة 2

طرائق التعليم والتعلم
 -1توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب
 -2تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المباد األولية للبحث
العلمي
 -3تكليف الطالب بإجراء التجارب المختبرية بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح بسيط عن طريقة إجراء
التجربة ،وبذلك تتاح للطالب فرصة استنباط وتحليل النتائج المختبرية
 -4اعتماد مبدأ السفرات العلمية لمشاريع هندسية مختلفة للطلبة حيث تساهم هذه السفرات في توسيع مدارك
الطالب والتعرف على حقل العمل

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

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
-1زيادة التواصل بين األفراد ،األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم
د -2تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية
واالستقاللية في التعلم والثقة بالنفس
د -3تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب
د -4تعلم تحديد االولويات الصحيحة ألي مشكلة
د -5تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال
د -6تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعيا ً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداء
د -7تطوير روح الخلق واالبداع
د -8تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام
طرائق التعليم والتعلم
 -1توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب
 -2تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المباد األولية للبحث
العلمي
 -3تكليف الطالب بإجراء التجارب المختبرية بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح بسيط عن طريقة إجراء التجربة،
وبذلك تتاح للطالب فرصة استنباط وتحليل النتائج المختبرية
الصفحة 3

 -4اعتماد مبدأ السفرات العلمية لمشاريع هندسية مختلفة للطلبة حيث تساهم هذه السفرات في توسيع مدارك
الطالب والتعرف على حقل العمل

طرائق التقييم

امتحانات يومية ،امتحانات مفاجئة ،امتحانات موثقة ،امتحانات فصلية ،امتحانات نهائية ،أسئلة ومناقشات شفهية
أثناء المحاضرات ،واجبات بيتية.
.11بنية البرنامج
المرحلة الدراسية

رمز المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة

اسم المقرر أو المساق

نظري

الثانية

تكنولوجيا الخرسانة 1

2

عملي

2

.12التخطيط للتطور الشخصي

 -1زيادة التواصل بين األفراد ،األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم
 -2تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية
واالستقاللية في التعلم والثقة بالنفس
 -3تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب
 -4تعلم تحديد االولويات الصحيحة ألي مشكلة
الصفحة 4

 -5تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال
 -6تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعيا ً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداء
 -7تطوير روح الخلق واالبداع
 -8تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام.

.13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

القبول المركزي وحسب الدرجات التنافسية

.14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
-Concrete Technology by
A.M. Neville & J.J. Brooks
-Properties of Concrete by
A.M. Neville

الصفحة 5

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1
المرحلة الثانية

تكنولوجيا
الخرسانة1و2

أ2

أ3

اساسي

الصفحة 6

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

الصفحة 7

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز
 .3اسم  /رمز المقرر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /الجامعة التكنولوجية
قسم هندسة البناء واالنشاءت
تكنولوجيا الخرسانة 1و2

 .4أشكال الحضور المتاحة
 .5الفصل  /السنة

فصلي

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 66لكل فصل

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

حزيران2016/

 .8أهداف المقرر

 -1إعداد مهندسين تطبيقيين في مجال هندسة البناء واالنشاءات يتميزون بمست ٍو عا ٍل من المعرفة واإلبداع
التكنولوجي وبما يتالءم مع المعايير الرصينة المعتمدة عالميا ً في ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي للبرامج
الهندسية المناظرة مع االلتزام بأخالقيات المهنة الهندسية
 -2تمكين الطالب لمعرفة وفهم وفهم المباديء االساسية والخواص المختلفة للخرسانة ومكوناتها بصورة
عامة.
 -3تمكين الطالب لمعرفة وفهم التطبيقات العملية لخرسانة (الموقع).
 -4تمكين الطالب لمعرفة وفهم المباديء االساسية لمادة الخرسانة (وتطبيقاتها في الهندسة المدنية.
-5
تمكين الطالب لمعرفة وفهم التجارب العملية لمواد الخرسانة

الصفحة 8

.16

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ -األهداف المعرفية
 -1إعداد مهندسين تطبيقيين في مجال هندسة البناء واالنشاءات يتميزون بمست ٍو عا ٍل من المعرفة
واإلبداع التكنولوجي وبما يتالءم مع المعايير الرصينة المعتمدة عالميا ً في ضمان الجودة واالعتماد
األكاديمي للبرامج الهندسية المناظرة مع االلتزام بأخالقيات المهنة الهندسية
 -2تمكين الطالب لمعرفة وفهم وفهم المباديء االساسية والخواص المختلفة للخرسانة بصورة عامة.
 -3تمكين الطالب لمعرفة وفهم التطبيقات العملية لخرسانة (الموقع).
 -4تمكين الطالب لمعرفة وفهم المباديء االساسية لمادة الخرسانة (وتطبيقاتها في الهندسة المدنية.
 -5تمكين الطالب لمعرفة وفهم التجارب العملية لمواد الخرسانة
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
 - 1إعداد مهندسين تطبيقيين في مجال هندسة البناء واالنشاءات يتميزون بمست ٍو عا ٍل من المعرفة
واإلبداع التكنولوجي وبما يتالءم مع المعايير الرصينة المعتمدة عالميا ً في ضمان الجودة واالعتماد
األكاديمي للبرامج الهندسية المناظرة مع االلتزام بأخالقيات المهنة الهندسية
 -2تمكين الطالب لمعرفة وفهم وفهم المباديء االساسية والخواص المختلفة للخرسانة بصورة عامة.
 -3تمكين الطالب لمعرفة وفهم التطبيقات العملية لخرسانة (الموقع).
 -4تمكين الطالب لمعرفة وفهم المباديء االساسية لكل مادة مثل (االالسمنت ,الركام,الخرسانة الطرية
 ),وتطبيقاتها في الهندسة المدنية.
 -5تمكين الطالب لمعرفة وفهم التجارب العملية للخرسانة.
طرائق التعليم والتعلم :
 -1توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب
 -2تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المباد األولية للبحث
العلمي
 -3تكليف الطالب بإجراء التجارب المختبرية بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح بسيط عن طريقة إجراء
التجربة ،وبذلك تتاح للطالب فرصة استنباط وتحليل النتائج المختبرية
 -4اعتماد مبدأ السفرات العلمية لمشاريع هندسية مختلفة للطلبة حيث تساهم هذه السفرات في توسيع
مدارك الطالب والتعرف على حقل العمل
طرائق التقييم :
امتحانات يومية ،امتحانات مفاجئة ،امتحانات موثقة ،امتحانات فصلية ،امتحانات نهائية ،أسئلة ومناقشات
شفهية أثناء المحاضرات ،واجبات بيتية
ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1المناقشة والحوار
ب -2العصف الذهني عن طريق تشجيع الطالب على انتاج عدد كبير من األفكار حول قضية ما أو
مشكلة ما تطرح أثناء المحاضرة

الصفحة 9

ب -3التعلم الذاتي عن طريق تعليم الطالب نفسه بنفسه حسب قدراته الخاصة ومستوياته المعرفية
والعقلية مستجيبا ً لميوله واهتماماته بما يحقق تنمية قدراته وتكاملها
ب -4التعلم التعاوني عن طريق العمل بشكل جماعي
ب -5التعلم التنافسي عن طريق خلق جو المنافسة بين االقران
طرائق التعليم والتعلم :
 -1توظيف قابلية التدريسي وخبرته في ايصال المادة العلمية للطالب
 -2تكليف الطالب بإعداد تقارير عن مادة معينة وبذلك يتم تحفيز الطالب على تعلم المباد األولية للبحث
العلمي
 -3تكليف الطالب بإجراء التجارب المختبرية بأنفسهم بعد قيام المدرس بشرح بسيط عن طريقة إجراء
التجربة ،وبذلك تتاح للطالب فرصة استنباط وتحليل النتائج المختبرية
طرائق التقييم :
امتحانات يومية ،امتحانات مفاجئة ،امتحانات موثقة ،امتحانات فصلية ،امتحانات نهائية ،أسئلة ومناقشات
شفهية أثناء المحاضرات ،واجبات بيتية
د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
-1زيادة التواصل بين األفراد ،األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلم
 -2تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية
واالستقاللية في التعلم والثقة بالنفس
 -3تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب
 -4تعلم تحديد االولويات الصحيحة ألي مشكلة
 -5تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال
 -6تنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعيا ً لجودة العمل والتميز والتنوع في االداء
 -7تطوير روح الخلق واالبداع
 -8تنمية تقدير العمل وتحمل المسؤلية وااللتزام

الصفحة 11
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بنية المقرر

األسبوع
االسمنت
البورتالندي-
صناعته،
مركباته
وخواصه,
انواع
االسمنت,
الركام
الخرسانة
الطرية
المضافات
مقاومة
الخرسانة

الساعات

8
6

4
4

تصميم اخللطات
امتحان الفصل

2

الثاين

.12

مخرجات التعلم
المطلوبة

11

16

اخلرسانية

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,
ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....
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اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة التعليم

كتب تكنولوجيا الخرسانة
Concrete Technology by
A.M. Neville & J.J. Brooks
Properties of Concrete by
A.M. Neville
Pdf

Concrete Technology

خطة تطوير المقرر الدراسي

الصفحة 11

طريقة التقييم

