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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم شبيب سالم خالد م.أ

Assprofkh@yahoo.com البريد االلكتروني: 

Visual basic programming :اسم المادة 

 :مقررالفصل 

والثانى  تعريف الطالب اساسيات ديناميك الحرارة واالجراءات الحرارية العامة وقانونى الثرموداينايك االول

 ومواصفات الغازات وجريان الموائع وقوانينة االساسية
 ة:اهداف الماد

 ديناميك الحرارة+ ميكانيك الموائع
التفاصيل االساسيه 

 ة:للماد

Basic engineering thermodynamics  - Rayner Joel ,Fluid Mechanics by 

Streeter  
 ة:الكتب المنهجي

 ة:المصادر الخارجي  

%02االول الفصل     

%02الفصل الثانى   

%02االمتحان النهائى   
 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 

 

 

 أألولالفصل الدراسي  – جدول الدروس االسبوعي 
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ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب
ال
 ا

 - 

1. Introduction .Working substance. 

The system .The pure substance, 

phase. Properties and state    

 

 1 االسبوع االول

  

 Systems of units, Specific volume 

and density, Temperature and its 

measurement ,Process, cycles. 

 0 االسبوع الثانى

  

2.conservation of energy, 
Introduction     , Relation of mass and 

energy ,Potential  energy, kinetic 

energy  ,Internal energy,  Work  in 

Non-flow system , Heat     

 

 3 االسبوع الثالث

  

Other forms of energy, closed system 

 Open system, conservation of 

energy, energy equation  for closed 

systems, enthalpy, Steady Flow 

Energy Equation, Application of 

S.F.E.E 

 4 الرابع

  

    3- The Ideal Gas processes  

Boyle’s law , Charle’s law, Equation 

of state of an ideal gas    

 

 5 الخامس

  

The Gas constant, The specific heat 

capacities    

 

 0 السادس

  

Enthalpy of an ideal gas, Internal 

energy of an ideal gas, Entropy 

change of an ideal gas  

 

 7 السابع

  

Relation between Cp and Cv for    

ideal gas    

 

 8 الثامن

  
constant volume process   

 
 9 التاسع
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constant pressure process    

 
 12 العاشر

  
isothermal process   

 
 11 الحادى عشر

  
polytropic process   

 
ثانى عشرال  10 

  Adiabatic process   13 الثالث عشر 

  
reversible and irreversible processes   

isotropic process 
 14 الرابع عشر

  examples 15 الخامس عشر 

     

                           

 الفصل الدراسى الثانى – جدول الدروس االسبوعي

 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب
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 - 

  Dimensions and Units  

Fluid Mechanics      

Basic Dimensions     

Symbols of unit   

 Measuring units      

 

 1 االسبوع االول

  

fluid  characteristics   

Flow characteristic ;velocity, 

pressure , shear , 

discharge ,force time and 

acceleration  

 

 0 االسبوع الثانى

  

Fluid properties ;- mass 

density,  weight density , 

relation of density and 

specific volume   

 

 3 االسبوع الثالث
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   compressibility and elasticity    

viscosity,surface tension   

vapor pressure 

 4 الرابع

  

Fluid static    

pressure-Pascal’s low ; 

pressure on point in fluid 

; pressure differences 

between two point ; 

pressure measurements  

 

 5 الخامس

  
bourdan gage    

Barometer Manometers        
 0 السادس

  
Total pressure on plane submerged 

Bodies    
 7 السابع

  

 fluid dynamic    

Stream line  and stream tube     

 

 8 الثامن

  

one , two and three dimensional flow    

continuity equation    

 

 9 التاسع

  
Energy Equation ; frictionless flow  

 
 12 العاشر

  Kinetic Energy coefficient     11 الحادى عشر 

  

Introduction on the laminar and 

Turbulent flows  

 

 10 الثانى عشر

  laminar flow        13 الثالث عشر 

  
 Definition of Turbulent flow 

 
 14 الرابع عشر

  Example 15 الخامس عشر 
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