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 األكاديًي انثشَايحًَٕرج ٔطف 

 (األكاديًي()يشاخعح انثشَايح انعاني )يشاخعح أداء يؤسساخ انتعهيى 

 ٔطف انثشَايح األكاديًي 

 اٌمبٍُ اٌقؼواءبِؼخ ع اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ / لَُ ٕ٘لٍخ اكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ و١ٍخ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي  .2

 ١ِىب١ٔه ٕ٘لٍٟ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .3

 فٟ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٌٛه٠ًٛبثى اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .4

 ٍٕٛٞ إٌظبَ اٌلهاٍٟ   .5

  اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .6

  اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7

  ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .8

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

ومركزالجاذبية ونظامالموىومركزالثملهندسةالسكونوالحركياكتسابالطالبلمفهوم-أ
 .واالحتكانالهندسي

 الموىوالعزموعزمالمصورالذاتيواالحتكان.توضيحمفهوم-ب

وعزمالمزدوجواالحتكانالموىالمتعامدةوالغيرالمتعامدةرةفيالتعاملمعالطالبخبإعطاء-ج
 السكونيوالحركي

 تحليلالموىوتركيبهاوالعزومالناتجةمنهاوعزمالمصورالذاتي.اكتسابالطالبلمفهوم-ت

 .Dynamicsوالحركي Staticsهندسةالسكونتوضيحمفهوم-ث

 وتطبيمهاعمليا.تحليلالموىوتمييزالعزومرةفيالتعاملمعخبإعطاءالطالب-ج

 
 
 
 
 



 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .11

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍىبشىبي اٌمٜٛ. -1أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ اٍزقواط ِؾظٍخ اٌمٜٛ. -2أ

 اٌزٛاىْ.اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ٔظو٠خ  -3أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ثؼغ إٌّشأد ا١ٌٙى١ٍخ.  -4أ

 اْ ٠زّىٓ ِٓ اٍزقواط ِووي اٌضمً ٌالشىبي إٌّزظّخ ٚ االشىبي اٌغ١و ِٕزظّخ.  -5أ

 اْ ٠زؼوف ػٍٝ ِؼبكالد االؽزىبن ٚ و١ف١خ اٍزقلِٙب. -6أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ–ة 

 واء اٌزؾ١ًٍ إٌٙلٍٟ ٌٍّٕشأد.اٌّٙبهاد اٌف١ٕخ ٚاٌؼ١ٍّخ ألع – 1ة 

 ٠َبُ٘ فٟ ثؾٛس اٌزقوط ٚاٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ. 2ة 

 ٚاٌزٟ رَزٕل ػٍٝ ٘نٖ اٌّبكح. اٌالؽمخاٌلها١ٍخ  ٛاد٠ّٙل ٌٍَٕ 3ة 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ( ٚمٌه ٌّزبثؼخ اٌّبكح.Quizzesافزجبهاد لظ١وح ِٚفبعئخ ) -1

 ٔزؤذ.ثّىزجخ اٌى١ٍخ ٚاال ِزبثؼخ اٌوعٛع ٌٍّواعغ اٌؼ١ٍّخ اٌّزٛفوح  -2

 ب ٌٍّغّٛػخ اٌزٟ ؽٍٙ (بكح ثبٌلهعبدى٠)ى١ً ِغب١ِغ ِٓ اٌطٍجخ ٌؾً ٍؤاي رطج١مٟ ٚاػطبء ِىبفئخ رش   -3

 طؾ١ؼ ٚاٌَوع.

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 اٌّشبهوخ ا١ِٛ١ٌخ ٌؾً اٌٛاعجبد. -1

 فزجبهاد اٌمظ١وح ٚاٌّفبعئخ.اال -2

 .اِزؾبٔبد فظ١ٍخ  -3

 

 م١ّ١خاال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌ-ط

 رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌفُٙ ٚإٌّبلشخ. 1ط

 رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ ؽً اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ِٚىبفئخ اٌطٍجخ اٌّغل٠ٓ. 2ط 

 
 

 

 اٌشقظٍٟزطٛه اٌزقط١ؾ ٌ  -12

 رب١ً٘ اٌطٍجخ ٌٍزؼبًِ ِغ ِفوكاد اٌّبكح ٚشوػ ِلٜ اٌَزفبكح ِٕٙب.  -1

 اٌّبكح اٌّؼطبح.ر١ّٕخ لبث١ٍخ اٌطٍجخ ػٍٝ ؽً اٌّشبوً إٌٙل١ٍخ ػجو   -2

 ٍزفبكح ِٓ اٌّبكح ٚرٛظ١فٙب فٟ اٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ.اال  -3

 ِؼب١٠و اٌمجٛي)ٚػغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ اٚ اٌّؼٙل( -13

 



 اُ٘ ِظبكه اٌجؤبِظ -14

1. Engineering Mechanics, R.cHibblar. 

2. Engineering Mechanics ,Highdon. 
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 ًٕرج ٔطف انًمشسَ

 مشسٔطف انً



 اٌمبٍُ اٌقؼواءعبِؼخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ / ٕ٘لٍخ اكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خو١ٍخ  / اٌّووياٌمَُ اٌغبِؼٟ  .2

 SME101/  ا١ٌّىب١ٔه إٌٙلٍٟ اٍُ / هِي اٌّموه .3

 ثىٍٛه٠ًٛ  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .4

 كٚاَ هٍّٟ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .5

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .6

  ٔظوٍٞبػخ  90 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .7

  ا اٌٛطف ربه٠ـ إػلاك ٘ن .8

 أ٘لاف اٌّموه .9

ربص١و اٌمٜٛ ػٍٝ عَُ عبٍٟء ٚاٌؼيَٚ إٌبرغخ ٚٔمطخ اٌزبص١و فٟ رؼي٠ي ِٙبهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ  -1

 . اٌغَُ

ؽوق رؾ١ًٍ ٚروو١ت اٌمٜٛ ٚا٠غبك ِووي صمً االعَبَ ٚأٛاع رؼي٠ي ِٙبهح اٌطبٌت فٟ و١ف١خ رٛظ١ف  -2

 .االؽزىبن اٌّزٌٛل فٟ االعَبَ

 اوَبثُٙ اٌّٙبهاد ٚاٌمٛاػل االٍب١ٍٗ ٚاٌؼوٚه٠ٗ اٌّؤٍ٘ٗ الٔزمبٌُٙ ٌٍّواؽً اٌّزملِٗ. -3

 

 
 

فش ْزا انٕطف ايداصا يمتؼيا الْى خظائض انًمشس ٔيخشخاخ انتعهى انًتٕلعح يٍ انطانة يٕ

تسميمٓا يثشُْا عًا ارا كاٌ لذ زمك االستفادج  انمظٕٖ يٍ فشص انتعهى انًتازح. ٔالتذ يٍ 

 انثشَايح انشتؾ تيًُٓا ٔتيٍ ٔطف



 

 ث١ٕخ اٌّموه .11

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1-  3 
Basic concepts Basic concepts 

 ِٕٚبلشخ  ٔظوٞ
خ أٍئٍخ ػبِ

 ِٕٚبلشخ

2-  
3 Basic concepts Vectors operations ٞأٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕٚبلشخ

3-  3 

Force system Force system ٞاٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

ِٕٚبلشخ اٚ 

 اِزؾبْ أٟ 

4-  
3 Force system Analysis of forces ٞأٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕٚبلشخ

5-  3 
Moments of forces Moments of forces ٞأٍئٍخ ػبِخ ٚ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕبلشخ

6-  
3 Moments of forces Couples ٞأٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

ِٕٚبلشخ اٚ 

 اِزؾبْ أٟ 

7-  3 Resultant of forces Resultant of concurrent 

forces 
 أٍئٍخ ػبِخ ِٕٚبلشخ  ٔظوٞ

8-  
3 Resultant of forces Resultant of 

nonconcurrent forces 
أٍئٍخ ػبِخ ٚ  ِٕٚبلشخ  ٔظوٞ

 ِٕبلشخ

9-  3 
Resultant of forces Resultant of parallel 

forces 
أٍئٍخ ػبِخ ٚ  ِٕٚبلشخ  ٔظوٞ

 ِٕبلشخ

11-  
3 Equilibrium Equilibrium in plane ٞأٍئٍخ ػبِخ ٚ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕبلشخ

11-  3 
Equilibrium Equilibrium in space ٞبِخ اٍئٍخ ػ ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕٚبلشخ

12-  
3 Equilibrium Free Body Diagram 

(FBD) 
فظً اِزؾبْ  ِٕٚبلشخ  ٔظوٞ

 أٚي

13-  3 
Trusses Introduction (Type of 

Trusses )and  Analysis of 

Truss 

 اٍئٍخ ػبِخ ِٕٚبلشخ  ٔظوٞ

14-  3 Trusses Method of Joints ٞاٍئٍخ ػبِخ ِٕٚبلشخ  ٔظو 

15-  3 Trusses Method of Sections ٞاٍئٍخ ػبِخ ِٕٚبلشخ  ٔظو 

16-  
3 Centroid and center 

of gravity 

Centroid and center of 

gravity 
اٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظوٞ

 ِٕٚبلشخ

17-  3 
Centroid and center 

of gravity 

Centroid and center of 

gravity 
اٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظوٞ

 ِٕٚبلشخ

18-  
3 Moment of inertia or 

second moment area 

The parallel – Axis 

Theorem for Areas 
اٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظوٞ

 ِٕٚبلشخ

19-  3 
Moment of inertia or 

second moment area 

Second moments of 

Areas by Integration 
اٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظوٞ

 ِٕٚبلشخ

21-  
3 Moment of inertia or 

second moment area 

Moment of inertia or 

second moment area 
اٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظوٞ

 ِٕٚبلشخ



 

 
 
 
 
 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -1
Advanced Engineering Mathematics 11Ed - Erwin 

Kreyszig 

 

 اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ)اٌّظبكه( -2

1- Advanced Engineering Mathematics 11 Ed - 

Erwin Kreyszig 

2- Advanced Mathematics for Engineering and 

Science C F Chan Man Fong, D De Kee, Tulane 

University, USA, P N Kaloni University of 

Windsor, Canada 

3- Numerical Mathematics, AlfioQuarteroni, 

Riccardo Sacco, FaustoSaleri 

21-  3 
 Introduction ٞاٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕٚبلشخ

22-  
3 Friction Coefficient of Friction ٞاٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕٚبلشخ

23-  3 
Friction Angle of Friction ٞاٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕٚبلشخ

24-  
3 Friction Applications ٞاٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕٚبلشخ

25-  3 
Rectilinear motion Introduction ٞاٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕٚبلشخ

26-  
3 Rectilinear motion Rectilinear motion ٞاٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕٚبلشخ

27-  3 
Dynamics : 

Kinematics – 

Absolute Motion 

Kinetics ٞاٍئٍخ ػبِخ  شخِٕٚبل  ٔظو

 ِٕٚبلشخ

28-  
3 Dynamics : 

Kinematics – 

Absolute Motion 

Force  ,  Mass ٞاٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕٚبلشخ

29-  3 
Dynamics : 

Kinematics – 

Absolute Motion 

Acceleration ٞاٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظو

 ِٕٚبلشخ

31-  
3 Dynamics : 

Kinematics – 

Absolute Motion 

Introduction to Work & 

Energy 
اٍئٍخ ػبِخ  ِٕٚبلشخ  ٔظوٞ

 ِٕٚبلشخ



 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ - أ

ثٙب)اٌّغالد 

 (اٌؼ١ٍّخ،اٌزمبه٠و،..
 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ،ِٛالغ - ة

 أزؤذ
 اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ اٌوط١ٕخ.

 ِٛالغ اٌّىزجبد فٟ ثؼغ اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ.

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .12
 

 عٍت ٍٚبئً ا٠ؼبػ ِزىبٍِخ .1
 رٛف١و ٍٚبئً ا٠ؼبػ ٚافالَ ػ١ٍّخ .2

 
  
 

 مادة ادليكانيك اذلندسي :

 حلركي ونظام القوى ومركز الثقل  ومركز اجلاذبية واالحتكاك اذلندسي.اكتساب الطالب دلفهوم ىندسة السكون وا

 توضيح مفهوم القوى والعزم وعزم القصور الذايت واالحتكاك. 

 إعطاء الطالب خربة يف التعامل مع القوى ادلتعامدة والغري ادلتعامدة وعزم ادلزدوج واالحتكاك السكوين واحلركي

 ى وتركيبها والعزوم الناجتة منها وعزم القصور الذايت.اكتساب الطالب دلفهوم حتليل القو 

 .Dynamicsواحلركي   Staticsتوضيح مفهوم ىندسة السكون 

 إعطاء الطالب خربة يف التعامل مع حتليل القوى ودتييز العزوم وتطبيقها عمليا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 األكاديًي انثشَايحًَٕرج ٔطف 

 (األكاديًي()يشاخعح انثشَايح انعاني )يشاخعح أداء يؤسساخ انتعهيى 

 ٔطف انثشَايح األكاديًي 

 اٌمبٍُ اٌقؼواءعبِؼخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .11

 ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ / لَُ ٕ٘لٍخ اكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ و١ٍخ  ووي اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّ .12

 1اٌو٠بػ١بد  اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .13

 ثىٍٛه٠ًٛ اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .14

 ٍٕٛٞ إٌظبَ اٌلهاٍٟ   .15

  اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .16

اٌّؤصواد اٌقبهع١خ  .17

 األفوٜ 
 

 8/12/2017 ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .18

 ٔبِظ األوبك٠ّٟأ٘لاف اٌجو .19

 .االحدثياتواالعدادالهندسيةوالرسمفيالمستوياكتسابالطالبلمفهوم-ج

 .المسافاتبينالنماطوالنمطةوالخطالمستميمومعادلةالخطالمستميموالدائرةتوضيحمفهوم-ح

 ورسمالدوال.الدوالبانواعهاومعرفةالمجالوالمدىللدوالرةفيالتعاملمعإعطاءالطالبخب-ج

 .الدوالالمثلثيةوالغاياتواالستمراريةاكتسابالطالبلمفهوم-خ

 .التكاملواالشتماقتوضيحمفهوم-د

 االشتماقوالتكاملوتطبيمهاعمليا.رةفيالتعاملمعإعطاءالطالبخب-ج

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .21



 

  ف١خاال٘لاف اٌّؼو-أ

 .أٛاع اٌلٚاي ٚؽوق هٍّٙب ٚاٌوثؾ ث١ٕٙباوزَبة اٌملهح ٚاٌّٙبهح فٟ ر١١ّي  -1أ

 .اشزمبق اٌلٚاي ؽوق ٓاوزَبة ِٙبهح اٌز١١ّي ث١ -2أ

 .رىبًِ اٌلٚاي ؽوق ٓاوزَبة ِٙبهح اٌز١١ّي ث١ -3أ

 . ٚاٌٍٛغبهرُ غب٠بداٌزؼبًِ ِغ اٌ -4أ

 .بي اٌغ١و ِٕزظّخاٌزىبًِ فٟ ؽَبة ؽغَٛ َِٚبؽبد االشىأٍزقلاَ  -5أ

  

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ–ة 

 أٍزقلاَ اٌزىبًِ فٟ ؽَبة ؽغَٛ َِٚبؽبد االشىبي اٌغ١و ِٕزظّخ. – 1ة 

 .االشزمبق فٟ ِؼوفخ ا١ًٌّ ٚاٌَوػٗ ٚاٌزؼغ١ًأٍزقلاَ  – 2ة 

 اوزَبة ِٙبهح هٍُ اٌلٚاي ػّٓ اٌَّزٛٞ اٌٛاؽل – 3ة 

 ُ ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍ     

إكاهح اٌّؾبػوح ػٍٝ ٔؾٛ رطج١مٟ ِورجؾ ثٛالغ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٌغنة اٌطبٌت اٌٝ ِٛػٛع اٌلهً كْٚ  -4

 االثزؼبك ػٓ طٍت اٌّٛػٛع ٌزىْٛ اٌّبكح ِؤٗ لبثٍٗ ٌٍفُٙ ٚاٌزؾ١ًٍ .

 رى١ٍف اٌطبٌت ثجؼغ األٔشطخ ٚاٌٛاعجبد اٌغّبػ١خ. -5

 رقظ١ض َٔجخ ِٓ اٌلهعخ ٌٍٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالفزجبهاد . -6

 ٔمبش١خ ث١ٓ اٌطٍجخ ٌزشغ١ؼُٙ ػٍٝ اٌلهاٍخ اٌغّبػ١خ ِٚشبهوخ االهاء.البِذ ؽٍمبد  -7

اػطبء ثؼغ االٍئٍخ اٌمظ١وح اٌؾً فالي اٌّؾبػوح ٚرشغ١غ اٌطٍجخ اٌن٠ٓ ٠ظٍْٛ اٌٝ اٌؾً اٌظؾ١ؼ  -8

 ثٛلذ اٍوع.

 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 َؤ١ٌٚخ.اٌّشبهوخ اٌفبػٍخ فٟ لبػخ اٌلهً ك١ًٌ اٌزياَ اٌطبٌت ٚرؾٍّٗ اٌّ -4

 اػطبء ثؼغ االٍئٍخ ٚاٌٛعجبد اٌج١ز١خ ٌز١ّٕخ ِٙبهح اٌطبٌت ػٓ اٌّٛػٛع -5

 االٌزياَ ثبٌّٛػل اٌّؾلك فٟ رمل٠ُ اٌٛاعجبد ٚاٌجؾٛس. -6

 رؼجو االفزجبهاد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ ػٓ االٌزياَ ٚاٌزؾظ١ً اٌّؼوفٟ ٚاٌّٙبهٞ. -7

 

 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ط

 اٌّالؽظخ ٚاالكهان -1ط

 ٌزؾ١ًٍ ٚاٌزف١َوا -2ط

 االٍزٕزبط ٚاٌزم١١ُ -3ط

 االػلاك ٚاٌزم٠ُٛ -4ط     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اٌشقظٍٟزطٛه اٌزقط١ؾ ٌ  -12

 اٌَّبئً اٌو٠بػ١خر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ  -4

 رؾ١ًٍ  اٌّشىٍخ ثشىً اؽظبئٟ ه٠بػٟ ٚا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٙب ػٍٝ اٍبً إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ -5

 اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ. رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍٝ -3

 ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت -4

 رط٠ٛو لبث١ٍخ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد -5      

 ِؼب١٠و اٌمجٛي)ٚػغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ اٚ اٌّؼٙل( -13

 

 اُ٘ ِظبكه اٌجؤبِظ -14
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 ًٕرج ٔطف انًمشسَ

 ٔطف انًمشس



 اٌمبٍُ اٌقؼواءعبِؼخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .13

 ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ / ٕ٘لٍخ اكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خو١ٍخ  ياٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّوو .14

 اٌو٠بػ١بد / اٍُ / هِي اٌّموه .15

 ثىٍٛه٠ًٛ  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .16

 كٚاَ هٍّٟ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .17

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .18

  ٔظوٍٞبػخ  141 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .19

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .21

 أ٘لاف اٌّموه .21

 ِؼوفخ ؽوق هٍُ اٌلٚاي ٚاٌلٚاي اٌّضٍض١ٗ-1

 اوزَبة اٌّٙبهح فٟ ؽوق االشزمبق ٚاٌزىبًِ ٚرطج١مبرّٙب -2

 ِؼوفخ اٌغب٠بد ٚاٌٍٛغبهرُ ٚاٌلٚاي اال١ٍٗ ٌغوع ر١ٍٛغ ِؼٍِٛبرُٙ -3

 اوَبثُٙ اٌّٙبهاد ٚاٌمٛاػل االٍب١ٍٗ ٚاٌؼوٚه٠ٗ اٌّؤٍ٘ٗ الٔزمبٌُٙ ٌٍّواؽً اٌّزملِٗ.-4

 

ال ٔانذٔال انًثهثيّ ٔؽشق االشتماق ٔانتكايم تعهيى ؽهثح انًشزهّ االٔنٗ ؽشق سسى انذٔ

ٔتطثيماتًٓا ٔانغاياخ ٔانهٕغاستى ٔانذٔال االسيّ نغشع تٕسيع يعهٕياتٓى ٔاكساتٓى انًٓاساخ 

 .ؤْهّ الَتمانٓى نهًشازم انًتمذئّانمٕاعذ االساسيّ ٔانؼشٔسيّ انً



 

 

 اٌشقظٍٟزطٛه اٌزقط١ؾ ٌ  -12

 اٌَّبئً اٌو٠بػ١خر١ّٕخ للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ  -6

 رؾ١ًٍ  اٌّشىٍخ ثشىً اؽظبئٟ ه٠بػٟ ٚا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٙب ػٍٝ اٍبً إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ -7

 رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ. -3

 ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت -4

 رط٠ٛو لبث١ٍخ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد -5      

 

 



 

 ث١ٕخ اٌّموه .22

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

31-  4 Coordinates  
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 أٍئٍخ ػبِخ ٔظوٞ

38-  

4 

Functions  

Functions 

defined 

inpieces and 

Composition 

of function 

أٍئٍخ ػبِخ ٚ  ٔظوٞ

 ِٕبلشخ

39-  
4 

Limits 
The limit of 

Functions 

أٍئٍخ ػبِخ ٚ  ٔظوٞ

 ِٕبلشخ



 

41-  
4 

Limits 

The limit of 

Trigonometri

c Functions 

أٍئٍخ ػبِخ ٚ  ٔظوٞ

 ِٕبلشخ

41-  
4 

Limit 
Infinity as a 

limit 

اٍئٍخ ػبِخ  ٔظوٞ
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 أٚي
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Rules of 

derivatives 
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Applications 
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اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ - د

ثٙب)اٌّغالد 

 اٌؼ١ٍّخ،اٌزمبه٠و،..(
 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ،ِٛالغ - س

 أزؤذ
ط١ٕخ.اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ اٌو  

 ِٛالغ اٌّىزجبد فٟ ثؼغ اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ.

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .24
 

 عٍت ٍٚبئً ا٠ؼبػ ِزىبٍِخ .1
 رٛف١و ٍٚبئً ا٠ؼبػ ٚافالَ ػ١ٍّخ .2

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

of integration ِٕٚبلشخ 



 

 األكاديًي انثشَايحًَٕرج ٔطف 

 (األكاديًي()يشاخعح انثشَايح انعاني )يشاخعح أداء يؤسساخ انتعهيى 

 ٔطف انثشَايح األكاديًي 

 واءاٌمبٍُ اٌقؼعبِؼخ  اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .21

 /لَُ ٕ٘لٍخ إكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خو١ٍخ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي  .22

 اٌغ١ٌٛٛع١ب إٌٙل١ٍخ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .23

 ثىبٌٛه٠ًٛ ٕ٘لٍخ ِٛاهك ِبئ١خ اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ  .24

 2+ فظً  1فظً إٌظبَ اٌلهاٍٟ   .25

  اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .26

بهع١خ اٌّؤصواد اٌق .27

 األفوٜ 
 

  ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .28

 أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .29

.٠زؼٍُ اٌطبٌت األٌٍ اٌظؾ١ؾخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌفُٙ ؽج١ؼخ ٍطؼ ٚثبؽٓ األهع ِٚبرؾ٠ٛٗ ِٓ رؼبه٠ٌ  -1

 ٚرواو١ت أهػ١خ ٌغوع أشبء اٌّشبه٠غ االهٚائ١خ اٌّمبِخ ػ١ٍٙب .

                               

اٌّشبوً األهػ١خ ٚاٌزغ١واد اٌؾبطٍخ ف١ٙب ٌّزبثؼخ اإلكاهح اٌَّزلاِخ ٌٍّٛاهك اٌّبئ١خ ثشىً  .  اٌوثؾ ث١ٓ 2    

 ػٍّٟ ِلهًٚ ٚطؾ١ؼ.

 

٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ كهاٍخ ٚلواءح اٌظٛه اٌفؼبئ١خ ٚاٌغ٠ٛخ ٚاٌقوائؾ اٌطٛثٛغواف١خ ٚاٌغ١ٌٛٛع١خ  .3

اٌّقططبد اٌزفظ١ٍ١خ ٌٍّشبه٠غ ٌغوع رٕف١ن  اٌّشبه٠غ اٌّزؼٍمخ ثشجىبد اٌوٞ ٚاٌزظو٠ف ٚ هٍُ 

اٌّزؼٍمخ ثب١ٌَطوح ػٍٝ ا١ٌّبٖ ِضً اٌَلٚك ٚاٌمٕبؽو ٚاٍزٕزبط اٌّشبوً اٌزٟ لل رؾلس ثَجت ٔٛع 

 اٌزؼبه٠ٌ اٚ اٌظقٛه اٌّٛعٛكح ػّٓ ِٛالغ اٌزٟ رغط١ٙب ٘نٖ اٌقوائؾ ٚاٌظٛه.

 

اٌّشبه٠غ ػٍٝ ِٕبؽك .  االٌّبَ ثٕٛػ١خ اٌظقٛه ٚاٌّؼبكْ ٚفٛاطٙب ٚاٍزقلاِبرٙب ٚرغٕت أشبء 4

 اٌقبِبد االلزظبك٠خ.

 

 



 

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  .31

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

 ِؼوفخ ٚفُٙ اٌظقٛه ٚاٌّؼبكْ ٚؽج١ؼخ األهع اٌزٟ رٕشأ ػ١ٍٙب اٌّشبه٠غ إٌٙل١ٍخ. -1

 سبب مشاكل لكافة المشاريع الهندسيةمعرفة الخواص الهندسية للصخور والتراكيب األرضية التي ت -2

 

  -4أ

  -5أ

  -6أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ–ة 

 معرفة اختيار التضاريس األرضية المالئمة اللامة المشاريع الهندسية. .1

لتي تحويها . لراءة الصور الفضائية والجوية والخرائط الجيولوجية التي تساعد في استنباط وتوظيف المعلو مات ا2    
 لغرض انشاء المشاريع الهندسية.
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 اال٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ-ط
 .ليصبح الطالب ذو مكانة مرمولة في المجتمع1
 .يتميز الطالب بحسن السلون واألخالق الحسنة التي تعلمها من مدرسية2

 تخاذ المرار في احلن الضروف الصعبة الخاصة في اختصاصه.ا3        

 

 

 

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
 .  يتعلم الطالب من مدرسيه المميزين عن كيفية إدارة الصف بواسطة التمليد الشخصي1

 عادات حسنة  منمولة وموروثة عن ذويه.2     
 لتي تعرض عليه في المحاضراتيتعلم بااللتباس من األفالم العلمية ووسائل االيضاح ا.3
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او في مختلف األماكن داخل .  أسلوب الطالب عن كيفية إدارة الحوار او النماش العلمي في المحاضرة 1    

 والجامعة الكلية
 .الممارنة بين السلون العام والدرجات التي ينالها في مختلف الدروس2    

لوكه مع الرانه داخل الكلية او عند اشتراكه بمختلف نشاطات الكلية الرياضية واالجتماعية . مدى مالئمته وس3    
 والترفيهية والعلمية أيضا
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 ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خو١ٍخ  اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .26

 اٌغ١ٌٛٛع١ب إٌٙل١ٍخ اٍُ / هِي اٌّموه .27

 ثىٍٛه٠ًٛ  اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .28

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .29

 فظٍٟ اٌفظً / إٌَخ .31

 2فظً ٍبػخ 32+1فظًٍبػخ  32 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .31

  ف ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛط .32

 أ٘لاف اٌّموه .33

يتعلمالطالباألسسالصحيحةوالعلميةلفهمطبيعةسطحوباطناألرضوماتحويهمنتضاريسوتراكيبأرضية -1
 لغرضانشاءالمشاريعاالروائيةالممامةعليها.

ً  اٌوثؾ ث١ٓ اٌّشبوً األهػ١خ ٚاٌزغ١واد اٌؾبطٍخ ف١ٙب ٌّزبثؼخ اإلكاهح اٌَّزلاِخ ٌٍّٛاهك اٌّبئ١خ ثشى -2

 ػٍّٟ ِلهًٚ ٚطؾ١ؼ.

٠زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ كهاٍخ ٚلواءح اٌظٛه اٌفؼبئ١خ ٚاٌغ٠ٛخ ٚاٌقوائؾ اٌطٛثٛغواف١خ ٚاٌغ١ٌٛٛع١خ ٌغوع  -3

رٕف١ن  اٌّشبه٠غ اٌّزؼٍمخ ثشجىبد اٌوٞ ٚاٌزظو٠ف ٚ هٍُ اٌّقططبد اٌزفظ١ٍ١خ ٌٍّشبه٠غ اٌّزؼٍمخ 

ّشبوً اٌزٟ لل رؾلس ثَجت ٔٛع اٌزؼبه٠ٌ اٚ ثب١ٌَطوح ػٍٝ ا١ٌّبٖ ِضً اٌَلٚك ٚاٌمٕبؽو ٚاٍزٕزبط اٌ

 اٌظقٛه اٌّٛعٛكح ػّٓ ِٛالغ اٌزٟ رغط١ٙب ٘نٖ اٌقوائؾ ٚاٌظٛه.

االٌّبَ ثٕٛػ١خ اٌظقٛه ٚاٌّؼبكْ ٚفٛاطٙب ٚاٍزقلاِبرٙب ٚرغٕت أشبء اٌّشبه٠غ ػٍٝ ِٕبؽك اٌقبِبد  -4

تساهم مادة علم األرض:  المام طالب كلية هندسة الموارد المائية بكل مكونات سطح وباطن األرض التي تنشأ عليها 

المشاريع الهندسية الخاصة بالموارد المائية مما يجعله ذو خبرة جيدة في دراسة ومعالجة المشاكل االرضية التي تعيك انشاء 

ندسية المتعلمة بهذا االختصاص  او  التي لد تحدث في المشاريع االروائية المنفذة بشكل علمي صحيح، كما المشاريع اله

يساعد الطالب  في معرفة لراءة الخرائط الطوبوغرافية والجيولوجية واستنتاج البيانات التي تحويها هذه الخرائط وتوظيفها 

 الختصاصه.  



 

 االلزظبك٠خ.
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 معرفةالخواصالهندسيةللصخوروالتراكيباألرضيةالتيتسببمشاكللكافةالمشاريعالهندسية -2
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   اٌزٟ رؾ٠ٛٙب ٌغوع أشبء اٌّشبه٠غ إٌٙل١ٍخ.
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.  أٍٍٛة اٌطبٌت ػٓ و١ف١خ إكاهح اٌؾٛاه اٚ إٌمبُ اٌؼٍّٟ فٟ اٌّؾبػوح اٚ فٟ ِقزٍف األِبوٓ كافً 1
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اٚ ػٕل اشزواوٗ ثّقزٍف ٔشبؽبد اٌى١ٍخ اٌو٠بػ١خ  . ِلٜ ِالئّزٗ ٍٍٚٛوٗ ِغ الوأٗ كافً اٌى١ٍخ3

 ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌزوف١ٙ١خ ٚاٌؼ١ٍّخ أ٠ؼب
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 اْ ٠غل اٌطبٌت اٌطوق إٌّبٍجخ الٍزظالػ االهاػٟ  -4أ

 اْ ٠جلٞ اٌطبٌت ػٍّٗ اٌّقزجوٞ فٟ اعواء اٌزغبهة  -5أ

 ٌؾٍٛي اٌّالئّخاْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  اٌّشبوً ٠ٚؼغ ا -6أ

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ–ة 
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ً ألْى خظائض انًمشس ٔيخشخاخ انتعهى انًتٕلعح يٍ  يٕفش ٔطف انًمشس ْزا إيداصاً يمتؼيا

انًتازح. ٔالتذ انتعهى انطانة تسميمٓا يثشُْاً عًا إرا كاٌ لذ زمك االستفادج انمظٕٖ يٍ فشص 

 يٍ انشتؾ تيُٓا ٔتيٍ ٔطف انثشَايح.
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 مبُ ف١ّب ث١ُٕٙافزجبه اٌطالة ثٛاٍطخ رم١َُّٙ اٌٝ ِغب١ِغ ٌغوع إٌ

 لواءاد ، رؼٍُ مارٟ ، ؽٍمبد ٔمبُ. 

 اٌزله٠جبد ٚاألٔشطخ فٟ لبػخ اٌلهً . 

 إهشبك اٌطالة إٌٝ ثؼغ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ ٌإلفبكح ِٕٙب ٌزط٠ٛو اٌمبث١ٍبد.

 ػمل ؽٍمبد ثؾض١خ ٠زُ ِٓ فالٌٙب شوػ ٚرؾ١ًٍ ثؼغ اٌّشبوً ٚا١ٌخ ا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٙب

 اٌطبٌت فٟ اػلاك اٌّؾبػوحِشبهوخ 

 

 

 ؽوائك اٌزم١١ُ    



 

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ  

 االفزجبهاد إٌظو٠خ 

 اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد -3

 

 
 

 

 

 اٌشقظٍٟزطٛه اٌزقط١ؾ ٌ  -12

 ِٙبهاد اٌم١بكح  -1

 اٌٍغخ وْٛ اٌّبكح ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خرط٠ٛو  -2

 ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت -3

 رط٠ٛو لبث١ٍخ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد -4      

 
 
 
 



 

 ث١ٕخ اٌّموه .73

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
اسم الوحدة / ادلساق أو 

 ادلوضوع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

  مقدمة  معرفة ماىية الرسم اذلندسي 4 االول -91
 االختبارات العملية  العصف الذىين 

 النظريةاالختبارات 

 4 الثاين -91
 و الرسم عن ساسيةاأل باد معرفة ادل
 الرسم أدوات

 و الرسم عن أساسية مباد 
 الرسم أدوات

اختبار الطالب بواسطة 
تقسيمهم اىل رلاميع لغرض 

 النقاش فيما بينهم

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

 4 الثالث -92
 رسم و اللوحة إطار رسم طريقةتعيني 
 خلطوطا من أنواع

 و اللوحة إطار رسم طريقة
 اخلطوط من أنواع رسم

قراءات , تعلم ذايت , حلقات 
 نقاش. 

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

 4 الرابع -93
 و البسيطة الزخارف رسممعرفة 
 الرسم على اليد تقوية

 و البسيطة الزخارف رسم
 الرسم على اليد تقوية

التدريبات واألنشطة يف قاعة 
 س . الدر 

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

 4 اخلامس -94
 على اليد لتقوية معقدة زخارف رسم
 الرسم

 لتقوية معقدة زخارف رسم
 الرسم على اليد

إرشاد الطالب إىل بعض 
ادلواقع االلكرتونية لإلفادة 
 منها لتطوير القابليات.

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

 الدائرية األشكال رسم الدائرية ألشكالا رسم 4 السادس -95
 االختبارات العملية  العصف الذىين 

 االختبارات النظرية

  )1)  اذلندسية العمليات  )1)  اذلندسية العملياتالتمييز  4 السابع  -96
اختبار الطالب بواسطة 

تقسيمهم اىل رلاميع لغرض 
 النقاش فيما بينهم

 االختبارات العملية 
 يةاالختبارات النظر 

قراءات , تعلم ذايت , حلقات  ( 2)  اذلندسية العمليات ( 2)  اذلندسية العمليات 4 الثامن  -97
 نقاش. 

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

 متارين يف العمليات اذلندسية  متارين يف العمليات اذلندسية  4 التاسع -98
التدريبات واألنشطة يف قاعة 

 الدرس . 
 ة االختبارات العملي

 االختبارات النظرية

 متارين يف العمليات اذلندسية  متارين يف العمليات اذلندسية  4 العاشر -99

إرشاد الطالب إىل بعض 
ادلواقع االلكرتونية لإلفادة 
 منها لتطوير القابليات.

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

احلادي  -111
 عشر

 البيضوي الشكل رسم  البيضوي الشكل رسم  4
 االختبارات العملية  صف الذىين الع

 االختبارات النظرية

 متارين  متارين  4 الثاين عشر -111

اختبار الطالب بواسطة 
تقسيمهم اىل رلاميع لغرض 

 النقاش فيما بينهم

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

الثالث  -112
 عشر

 اإلسقاط نظرية اإلسقاط نظرية 4
قراءات , تعلم ذايت , حلقات 

  نقاش.
 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

 ادلتعددة ادلساقط نظام ادلتعددة ادلساقط نظام 4 الرابع عشر -113
التدريبات واألنشطة يف قاعة 

 الدرس . 
 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

اخلامس  -114
 عشر

 متارين  متارين  4

إرشاد الطالب إىل بعض 
ادلواقع االلكرتونية لإلفادة 

 ا لتطوير القابليات.منه

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

السادس  -115
 عشر

 متارين  متارين  4
 االختبارات العملية  العصف الذىين 

 االختبارات النظرية

 رات العملية االختبااختبار الطالب بواسطة  عطلة نصف السنة عطلة نصف السنة 4السابع  -116



 

 
 
 
 
 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .74

كتابالرسمالهندسي/تأليف:عبدالرسولالخفاف اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -11

تقسيمهم اىل رلاميع لغرض  عشر
 النقاش فيما بينهم

 االختبارات النظرية

الثامن  -117
 عشر

 متارين متارين 4
قراءات , تعلم ذايت , حلقات 

 نقاش. 
 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

التاسع  -118
 عشر

 متارين متارين 4
التدريبات واألنشطة يف قاعة 

 الدرس . 
 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

 ارينمت متارين 4 العشرون -119
إرشاد الطالب إىل بعض 
ادلواقع االلكرتونية لإلفادة 
 منها لتطوير القابليات.

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

الواحد  -111
 والعشرون 

 ادلقاطع ادلقاطع 4
 االختبارات العملية  العصف الذىين 

 االختبارات النظرية

الثاين  -111
 والعشرون

 رسم ادلقاطعمتارين يف  متارين يف رسم ادلقاطع 4
اختبار الطالب بواسطة 

تقسيمهم اىل رلاميع لغرض 
 النقاش فيما بينهم

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

الثالث  -112
 والعشرون

 متارين يف رسم ادلقاطع متارين يف رسم ادلقاطع 4
قراءات , تعلم ذايت , حلقات 

 نقاش. 
 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

ع الراب -113
 والعشرون 

 متارين يف رسم ادلقاطع متارين يف رسم ادلقاطع 4
التدريبات واألنشطة يف قاعة 

 الدرس . 
 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

اخلامس  -114
 والعشرون

 متارين يف رسم ادلقاطع متارين يف رسم ادلقاطع 4
إرشاد الطالب إىل بعض 
ادلواقع االلكرتونية لإلفادة 

 القابليات. منها لتطوير

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

السادس  -115
 والعشرون

 رسم االشكال اجملسمو رسم االشكال اجملسمو 4
 االختبارات العملية  العصف الذىين 

 االختبارات النظرية

السابع  -116
 والعشرون 

 متارين يف رسم االشكال اجملسمة  4
متارين يف رسم االشكال 

 اجملسمة 

ب بواسطة اختبار الطال
تقسيمهم اىل رلاميع لغرض 

 النقاش فيما بينهم

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

الثامن  -117
 والعشرون 

 متارين يف رسم االشكال اجملسمة  4
متارين يف رسم االشكال 

 اجملسمة 
قراءات , تعلم ذايت , حلقات 

 نقاش. 
 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

التاسع  -118
 لعشرون وا

 متارين يف رسم االشكال اجملسمة  4
متارين يف رسم االشكال 

 اجملسمة 
التدريبات واألنشطة يف قاعة 

 الدرس . 
 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية

  4 الثالثون  -119
متارين يف رسم االشكال 

 اجملسمة 

إرشاد الطالب إىل بعض 
ادلواقع االلكرتونية لإلفادة 

 ابليات.منها لتطوير الق

 االختبارات العملية 
 االختبارات النظرية



 

 تأليف:عبدالرسولالخفافوواً اٌوٍُ إٌٙلٍٟ/  

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ - ى

ثٙب)اٌّغالد 

 اٌؼ١ٍّخ،اٌزمبه٠و،..(

 1998غٕلٚه ،دمحم طبٌؼ اٌٙٔكٍٟ ،  اٌهٍَ رم٠ٔبد

االٚرٛوبك ِٓ االٌف اٌٝ ا١ٌبء )اٌفظً االٚي ٚاٌضبٟٔ (رأ١ٌف 

 :ٍبِؼ ؽالق 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ،ِٛالغ -ً 

 أزؤذ
 

  

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ .75
 ٠ٛطٝ ٠زط٠ٛو إٌّٙظ ػجو اٍزقلاَ رطج١مبد ؽبٍٛث١خ ثٛاٍطخ ثؤبِظ ِبرالة

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٔطف انًمشس





 ٍُ اٌقؼواءعبِؼخ اٌمب اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .76

 ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .77

 اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٍُ / هِي اٌّموه .78

 اعجبهٞ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .79

  اٌفظً / إٌَخ .81

 ٍبػخ 61 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .81

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .82

 أ٘لاف اٌّموه .83

واداهبا ومعاين االلفاظ ومدلوالهتا ، وهتتم بتحسني الصورة اجلمالية للغة العربية ادلستخدمة هتتم ىذه ادلادة بتدريس قواعد اللغة العربية 
 من طلبة كلية اذلندسة ، كما تراد ذلا أن تنمي حسن استعانتهم مبعاجم اللغة وااللفاظ .

تذوقيوف هو الغاية ان عن فضال ، التعبير وطرائك العربية اللغة خصائصلواعد اهم الممرر هذا ر

 االدبية ِٚؼوفخ اٌزظ٠ٛجبد اٌٍغ٠ٛخ ِٓ ؽٍجخ اٌى١ٍخ ٚطٛال اٌٝ إٌطك ثٍغخ ػوث١خ النصوص

 فظ١ؾخ . 

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .11

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 أْ ٠زؼوف اٌطبٌت أُ٘ ِؼبٟٔ اٌّظطٍؼ إٌؾٛٞ . -1أ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت كٚه اٌىٍّخ كافً اٌغٍّخ ٠ٚفمٗ اٌؼاللخ كافً ِىٛٔبد اٌغٍّخ . -2أ
 اْ ٠زؼوف اٌطٍجخ أٔٛاع اٌغٍّخ فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ . -3أ
 اْ ٠فُٙ اٌطٍجخ  اْ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٟ٘ ٌغخ ِٕز١ّخ اٌٝ اٌٍغخ االطً ٟ٘ ٌغخ اٌمواْ اٌىو٠ُ .  -4أ

 



 

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

أْ ٠فوق اٌطٍجخ  ث١ٓ ِٛػٛػبد اٌٍغخ اٌؼوث١خ االِو اٌنٞ ٠ٕزظ وال ِزىبِال ٍٛاء ػٍٝ طؼ١ل  – 1ة

 ج١و ١ٍٍُ .اٌمٛاػل أٚاالِالء  أٚ االكة ِٓ أعً رؼ

أْ ٠زّوْ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؾلس ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌفظؾٝ ٚر١ّٕخ لبث١ٍبرُٙ اٌقطبث١خ ٌالفبكح ِٕٙب فٟ  – 2ة

 ؽ١برُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ .

أْ ٠ؼزبك اٌطٍجخ رنٚق اٌقطبة االكثٟ ١ٌورمٛا ثنائمزُٙ ُٚ٘ ٠ؼلْٚ أٚ ٠طٍؼْٛ ػٍٝ ِقزٍف أٔٛاع  -3ة 

 اٌقطبة .

 ـ أْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ؽوائك اٌز١١ّي ث١ٓ اٍب١ٌت اٌزؼج١و ، ٚافز١به االٌٚٝ ث١ٕٙب . 4ة 

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبػوح -
 ؽو٠مخ اٌّؾبػوح ِشفٛػخ ثبٍزقلاَ اٌَجٛهح . -
 ؽو٠مخ اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ. -

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 األفزجبه اٌزؾو٠وٞ. -
 اٌشفٛٞ. األفزجبه -

 إٌشبؽبد اٌظف١خ ٚاٌالطف١خ . -

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 أْ رزطٛه اٌنائمخ اٌغّب١ٌخ ٚإٌمل٠خ ثّب ٠َبُ٘ فٟ االهرمبء ثبٌنٚق اٌؼبَ ٌلٜ اٌطبٌت  -1ط

 أْ ٠زّىٓ اٌطٍجخ ِٓ رظ٠ٛت أُ٘ االفطبء اٌٍغ٠ٛخ اٌشبئؼخ فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ . -2ط

 أْ رزؾَٓ ِٙبهح اٌطبٌت االِالئ١خ . -3ط

  أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ أزبط ِؼبْ ِطبثمخ ٌالفىبه ثّب ٠مزؼٟ اٌؾبي ٚاٌٛالغ .  -4ط

  
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 .اٌّؾبػواد اٌمبء -

 

 ٚإٌّبلشخ اٌؾٛاه -

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 

 األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (. إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاداٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 أْ رّٕٝ لبث١ٍبد اٌطٍجخ اٌٍغ٠ٛخ .  -1ك

 أْ رّٕٝ ِٙبهاد اٌطٍجخ اٌزؼج١و٠خ . -2ك

 أْ ٠زؼوف اٌطٍجخ اٌمٛاػل االِالئ١خ . -3ك 
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صاحل السامرائي ، دار الفكر ،  اجلملة العربية أتليفها واقسامها ، د. فاضل ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 . 2002، 3عمان ، ط

معاين النحو ، د. فاضل السامرائي ، مطابع وزارة التعليم العايل ، جامعة بغداد  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
 ،1220 . 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
ادلدخل اىل تعلم اللغة العربية ، د. رجب عبد اجلواد ، دار االفاق العربية ، 

 .  2003القاىرة ، 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .12
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ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛػٛع

ِؼوفخ اٌغٍّخ  1  .1

ٚالَبِٙب ٚاالفبكح 

 ِٓ مٌه
رؼو٠ف ،  –اٌغٍّخ اٌؼوث١خ 
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 الَبَ اٌفؼً

اٌَؤاي  اٌّؾبػوح 
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  اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .66

اٌّؤصواد اٌقبهع١خ  .67

 األفوٜ 
 

  ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف  .68

 بِظ األوبك٠ّٟأ٘لاف اٌجؤ .69
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ؽبٌت و١ٍخ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ثىً ِىٛٔبد اٌؾبٍجخ ٚو١ف١خ رٕظ١ت المام.تساهممادةالبرمجة:

اٌجواِظ ٚاالٍزفبكح ِٕٙب ِٚٓ ٘نٖ اٌجواِظ ٟ٘ اٌٛهٚك ٚاٌلٚى ٚاٌٛٔلٚى ٚاالوًَ ٚاٌجٛهث٠ٕٛذ 

 .ٚاالٚرٛوبك ٚاٍزؼّبي االٔزو١ٔذ ٚؽً اٌجواِظ ٚاٌقٛاهى١ِبد اٌّقزٍفخ



 

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ أُ٘ ِىٛٔبد اٌؾبٍجخ ٍٛاء وبٔذ ِبك٠خ اٚ ثوِغ١خ. -1أ
 اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ أٔظّخ اٌزشغ١ً اٌّقزٍفخ ٚأّ٘ٙب اٌٛٔلٚى ٚاٌلٚى.  -2أ

 اٌجواِظ ِضً اٌٛهٚك ٚاألوًَ ٚاٌجٛهث٠ٕٛذ ٚو١ف١خ االٍزفبكح ُِٕٙ.اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ أٍزقلاَ  -3أ
 . quick Basicاْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ ثواِظ اي  -4أ

  

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .93

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ–ة 

 اٌّٙبهاد اٌف١ٕخ ٚاٌؼ١ٍّخ الٔشبء ثواِظ ٚفٛاهى١ِبد ِٚقططبد ا١َٔبث١خ. – 1ة 

 جواِظ ٚرٛظ١فٙب ٌالػّبي اٌؾ١بر١خ.اٌّٙبهاد اٌف١ٕخ الٍزقلاَ اٌ -2ة

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبػواد. -
 
 اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ. -
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 الربرلةاساسيات  اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ -12
اٌّواعغ  -13

 اٌوئ١َ١خ)اٌّظبكه(
. 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ -ُ 

غالد ثٙب)اٌّ

 اٌؼ١ٍّخ،اٌزمبه٠و،..(
 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ،ِٛالغ - ص

 أزؤذ
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 ٔطف انًمشس





 ٍُ اٌقؼواءعبِؼخ اٌمب اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .97

 ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .98

 ؽمٛق االَٔبْ اٍُ / هِي اٌّموه .99

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .111

  اٌفظً / إٌَخ .111

 ٍبػخ 61 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .112

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .113

 أ٘لاف اٌّموه .114

 دريس مادة حقوق االنسان والتعريف ابىم خصائص حقوق االنسان من ادلنظور االسالمي والعرف االجتماعي .هتتم ىذه ادلادة بت
. 

 ٔانٕعي تاًْيتٓا  فٟ اٌّغزّغرمعرفةباهمخصائصحموقاالنسانيوفروصفالممر

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .14

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 اٌطبٌت ػٍٝ ؽمٛق االَٔبْ ٚٚاعجبرٗأْ ٠زؼوف  -1أ
 كٚه اٌؾو٠خ فٟ ؽ١بح االَٔبْ.اْ ٠زؼوف اٌطبٌت  -2أ
 أُ٘ ؽمٛق االَٔبْ اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ . اْ ٠زؼوف اٌطٍجخ -3أ
 ٚاالٔظّخ .٠فُٙ اٌطٍجخ  ؽمٛق االَٔبْ فٟ اٌلٍزٛه ٚاٌمٛا١ٔٓ اْ   -4أ

 



 

 
 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .15

 . 2001حقوق االنسان، رايض عزيز ، دار الصادق ، اببل  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  ّموه.اٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 .وق اٌطٍجخ  ث١ٓ اٌؾمٛق االِل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ ٚاٌؾمٛق االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ أْ ٠ف – 1ة

 طٍجخ ػٍٝ ِّبهٍخ اٌؾو٠بد كْٚ اٌَّبً ثبالفو٠ٓ أْ ٠زّوْ اٌ – 2ة

  االعزّبػ١خ .اٌطٍجخ ػٍٝ اٌل٠ّمواؽ١خ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌل٠ّمواؽ١خ ـ أْ ٠زؼوف 4ة 

 
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبػوح -
 ؽو٠مخ اٌّؾبػوح ِشفٛػخ ثبٍزقلاَ اٌَجٛهح . -
 اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ.ؽو٠مخ  -

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 األفزجبه اٌزؾو٠وٞ. -
 .ٌشفٛٞا األفزجبه -

 إٌشبؽبد اٌظف١خ ٚاٌالطف١خ . -

 

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 أْ رزؼيى اٌضمخ ٌلٜ اٌطٍجخ ثبُٔٙ ِٛاؽْٕٛ ٌُٙ ؽمٛق ٚػ١ٍُٙ ٚاعجبد . -1ط

 ِٓ ِّبهٍخ ؽو٠برُٙ ثل٠ّمواؽ١خ .أْ ٠زّىٓ اٌطٍجخ  -2ط

 ْ رزؾَٓ ػاللخ اٌطبٌت ثبٍورٗ ٚاٌّغزّغ .أ -3ط

 ىٓ اٌطبٌت ِٓ ؽو٠خ اٌواٞ ٚاٌزؼج١و ٚاٌّؼزمل .أْ ٠زّ  -4ط

  
 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 .اٌّؾبػواد اٌمبء -

 

 ٚإٌّبلشخ اٌؾٛاه -

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ    

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 اٌطٍجخ ػٍٝ اٌٛػٟ ثب١ّ٘خ ؽمٛق االَٔبْ أْ رّٕٝ لبث١ٍخ   -1ك

 ْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ أُ٘ ١ِّياد ؽمٛق االَٔبْ أ -2ك

 ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؾو٠خ ٚاٌَّبٚاح ٚا١ّ٘زٙب فٟ اٌّغزّغ .أْ  -3ك 



 

والدميقراطية ، رلموعة من ادلؤلفني ، دار الفكر ، بريوت ، حقوق االنسان  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّظبكه(  2
2004 . 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .16

   

 

 

 

 



 

 ث١ٕخ اٌّموه .17

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛػٛع

ؽمٛق ِؼوفخ  2  .31

االَٔبْ ٚا١ّ٘زٙب فٟ 

 اٌّغزّغ 
ِفَٙٛ ؽمٛق االَٔبْ 

 ١ِّٚيارٗ  

 اٌّؾبػوح 

 اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ
اٌَؤاي -

 ٚاٌغٛاة

االِزؾبْ  -

 ا١ٌِٟٛ
ربه٠ـ ؽمٛق ِؼوفخ  2  .32

 االَٔبْ 
ؽمٛق االَٔبْ ٚرطٛه٘ب 

 اٌزبه٠قٟ 

اٌَؤاي  اٌّؾبػوح 

 ٚاٌغٛاة

اٌؾمٛق اٌزٟ ِؼوفخ  2  .33

ِٕؾٙب االٍالَ 

 ٌالَٔبْ 
 ؽمٛق االَٔبْ فٟ االٍالَ 

االِزؾبْ  - اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ا١ٌِٟٛ

ِؼوفخ اُ٘ اٌؾمٛق  2  .34

اٌّل١ٔخ ٚا١ٌَب١ٍخ 

اٌزٟ الو٘ب اٌؼٙل 

 اٌلٌٟٚ

اٌؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍؾمٛق اٌّل١ٔخ 

 ٚا١ٌَب١ٍخ 

اٌَؤاي  اٌّؾبػوح 

 ٚاٌغٛاة

االِزؾبْ  - اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ 2  .35

 ا١ٌِٟٛ

رؾل٠ل أُ٘ اٌّظبكه  2  .36

 اٌٛؽ١ٕخ ٌٍؾمٛق
اٌّظبكه اٌٛؽ١ٕخ ٌؾمٛق 

 االَٔبْ 
اٌَؤاي  اٌّؾبػوح 

 ٚاٌغٛاة

ِؼوفخ أُ٘ ِب  2  .37

رؼّٕٗ اٌلٍزٛه 

 اٌؼوالٟ ِٓ ؽمٛق

عّٙٛه٠خ اٌؼواق كٍزٛه 

 2115ٌؼبَ 

االِزؾبْ  - اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ا١ٌِٟٛ

ِؼوفخ اُ٘  2  .38

اٌؼّبٔبد إٌّّٛؽخ 

 ٌالَٔبْ
 ػّبٔبد ؽمٛق االَٔبْ 

اٌَؤاي  اٌّؾبػوح 

 ٚاٌغٛاة

اُ٘ ِؼوفخ  2  .39

اٌؼّبٔبد إٌّّٛؽخ 

 ٌالَٔبْ فٟ االٍالَ

ػّبٔبد ؽمٛق االَٔبْ فٟ 

 االٍالَ

االِزؾبْ  - اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ا١ٌِٟٛ

ِؼوفخ  اٌؼّبٔبد  2  .41

إٌّّٛؽخ ٌالَٔبْ 

 ك١ٌٚب

ػّبٔبد ؽمٛق االَٔبْ 

 ػٍٝ اٌظؼ١ل اٌلٌٟٚ

اٌَؤاي  اٌّؾبػوح 

 ٚاٌغٛاة

اٌؾمٛق اٌزؼ١ّ١ٍخ  ِؼوفخ 2  .41

 ٌالَٔبْ ٚاٌضمبف١خ
 اٌؾمٛق اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌضمبف١خ 

االِزؾبْ  - اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ا١ٌِٟٛ

ِؼوفخ ِلٜ فُٙ  2  .42

 اٌطٍجخ ٌٍّٛػٛع
 ِغّٛػخ اٍئٍخ ٔشبؽ١خ 

اٌَؤاي  اٌّؾبػوح 

 ٚاٌغٛاة

ؽمٛق اٌطفً ِؼوفخ  2  .43

 فٟ اٌّغزّغ
 ؽمٛق اٌطفً 

االِزؾبْ  - اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ا١ٌِٟٛ

 ؽمٛق اٌٛاٌل٠ٓ ِؼوفخ 2  .44
 ؽمٛق اٌٛاٌل٠ٓ

اٌَؤاي  اٌّؾبػوح 

 ٚاٌغٛاة

 ِؼوفخ اٌّفَٙٛ  2  .45
 ِفَٙٛ اٌؾو٠خ 

االِزؾبْ  - اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ا١ٌِٟٛ



 

 
 
 

 

 

 

 

 

اٌّفَٙٛ ِؼوفخ  2  .46

 ٚأٛاػٙب
 ِفَٙٛ اٌل٠ّمواؽ١خ

اٌَؤاي  اٌّؾبػوح 

 ٚاٌغٛاة

ِؼوفخ اُ٘  2  .47

 االٔزمبكاد
اُ٘ االٔزمبكاد اٌّٛعٙخ 

 ٌٍل٠ّمواؽ١خ 

االِزؾبْ  - اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ا١ٌِٟٛ

 ِؼوفخ أٛاػٙب  2  .48
 أٛاع اٌل٠ّمواؽ١خ

اٌَؤاي  اٌّؾبػوح 

 ٚاٌغٛاة

فٟ ِؼوفخ اٌّفَٙٛ  2  .49

 اٌّغزّغ
اٌل٠ّمواؽ١خ ػٍٝ َِزٜٛ 

 اٌّغزّغ 

االِزؾبْ  - اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ا١ٌِٟٛ

ِؼوفخ اٌّفَٙٛ فٟ  2  .51

 االٍوح
اٌل٠ّمواؽ١خ ػٍٝ َِزٜٛ 

 االٍوح

 اٌّؾبػوح 

 اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ
اٌَؤاي 

 ٚاٌغٛاة

ِؼوفخ ِفِٙٛٙب فٟ  2  .51

 اٌّغزّغ
 ؽو٠خ اٌّؼزمل ٚاٌواٞ

االِزؾبْ  - اٌّؾبػوح 

 ا١ٌِٟٛ

 ِفِٙٛٙبِؼوفخ  2  .52
 ؽو٠خ اٌظؾبفخ 

اٌَؤاي  اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ٚاٌغٛاة

 ِؼوفخ ِفِٙٛٙب 2  .53
 ؽو٠خ اٌؾ١بح اٌىو٠ّخ 

االِزؾبْ  - اٌّؾبػوح 

 ا١ٌِٟٛ

 ِؼوفخ اٌّفَٙٛ  2  .54
  ؽو٠خ اٌٍّى١خ اٌقبطخ 

اٌَؤاي  اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ٚاٌغٛاة

 ِؼوفخ ِفِٙٛٙب 2  .55
 ؽو٠خ اٌزٕمً ٚااللبِخ 

االِزؾبْ  - اٌّؾبػوح 

 ا١ٌِٟٛ

 ِؼوفخ ا١ّ٘زٙب 2  .56
 ؽو٠خ اٌقظٛط١خ اٌفوك٠خ

اٌَؤاي  اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ٚاٌغٛاة

فٟ ِؼوفخ اٌّفَٙٛ  2  .57

 اٌّغزّغ
 اٌَّبٚاح

االِزؾبْ  - اٌّؾبػوح 

 ا١ٌِٟٛ

اٌؾك فٟ اٌؾو٠خ اٌجل١ٔخ  اٌّفَٙٛ  ِؼوفخ 2  .58

 ٚاالِبْ

اٌَؤاي  اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ٚاٌغٛاة

 ِؼوفخ ِفِٙٛٙب 2  .59
 ؽك اٌزمبػٟ

االِزؾبْ  - اٌّؾبػوح 

 ا١ٌِٟٛ

 افزجبه اٌطٍجخ 2  .61
 ِغّٛػخ اٍئٍخ ٔشبؽ١خ

اٌَؤاي  اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

 ٚاٌغٛاة



 

 ًٕرج ٔطف انًمشسَ

 ٔطف انًمشس



 اٌمبٍُ اٌقؼواء عبِؼخ اٌّؤٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .115

 ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ اٌمَُ اٌغبِؼٟ / اٌّووي .116

 اؽظبء ٕ٘لٍٟ اٍُ / هِي اٌّموه .117

 ٌٛه٠ًٛ بثى اٌجواِظ اٌزٟ ٠لفً ف١ٙب .118

 اٍجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ .119

 ٍٕٛٞ اٌفظً / إٌَخ .111

 ٍبػخ  61 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .111

  ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف  .112

 أ٘لاف اٌّموه .113

  و١ف ٠ّىٓ أشبء علٚي اٌزٛى٠غ اٌزىواهٞ ؼ١ٍُ اٌطبٌت ر -21

  ِبٟ٘ ِمب١٠ٌ اٌزشزذ ِٚمب١٠ٌ ِٛلغ اٌزّووي ٚاالؽزّبي رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٍٍٛة  -22

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ-أ

 .علٚي اٌزٛى٠غ اٌزىواهٞ و١ف١خ أشبء اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -1أ
 ِمب١٠ٌ ِٛلغ اٌزّووي.  اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ  -2أ

 ِمب١٠ٌ اٌزغ١١و اٚ اٌزشزذ  اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ -3أ

 ٔظو٠خ االؽزّبي ِٚقطؾ فٓ ٚاٌزجبك٠ً ٚاٌزٛاف١ك. اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ -4أ

 اٌزٛى٠غ االؽزّبٌٟ ٚاٌّزؼّٓ رٛى٠غ مٚ اٌؾل٠ٓ ٚرٛى٠غ ثٛاٍْٛ. اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ -5أ

 ِقوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .114

ً ألْى خظائض انًمشس ٔيخشخاخ انتعهى انًتٕلعح يٍ  يٕفش ٔطف انًمشس ْزا إيداصاً يمتؼيا

انًتازح. ٔالتذ انتعهى انطانة تسميمٓا يثشُْاً عًا إرا كاٌ لذ زمك االستفادج انمظٕٖ يٍ فشص 

 يٍ انشتؾ تيُٓا ٔتيٍ ٔطف انثشَايح.



 

 اٌزٛى٠غ اٌطج١ؼٟ. اٌطبٌت ػٍٝاْ ٠زؼوف  -6أ
 

  اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ–ة 

  

 ؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌمبء اٌّؾبػواد.  -1
 ٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ.ا-2   
 ػًّ ِغب١ِغ ِٓ اٌطٍجخ ؽً َِبئً ِقزٍفخ.-3             
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 االفزجبهاد اٌفظ١ٍخ ٚإٌٙبئ١خ -3
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ِظبكه ا١ٌّبٖ فٟ 

 اٌؼواق

ِظبكه ا١ٌّبٖ فٟ اٌؼواق: 

 ا١ٌّبٖ اٌَطؾ١خ

اٍئٍخ ػبِخ  ٔظوٞ

 ِٕبلشخ

179-  2 
ِظبكه ا١ٌّبٖ فٟ 

 اٌؼواق

ِظبكه ا١ٌّبٖ فٟ اٌؼواق: 

 ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ

اٍئٍخ ػبِخ  ٔظوٞ
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ِظبكه ا١ٌّبٖ فٟ 

 اقاٌؼو

ِظبكه ا١ٌّبٖ فٟ اٌؼواق: 

 اٌزى٠ٕٛبد اٌقبىٔخ

اٍئٍخ ػبِخ  ٔظوٞ

 ِٕبلشخ

181-  2 
ِزؾبْ  ٔظوٞ .اٌزلفك: ٚؽلارٗ، ؽوق ل١بٍٗ اٌزلفك
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اٍئٍخ ػبِخ  ٔظوٞ اٌزظؾو اٌزظؾو

 ِٕبلشخ

186-  2  
اِزؾبْ شبًِ   اِزؾبْ اٌفظً االٚي 

 اٌفظً االٚي
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 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛػٛع
ؽو٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ

 رٍٛس ا١ٌّبٖ 2  -187
 ٔظوٞ تلوث ادلياه

 ػٍّٟ
اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕبلشخ
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اٍئٍخ ػبِخ 
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 ػٍّٟ
اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕبلشخ
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 ٔظوٞ مشاريع اخلزن يف العراق اٌقيأبد

 ػٍّٟ
اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕبلشخ

191-  2 
 ٔظوٞ السدود اٌَلٚك

 ػٍّٟ
اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕبلشخ

192-  2 
ِملِخ فٟ اإلكاهح 

 زلاِخاٌَّ
 ٔظوٞ مقدمة يف اإلدارة ادلستدامة

 ػٍّٟ
اِزؾبْ 

 ِفبعٟء
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 ِٕبلشخ
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 ٔظوٞ
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ِزؾبْ 

 ِفبعٟء
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 ػٍّٟ
اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕبلشخ

197-  2 
الري: االحتياج واالستهالك ادلائي  اٌوٞ

 للنبات

 ٔظوٞ

 ػٍّٟ

اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕبلشخ

198-  2 
 ٔظوٞ الري: مشاريع الري يف العراق اٌوٞ

 ػٍّٟ
اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕبلشخ

199-  2 
 ٔظوٞ عراقالري: مشاريع الري يف ال اٌوٞ

 ػٍّٟ
اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕبلشخ

211-  2 
 ٔظوٞ البزل: تعريف البزل، فوائد البزل اٌوٞ

 ػٍّٟ
اٍئٍخ ػبِخ 

 ِٕبلشخ

211-  2 
 البزل: تعريف البزل، فوائد البزل اٌوٞ

 ٔظوٞ

 ػٍّٟ

شبًِ اِزؾبْ 

ٌفؾٛطبد 

 اٌفظً اٌضبٟٔ



 

اٌّواعغ  -17

 (اٌوئ١َ١خ)اٌّظبكه
 تنمية ادلوارد ادلائية يف الوطن العريب: حتدايت مستقبلية

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ - ظ

ثٙب)اٌّغالد 

 اٌؼ١ٍّخ،اٌزمبه٠و،..(

1 Larry Mays (2001) Water Resources Engineering. 

John Wiley & Sons, USA. 
2 Water Supply Engineering, By Dr. B.C. 
Punmia, Ashok Kr. Jain, Arun Kr. Jain 

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ،ِٛالغ - ع

 أزؤذ

 اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ اٌوط١ٕخ . -

 ِٛالغ اٌّىزجبد فٟ ثؼغ اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ. -

 

 اٌّموه اٌلهاٍٟفطخ رط٠ٛو  .121
a.  ػٍٝ ِو اٌؼظٛه ٕ٘لٍخ ا١ٌّبٖاػبفخ ِفوكاد كها١ٍخ عل٠لح رزالئُ ِغ اٌزطٛهاد اٌزٟ ِود ثٙب 

b. .اػزّبك اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌفؾٛطبد اٌؼ١ٍّخ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ 
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