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  1الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 البرنامج تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن

 

 جامعة تكريت / كلية الهندسة المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
  المهني 

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  ؤثرات الخارجية األخرى الم .7

 4/9/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

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

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      
 
 
 
 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 

 طرائق التقييم    
 
 
 
 



  3الصفحة   
  

 

 
 .الشخصي)رى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور األخ (المهاراتالمنقولة 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 

 لي عم    نظري      

     

     

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 



  4الصفحة   
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 علم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات الت

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
هارات األخرى الم (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

 

 

 جامعة تكريت / كلية الهندسة المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك / المركز علمي القسم ال .2

 2برمجة  اسم / رمز المقرر .3

 حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 120 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 4/9/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 د الطالب بالمعلومات االساسية عن مختلف البرامج الهندسية المعروفة.تزوي -1
) واخذ المعلومات الكافية MATLABالتعرف على برنامج التحليل الهندسي والرياضي الشهير ( -2

حول استخدام البرنامج في التحليل والبرمجة الرياضية واستخدام المصفوفات وكذلك حل ورسم 
 ة.المعادالت الرياضية المعقد

) واخذ المهارة الكافية في AutoCAD 2014التعرف على برنامج الرسم الهندسي المعروف ( -3
الرسم الهندسي على الحاسوب من االشكال ثنائية وثالثية االبعاد بكافة تفاصيلها واخذ المساقط الثالثة 

 لألشكال ثالثية االبعاد ومن ثم اخراج الرسومات حسب الطلب.
 
 
 

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

 البرنامج.
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 :وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9

   :المعرفية األهداف - أ
 التعرف على اهم البرامج الحاسوبية الحديثة والخاصة في مجال الهندسة الميكانيكية. -1
 ).MATLABالتعرف على برنامج التحليل الرياضي المعروف ( -2
 ).AutoCADالتعرف على برنامج الرسم الهندسي الشهير ( -3

  :مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   - ب
اكتساب المهارات العملي�ة ح�ول كيفي�ة التعام�ل م�ع الب�رامج الحديث�ة وط�رق المحاك�اة البرمجي�ة وكيفي�ة  -1

 التعامل مع المتغيرات.
 ضبط الجوانب العملية الخاصة بالمقرر من خالل الحصص المختبرية. -2
المتغي��رات وطريق��ة  ) ومعرف��ة كيفي��ة التعام��ل م��عMATLABاكتس��اب المه��ارات البرمجي��ة لبرن��امج ( -3

 حسابها بفعالية ومهارة.
) وكيفي��ة التعام��ل مع��ه بفعالي��ة ودق��ة AutoCADلبرن��امج ( معرف��ة طرائ��ق الرس��م الهندس��ي الح��ديث -4

  متناهية.
 طرائق التعليم والتعلم      

 إلقاء المحاضرات. -1
 استخدام مختبر الحاسوب -2
 العملية المتوفرة. األمثلةلواجبات البيتية من ا إعطاء -3
الطالع على بعض المواقع االلكترونية ( التعلم الذاتي ) والمحاضرات الفديوية لتعلم المهارات الجديدة ا -4

 في البرمجة والرسم.
 المناقشة في قاعة الدرس. -5

  :طرائق التقييم     
 .االختبارات الشهرية والنهائية -1
 .األداء المختبري -2
 .يةاالختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراس -3
 الواجبات البيتية. -4
 األهداف الوجدانية والقيمية: -ج
 التحليل والتعليل والمقارنة. -1
 دقة المالحظة وعمق التفكير. -2
 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج. -3
 .سرعة ودقة اتخاذ القرار -4

 طرائق التعليم والتعلم     

 توجيه االسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة -1
 الطالب نحو فهم العلة والسبب  توجيه -2
 تنمية الحس الرقمي في التعبير -3
 .العصف الذهني -4
 



  8الصفحة   
  

 

 طرائق التقييم    
 إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة -1
 مشاركة الطالب في قاعة الدرس  -2
 الواجبات الالصفية. -3

 ولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).المنقالتأهيلية العامة و المهارات -د
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية -1
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر -2
 المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة -3
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي -4
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 االول
ن البرمج��ة بلغ��ة مقدم��ة عام��ة ع��  4

م������اتالب (تنص������يب وتش������غيل 
 البرنامج)

  

   سطح مكتب برنامج ماتالب  4 الثاني
   رموز لغة ماتالب   4 الثالث
   ثوابت ومتغيرات لغة ماتالب  4 الرابع

   التعبير الحسابي  4 الخامس
   الجملة الحسابية والرمزية  4 السادس
   االقترانات المكتبية   4 السابع

المص����فوفات والعملي����ات عل����ى   4 لثامنا
 المصفوفات (إنشاء المصفوفة)

  

   عنونة وفهرسة المصفوفة  4 التاسع

 العاشر
العملي���������ات الحس���������ابية ب���������ين   4

المص����فوفات وب����ين المص����فوفة 
 والعدد المفرد

  

   المصفوفات القياسية  4 الحادي عشر 
   البحث عن مصفوفة جزئية  4 الثاني عشر
   جمل اإلدخال واإلخراج  4 رالثالث عش

   الجمل الشرطية  4 الرابع عشر
الرس��������وم البياني��������ة الجزئي��������ة   4 الخامس عشر

 والسطحية
  

التعري����ف ببرن����امج وواجه����ات   4 السادس عشر
 اوتوكاد

  

انش�����اء الرس�����وم ثنائي�����ة البع�����د   4 السابع عشر
 )2D(باستخدام ادوات 

  

دام تع�����ديل الرس�����ومات باس�����تخ  4 الثامن عشر
 )Modify(اوامر التعديل 

  

إض������افة االبع������اد والنص������وص   4 التاسع عشر
 للرسومات

  

 إنش��اء رس��ومات بواس��طة الكت��ل  4 العشرون
)Blocks( 

  

الحادي 
 والعشرون

 )Layers(انش�������اء الطبق�������ات   4
 والتحكم بها

  

انش����اء رس����وم ثالثي����ة االبع����اد   4 الثاني العشرون
)3Dبواس�������������طة أوام��������������ر ( 

(Solids) 

  

الثالث 
 والعشرون

تطبيق��ات عملي��ة للرس��وم ثالثي��ة   4
 االبع���������اد بواس���������طة أوام���������ر

(Solids) 

  

  انش����اء رس����وم ثالثي����ة االبع����اد   4الرابع 
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 البنية التحتية .11

 / لمقررة المطلوبة ـ الكتب ا1

  .MATLAB Reference ( R2013a) -1 المصادر) (ـ المراجع الرئيسية 2
2- Advanced Mathematics and Mechanics 

Applications Using Matlab. 
3- Introduction to AutoCAD 2014 2D and 

3D Design 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 / ) التقارير ،....  المجالت العلمية ،( 

مواقع االنترنيت  االلكترونية،ب ـ المراجع 
.... / 

 

  :خطة تطوير المقرر الدراسي .12
تس���تند الخط���ة التطويري���ة للمق���رر بمتابع���ة اإلص���دارات الحديث���ة م���ن الب���رامج الرياض���ية والهندس���ية  -1

 رات العملية.التخصصية ومعرفة ما هي التحديثات والتطويرات العلمية المفيدة وتطوير المها
البحث باستمرار عن األمثلة والتطبيقات الهندسية العملية المهمة ومحاولة نمذجتها ومحاكاتها باس�تخدام  -2

 البرامج الهندسية الحديثة.
 البحث عن المشاكل العلمية ومحاولة تفسيرها وحلها باستخدام البرامج الهندسية. -3

 

 )Surface( بواسطة أوامر والعشرون
الخامس 

 والعشرون
تطبيق��ات عملي��ة للرس��وم ثالثي��ة   4

 االبع���������اد بواس���������طة أوام���������ر
)Surface( 

  

السادس 
 والعشرون

   اء الرسوم التجميعيةانش  4

السابع 
 والعشرون

تطبيق��ات عملي��ة ألنش��اء الرس��وم   4
 التجميعية

  

الثامن 
 والعشرون

   امثلة عملية عامة من الواقع   4

التاسع 
 والعشرون

تنسيق الرسومات وفق اإلخراج   4
 المطلوب

  

   الطباعة وإخراج الرسومات  4 الثالثون



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية الهندسة:  / المعهدةالكلي   
 الميكانيك:    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                      د. حميد جاسم خلف    : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   تاريخ     ال    
 التوقيع    

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

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

 

 كلية الهندسة – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
  المهني 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  د الوصف تاريخ إعدا .8

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

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 لتعلم طرائق التعليم وا     

 
 
 
 

 طرائق التقييم      
 
 
 
 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 

 طرائق التقييم    
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة 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

 
 
 
 
 
 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار 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

 خرجات التعلم المطلوبة من البرنامجم 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )ور الشخصيوالتط

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 المقرر وصف

 

 ةكلية الهندس /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك القسم الجامعي / المركز .2

 رسم ميكانيكي اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 90 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2016/ 8/  4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

                                قررأهداف الم-9
 

 تعليم الطالب أسس تمثيل مختلف االجزاء الميكانيكية بالرسم الهندسي. -1
 

 تعليم الطالب أسس التفاوتات والتوافقات وتطبيقاتها. -2
 

 المنظومات الميكانيكية وطرائق ربط االجزاء.وتفكيك  تعليم الطالب أسس ومبادئ تجميع  -3
 

 
 
 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .10

  االهداف المعرفية -أ
 التعرف على طريقة تمثيل االجزاء الميكانيكية المفردة بالرسم الهندسي. -1
 التفاوتات والتوافقات وتطبيقاتها. أنواع التعرف على -2
  .المنظومات الميكانيكيةتفكيك وأسس تجميع و التعرف على طرائق ربط االجزاء الميكانيكية -3

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 ضبط قراءة وفهم مخططات األجزاء الميكانيكية  والمنظومات الناتجة من تجميعها  . -1
 ضبط تمثيل األجزاء الميكانيكية المفردة والمنظومات الناتجة من تجميعها بالرسم الهندسي. -2

     

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 إلقاء المحاضرات. -1
 اجبات الصفية والالصفية.الو -2
 قراءة الكتب المنهجية والمصدرية واالطالع على بعض المواقع االلكترونية ( التعلم الذاتي ). -3
 المناقشة في قاعة الدرس. -4

 طرائق التقييم      
 

 االختبارات الشهرية والنهائية. -1
 اللوحات الصفية والبيتية. -2
 دراسية.االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة ال -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 دقة المالحظة وعمق التفكير. -1
 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج. -2
 تحسس القيم الرقمية: منطقية القيمة ومدلوالتها. -3
 

 طرائق التعليم والتعلم     
 توجيه االسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة. -1
 لمارسة العملية الالصفية للموضوع. توجيه الطالب نحو كثرة ال -2
 تنمية الحس الرقمي في التعبير. -3
 العصف الذهني. -4

 
 طرائق التقييم    
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 الواجبات الصفية الالصفية. -1
 إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير ودقة المالحظة. -2
 مشاركة الطالب في قاعة الدرس. -3

 المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي). التأهيليةالمهارات  العامة و -د 
تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في الرسم الميكانيكية  -1

(AutoCAD). 
وقراءة المخططات المختلفة لألجزاء المفردة تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة  -2

 والمنظومات سواء الخاصة بالتصميم أو التصنيع.
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع

مراجعة عامة لمادة  3 االول
 الرسم الهندسي

 مراجعة عامة
 + عملي ينظر

 الواجبات الصفية
، والبيتية

متحانات الوا
 شهريةال

 الثاني

التعرف على طرائق  3
ربط الصفائح واأللواح 

المعدنية باستخدام 
البراشيم والمسامير 

وتمثيلها بالرسم 
 الهندسي

ربط االجزاء 
الميكانيكية بواسطة 
 البراشيم والمسامير

الواجبات الصفية  نظري + عملي
والبيتية، 

متحانات واال
 الشهرية

 الثالث
التعرف على أنواع  3

وصالت اللحام وتمثيلها 
 بالرسم الهندسي

ربط االجزاء 
انيكية بواسطة الميك
 اللحام

الواجبات الصفية  نظري + عملي
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 الرابع
التعرف على أنواع  3

البراغي والصواميل 
والواشرات 

واستخداماتها في ربط 
اء الميكانيكيةاالجز  

ربط االجزاء 
انيكية بواسطة الميك

 البراغي والصواميل

الواجبات الصفية  نظري + عملي
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 الخامس
3 

 تتمة
الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة

والبيتية، 
واالمتحانات 

 الشهرية

 السادس
التعرف على أنواع  3

النوابض واستخداماتها 
بالرسم  وتمثيلها
 الهندسي

الواجبات الصفية  نظري + عملي النوابض
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 السابع
3 

 تتمة
الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة

والبيتية، 
واالمتحانات 

 الشهرية

 الثامن
التعرف على أنواع  3

الخوابير واستخداماتها 
في تثبيت االجزاء 

الميكانيكية وتمثيلها 
هندسيبالرسم ال  

الواجبات الصفية  نظري + عملي الخوابير
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 التاسع
3 

 تتمة
الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة

والبيتية، 
واالمتحانات 

 الشهرية

 العاشر

التعرف على  3
استخدامات التروس 

االسطوانية العدلة 
وتمثيلها بالرسم 

الهندسي وتعشيقها 
 ببعض

ننة التروس المس
 االسطوانية العدلة

الواجبات الصفية  نظري + عملي
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

التعرف على  3 الحادي عشر 
استخدامات التروس 

التروس المسننة 
مخروطيةال  

الواجبات الصفية  نظري + عملي
والبيتية، 
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المخروطية وتمثيلها 
بالرسم الهندسي 
 وتعشيقها ببعض

واالمتحانات 
 الشهرية

 لثاني عشرا

التعرف على  3
استخدامات الدودة 

والترس الدودي 
وتمثيلها بالرسم 

الهندسي وتعشيقها 
 ببعض

الدودة والترس 
 الدودي

الواجبات الصفية  نظري + عملي
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 الثالث عشر

التعرف على  3
استخدامات الجريدة 

المسننة والترس 
وتمثيلها بالرسم 

شيقها الهندسي وتع
 ببعض

الجريدة المسننة 
 والترس

الواجبات الصفية  نظري + عملي
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 الرابع عشر

التعرف على اسباب  3
وجود الخشونة 

السطحية وطرائق 
حسابها وتمثيل االسطح 
بالرسم الهندسي حسب 

 درجة االنهاء

الواجبات الصفية  نظري + عملي االنهاءات السطحية
ية، والبيت

واالمتحانات 
 الشهرية

 الخامس عشر
التعرف على أنواع  3

المحامل واستخداماتها 
وطريقة تمثيلها بالرسم 

 الهندسي

المحامل 
Bearings 

الواجبات الصفية  نظري + عملي
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 3 س عشرالساد
 تتمة

الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة
والبيتية، 

واالمتحانات 
 لشهريةا

التعرف على أهمية  3 عشر سابعال
التفاوتات والتعاريف 

االساسية المرتبطة بها 
وطريقة كتابتها على 

 البعد األساسي 

الواجبات الصفية  نظري + عملي التفاوتات 
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

التعرف على أنظمة  3 عشر ثامنال
التوافقات وأنواعها 

 والحسابات المتعلقة بها 

الواجبات الصفية  نظري + عملي التوافقات
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 3 عشر تاسعال
 تتمة

الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 العشرون

تعليم الطالب أسس  3
تجميع االجزاء المفردة 
في منظومات ميكانيكية 
والحصول على الرسم 

 التجميعي

الميكانيكي التجميع الواجبات الصفية  نظري + عملي 
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 3 العشرونالحادي و
 تتمة

الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 3 العشرونالثاني 
 تتمة

الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة
والبيتية، 

واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .12

 الكتب المقررة المطلوبة-1

1- Engineering Drawing and Graphic 
Technology, Thomas E. French, Charles J. 
Vierck, and Robert J. Foster, 1986 

المراجع التي يوصى بها الكتب و-أ
 (المجالت العلمية، التقارير، ...... )

1-Technical drawing Part 201: Mechanical 
engineering drawing ,Australian Standard, 
1992 
2- Engineering Drawing and CAD, School of 
Engineering, Faculty of Technology, 
University of Plymouth, Drake, Circus, 
Plymouth, PL4 8AA 

 الشهرية

 3 رونالعشالثالث و
 تتمة

الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

التعرف على كيفية  3 العشرونالرابع و
تفكيك المنظومات 
الميكانيكية ورسم 

 أجزائها منفصلة

التفكيك الميكانيكي 
 والرسم التفصيلي

الواجبات الصفية  نظري + عملي
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 3 العشرونمس والخا
 تتمة

الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

تعليم الطالب استخدام  3 العشرونالسادس و
برنامج أوتوكاد في 

تمثيل االجزاء الميكانية 
 المفردة والمجمعة

الرسم باستخدام 
 الحاسوب

الواجبات الصفية  نظري + عملي
والبيتية، 

واالمتحانات 
 شهريةال

 3 العشرونالسابع و
 تتمة

الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 3 العشرونالثامن و
 تتمة

الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية

 3 التاسع والعشرون
 تتمة

الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة
والبيتية، 
ات واالمتحان
 الشهرية

 3 الثالثون
 تتمة

الواجبات الصفية  نظري + عملي تتمة
والبيتية، 

واالمتحانات 
 الشهرية
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المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت، -ب
...... 

1-Engineering Drawing, M.B Shah B.C. Rana, 
India, second edition 2007 
2-Geometric and Engineering Drawing, 
Kenneth Morling, Third edition 2010 
3-Manual_of_Engineering_Drawing, Colin H. 
Simmons, Dennis E. Maguire and Nile Phelps, 
Third edition 2009 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13
 مواكبة التطور العلمي يف جمال االختصاص وتزويد الطلبة بكل مستجد.-1
 حتديث احملاضرات وتنقيحها سنوياً.-2
 إستخدام الوسائل احلديثة يف التعليم والتعلم.-3

 

 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية الهندسة:  / المعهدةالكلي   
 الميكانيك:    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                      د. حميد جاسم خلف    : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   تاريخ     ال    
 التوقيع    

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

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

 

 كلية الهندسة – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
  المهني 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  د الوصف تاريخ إعدا .8

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

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 لتعلم طرائق التعليم وا     

 
 
 
 

 طرائق التقييم      
 
 
 
 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 

 طرائق التقييم    
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة 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

 
 
 
 
 
 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار 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

 خرجات التعلم المطلوبة من البرنامجم 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )ور الشخصيوالتط

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 ف المقرروص

 

 

 هندسةكلية ال -جامعة تكريت   المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك / المركز علمي القسم ال .2

 221/ هـ مك  2الرياضيات  اسم / رمز المقرر .3

 حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 120 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 4/9/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 :أهداف المقرر .8
 التطبيقية ئل الرياضية وربطها بالمسائل العمليةهي تنمية قابلية الطالب على حل المسا

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9

  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على مختلف طرق حل المسائل الرياضية  -1
 التعرف على مزايا ومحددات كل طريقة  -2
 
  رر.مقالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 لربطها بالواقع العملي فهم معاني المسائل الرياضية وفهمها فيزيائيا 
 

 طرائق التعليم والتعلم      
 إلقاء المحاضرات  -1
 قع االلكترونيةقراءة الكتب المنهجية والمصدرية واالطالع على بعض الموا -2
 

 طرائق التقييم      
 

 االمتحانات الشهرية والنهائية -1
 رة والمشاركة داخل القاعة الدراسيةاالختبارات القصي -2
 الواجبات البيتية  -3

 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 التحليل والمقارنة -1
 دقة المالحظة وعمق التفكير -2
 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج -3
  سرعة ودقة اتخاذ القرار -4
  

 طرائق التعليم والتعلم     

 عمق والدقةاالسئلة واالستفسارات المميزة بال -1
 توجيه الطالب نحو فهم العلة والسبب  -2
 
 

 طرائق التقييم    
 إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة -1
 مشاركة الطالب في قاعة الدرس  -2
 الواجبات الالصفية -3
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 متعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).المنقولة ( المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر -1
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها -2
 جمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العمليتنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على تر -3
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 بنية المقرر .10

الساعا األسبوع
اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة ت

 الموضوع
طريقة 
 طريقة التقييم التعليم

 4 االول

Vector in pane, vector 
in space, length of 

vector 
vector نظري 

جبات ال أسئلة  آنية، وا
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثاني

Midpoint of aline 
segment, dot product, 
vector projection and 
scalar components, 

cross product 

vector نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثالث
Triple scalar, equation 

lines in space 
vector نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الرابع

The distance from 
appoint to aline in 
space, equation for 

plane in space, 
distance from appoint 

to aplane, angle 
between planes 

vector نظري 
ال  أسئلة  آنية، واجبات

صفية، امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 4 الخامس

Sequences, 
convergence and 

divergence 

Infinite sequences 
and series 

 نظري
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 السادس

infinite series, 
geometric series, p-

series 

Infinite sequences 
and series 

 نظري
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 Convergence tests 4 السابع
Infinite sequences 

and series 
 نظري

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثامن
Power series, Taylor 
and Maclaurin series 

Infinite sequences 
and series 

 نظري
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 التاسع
Function of two or more 
variables, graphs and 

Partial derivatives نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 

انات قصيرة صفية، امتح
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level curves, limit of a 
function of two 

variables 

 وامتحانات شهرية

 4 العاشر

Partial derivatives of a 
function of two variable, 
functions of more than 

two variables 

Partial derivatives نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الحادي عشر

Second order partial 
derivatives, partial 

derivatives of higher 
order 

Partial derivatives نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري The chain rule Partial derivatives 4 الثاني عشر
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثالث عشر

Functions defined on 
surface, directional 

derivative and gradient 
vectors 

Partial derivatives نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الرابع عشر
Tangent planes and 

normal line 
Partial derivatives نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
حانات قصيرة صفية، امت

 وامتحانات شهرية

الخامس 
 عشر

4 

Extreme values and 
saddle points, 

Lagrange multipliers 
Partial derivatives نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

السادس 
 عشر

4 
Relating polar and 

Cartesian coordinates 
Polar coordinates ظرين 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 السابع عشر
Graphing in polar 

coordinates 
Polar coordinates نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 الثامن عشر
Area and lengths in 
polar coordinates 

Polar coordinates نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 4 التاسع عشر
Double integrals, 
fubini's theorem 

Multiple integrals نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 
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 وامتحانات شهرية

 4 العشرون

Double integrals over 
bounded 

nonrectangular region, 
finding limits of 

integration, properties 
of double integrals 

Multiple integrals نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الحادي 
 والعشرون

4 
Area, moment and 
centers of mass 

Multiple integrals نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الثاني 
 العشرون

4 
Area, moment and 
centers of mass 

Multiple integrals نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الثالث 
 والعشرون

4 

Centroid of geometric 
figures, double integrals 

in polar form 
Multiple integrals نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الرابع 
 والعشرون

4 volume Multiple integrals نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الخامس 
 والعشرون

4 
Mass and moments in 

three dimension 
Multiple integrals نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

السادس 
 والعشرون

4 

Type, order, first order 
differential equations of 

first degree 

Differential 
equations 

 نظري
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

السابع 
 عشرونوال

4 

first order differential 
equations of first 

degree 

Differential 
equations 

 نظري
أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

الثامن 
 والعشرون

4 Second order equations 
Differential 
equations 

 نظري
أسئلة  آنية، واجبات ال 

صيرة صفية، امتحانات ق
 وامتحانات شهرية

التاسع 
 والعشرون

4 Line integrals Line integrals نظري 
أسئلة  آنية، واجبات ال 

صفية، امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 4 الثالثون
Mass and moment 

calculations 
Line integrals نظري 

أسئلة  آنية، واجبات ال 
صفية، امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية
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 البنية التحتية  .11

 Thomas' Calculus 12 edition ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Calculus , seven edition (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
  ) المجالت العلمية ، التقارير ،.... ( 

نترنيت ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع اال
....  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12
   
 
 
 
 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 الهندسة:  / المعهدةالكلي   
 الميكانيك:    القسم العلمي    
 1/8/2016تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                          د. حميد جاسم خلف : رئيس القسم سما   

                                                        :  اريخالت                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

 التوقيع    
                                                                                              

         عميد مصادقة السيد ال                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 رنامجتحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الب

 

 / كلية الهندسةجامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 الهندسة الميكانيكية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
  المهني 

 بكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

 كتب منهجية  معتمد  ال برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/8/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  - أ
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 

 والتعلم  طرائق التعليم     
 .(المحاضرات) الطلبةعرض مفردات المقرر الدراسي على  .1

 .والتقديم التعلم الذاتي مهارات الطلبة بحثية ليكتسب اوراق كتابةمثل  ،الواجباتبتكليف الطلبة  .2

 .المفاجئةاجراء االمتحانات  .3

 بالمواعيد المحددة. الفصلية والنهائيةاجراء االمتحانات  .4

حتساب الدرجات للطلبة خالل الفصل الدراسي وبنتائجهم االمتحانية ومناقشة االخفاقات اعالم الطلبة عن كيفية ا .5

 والنجاحات.

اعالم الطلبة بالكتب المنهجية والكتب المساعدة التي يحتاجونها في مفردات المقرر الدراسي منة خالل استبيان للسنوات 
 الطالب.السابقة لتحسين المنهج وتحسين اداء التدريسيين ورفع مستوى 

 طرائق التقييم      
 االختبارات  السنوية والفصلية والتقارير الفصلية التي يقوم بها الطلبة.

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 القدرة على اتخاذ القرار. -1ج         

 طرق االبتكار لدى الطلبة. -2ج
 قدرة الطالب على التفكير. -3ج

 إلنجاز موضوع معين. جمع البيانات المطلوبة -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 التفكير االبداعي لدى الطلبة ومواكبة أحدث الوسائل العلمية المتاحة في التعليم والتعلم.
 طرائق التقييم    
 االختبارات الشهرية والنهائية. -1
 االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية. -2
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و ةالمهارات العام-د 

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طرائق التقييم          

 إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة. -1
 مشاركة الطالب في قاعة الدرس. -2
 .بات الالصفيةالواج -3

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

حقوق اإلنسان  211هـ. مك  الثانية
  60 والديمقراطية

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

يأخذون على عاتقهم توفير  ميكانيكيةهندسة الالباختصاص  ينوتخريج مهندسفي مجال اعداد  يسعى القسم جاهداً أن يكون سباقاُ 
والخبرات  وتقديم االستشاراتالتحتية  وتطوير البنىبناء  والمشاركة فيبيئة مالئمة لإلنسان من خالل اعتماد التقنيات الحديثة 

كذلك يسعى  .طات الكهربائية والمصانعالمحلهم القابلية في تصميم وتنفيذ وتشغيل  والتنفيذ ويكونلبرامج التخطيط  والدعم الفني
 المستقبل في المهندسين من العراق حاجات مسؤوليات تحمل على قادرين يجعلهم للطلبة مناسب معرفه محتوى تحقيق القسم الى

ة ميكانيكية وهندسهندسة الالاختصاصات  الى تحتاج التي القطاعات في العراق خدمة على عالية وبكفاءة قادرين يكونوا بحيث
 .الطيران

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار القبول  .13
 العلمي.الدراسة اإلعدادية الفرع  خريج .1
 القبول يكون لكال الجنسين (ذكور وإناث). .2
م العالي الحد األدنى لمعدل القبول يتم تحديده من قبل المراجع العليا والمتمثلة بقسم القبول المركزي في وزارة التعلي .3

 والبحث العلمي.
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 حاجة السوق. .1
 التوجهات المحلية. .2
 التوجهات الدولية. .3
 رغبة الطالب أو ولي األمر. .4
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 مخطط مهارات المنهج

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

 م المطلوبة من البرنامجمخرجات التعل 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ةيالمعرفاألهداف 
 برنامجالخاصة 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

 211هـ. مك  الثالثة
حقوق 
اإلنسان 

 والديمقراطية
                 اساسي



  5الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية الهندسة /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك / المركز علمي القسم ال .2

 211هـ. مك حقوق اإلنسان والديمقراطية /  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية أشكال الحضور المتاحة .4

 حضور اسبوعي الفصل / السنة .5

 سنوي (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 تزويد الطالب بالمعلومات االساسية عن حقوق االنسان والطرائق القانونية لحمايتها . .1
 ع الحقوق االساسية ومضامينها وحدودها ومصادرها .المام الطالب بانوا .2
 المام الطالب بثقافة الديمقراطية ومعرفتها العلمية ومفاهيمها . .3
 تعريف الطالب الربط بين حقوق االنسان وثقافة الديمقراطية . .4
 .ظمة السياسية وتطورها وتأثرها بمفاهيم الديمقراطية تعريف الطالب انواع االن .5
 ليب ممارسة وتنظيم الحقوق السياسية ( االنتخابات ).تعريف الطالب باسا .6

 
 
 
 

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .9

  هداف المعرفية األ -أ
 .وحدود حقوق االنسان  وأنواعالتعرف على مضامين  .1
 . األساسيةكيفية حماية حقوق االنسان التعرف على  .2
 .هده الضمانات  وأنواعالتعرف على ضمانات حقوق االنسان  .3
 ورها وتطورها .ذالتعرف على مفهوم الديمقراطية وج .4
 التعرف على اشكال الديمقراطية . .5
 التعرف بمستقبل حقوق االنسان . .6
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 .الربط بين ثقافة الديمقراطية وحقوق االنسان  .1
 .معرفة آليات الممارسة الديمقراطية من خالل نظم االنتخابات   .2
 .قراطية ومميزات كل نظام التعرف بانواع واشكال الديم .3

 طرائق التعليم والتعلم      
 .من خالل القاء المحاضرات  .1

 .المناقشة في القاعة الدراسية  .2

 الفجائية.اجراء االمتحانات  .3

 .رجية وحث الطالب على البحث عن المصادر والدوريات في مجال الدراسةقراءة الكتب المنهجية والمصادر الخا .4

اعالم الطلبة عن كيفية احتساب الدرجات للطلبة خالل الفصل الدراسي وبنتائجهم االمتحانية ومناقشة االخفاقات  .5

 توالنجاحا

 طرائق التقييم      
 االختبارات الشهرية والنهائية. .1
 .السريعة ة والقصير اليومية االختبارات .2
 ومناقشتها . األفكارالمشاركة داخل المحاضرة وطرح  .3

 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 التحليل والتعليل والمقارنة. .1
 .الجديدة  األفكارالتفكير المنطقي وطرح  .2
 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج. .3
 سرعة ودقة اتخاذ القرار. .4

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 .ية األسئلة واالستفسارات ومناقشة الحلول توج .1
 توجية الطالب نحو الربط في المنهج . .2
 مناقشة األفكار الجديدة . .3

 
 طرائق التقييم    
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 المشاركة الصفية اليومية . .1
 اإلجابات في االمتحانات المفاجئة . .2
 تسجيل المالحظات عن إمكانيات الطالب الفردية . .3

 المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).ية التأهيلالعامة و المهارات -د 
 .الطالب على البحث عن المراجع الخاصة بالموضوع وتشعب االفكار تنمية وتطوير قدرة وقابلية -1
 .اعن التساؤالت فيه اإلجابةالجديدة والبحث عن  األفكارلية الطالب على التعامل مع تنمية وتطوير قدرة وقاب -2
 .لديه األدبيةوتقوية المهارات  األسئلةة الطالب على طرح تنمية وتطوير قدرة وقابلي -3
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 بنية المقرر .10

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع

 3 االول

ور ذجالتعرف على 
مصطلح الحقوق في 
الحضارات اإلنسانية 

 ة القديم

حقوق االنسان في 
الحضارات القديمة 

 )اليونانية والمصرية(
 نظري

واجب ال صفي، 
امتحانات مفاجئة 

قصيرة، 
 امتحانات شهرية

 3 الثاني
تاثير تعليم الطلبة ب

حضارات وادي الرافدين 
 على حقوق االنسان 

حقوق االنسان في 
حضارات وادي الرافدين 

 القديمة 
 نظري

تاثير كيفية توضيح  3 الثالث
األديان السماوية على 
ترسيخ مفاهيم حقوق 

 االنسان

حقوق االنسان واألديان 
السماوية (المسيحية 
 واليهودية واإلسالم )

 نظري
 3 الرابع

 الخامس

 
 
2 

تعريف الطالب على 
المصادر المختلفة 
للحقوق(المصادر 

 الخارجية والداخلية )

 نظري مصادر حقوق االنسان 

 السادس
 
2 

ريف الطالب تع
بالمصادر الدولية 

 للحقوق

المصادر الدولية لحقوق 
 نظري االنسان

 السابع

 
 
2 

تبين للطلبة ماهي 
حقوق التي تظمنها ال

اإلعالن العالمي لعام 
ومدى الزاميته  1948

 للدول 

اإلعالن العالمي لحقوق 
 نظري 1948االنسان 

 الثامن

تعريف الطالب بالتطور  2
ق في المطالبة بالحقو

التي دعى اليها العهدان 
 1966الدوليان لعام 

العهدان الدوليان للحقوق 
 نظري 1966

 التاسع

 
2 

عريف الطالب بوجود ت
مصادر وطنية للحقوق 
(دساتير،قوانين،تعليمات

( 

لمصادر الوطنية لحقوق ا
 االنسان 

 نظري

 العاشر

 
       2 

على أنواع  التعرف
الحقوق التي كفلها 

عام دستور العراق ل
2005 

دستور العراق لعام 
2005 

 الحادي عشر

 
2 

تعريف الطالب 
بالضمانات التي تحمي 

وى تالحقوق على المس
 الخارجي والداخلي 

 ضمانات حقوق االنسان

 نظري

 2 الثاني عشر
التعرف على الضمانات 
التي توفرها الدساتير 

 والقوانين الداخلية 

ضمانات الحقوق على 
 الصعيد الداخلي

 الثالث عشر

 
2 

التعرف على الضمانات 
الدستورية والقضائية 
ورقابة القضاء على 

 اعمال اإلدارة 

الضمانات الدستورية 
والضمانات القضائية 

 والرقابة االدارية 
 نظري



  9الصفحة   
  

 الرابع عشر
تعريف الطالب  2

بالضمانات الدولية 
 للحقوق 

ضمانات حقوق االنسان 
 على الصعيد الدولي 

 الخامس عشر

 
 
2 

التعرف على الضمانات 
التي يوفرها ميثاق األمم 

 1945المتحدة لعام 
 لحقوق االنسان

ميثاق األمم المتحدة لعام 
1945 

 السادس عشر
 
2 

توضيح كيفية انشاء مجلس 
حقوق االنسان ومدى 
 الزامية مقرراته للدول 

 مجلس حقوق االنسان 
 نظري

التعرف على اثر التقدم  2 السابع عشر
 مستقبل حقوق االنسان  نولوجي على الحقوق التك

 الثامن عشر
 
2 

تأثير االعالم توضيح 
واألحزاب السياسية على 

 مفاهيم حقوق االنسان 

تأثير االعالم واألحزاب 
السياسية على حقوق 

 االنسان 

 التاسع عشر نظري
 
2 

التعرف على مدى تاثر 
حقوق االنسان بمفاهيم 

 العولمة 
 النسان العولمة وحقوق ا

 العشرون
 
2 

التعرف على مفهوم 
الديمقراطية وتاثرها 

 بالمفاهيم في كل مجتمع 
 مفهوم الديمقراطية 

 2 الحادي والعشرون
على نشأة مصطلح  التعرف

وتطوره  الديمقراطية 
 وابعاده 

ور الديمقراطية ذج
 ونشأتها

 نظري

 2 الثاني والعشرون
توضيح اشكال الديمقراطية 

بين مميزات  واالختالف
 كل شكل 

 اشكال الديمقراطية 

 الثالث والعشرون
 
2 

التعرف على الشكل االولي 
للديمقراطية من خالل 

 ممارستها بصورة مباشرة 
 قراطية المباشرة مالدي

 نظري

 الرابع والعشرون
 
2 

توضيح تطور الديمقراطية 
الى الشكل الثاني منها 

(الديمقراطية شبه 
 المباشرة) 

 اطية شبه المباشرة الديمقر

  الخامس والعشرون
2 

توضيح معنى الديمقراطية 
  التمثيلية ونشأتها وتطورها 

الديمقراطية التمثيلية 
 (النيابية)

 نظري
 السادس والعشرون

 
2 

التعريف باركان النظام 
التمثيلي واشكاله 

والفروق بينها ومميزات 
 كل شكل 

 اركان النظام التمثيلي 

 عشرونالسابع وال
 
2 

التعريف بالمجلس النيابي 
ونظام المجلس الواحد 

والمجلسين ومببرات وجود 
 المجلسين 

 المجلس النيابي 

 نظري

 الثامن والعشرون
 
2 

التعريف بآلية االنتخابات 
والتكييف القانوني 

 لالنتخاب 

آلية النظام التمثيلي 
 (االنتخابات)

  التاسع والعشرون
2 

توضيح معنى هيئة 
 هيئة الناخبين  اخبين وتكوينها الن

 نظري
 الثالثون

تعريف الطالب بكيفية  3
تحديد الدوائر االنتخابية 

 والقوائم االنتخابية 
 تنظيم عملية االنتخاب 
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 البنية التحتية  .11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
حقوق االنسان والطفل والدميقراطية ، د ماهر صاحل عالوي  .1

. 2009وأخرون   
 

 (المصادر)  المراجع الرئيسية  ـ2

باسل يوسف ، دبلوماسية حقوق االنسان املرجعية القانونية واالليات  -1
2002،بيت احلكمة ،بغداد   

د رياض عزيز هادي ، حقوق االنسان تطورها مضامينها محايتها ،  -2
.2005بغداد   

د حممد عابد اجلابري ، الدميقراطية وحقوق االنسان ، مركز دراسات  -3
.1994العربية بريوت الوحدة   

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

الباقر املختار ، احلاجة اىل تعليم حقوق االنسان ، جملة موارد تصدر  -1
4العدد  2005عن منظمة العفو الدولية ، جنيف   

لتمع العريب ، جملة الطاهر لبيب ، عالقة املشروع الدميقراطي با -2
1992لسنة  158املستقبل العريب ، العدد  

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

0TUhttp://www.alwatan.comU0T 
 
 
0TUhttp://www.alyasser.gov.comU0T 
 
 

 

 لمقرر الدراسي خطة تطوير ا .12
 مواكبة التطور العلمي في مجال االختصاص وتزويد الطلبة بكل مستجد. .1
 تحديث المحاضرات وتنقيحها سنوياً. .2
 إستخدام الوسائل الحديثة في التعليم والتعلم. .3
 استخدام المواقع التعليمية والمحاضرات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية. .4

 
 
 

 

http://www.alwatan.com/
http://www.alyasser.gov.com/


 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية الهندسة:  / المعهدةالكلي   
 الميكانيك:    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                      د. حميد جاسم خلف    : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   تاريخ     ال    
 التوقيع    

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

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

 

 كلية الهندسة – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
  المهني 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  د الوصف تاريخ إعدا .8

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

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 لتعلم طرائق التعليم وا     

 
 
 
 

 طرائق التقييم      
 
 
 
 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 

 طرائق التقييم    
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة 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

 
 
 
 
 
 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار 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

 خرجات التعلم المطلوبة من البرنامجم 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )ور الشخصيوالتط

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 ف المقرروص

 

 سةكلية الهند /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك القسم الجامعي / المركز .2

 232مك هـ. /ديناميك حرارة   اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 90 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2016/ 8/  4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

                                أهداف المقرر-9
 

تزويد الطالب بالمعلومات االساسية عن الطاقه (الموارد واالستخدامات) ،الحراره (الشغل والقدره)،  -1
الطاقه الداخليه( االنثالبي) وقوانين ديناميك الحراره كالقانون الصفري والقانون االول والثاني)، 

ياسها، قوانين الغازات (قانون بويل ، شارل  )، اجراءات االنظمة المغلقة درجة الحراره وطرق ق
 ،الماكنة الحرارية......

االلمام بحسابات االنظمة المغلقة والمفتوحة والماكنة الحرارية واجراءات ثبوت الحجم والضغط  -2
 وسودرجة الحرارة واالنتروبية وقوانين خالئط الغازات ودورة كارنوت ومتباينة كالزي

 التعرف على تطبيقات الطاقة كما ونوعا في الكثير من منظومات االنظمة المغلقة والمفتوحة. -3
 

 التعرف على المفهوم التطبيقي للقانون االول والثاني في الكثير من المنظومات التطبيقية  -4
 

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .10

  االهداف المعرفية -أ
ف على مفهوم الطاقة وتحوالتها ، الشغل والحرارة  والعالقة بينهما ، الخواص التعر -1

 الثرموديناميكية، المعادلة العامة للغازات،الماكنة الحرارية ، االنتروبي والقانون الثاني 
 التعرف على مزايا ومحددات اجراءات االنظمة المغلقة والمفتوحة. -2
 ط الغازات والخلط االديباتيكي للغازات التعرف على قوانين الغازات، خالئ -3

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 ضبط الجوانب العملية الخاصة بالمقرر من خالل الحصص المختبرية. -1

     

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 إلقاء المحاضرات. -1
 نية ( التعلم الذاتي ).قراءة الكتب المنهجية والمصدرية واالطالع على بعض المواقع االلكترو -2
 المناقشة في قاعة الدرس. -3
 استخدام المختبرات واجراء الزيارات الميدانية لمحطات توليد الطاقة والمعامل والمصانع ذات العالقة. -4
 

 طرائق التقييم      
 

 االختبارات الشهرية والنهائية. -1
 االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية. -2
 قارير العلمية.تقديم الت -3
 األداء المختبري. -4
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 التحليل والتعليل والمقارنة. -1
 دقة المالحظة وعمق التفكير. -2
 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج. -3
 سرعة ودقة اتخاذ القرار. -4
 تحسس القيم الرقمية: منطقية القيمة ومدلوالتها. -5
 

  طرائق التعليم والتعلم    
 توجيه االسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة. -1
 توجيه الطالب نحو فهم العلة والسبب.  -2
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 تنمية الحس الرقمي في التعبير. -3
 العصف الذهني. -4

 
 طرائق التقييم    
 إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة. -1
 لدرس.مشاركة الطالب في قاعة ا -2
 الواجبات الالصفية. -3

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

 الشخصي).
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال االختصاص. -1
 التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر.تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع  -2
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها. -3
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي. -4
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع

مقدمة وتعاريف (القوة  3 االول
 والضغط)

المفهوم العلمي لديناميك 
 نظري الحرارة

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الثاني

ى مفهوم تعليم الطلبة عل 3
، اشكالها الطاقه

وانواعها وتحوالتها، 
الحراره (الشغل 

 والقدرة)

0B الطاقه(الموارد
واالستخدامات) ،الشغل 

والحرارة، الطاقة الداخلية 
 ، االنثالبية

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الثالث
3 

ليم الطلبة على مفهوم تع
 القانون الصفري

1B  التوازن الحاري
Thermal 

equilibrium 

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الرابع
تعريف الطلبة على  3

مفهوم درجة الحرارة 
 وطرق قياسها

درجة الحرارة وطرق 
 قياسها

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الخامس
لمفهوم االتعرف على  3

العلمي والرياضي 
والتطبيقي للقانون االول 

 للحرارة

القانون االول لديناميك 
الحرارة(ماكنة الحرارة 

 االبدية)

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 السادس
تعريف الطلبة على  3

قوانين (بويل، قانون 
شارل، القانون العام 

 للغازات

المثالية (اجراءات  الغازات
 االنظمة المغلقة)

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 السابع
تعريف الطلبة على  3

قوانين (بويل، قانون 
شارل، القانون العام 

 للغازات

اجراءات ثبوت الحجم 
والضغط ودرجة 
الحرارة،االجراء 

االديباتيكي، االجراء 
 البولتروبي

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الثامن
على  تعريف الطلبة 3

اجراءات االنظمة 
 المفتوحة

معادلة الطاقة للسريان 
المستقر، تطبيق معادلة 
 الطاقة للسريان المستقر

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 التاسع
على مفهوم التعرف  3

االجراء االنعكاسي 
 واالنعكاسي

الماكنة الحرارية 
المعكوسة، المضخة 

 الحرارية

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 العاشر
تعليم الطلبة على مفهوم  3

القانون الثاني لديناميك 
 الحرارة

القانون الثاني لديناميك 
 الحرارة

أسئلة  آنية،  رينظ
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الحادي عشر 

تعليم الطلبة على حل  3
مسائل حسابية 

لمنظومات حرارية 
حسب القانون الثاني 

 للحرارة

القانون الثاني لديناميك 
 الحرارة

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية
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 ني عشرالثا
3 

تعريف الطلبة على 
 متباينة كالزيوس مفهوم متباينة كالزيوس

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الثالث عشر
3 

لماذا ندرس دورة 
 دورة كارنوت المعكوس كارنوت االفتراضية

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 

 شهريةوامتحانات 

 الرابع عشر
3 

تعريف الطلبة على 
 دورة كارنوت مبادئ دورة كارنوت

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الخامس عشر
تعليم الطلبة على حل  3

مسائل حسابية على 
 تطبيقات دورة كارنوت

 دورة كارنوت

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 

ت قصيرة امتحانا
 وامتحانات شهرية

التعرف على قوانين  3 س عشرالساد
االنتروبي الجراءات 
تبوت الضغط ، الحجم 

، درجة الحرارة ، 
االجراء االديباتيكي ، 

 االجراء البولتيربي

 االنتروبي

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

ين عرف على قوانالت 3 عشر سابعال
االنتروبي الجراءات 
تبوت الضغط ، الحجم 

، درجة الحرارة ، 
االجراء االديباتيكي ، 

 االجراء البولتيربي

 االنتروبي

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 3 عشر ثامنال
حل مسائل حسابية على 

 االنتروبي االنتروبية

أسئلة  آنية،  نظري
صفية،  واجبات ال

امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 3 عشر تاسعال
التطبيقات الحسابية 

 االنتروبي لالنتروبي

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 العشرون
مفهوم تعليم الطلبة  3

متابينة كالزيوس 
 وتطبيقاتها

متباينة كالزيوس، 
االنتروبي في االجراء 

كاسياالنع  

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

مفهوم تعليم الطلبة  3 العشرونالحادي و
متابينة كالزيوس 

 وتطبيقاتها

متباينة كالزيوس، 
االنتروبي في االجراء 

 االنعكاسي

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

تعليم الطلبة على  3 العشرونالثاني 
االنتروبي في االجراء 
االنعكاسي مع انتقال 

 الحرارة

االنتروبي في االجراء 
 االنعكاسي

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

تعليم الطلبة على  3 العشرونالثالث و
االنتروبي في االجراء 
االنعكاسي مع انتقال 

 الحرارة

االنتروبي في االجراء 
 االنعكاسي

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

تعليم الطلبة على  3 العشرونالرابع و
االنتروبي في االجراء 

نتروبي في االجراء اال
 الالنعكاسي

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
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 البنية التحتية   .12

 الكتب المقررة المطلوبة-1

1- Thermodynamics: An Engineering 
Approach, Yunus A.GENGEL   MICHAEL 
A.BOLES 
2. Applied Thermodynamics for Engineering 
Technologists T.D.EASTOP 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ
 (المجالت العلمية، التقارير، ...... )

1-Fundamental of Thermodynamics, SI  
VERSION,John Wiley,2009 
2-Engineering Thermodynamics, R.K.Purohit, 
Pawan Kumar, 2008 
3-Advanced Engineering Thermodynamics, 
Adrian Bejan, John Wiley, 1988 

المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت، -ب
...... 

 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13
 مواكبة التطور العلمي يف جمال االختصاص وتزويد الطلبة بكل مستجد.-1
 ات وتنقيحها سنوياً.حتديث احملاضر -2
 إستخدام الوسائل احلديثة يف التعليم والتعلم.-3

 

الالنعكاسي مع انتقال 
 الحرارة

ت قصيرة امتحانا
 وامتحانات شهرية

تعليم الطلبة على    3 العشرونالخامس و
االنتروبي في االجراء 
الالنعكاسي مع انتقال 
 الحرارة

نتروبي في االجراء اال
 الالنعكاسي

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 3 العشرونالسادس و
تعليم الطلبة على مفهوم 

دالتون قانون  

أسئلة  آنية،  نظري خالئط الغازات
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 3 العشرونالسابع و
تعليم الطلبة على مفهوم 
 قانون دالتون

أسئلة  آنية،  نظري خالئط الغازات
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

حل  تعليم الطلبة على 3 العشرونالثامن و
مسائل حسابية لخالئط 

 الغازات

أسئلة  آنية،  نظري خالئط الغازات
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 3 التاسع والعشرون
تعليم الطلبة على مفهوم 
 قانون افوكادرو

أسئلة  آنية،  نظري الخلط االديباتيكي للغازات
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 

 يةوامتحانات شهر
تعليم الطلبة على  3 الثالثون

تطبيقات حسابية على 
 قانون افوكادرو

أسئلة  آنية،  نظري الخلط االديباتيكي للغازات
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية الهندسة:  / المعهدةالكلي   
 الميكانيك:    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                      د. حميد جاسم خلف    : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   تاريخ     ال    
 التوقيع    

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

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

 

 كلية الهندسة – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
  المهني 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  د الوصف تاريخ إعدا .8

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

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 لتعلم طرائق التعليم وا     

 
 
 
 

 طرائق التقييم      
 
 
 
 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 

 طرائق التقييم    
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة 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

 
 
 
 
 
 

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار 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

 خرجات التعلم المطلوبة من البرنامجم 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )ور الشخصيوالتط

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 المقرر وصف

 

 ةكلية الهندس /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك القسم الجامعي / المركز .2

 231 مك .هـ  /)1(ميكانيك الموائع  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 90 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 2016/ 8 / 13 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

                                أهداف المقرر-9
 
 .بيان أهمية دراسة الموائع في الحياة العملية -1
 .اشتقاق الصيغ الرياضية التي تحكم حركة الموائع -2
صقل المفهوم العلمي و ترسيخ المادة العلمية بشكل صحيح من خالل عمل امتحانات متواصلة و تفعيل -3 

 .الحدود أقصى إلىلب ليس في الحصول على الدرجة بل في فهم و االستفادة من هذه المادة دور الطا

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات .10
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  االهداف المعرفية -أ
قوى المفاهيم األساسية الستاتيكا وديناميكا الموائع وتطبيقاتها الهندسية المختلفة بحسابات  دراسة -1          

 . الموائع على األسطح المغمورة فيها والطافية عليها وكذلك التطبيقات المتعلقة بسريان الموائع
 المالئم لحل معادالت ميكانيك الموائع (control volume)اختيار حجم السيطرة  -2
 تحديد إن كان الجريان مستقر أو غير مستقر،منتظم أو غير منتظم، طباقي أو مضطرب-3
 

  هداف المهاراتية الخاصة بالمقرراال  -ب 
 ضبط الجوانب العملية الخاصة بالمقرر من خالل الحصص المختبرية.

     

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 إلقاء المحاضرات. -1
 قراءة الكتب المنهجية والمصدرية واالطالع على بعض المواقع االلكترونية ( التعلم الذاتي ). -2
 المناقشة في قاعة الدرس. -3
 استخدام المختبرات. -4
 

 طرائق التقييم      
 

 االختبارات الشهرية والنهائية. -1
 االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية. -2
 تقديم التقارير العلمية. -3
 األداء المختبري. -4
 

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 التحليل والتعليل والمقارنة. -1
 دقة المالحظة وعمق التفكير. -2
 استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج. سرعة -3
 سرعة ودقة اتخاذ القرار. -4
 تحسس القيم الرقمية: منطقية القيمة ومدلوالتها. -5
 

 طرائق التعليم والتعلم     
 توجيه االسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة. -1
 توجيه الطالب نحو فهم العلة والسبب.  -2
 تنمية الحس الرقمي في التعبير. -3
 ف الذهني.العص -4

 
 طرائق التقييم    
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 إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة. -1
 مشاركة الطالب في قاعة الدرس. -2
 الواجبات الالصفية. -3

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

 ي).الشخص
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال االختصاص. -1
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر. -2
 ة لها.تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسب -3
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي. -4
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 بنية المقرر11.

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع

 3 االول
تعريف ماهو المائع 

والتعرف على خواص 
ئعالموا  

 
علم الموائع إلىمدخل   نظري 

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الثاني
تعريف ماهو المائع  3

والتعرف على خواص 
 الموائع

 
علم الموائع إلىمدخل   

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الثالث

معرفة الضغط عند  3
نقطة معينة والمعادالت 

األساسية للموائع 
 الساكنة

 

0B الموائع في حالة السكون
 وتطبيقات الضغط

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الرابع
معرفة الضغط عند  3

نقطة معينة والمعادالت 
األساسية للموائع 

 الساكنة

الموائع في حالة السكون 
 وتطبيقات الضغط

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الخامس
القوة الضغطية حساب  3

المؤثرة على األسطح 
المغمورة: ألسطح 
المستوية، األسطح 

يةمنحن  

 
 األجسامالقوى على 

 والسطوح المغمورة

أسئلة  آنية،  نظري
فية، واجبات ال ص

امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 السادس
القوة الضغطية حساب  3

المؤثرة على األسطح 
المغمورة: ألسطح 
المستوية، األسطح 

يةمنحن  

 
 األجسامالقوى على 

 والسطوح المغمورة

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 السابع
القوة الضغطية حساب  3

مؤثرة على األسطح ال
المغمورة: ألسطح 
المستوية، األسطح 

يةمنحن  

 
 األجسامالقوى على 

 والسطوح المغمورة

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الثامن
3 

حساب تأثير التعجيل 
 على ضغط السائل

 
الموائع عند التعجيل 

 وحركتها النسبية

 أسئلة  آنية، نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 التاسع
3 

حساب تأثير التعجيل 
 على ضغط السائل

 
الموائع عند التعجيل 

 وحركتها النسبية

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 العاشر
حساب قوة الطفو على  3

أألجسام المغمورة كليا 
 وجزئيا

الطافية األجسامرارية استق  

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الحادي عشر
حساب قوة الطفو على  3

أألجسام المغمورة كليا 
 وجزئيا

الطافية األجساماستقرارية   
 
 

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية
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 الثاني عشر

التعرف على المفاهيم  3
أألساسية لحركة 

(طرق تمثيل الموائع
الجريان، أنواع الجريان، 
سرعة وعجلة جزيئات 

المائع، معدل التدفق، دالة 
 خطوط اإلنسياب)

حركة الموائع إلىمدخل   
 
 

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الثالث عشر

هيم التعرف على المفا 3
أألساسية لحركة 

(طرق تمثيل الموائع
الجريان، أنواع الجريان، 
سرعة وعجلة جزيئات 

المائع، معدل التدفق، دالة 
 خطوط اإلنسياب)

حركة الموائع إلىمدخل  أسئلة  آنية،  نظري 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الرابع عشر

التعرف على المفاهيم  3
أألساسية لحركة 

(طرق تمثيل الموائع
الجريان، أنواع الجريان، 
سرعة وعجلة جزيئات 

المائع، معدل التدفق، دالة 
 خطوط اإلنسياب)

حركة الموائع إلىمدخل  أسئلة  آنية،  نظري 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الخامس عشر
معرفة قانون حفظ  3

الكتلة للجريان المستقر 
 والغير مستقر

ادلة االستمراريةمع أسئلة  آنية،  نظري 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

معرفة قانون حفظ  3 س عشرالساد
الكتلة للجريان المستقر 

 والغير مستقر

أسئلة  آنية،  نظري معادلة االستمرارية
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

ادلة تطبيقات مع 3 عشر سابعال
االستمرارية وبرنولي: 
قياس التدفق باستخدام 

الفوهات الحادة و 
قياس  ، أنبوب بيتوت

ستخدام التدفق المغلق با
 أنبوب فنشوري

معادالت حركة الموائع 
 وتطبيقاتها

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

تطبيقات معادلة  3 عشر ثامنال
وبرنولي:  االستمرارية

قياس التدفق باستخدام 
الفوهات الحادة و 

قياس  ، أنبوب بيتوت
ستخدام التدفق المغلق با

 أنبوب فنشوري

معادالت حركة الموائع 
 وتطبيقاتها

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

تطبيقات معادلة  3 عشر تاسعال
االستمرارية وبرنولي: 

لتدفق باستخدام قياس ا

معادالت حركة الموائع 
 وتطبيقاتها

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
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الفوهات الحادة و 
قياس  ، أنبوب بيتوت

ستخدام التدفق المغلق با
 أنبوب فنشوري

 وامتحانات شهرية

 العشرون
و  دراسة تأثير اللزوجة 3

 نظرية رينولدز لالنتقال

 زجة منحركة الموائع الل
تعريف الطبقة (المسالك 

)المتاخمة  

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

و  دراسة تأثير اللزوجة 3 العشرونالحادي و
 نظرية رينولدز لالنتقال

 حركة الموائع اللزجة من
تعريف الطبقة (المسالك 

)المتاخمة  

أسئلة  آنية،  نظري
 واجبات ال صفية،
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

حساب الخسائر  3 العشرونالثاني 
الرئيسية والثانوية 

الناتجة من الجريان من 
 تخالل المعادال

الحاكمة ومن خالل 
 مخطط مودي

األنابيبخسائر الجريان في  أسئلة  آنية،  نظري 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

حساب الخسائر  3 العشرونالثالث و
الرئيسية والثانوية 

الناتجة من الجريان من 
 تخالل المعادال

الحاكمة ومن خالل 
 مخطط مودي

األنابيبخسائر الجريان في  أسئلة  آنية،  نظري 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

حساب الخسائر  3 العشرونالرابع و
الرئيسية والثانوية 

من  الناتجة من الجريان
 تخالل المعادال

الحاكمة ومن خالل 
 مخطط مودي

األنابيبخسائر الجريان في  أسئلة  آنية،  نظري 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التعرف على أنواع  3 العشرونالخامس و
الجريان ودراسة تأثيره 
في القنوات المفتوحة 

 والمغلقة

 أسئلة  آنية، نظري قياسات الجريان
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التعرف على أنواع  3 العشرونالسادس و
الجريان ودراسة تأثيره 
في القنوات المفتوحة 

 والمغلقة

أسئلة  آنية،  نظري قياسات الجريان
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التعرف على أنواع  3 العشرونالسابع و
ان ودراسة تأثيره الجري

في القنوات المفتوحة 
 والمغلقة

أسئلة  آنية،  نظري قياسات الجريان
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

استخدام طرق رياضية  3 العشرونالثامن و
لتحليل شبكات األنابيب 
لحساب سرعة وضغط 
الجريان  مع أو بدون 

وجود مضخات 
 وصمامات

نابيباألتحليل شبكات  أسئلة  آنية،  نظري 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

استخدام طرق رياضية  3 التاسع والعشرون
لتحليل شبكات األنابيب 
لحساب سرعة وضغط 
الجريان  مع أو بدون 

وجود مضخات 

أسئلة  آنية،  نظري األنابيبتحليل شبكات 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية
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 البنية التحتية12.

 الكتب المقررة المطلوبة-أ

1- Fluid MechanicsFundamentals and 
Applications, Yunus A. Cengel, John M. 
Cimbala. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -ب
 (المجالت العلمية، التقارير، ...... )

1-Fluid Mechanics-Victor Lyle Streeter 
2-Fluid Mechanics With Engineering 
Applications by Robert L Daugherty 
 

المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت، -ج
...... 

1.Fundamentals of Fluid Mechanics, 
Munson,Young, Okiishi. 
 
2. Introduction to Fluid Mechanics,  Fox, and 
McDonald. 
3. 
https://www.youtube.com/watch?v=fa0zHI6
nLUo&list=PLbMVogVj5nJTZJHsH6uLCO00I-
ffGyBEm 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13
 مواكبة التطور العلمي يف جمال االختصاص وتزويد الطلبة بكل مستجد.-1
 حتديث احملاضرات وتنقيحها سنوياً.-2
 التعليم والتعلم. إستخدام الوسائل احلديثة يف-3

 

 

 وصمامات

استخدام طرق رياضية  3 الثالثون
لتحليل شبكات األنابيب 
لحساب سرعة وضغط 
الجريان  مع أو بدون 

وجود مضخات 
 وصمامات

أسئلة  آنية،  نظري األنابيبتحليل شبكات 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

https://www.amazon.com/Robert-L-Daugherty/e/B001H6URHC/ref=dp_byline_cont_book_1
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