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ومُرج َطف انجشوبمح األكبدٔمٓ
مشاخعخ أداء مؤعغبد انتعهٕم انعبنٓ ((مشاخعخ انجشوبمح األكبدٔمٓ))
َطف انجشوبمح األكبدٔمٓ
 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .2جٌمُٓ جٌؿحِؼ / ٟجٌٍّوُ

وٍ١س ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س /جٌّٕٗحش جٌ١ٙىٌ١ٌٚى١س

 .3جُْ جٌرٍٔحِؽ جألوحوّٟ٠

جٌٍ٠ح١ٞحش 1

 .4جُْ جٌٗٙحوز جٌٕٙحت١س

ذىٍِٛ٠ٌٛ

 .5جٌٕظحَ جٌىٌجْٟ

ْٕٞٛ

 .6ذٍٔحِؽ جالػطّحو جٌّؼطّى
 .7جٌّإغٍجش جٌهحٌؾ١س جألنٍٜ
 .8ضحٌ٠م ئػىجو جٌٚٛف
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 .9أ٘ىجف جٌرٍٔحِؽ جألوحوّٟ٠
أ -اكتسابالطالبلمفهوماالحدثياتواالعدادالهندسيةوالرسمفيالمستوي.
ب-توضيحمفهومالمسافاتبينالنماطوالنمطةوالخطالمستميمومعادلةالخطالمستميموالدائرة.

ج-إعطاءالطالبخبرةفيالتعاملمعالدوالبانواعهاومعرفةالمجالوالمدىللدوالورسمالدوال.
ت-اكتسابالطالبلمفهومالدوالالمثلثيةوالغاياتواالستمرارية.

ث-توضيحمفهومالتكاملواالشتماق.

ج-إعطاءالطالبخبرةفيالتعاملمعاالشتماقوالتكاملوتطبيمهاعمليا.
ِ .10هٍؾحش جٌطؼٍُ جٌّطٍٛذس ٍ٠ٚجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١

انظفحخ 1

أ-جال٘ىجف جٌّؼٍف١س
أ -1جوطٓحخ جٌمىٌز ٚجٌّٙحٌز ف ٟضّ ُ١١جٔٛجع جٌىٚجي ٍ٠ٚق ٌّْٙح ٚجٌٍذ ١ذٕٙ١ح.
أ -2جوطٓحخ ِٙحٌز جٌطّ ُ١١ذٍ٠ ٓ١ق جٖطمحق جٌىٚجي.
أ -3جوطٓحخ ِٙحٌز جٌطّ ُ١١ذٍ٠ ٓ١ق ضىحًِ جٌىٚجي.
أ -4جٌطؼحًِ ِغ جٌغح٠حش ٚجٌٍٛغحٌضُ .
أ -5أْطهىجَ جٌطىحًِ ف ٟقٓحخ قؿِٓٚ َٛحقحش جالٖىحي جٌغِٕ ٍ١طظّس.
خ –جال٘ىجف جٌّٙحٌجض١س جٌهحٚس ذحٌرٍٔحِؽ
خ  – 1أْطهىجَ جٌطىحًِ ف ٟقٓحخ قؿِٓٚ َٛحقحش جالٖىحي جٌغِٕ ٍ١طظّس.
خ  – 2أْطهىجَ جالٖطمحق فِ ٟؼٍفس جٌّٚ ً١جٌٍٓػٗ ٚجٌطؼؿ.ً١
خ  – 3جوطٓحخ ِٙحٌز ٌُْ جٌىٚجي  ّٓٞجٌّٓط ٞٛجٌٛجقى
-1
-2
-3
-4
-5

-1
-2
-3
-4

ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
ئوجٌز جٌّكحٍٞز ػٍٔ ٝك ٛضطر١مٍِ ٟضر ١ذٛجلغ جٌك١حز جٌ١ِٛ١س ٌؿًخ جٌطحٌد جٌِٛٞٛ ٝع جٌىٌِ وْٚ
جالذطؼحو ػٓ ٍٚد جٌّٛٞٛع ٌطى ْٛجٌّحوز ٍِٔٗ لحذٍٗ ٌٍفٚ ُٙجٌطكٍ. ً١
ضىٍ١ف جٌطحٌد ذرؼ ٝجألٔٗطس ٚجٌٛجؾرحش جٌؿّحػ١س.
ضهٓٔ ٙ١ٛرس ِٓ جٌىٌؾس ٌٍٛجؾرحش جٌ١ِٛ١س ٚجالنطرحٌجش .
جلحِص قٍمحش ٔمحٖ١س ذ ٓ١جٌطٍرس ٌطٗؿ١ؼ ُٙػٍ ٝجٌىٌجْس جٌؿّحػ١س ِٗٚحٌوس جالٌجء.
جػطحء ذؼ ٝجالْثٍس جٌمٍ١ٛز جٌكً نالي جٌّكحٍٞز ٚضٗؿ١غ جٌطٍرس جًٌ ٍْٛٛ٠ ٓ٠جٌ ٝجٌكً جٌٛك١ف
ذٛلص جٍْع.
ٍ٠جتك جٌطمُ١١
جٌّٗحٌوس جٌفحػٍس ف ٟلحػس جٌىٌِ وٌ ً١جٌطُجَ جٌطحٌد ٚضكٍّٗ جٌّٓإ١ٌٚس.
جػطحء ذؼ ٝجالْثٍس ٚجٌٛؾرحش جٌر١ط١س ٌطّٕ١س ِٙحٌز جٌطحٌد ػٓ جٌّٛٞٛع
جالٌطُجَ ذحٌّٛػى جٌّكىو ف ٟضمى ُ٠جٌٛجؾرحش ٚجٌركٛظ.
ضؼرٍ جالنطرحٌجش جٌف١ٍٛس ٚجٌٕٙحت١س ػٓ جالٌطُجَ ٚجٌطك ً١ٛجٌّؼٍفٚ ٟجٌّٙحٌ.ٞ

ؼ-جال٘ىجف جٌٛؾىجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1جٌّالقظس ٚجالوٌجن
ؼ -2جٌطكٍٚ ً١جٌطفٍٓ١
ؼ -3جالْطٕطحؼ ٚجٌطمُ١١
ؼ -4جالػىجو ٚجٌطمُ٠ٛ

انظفحخ 2

ٌٟٛ جٌٗهٛ ٌٍطط١١ جٌطهط-12
س١ٞح٠ٌٍ جٌطؼحًِ ِغ جٌّٓحتً جٍٝس لىٌز جٌطحٌد ػ١ّٕ ض-1
لؼسٛ جْحِ جٌٕطحتؽ جٌّطٍٝح ػٌٙ يٍٛؿحو جٌك٠جٚ ٟٞح٠ٌ ٟحتًٛ جٌّٗىٍس ذٗىً جق١ٍ ضك-2
.جٌّٕحلٗسٚ ٌجٛ جٌكٍٍٝ لىٌز جٌطحٌد ػ٠ٛ ضط-3
س ِٓ لرً جٌطحٌد٠ٌح١ٍز جنطٞخ جٌمحء ِكحٍْٛ جضرحع ج-4
جالْطٕطحؾحشٚ غ١ٞجٌّٛ ج١س ٌذ١ٍٍ لحذ٠ٛ ضط-5
)ىٙ جٌّؼٚس ج١ٍغ جالٔظّس جٌّطؼٍمس ذحالٌطكحق ذحٌىٞٚ(يٍٛ جٌمر١٠ ِؼح-13

حوٌ جٌرٍٔحِؽِٛ ُ٘ ج-14
Calculus by Thomas
G. Thomas (calculas and Analytic Geometry(
Howard Anton (calculas and Analytic Geometry(
Schaums, outline series (Theory and problems of calculas(
“Mathematics for Engineers: A Modern Interactive Approach”

3 انظفحخ

ومُرج َطف انممشس
َطف انممشس
تعهٕم طهجخ انمشحهً االَنّ طشق سعم انذَال َانذَال انمثهثًٕ َطشق االشتمبق َانتكبمم
َتطجٕمبتٍمب َانغبٔبد َانهُغبستم َانذَال االعًٕ نغشع تُعٕع معهُمبتٍم َاكغبثٍم انمٍبساد
َانمُاعذ االعبعًٕ َانضشَسًٔ انمؤٌهً الوتمبنٍم نهمشاحم انمتمذمً.

 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .2جٌمُٓ جٌؿحِؼ / ٟجٌٍّوُ

وٍ١س ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س ٕ٘ /ىْس جوجٌز جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .3جُْ  ٌُِ /جٌّمٌٍ

جٌٍ٠ح١ٞحش /

 .4جٌرٍجِؽ جٌط٠ ٟىنً فٙ١ح

ذىٍِٛ٠ٌٛ

 .5أٖىحي جٌك ٌٟٛجٌّطحقس

وٚجَ ٌّْٟ

 .6جٌف / ًٛجٌٕٓس

ْٕٞٛ

 .7ػىو جٌٓحػحش جٌىٌجْ١س (جٌىٍ)ٟ

ْ 141حػس ٔظٍٞ

 .8ضحٌ٠م ئػىجو ً٘ج جٌٚٛف

2117/12/8

 .9أ٘ىجف جٌّمٌٍ
ِ-1ؼٍفس ٍ٠ق ٌُْ جٌىٚجي ٚجٌىٚجي جٌّػٍػٗ١
-2جوطٓحخ جٌّٙحٌز فٍ٠ ٟق جالٖطمحق ٚجٌطىحًِ ٚضطر١محضّٙح
ِ-3ؼٍفس جٌغح٠حش ٚجٌٍٛغحٌضُ ٚجٌىٚجي جالٌْ ٗ١غٍ ٜض١ْٛغ ِؼٍِٛحضُٙ
-4جوٓحذ ُٙجٌّٙحٌجش ٚجٌمٛجػى جالْحْٚ ٗ١جٌ ٗ٠ٌٍٟٚجٌّإٍ٘ٗ الٔطمحٌٌٍٍّ ُٙجقً جٌّطمىِٗ.

 -12جٌطهطٌٍ ١١طط ٌٛجٌٗهٟٛ
 -3ضّٕ١س لىٌز جٌطحٌد ػٍ ٝجٌطؼحًِ ِغ جٌّٓحتً جٌٍ٠ح١ٞس
 -4ضكٍ ً١جٌّٗىٍس ذٗىً جقٛحت٠ٌ ٟحٚ ٟٞج٠ؿحو جٌكٍٛي ٌٙح ػٍ ٝجْحِ جٌٕطحتؽ جٌّطٛلؼس
 -3ضط ٍ٠ٛلىٌز جٌطحٌد ػٍ ٝجٌكٛجٌ ٚجٌّٕحلٗس.
 -4جضرحع جٍْٛخ جٌمحء ِكحٍٞز جنط١حٌ٠س ِٓ لرً جٌطحٌد
 -5ضط ٍ٠ٛلحذٍ١س ٌذ ١جٌّٛج١ٞغ ٚجالْطٕطحؾحش

انظفحخ 1

ٌٍس جٌّم١ٕ ذ.11

ُ١١مس جٌطم٠ٍ٠
أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ٍ٠

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس
ِٕٚحلٗس جٚ
ٟٔجِطكحْ ج

ٍٞٔظ

أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

أْثٍس ػحِس
ِٕٚحلٗس جٚ
ٟٔجِطكحْ ج

ٍٞٔظ

ٚ أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗس

ٍٞٔظ

أْثٍس ػحِس

ٍٞٔظ

ٚ أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗس

ٚ أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗس
ٚ أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗس

ٍٞٔظ

ٍٞٔظ
ٍٞٔظ

 جٌّٓحق/ قىزٌٛجُْ ج
عٌّٛٞٛ جٚأ

Coordinates
and graphs
in the plane
Distance
between two
points and
between
point to a line
Slopes and
equations for
lines and
circle
equation
Symmetry
with x-axis,
y-axis and
intercepts
with x-axis,
y-axis
Close, open
intervals and
method of
solve
inequalities
Domain and
range for
different type
of function
Even, odd
function and
graph
function
Functions
defined
inpieces and
Composition
of function
The limit of
Functions
The limit of
Trigonometri

ذسٍِٛهٍؾحش جٌطؼٍُ جٌّط

Coordinates

جٌٓحػحش

4

عٛجألْر

-1

4
-2

Distance
4

-3

Slopes
4
Symmetry and
intercepts

-4

4
Intervals and
inequalities

-5
4

Domain and
range

-6
4
-7

function
4

-8

Functions
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Limits
Limits

4
4

-9
-11

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
ًٛجِطكحْ ف
يٚأ

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس

جْثٍس ػحِس

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

ٍٞٔظ

ٍٞٔظ

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس

ٍٞٔظ

c Functions
Infinity as a
limit
The
continuity of
function
Derivative
definition,
Rules of
derivatives
Implicit
differentiatio
n and chain
rules
Derivatives
of
Trigonometri
c and inverse
Trigonometri
c Functions.
Derivatives
of
Exponential
and
Logarithmic
Function.
Derivatives
of General
Exponential
Function
Derivatives
of General
Exponential
Function
Derivatives
of (xx)
Function
Applications
on
derivatives
Applications

Limit

4
4

The continuity

-11
-12

4
-13

Derivative
4

-14

Derivative
4

-15

Derivatives

Derivatives

4
-16

Derivatives

4
-17

Derivatives

4
-18

Derivatives

Derivatives

Derivatives
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4
4
4

-19
-21
-21

ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

ٍٞٔظ
ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٍٞٔظ
ٍٞٔظ
ٍٞٔظ
ٍٞٔظ
ٍٞٔظ
ٍٞٔظ

on
derivatives
Applications
on
derivatives
Indefinite
Integration
Indefinite
Integration
Integration of
Trigonometri
c Functions
Integration of
Trigonometri
c Functions
Integration of
Exponential
and
Logarithmic
Functions
Integral of
Natural
Logarithmic
Function
Integral of
General
Exponential
Function
Integral of
(xx) Function
Definite
integration
Methods of
integration
Methods of
integration
Application
of integration
Application
of integration

4
Derivatives
Integration
Integration

4
4

Integration

4

Integration

4

Integration

-22
-23
-24
-25
-26

4
-27

Integration

4
-28

Integration

4
-29

Integration

4

Integration

4

Integration
Integration
Integration
Integration
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4
4
4
4

-31
-31
-32
-33
-34
-35

س١س جٌطكط١ٕ جٌر.11
Calculus by Thomas
Calculus by Thomas
G. Thomas (calculas and Analytic Geometry(
Howard Anton (calculas and Analytic Geometry(
Schaums, outline series (Theory and problems of
calculas)
“Mathematics for Engineers: A Modern Interactive
Approach”

ذسٍٛ جٌىطد جٌّمٌٍز جٌّط-1

)ٌحوٌّٛس(ج١ٓ١ جٌٍّجؾغ جٌٍت-2

ٝٚٛ٠ ٟجٌٍّجؾغ جٌطٚ  جٌىطد-أ
ح(جٌّؿالشٙذ
)..،ٍ٠ٌجٌطمح،س١ٍّجٌؼ
.ٕس١ٌٍٚس ج١ٍٔٚجلغ جالٌىطٌّٛج
.س١ٌّ جٌؿحِؼحش جٌؼحٝ ذؼٟجلغ جٌّىطرحش فِٛ

جلغِٛ،س١ٍٔٚجٌٍّجؾغ جالٌىط-خ
جٔطٍٔص
ٍْٟ جٌّمٌٍ جٌىٌج٠ٛ نطس ضط.12

حـ ِطىحٍِسٟ٠ْحتً جٚ  ؾٍد.1
س١ٍّجفالَ ػٚ حـٟ٠ْحتً جٚ ٍ١فٛ ض.2

5 انظفحخ

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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انظفحخ 6
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التوقيع :
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اسم ادلعاون العلمي:

التاريخ:

التاريخ:

دقـق ادللف من قبل
قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

ومُرج َطف انجشوبمح األكبدٔمٓ
مشاخعخ أداء مؤعغبد انتعهٕم انعبنٓ ((مشاخعخ انجشوبمح األكبدٔمٓ))
َطف انجشوبمح األكبدٔمٓ
 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .2جٌمُٓ جٌؿحِؼ / ٟجٌٍّوُ

وٍ١س ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س  /جٌّٕٗحش جٌ١ٙىٌ١ٌٚى١س

 .3جُْ جٌرٍٔحِؽ جألوحوّٟ٠

ِ١ىحٔ١ه ٕ٘ىْٟ

 .4جُْ جٌٗٙحوز جٌٕٙحت١س

ذىحٌ ِٛ٠ٌٛفٕ٘ ٟىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .5جٌٕظحَ جٌىٌجْٟ

ْٕٞٛ

 .6ذٍٔحِؽ جالػطّحو جٌّؼطّى
 .7جٌّإغٍجش جٌهحٌؾ١س جألنٍٜ
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 .8ضحٌ٠م ئػىجو جٌٚٛف

2017/2/2

 .9أ٘ىجف جٌرٍٔحِؽ جألوحوّٟ٠
ج -اكتسابالطالبلمفهومهندسةالسكونوالحركيونظامالموىومركزالثمل ومركزالجاذبية

واالحتكانالهندسي.
ح -توضيحمفهومالموىوالعزموعزمالمصورالذاتيواالحتكان.

ج-إعطاءالطالبخبرةفيالتعاملمعالموىالمتعامدةوالغيرالمتعامدةوعزمالمزدوجواالحتكان
السكونيوالحركي
خ -اكتسابالطالبلمفهومتحليلالموىوتركيبهاوالعزومالناتجةمنهاوعزمالمصورالذاتي.

د -توضيحمفهومهندسةالسكون Staticsوالحركي.Dynamics
ج-إعطاءالطالبخبرةفيالتعاملمعتحليلالموىوتمييزالعزوموتطبيمهاعمليا.

ِ .10هٍؾحش جٌطؼٍُ جٌّطٍٛذس ٍ٠ٚجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ-جال٘ىجف جٌّؼٍف١س
أ -1جْ ٠طؼٍف جٌطحٌد ػٍىحٖىحي جٌم.ٜٛ
أ -2جْ ٠طؼٍف جٌطحٌد ػٍ ٝجْطهٍجؼ ِكٍٛس جٌم.ٜٛ
أ -3جْ ٠طؼٍف جٌطحٌد ػٍٔ ٝظٍ٠س جٌطٛجَْ.
أ -4جْ ٠طؼٍف جٌطحٌد ذؼ ٝجٌّٕٗأش جٌ١ٙىٍ١س.
أ -5جْ ٠طّىٓ ِٓ جْطهٍجؼ ٍِوُ جٌػمً ٌالٖىحي جٌّٕطظّس  ٚجالٖىحي جٌغِٕ ٍ١طظّس.
أ -6جْ ٠طؼٍف ػٍِ ٝؼحوالش جالقطىحن  ٚو١ف١س جْطهىِٙح.
خ –جال٘ىجف جٌّٙحٌجض١س جٌهحٚس ذحٌرٍٔحِؽ
خ – 1جٌّٙحٌجش جٌفٕ١س ٚجٌؼٍّ١س ألؾٍجء جٌطكٍ ً١جٌٕٙىٌٍّْٕٗ ٟأش.
خٓ٠ 2حُ٘ ف ٟذكٛظ جٌطهٍؼ ٚجٌركٛظ جٌؼٍّ١س.
خّٙ٠ 3ى ٌٍٕٓٛجش جٌىٌجْ١س جٌالقمس ٚجٌط ٟضٓطٕى ػٍ ًٖ٘ ٝجٌّحوز.
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 -6جنطرحٌجش لٍ١ٛز ِٚفحؾثس (ٚ )Quizzesيٌه ٌّطحذؼس جٌّحوز.
ِ -7طحذؼس جٌٍؾٛع ٌٍٍّجؾغ جٌؼٍّ١س جٌّطٛفٍز ذّىطرس جٌىٍ١س ٚجالٔطٍٔص.
 -8ضٗىِ ً١ؿحِ١غ ِٓ جٌطٍرس ٌكً ْإجي ضطر١مٚ ٟجػطحء ِىحفثس (َ٠حوز ذحٌىٌؾحش) ٌٍّؿّٛػس جٌط ٟقٍٙح
ٚك١ف ٚجٌٍٓع.
ٍ٠جتك جٌطمُ١١
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 -5جٌّٗحٌوس جٌ١ِٛ١س ٌكً جٌٛجؾرحش.
 -6جالنطرحٌجش جٌمٍ١ٛز ٚجٌّفحؾثس.
 -7جِطكحٔحش ف١ٍٛس.
ؼ-جال٘ىجف جٌٛؾىجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ 1ضط ٍ٠ٛلىٌز جٌطحٌد ػٍ ٝجٌفٚ ُٙجٌّٕحلٗس.
ؼ 2ضٗؿ١غ جٌطٍرس ػٍ ٝقً جٌٛجؾرحش جٌر١ط١س ِٚىحفثس جٌطٍرس جٌّؿى.ٓ٠

 -12جٌطهطٌٍ ١١طط ٌٛجٌٗهٟٛ
 -5ضح٘ ً١جٌطٍرس ٌٍطؼحًِ ِغ ِفٍوجش جٌّحوز ٍٖٚـ ِى ٜجٌٓطفحوز ِٕٙح.
 -6ضّٕ١س لحذٍ١س جٌطٍرس ػٍ ٝقً جٌّٗحوً جٌٕٙىْ١س ػرٍ جٌّحوز جٌّؼطحز.
 -7جالْطفحوز ِٓ جٌّحوز ٚضٛظ١فٙح ف ٟجٌركٛظ جٌؼٍّ١س.

ِ -13ؼح ٍ١٠جٌمرٛي(ٞٚغ جالٔظّس جٌّطؼٍمس ذحالٌطكحق ذحٌىٍ١س ج ٚجٌّؼٙى)

 -14جُ٘ ِٛحوٌ جٌرٍٔحِؽ
1. Engineering Mechanics, R.cHibblar.
2. Engineering Mechanics ,Highdon.
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ومُرج َطف انممشس
َطف انممشس
ُٔفش ٌزا انُطف أدبصا ممتضٕب الٌم خظبئض انممشس َمخشخبد انتعهم انمتُلعخ مه انطبنت
تحمٕمٍب مجشٌىب عمب ارا كبن لذ حمك االعتفبدح انمظُِ مه فشص انتعهم انمتبحخَ .الثذ مه
انشثظ ثٕىٍمب َثٕه َطف انجشوبمح

 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .2جٌمُٓ جٌؿحِؼ / ٟجٌٍّوُ

وٍ١س ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س ٕ٘ /ىْس جوجٌز جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .3جُْ  ٌُِ /جٌّمٌٍ

جٌّ١ىحٔ١ه جٌٕٙىْ/ ٟ

 .4جٌرٍجِؽ جٌط٠ ٟىنً فٙ١ح

ذىٍِٛ٠ٌٛ

 .5أٖىحي جٌك ٌٟٛجٌّطحقس

وٚجَ ٌّْٟ

 .6جٌف / ًٛجٌٕٓس

ْٕٞٛ

 .7ػىو جٌٓحػحش جٌىٌجْ١س (جٌىٍ)ٟ

ْ 90حػس ٔظٍٞ

 .8ضحٌ٠م ئػىجو ً٘ج جٌٚٛف

SME101

2117/2/2

 .9أ٘ىجف جٌّمٌٍ
 -1ضؼُِٙ ُ٠حٌز جٌطحٌد ػٍ ٝجٌطؼحًِ ِغ ضحغ ٍ١جٌم ٜٛػٍ ٝؾُٓ ؾحْٟء ٚجٌؼُ َٚجٌٕحضؿس ٔٚمطس جٌطحغ ٍ١فٟ
جٌؿُٓ.
 -2ضؼُِٙ ُ٠حٌز جٌطحٌد ف ٟو١ف١س ضٛظ١ف ٍ٠ق ضكٍٚ ً١ضٍو١د جٌمٚ ٜٛج٠ؿحو ٍِوُ غمً جالؾٓحَ ٚجٔٛجع
جالقطىحن جٌّطٌٛى ف ٟجالؾٓحَ.
 -3جوٓحذ ُٙجٌّٙحٌجش ٚجٌمٛجػى جالْحْٚ ٗ١جٌ ٗ٠ٌٍٟٚجٌّإٍ٘ٗ الٔطمحٌٌٍٍّ ُٙجقً جٌّطمىِٗ.

ٌٍس جٌّم١ٕ ذ.11

ُ١١مس جٌطم٠ٍ٠
أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕٚحلٗس جٚ
ٟٔجِطكحْ ج
أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
ٚ أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗس
أْثٍس ػحِس
ِٕٚحلٗس جٚ
ٟٔجِطكحْ ج
أْثٍس ػحِس
ٚ أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗس
ٚ أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗس
ٚ أْثٍس ػحِس
ِٕحلٗس
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
ًٛجِطكحْ ف
يٚأ
جْثٍس ػحِس
جْثٍس ػحِس
جْثٍس ػحِس
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ٚ جٌّٓحق أ/ قىزٌٛجُْ ج
عٌّٛٞٛج

ذسٍِٛهٍؾحش جٌطؼٍُ جٌّط

جٌٓحػحش

Basic concepts

Basic concepts

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Vectors operations

Basic concepts

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Force system

Force system

ُ١ٍمس جٌطؼ٠ٍ٠

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

3
ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Analysis of forces

Force system

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Moments of forces

Moments of forces

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Couples

Moments of forces

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ
ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Resultant of concurrent
forces
Resultant of
nonconcurrent forces

Resultant of forces

3

Resultant of forces

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Resultant of parallel
forces

Resultant of forces

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Equilibrium in plane

Equilibrium

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Equilibrium in space

Equilibrium

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Free Body Diagram
(FBD)

Equilibrium

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Introduction (Type of
Trusses )and Analysis of
Truss
Method of Joints
ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ
Method of Sections
ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ
ِٕحلٗسٚ ٍٞ ٔظCentroid and center of
gravity

Trusses

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12

3

-13

Trusses
Trusses
Centroid and center
of gravity

3
3
3

-14
-15

-17

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Centroid and center of
gravity

Centroid and center
of gravity

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

The parallel – Axis
Theorem for Areas

Moment of inertia or
second moment area

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Second moments of
Areas by Integration

Moment of inertia or
second moment area

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Moment of inertia or
second moment area

Moment of inertia or
second moment area

3
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عٛجألْر

-16

-18
-19
-21

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ
جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Introduction

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Coefficient of Friction

Friction

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Angle of Friction

Friction

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Applications

Friction

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Introduction

Rectilinear motion

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Rectilinear motion

Rectilinear motion

3

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Kinetics

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Force , Mass

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Acceleration

جْثٍس ػحِس
ِٕحلٗسٚ

ِٕحلٗسٚ ٍٞٔظ

Introduction to Work &
Energy

Dynamics :
Kinematics –
Absolute Motion
Dynamics :
Kinematics –
Absolute Motion
Dynamics :
Kinematics –
Absolute Motion
Dynamics :
Kinematics –
Absolute Motion

3

3
3

3
3

-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-31
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Advanced Engineering Mathematics 10Ed - Erwin
Kreyszig
1- Advanced Engineering Mathematics 10Ed 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

2 انظفحخ

ذسٍٛ جٌىطد جٌّمٌٍز جٌّط-3

)ٌحوٌّٛس(ج١ٓ١ جٌٍّجؾغ جٌٍت-4

ش-جٌىطد ٚجٌٍّجؾغ جٌطٝٚٛ٠ ٟ
ذٙح(جٌّؿالش
جٌؼٍّ١س،جٌطمحٌ)..،ٍ٠
ظ-جٌٍّجؾغ جالٌىطٍ١ٔٚسِٛ،جلغ
جٔطٍٔص

جٌّٛجلغ جالٌىطٍ١ٔٚس جٌٍٕ١ٚس.
ِٛجلغ جٌّىطرحش ف ٟذؼ ٝجٌؿحِؼحش جٌؼحٌّ١س.

 .12نطس ضط ٍ٠ٛجٌّمٌٍ جٌىٌجْٟ
 .1ؾٍد ْٚحتً جٟ٠حـ ِطىحٍِس
 .2ضٛفْٚ ٍ١حتً جٟ٠حـ ٚجفالَ ػٍّ١س

انظفحخ 3

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

للعام 1028 - 1027

اجلامعة  :القاسم اخلضراء
الكلية/ادلعهد :كلية هندسة ادلوارد ادلائية
القسم العلمي :ادلنشأت اذليدروليكية
اتريخ ملء ادللف 2012/12/3 :

التوقيع :

التوقيع :
اسم رئيس القسم :د.زيد عبد الرضا عبد

اسم ادلعاون العلمي:د.حيدر دمحم نعمة

التاريخ:

التاريخ:

دقـق ادللف من قبل
انظفحخ 4

قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

ومُرج َطف انجشوبمح األكبدٔمٓ
مشاخعخ أداء مؤعغبد انتعهٕم انعبنٓ ((مشاخعخ انجشوبمح األكبدٔمٓ))
َطف انجشوبمح األكبدٔمٓ
 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .2جٌمُٓ جٌؿحِؼ / ٟجٌٍّوُ

وٍ١س ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .3جُْ جٌرٍٔحِؽ جألوحوّٟ٠

ذىٍٕ٘ ِٛ٠ٌٛىْس ِٛجٌو ِحت١س /جٌّٕٗأش جٌ١ٙىٌ١ٌٚىس

 .4جُْ جٌٗٙحوز جٌٕٙحت١س

جٌرىحٌِٛ٠ٌٛ

 .5جٌٕظحَ جٌىٌجْٟ

ْٕٞٛ

 .6ذٍٔحِؽ جالػطّحو جٌّؼطّى

الٛ٠ؾى

 .7جٌّإغٍجش جٌهحٌؾ١س جألنٍٜ

جٌركٛظ جٌؼٍّ١س يجش جٌٍٛس ذطه ٙٛجٌمُٓ.
جٌٗرىس جٌؼٕىرٛض١س جٌؼحٌّ١س ( جالٔطٍٔ١ص) .
جٌّىطرحش جٌؼحو٠س ٚجٌٍلّ١س.
Data show
Power point

 .8ضحٌ٠م ئػىجو جٌٚٛف

2017/12/3

 .9أ٘ىجف جٌرٍٔحِؽ جألوحوّٟ٠
 -1جٌّحَ جٌطحٌد ذؼٍُ جالقٛحء
 -2ضؼٍ٠ف جٌطحٌد ذٍّٛكحش ػٍُ جألقٛحء ٚذؼ ٝجٌطؼٍ٠فحش يجش جٌؼاللس
٠ -3ى ْٛجٌطحٌد ٍِّح ذحٌط٠َٛؼحش جٌطىٍجٌ٠س ِ,مح ّ١٠جٌُٕػس جٌٍّوُ٠س ِٚمح ّ١٠جٌطٗطص
انظفحخ 5

٠ -4ى ْٛجٌطحٌد ٍِّح ذّرحوب جٌٕظٍ٠س جالقطّحٌ١س
 -5جٌطؼٍف ػٍ ٝجٔٛجع جٌط٠َٛؼحش جٌطىٍجٌ٠س

انظفحخ 6

ومُرج َطف انممشس
َطف انممشس
ُٔفش َطف انممشس ٌزا إٔدبصا ً ممتضٕب ً ألٌم خظبئض انممشس َمخشخبد انتعهم انمتُلعخ مه
انطبنت تحمٕمٍب مجشٌىب ً عمب إرا كبن لذ حمك االعتفبدح انمظُِ مه فشص انتعهم انمتبحخَ .الثذ
مه انشثظ ثٕىٍب َثٕه َطف انجشوبمح.

 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .2جٌمُٓ جٌؿحِؼ / ٟجٌٍّوُ

وٍ١س ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .3جُْ  ٌُِ /جٌّمٌٍ

جالقٛحء جٌٕٙىْٟ

 .4جٌرٍجِؽ جٌط٠ ٟىنً فٙ١ح

ذىٍِٛ٠ٌٛ

 .5أٖىحي جٌك ٌٟٛجٌّطحقس

جْرٛػٟ

 .6جٌف / ًٛجٌٕٓس

فٍٟٛ

 .7ػىو جٌٓحػحش جٌىٌجْ١س (جٌىٍ)ٟ

ْ 61حػس ٔظٍٞ

 .8ضحٌ٠م ئػىجو ً٘ج جٌٚٛف

2117/12/3

 .9أ٘ىجف جٌّمٌٍ
-1
-2
-3
-4
5

جٌّحَ جٌطحٌد ذؼٍُ جالقٛحء
ضؼٍ٠ف جٌطحٌد ذٍّٛكحش ػٍُ جألقٛحء ٚذؼ ٝجٌطؼٍ٠فحش يجش جٌؼاللس
٠ى ْٛجٌطحٌد ٍِّح ذحٌط٠َٛؼحش جٌطىٍجٌ٠س ِ,مح ّ١٠جٌُٕػس جٌٍّوُ٠س ِٚمح ّ١٠جٌطٗطص
٠ى ْٛجٌطحٌد ٍِّح ذّرحوب جٌٕظٍ٠س جالقطّحٌ١س
 -جٌطؼٍف ػٍ ٝجٔٛجع جٌط٠َٛؼحش جٌطىٍجٌ٠س

ِ .11هٍؾحش جٌطؼٍُ ٍ٠ٚجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ-جال٘ىجف جٌّؼٍف١س
أِ -1ح٘ ٛػٍُ جالقٛحء

أ -2جٌطٍق جٌّٓطهىِس ٌطّػ ً١جٌر١حٔحش ٚضى ٓ٠ٛجٌؿىجٚي
أ -3جٌطٍق جٌّٓطهىِس ٌكٓحخ ِمح ّ١٠جٌُٕػس جٌٍّوُ٠س ِٚمح ّ١٠جٌطٗطص
أِ -4ؼٍفس جٌغٍ ِٓ ٜجْطهىجَ ًٖ٘ جالْحٌ١د جٌؼٍّ١س ف ٟػٍّ١س جالػىجو ٚجٌطٍو ُ١ػٍ ٝجٌّٛطٍكحش
جالقٛحت١س .
خ –جال٘ىجف جٌّٙحٌجض١س جٌهحٚس ذحٌرٍٔحِؽ
خ ِٙ – 1حٌجش ػٍّ١س ف ٟضمرً جٌّؼٍِٛس ٚجػحوز ١ٚحغطٙح
خ ِٙ – 2حٌجش ػٍّ١س ف ٟو١ف١س ضكٍ ً١جٌٕطحتؽ ٚجْطمٍجء ٚضكٌٍٍٕ ً١طحتؽ
خ ِٙ – 3حٌجش فٍو٠س ٚنٍك ٌٚـ جٌّرحوٌز
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 -9جٌٍٗـ ٚجٌط١ٞٛف
٠ٍ٠مس ػٍ ٜجٌّٕٛيؼ
-10
٠ٍ٠مس جٌّكحٍٞز
-11
٠ٍ٠مس جٌطؼٍُ جًٌجضٟ
-12
ٍ٠جتك جٌطمُ١١
 -8جالنطرحٌجش جٌٕظٍ٠س
 -9جٌطمحٌٍ٠
جٌكظ ٌٛوجنً جٌمحػس ٚلص جٌّكحٍٞز
-10
ؼ-جال٘ىجف جٌٛؾىجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1جٌّالقظس ٚجالوٌجن
ؼ -2جٌطكٍٚ ً١جٌطفٍٓ١
ؼ -3جالْطٕطحؼ ٚجٌطمُ١١
ؼ -4جالػىجو ٚجٌطمُ٠ٛ
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 -1جٌٍٗـ ٚجٌط١ٞٛف
٠ٍ٠ -2مس ػٍ ٜجٌٕطحتؽ
٠ٍ٠ -3مس جٌّكحٍٞز
٠ٍ٠مس جٌطؼٍُ جًٌجضٟ
-11
ٍ٠جتك جٌطمُ١١
 -1جالنطرحٌجش جٌٕظٍ٠س
 -2جٌطمحٌٍ٠
 -3جٌكظ ٌٛوجنً جٌمحػس ٚلص جٌّكحٍٞز

انظفحخ 1

 -12جٌطهطٌٍ ١١طط ٌٛجٌٗهٟٛ
ِٙ -1حٌجش جٌم١حوز
 -2ضط ٍ٠ٛجِىحٔ١س جٌطحٌد ف ٟجػىجو جٌطمحٌ ٍ٠جٌّهطٍفس
 -3جضرحع جٍْٛخ جٌمحء ِكحٍٞز جنط١حٌ٠س ِٓ لرً جٌطحٌد
 -4ضط ٍ٠ٛلحذٍ١س ٌذ ١جٌّٛج١ٞغ ٚجالْطٕطحؾحش

 .11ذٕ١س جٌّمٌٍ
جألْرٛع

جٌٓحػحش
2

ِهٍؾحش
جُْ جٌٛقىز  /جٌّٓحق أ ٚجٌّٛٞٛع ٠ٍ٠مس جٌطؼٍُ١
جٌطؼٍُ
جٌّطٍٛذس
جٌّكحٍٞجش
ِمىِس ف ٟػٍُ جالقٛحء

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15

2
2
2
2

ضؼٍ٠فحش ِٛٚطٍكحش جقٛحت١س
جٌط٠َٛؼحش جٌطىٍجٌ٠س
ضّػ ً١جٌر١حٔحش جالقٛحت١س
ِمح ّ١٠جٌُٕػس جٌٍّوُ٠س

2
2
2
2
2
2

جٌّكحٍٞجش
جٌ١١ْٛ
جٌّكحٍٞجش
ِمح ّ١٠جٌطٗطص
جٌّكحٍٞجش
ِٕطٛف جٌّىٚ ٜجٌطرحٓ٠
جٌّكحٍٞجش
ِرحوب جٌٕظٍ٠س جالقطّحٌ١س
جٌّكحٍٞجش
جٌط٠َٛؼحش جالقطّحٌ١س
جٌط٠َٛؼحش جٌّٓطٍّز ٚجٌط٠َٛؼحش جٌّكحٍٞجش
جٌّطمطؼس
جٌّكحٍٞجش
جٌط٠َٛغ جٌطر١ؼٟ
جٌّكحٍٞجش
جالٔكىجٌ ٚجٌطٍجذ١

2
2

انظفحخ 2

جٌّكحٍٞجش
جٌّكحٍٞجش
جٌّكحٍٞجش
جٌّكحٍٞجش

٠ٍ٠مس جٌطمُ١١
جالِطكحٔحش
جٌ١ِٛ١س
ٚجٌف١ٍٛس
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==

 .12جٌرٕ١س جٌطكط١س  :لحػحش جٌّكحٍٞجش ْٚٚحتً جٌؼٍ ٜجالٌىطٍ١ٔٚس ٚجٌٛرٌٛز جٌرٟ١حء
 -5جٌىطد جٌّمٌٍز جٌّطٍٛذس

احملاضرات اليت يعدىا االستاذ

 -6جٌٍّجؾغ جٌٍت١ٓ١س (جٌّٛحوٌ)

االحظبء َتطجٕمبتً انٍىذعٕخ (وعمً حمذ عمبسح)
عهم االحظبء د .عمبد تُمب كشػ
االحظبء َتطجٕمبتً
ضأٌ١ف
 -1جالْطحي قٓٓ دمحم قٓٓ
 -2جالْطحي ػرىهللا ػرىجٌكٍٚ ُ١جنٍْٚ
ِٛ -3طفَ ٝج٠ى
 -4جقّى ػرحوز ٍْقحْ

ؼ -جٌىطد ٚجٌٍّجؾغ جٌطٝٚٛ٠ ٟ
ذٙح(جٌّؿالش
جٌؼٍّ١س،جٌطمحٌ)..،ٍ٠

ـ -جٌٍّجؾغ جالٌىطٍ١ٔٚسِٛ،جلغ
جٔطٍٔص
 .13نطس ضط ٍ٠ٛجٌّمٌٍ جٌىٌجْٟ

انظفحخ 3

َطف انممشس
تدريس الطالب مادة الرسم الهندسي ليتعمم الطالب استخدام األدوات الهندسية والبرامج الهندسية في الرسم الهندسي ضمن اإلبعاد
وقواعد األساسية لمرسم لكي يتمكن من نقل التصاميم.



 .13جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .14جٌمُٓ جٌؼٍّ / ٟجٌٍّوُ

ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .15جُْ  ٌُِ /جٌّمٌٍ

جٌٍُْ جٌٕٙىْٟ

 .16أٖىحي جٌك ٌٟٛجٌّطحقس
 .17جٌف / ًٛجٌٕٓس
 .18ػىو جٌٓحػحش جٌىٌجْ١س (جٌىٍ)ٟ
.19

ضحٌ٠م ئػىجو ً٘ج جٌٚٛف

.21

أ٘ىجف جٌّمٌٍ

ْ 241حػس
2116/6/15

تعلم مهارة استخدام األدوات اذلندسية يف الرسم اذلندسي
تعلم الرسم ابإلبعاد والقياسات الصحيحة
تعلم استخدام اخليال يف التصاميم اإلبداعية
تعلم نقل األفكار والتصاميم إىل الورق بصورة ىندسية دقيقة

.11

ِهٍؾحش جٌّمٌٍ ٍ٠ٚجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
انظفحخ 4

أ -جأل٘ىجف جٌّؼٍف١س
أ -1جْ ٠طؼٍف جٌطحٌد ػٍ ٝجْطهىجَ جالوٚجش جٌٕٙىْ١س .
أ -2جْ ٠طؼٍف جٌطحٌد ػٍ ٌُْ ٝجالٖىحي جٌٕٙىْ١س .
أ -3جْ ٠طؼٍف جٌطحٌد ػٍ ٝجٌٍُْ ذحالذؼحو جٌّطٍٛذس ِٕٗ.
أ -4جْ ٠طؼٍف جٌطحٌد جؾُجء جٌٍُْ ٚو١ف١س ضفى١ىٗ.

خ  -جأل٘ىجف جٌّٙحٌجض١س جٌهحٚس ذحٌّمٌٍ.
خ – 1جٌّٙحٌجش جٌفٕ١س ٚجٌؼٍّ١س ٌٍٍُْ ٚجٌط ٌٛٛذحالٖىحي جٌٕٙىْ١س .
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 جٌمحء جٌّكحٍٞجش. جٌكٛجٌ ٚجٌّٕحلٗس.ٍ٠جتك جٌطمُ١١
 جألنطرحٌ جٌطكٍ.ٍٞ٠ؼ -جأل٘ىجف جٌٛؾىجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1جٌّالقظس ٚجألوٌجن.
ؼ -2جٌطكٍٚ ً١جٌطفٓ.ٍ١
ؼ -3جألْطٕطحؼ ٚجٌطم.ُ١١
ؼ -4جألػىجو ٚجٌطم.ُ٠ٛ
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 جٌمحءجٌّكحٍٞجش. ِكحٍٞجضؼٍّ١س ف ٟجٌّهطرٍ. جٌكٛجٌٚجٌّٕحلٗسٍ٠جتك جٌطمُ١١
 جنطرحٌ ضكٍٍٞ٠و  -جٌّٙحٌجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحٌجش جألنٍ ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌطط ٌٛجٌٗه.) ٟٛ

انظفحخ 5

.11

جٌرٕ١س جٌطكط١س

1ـ جٌىطد جٌّمٌٍز جٌّطٍٛذس

الرسم اذلندسي للمؤلف عبد الرسول اخلفاف

2ـ جٌٍّجؾغ جٌٍت١ٓ١س (جٌّٛحوٌ)

الرسم اذلندسي للمؤلف عبد الرسول اخلفاف

جـ جٌىطد ٚجٌٍّجؾغ جٌط ٝٚٛ٠ ٟذٙح
( جٌّؿالش جٌؼٍّ١س  ,جٌطمحٌ) ...., ٍ٠
خ ـ جٌٍّجؾغ جالٌىطٍ١ٔٚسِٛ ,جلغ جالٔطٍٔ١ص
....

.12

نطس ضط ٍ٠ٛجٌّمٌٍ جٌىٌجْٟ

انظفحخ 6

.13

ٌٍس جٌّم١ٕذ
مس٠ٍ٠
ُ١١جٌطم

مس٠ٍ٠
ُ١ٍجٌطؼ
Practical

Practical
Practical
Practical
Practical
Practical
Practical
Practical

Practical

Practical

Practical

Practical

Practical
Practical

Practical

عٌّٛٞٛ جٚ أ/ قىزٌٛجُْ ج

ٍُِهٍؾحش جٌطؼ
ذسٍٛجٌّط

جٌٓحػحش

عٛجألْر

Introduction to Engineering Drawing.
Use of drawing instruments. Standard
layouts.

3

.1

Lines, Types of lines. Title block.
Drawing simple shapes using
different types of lines. How to use
drawing instruments.

3

.2

Lettering, Numbering (English and
Arabic)
Basics of geometric constructions.
Types of conic sections.
Application of the geometric
constructions in drawing simple basic
geometrical shapes.
Application of the geometric
constructions in drawing detailed
geometrical shapes.
Projection, types and specifications

3

.3

3

.4

3

.5

3

.6

3

Orthographic Projections. Drawing
orthographic projections of geometric
solids and simple models using First
angle projection.
Orthographic Projections. Drawing
orthographic projections of geometric
solids that do not have inclined or
circular surfaces.
Orthographic Projections. Drawing
orthographic projections of
geometric solids that have inclined
surfaces.
Orthographic Projections. Drawing
orthographic projections of
geometric solids that have circular
surfaces.
Orthographic Projections. Drawing
orthographic projections of
geometric solids that have inclined
or circular surfaces.
Principles and method of
dimensioning and dimensioning
practice
Orthographic Projections. Drawing
orthographic projections of
geometric solids that have many
details with dimensioning.
Multi-view drawings, types and
specifications

3

.7
.8
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3

.9

3

.11

3

.11

3

.12

3

.13

3

.14

3

.15

Practical
Practical
Practical
Practical
Practical
Practical

Practical

Practical
Practical
Practical
Practical
Practical
Practical
Practical
Practical

1nd term Examination

3

Isometric Drawing. Drawing Objects
of simple solids.
Isometric Drawing. Drawing Objects
of geometric solids that have inclined
surfaces.
Isometric Drawing. Drawing Objects
of geometric solids that have circular
surfaces.
Isometric Drawing. Drawing Object
that is described with three views.
Isometric Drawing. Drawing
Object, of geometric solid that
has inclined and circular
surfaces, that is described with
three views and dimensioning.
Isometric Drawing. Drawing
Object, of geometric solid that
has inclined and circular
surfaces, that is described with
two views and dimensioning.
Determination of third view for simple
geometrical solid that is described with
two views.
Determination of third view for
geometric solid of many details
that is described with two views.
Auxiliary view for Orthographic
Projections.
Oblique Drawing. Drawing Objects of
simple solids.
Sections. Types of sections. Method of
Hatching.
Sections. Drawing three views with one
view Full sectioned.
Sections. Drawing three views with two
views half sectioned.
2nd term Examination1

3
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.16
.17

3

.18

3

.19

3

.21

3

.21

3

.22

3

.23

3

.24

3

.25

3

.26

3

.27

3

.28

3

.29

3

.31

َطف انممشس
يوفروصفالممررهذاإيجازاًممتضياًألهمخصائصالممررومخرجاتالتعلمالمتولعةمنالطالبتحميمها
مبرهنا ًعماإذاكانلدحمكاالستفادةالمصوىمنفرصالتعلمالمتاحة.والبدمنالربطبينهاوبينوصف
البرنامج.؛


 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س
 .2جٌمُٓ جٌؼٍّ / ٟجٌٍّوُ
 .3جُْ  ٌُِ /جٌّمٌٍ

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء
ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س
جٌ ٌٔٛجٌٕٙىْ١س

 .4أٖىحي جٌك ٌٟٛجٌّطحقس
 .5جٌف / ًٛجٌٕٓس
 .6ػىو جٌٓحػحش جٌىٌجْ١س (جٌىٍ)ٟ
 .7ضحٌ٠م ئػىجو ً٘ج جٌٚٛف

ْ 121حػس
2116/6/15

 .8أ٘ىجف جٌّمٌٍ
تزويد الطمبة بالمهارات التقنية والفنية وتدريبهم عمى استخدام اآلالت والمكائن الهندسية لجعمهم قادرين

عمى مواجهة العمل الهندسي الميداني.

انظفحخ 9

.14

ِهٍؾحش جٌّمٌٍ ٍ٠ٚجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١

أ -جأل٘ىجف جٌّؼٍف١س
جْ ٠طؼٍف جٌطحٌد ػٍ ٝجُ٘ جٌ ٌٔٛجٌٕٙىْ١س ٚضًٌّٖٗٚ :س جٌرٍجوز – ٌٖٚس جٌٓرحوس – ٌٖٚس جٌٍكحَ – ٌٖٚس
جٌّىحتٓ (جٌمٗ – ١جٌطفٍ – ُ٠جٌطؿٍ١م) – ٌٖٚس جٌهٍج٠س – وّح ٚج١ٞفص ٌٖٚس وٍٙذحت١س.
خ  -جأل٘ىجف جٌّٙحٌجض١س جٌهحٚس ذحٌّمٌٍ.
ضُ٠ٚى جٌطٍرس ذحٌّٙحٌجش جٌطمٕ١س ٚجٌفٕ١س ٚضىٌ٠ر ُٙػٍ ٝجْطهىجَ ج٢الش ٚجٌّىحتٓ جٌٕٙىْ١س ٌؿؼٍ ُٙلحوٌٓ٠
ػٍِٛ ٝجؾٙس جٌؼًّ جٌٕٙىْ ٟجٌّ١ىجٔ.ٟ
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 جٌمحء جٌّكحٍٞجش. جٌكٛجٌ ٚجٌّٕحلٗس. جٌطىٌ٠د جٌؼٍّ.ٍٟ٠جتك جٌطمُ١١
 جألنطرحٌ جٌطكٍ.ٍٞ٠ جألنطرحٌ جٌّفحؾة. جألنطرحٌ جٌٗف.ٞٛؼ -جأل٘ىجف جٌٛؾىجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1جٌّالقظس ٚجألوٌجن.
ؼ -2جٌطكٍٚ ً١جٌطفٓ.ٍ١
ؼ -3جألْطٕطحؼ ٚجٌطم.ُ١١
ؼ -4جألػىجو ٚجٌطم.ُ٠ٛ
و  -جٌّٙحٌجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحٌجش جألنٍ ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌطط ٌٛجٌٗه.) ٟٛ
وِٙ -1حٌجش جْطهىجَ جُ٘ جٌّىحتٓ جٌّٓطهىِس ف ٟػٍّ١حش جالٔطحؼ .
و -2جالْطفحوز ِٓ جٌٛجلغ جٌؼٍّ ٟف ٟػًّ جٌّٗحٌ٠غ جٌؼٍّ١س ٚجْطمٛحؤ٘ح.
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جٌرٕ١س جٌطكط١س

1ـ جٌىطد جٌّمٌٍز جٌّطٍٛذس

اليوجد

2ـ جٌٍّجؾغ جٌٍت١ٓ١س (جٌّٛحوٌ)

ِرحوب ػٍّ١حش جالٔطحؼ ,و .لكطحْ نٍف جٌهٌُؾ ٟو .ػحوي
ِكّٛو قٓٓ.1987 ,
ضىٍٕٛؾ١ح جٌٍكحَ .و .لكطحْ نٍف جٌهٌُؾ.1988 ,ٟ
وٍجٌ ّ٠جٌطىٌ٠د جٌؼٍِّ ,ٟى٠ٍ٠س جٌطؼٍ ُ١جٌّ.ٟٕٙ

انظفحخ 11

جـ جٌىطد ٚجٌٍّجؾغ جٌط ٝٚٛ٠ ٟذٙح
( جٌّؿالش جٌؼٍّ١س  ,جٌطمحٌ) ...., ٍ٠
خ ـ جٌٍّجؾغ جالٌىطٍ١ٔٚسِٛ ,جلغ جالٔطٍٔ١ص
....

.16

نطس ضط ٍ٠ٛجٌّمٌٍ جٌىٌجْٟ

انظفحخ 11

.17
جألْرٛع

ذٕ١س جٌّمٌٍ
جٌٓحػحش ِهٍؾحش جٌطؼٍُ جٌّطٍٛذس

.1

2

.2
.3
.4

2
2
2

.5
.6
.7

2
2
2

.8
.9
.11

2
2
2

.11

2

.12
.13
.14

2
2
2

.15
.16
.17

2
2
2

جُْ جٌٛقىز  /أ ٚجٌّٛٞٛع

٠ٍ٠مس
جٌطؼٍُ١

ورشة الربادة

التطبيق يف الورشة
وتنفيذ عدد من

يدخلها
طالب

التمارين

االوىل)

التعرف على ادوات القياس والتحديد,
معرفة انواع ادلبارد واستخداماهتا ,االطالع
على خطوات عملية الربادة وصنع بعض
االدوات البسيطة ...اخل.

 :التعرف على عملية السباكة واالغراض
العامة الستخدامها ,معرفة انواع القوالب

()8-7
(اجملموعة

امتحان نظري

اختبار عملي

ورشة السباكة

التطبيق يف الورشة
وتنفيذ عدد من

يدخلها
طالب

التمارين

الثانية)

امتحان نظري

اختبار عملي

تقييم الفائدة العملية

ورشة اللحام

التطبيق يف الورشة
وتنفيذ عدد من

يدخلها
طالب

التمارين

الثالثة)

ادلستخدمة واالفران لسبك ادلعادن ,كذلك
التعرف على ادلعادن ادلستخدمة.

التعرف على انواع اللحام مثل حلام القوس
الكهرابئي ,حلام الغاز ,حلام ادلقاومة

٠ٍ٠مس
جٌطمُ١١

الكهرابئية....,اخل .الرتكيز على اكثر انواع
اللحام شيوعا وىو حلام القوس الكهرابئي

تقييم الفائدة العملية
()8-7
(اجملموعة

()8-7
(اجملموعة

واالنواع ادلستخدمة ألقالم اللحام.

معرفة مكائن القشط والتفريز والتجليخ,
والتعرف على كل تفاصيل االعمال ادلرتبطة

امتحان نظري

اختبار عملي

ورشة ادلكائن

التطبيق يف الورشة
وتنفيذ عدد من

يدخلها
طالب

التمارين

الرابعة)

هبا.
التعرف على ادوات القياس والتحديد,

تقييم الفائدة العملية
()8-7
(اجملموعة

ورشة الربادة

معرفة انواع ادلبارد واستخداماهتا ,االطالع
على خطوات عملية الربادة وصنع بعض
االدوات البسيطة ...اخل.
عطلة نصف السنة
التعرف على عملية السباكة واالغراض
العامة الستخدامها ,معرفة انواع القوالب

امتحان نظري

اختبار عملي

ورشة السباكة

التطبيق يف الورشة
وتنفيذ عدد من

يدخلها
طالب

التمارين

اخلامسة)

امتحان نظري

اختبار عملي

تقييم الفائدة العملية

ورشة اللحام

التطبيق يف الورشة
وتنفيذ عدد من

ادلستخدمة واالفران لسبك ادلعادن ,كذلك
التعرف على ادلعادن ادلستخدمة.

التعرف على انواع اللحام مثل حلام القوس
الكهرابئي ,حلام الغاز ,حلام ادلقاومة

عطلة نصف السنة
تقييم الفائدة العملية

يدخلها
طالب

()8-7
(اجملموعة

()8-7
(اجملموعة

الكهرابئية....,اخل .الرتكيز على اكثر انواع

التمارين

السابعة)

اللحام شيوعا وىو حلام القوس الكهرابئي
واالنواع ادلستخدمة ألقالم اللحام.

اختبار عملي

تقييم الفائدة العملية

انظفحخ 12

.18
.19

2
2

.21
.21
.22

2
2
2

.23
.24
.25
.26

2
2
2
2

.27
.28
.29

2
2
2

.31

2

ورشة اخلراطة

التعرف على اجزاء ماكنة اخلراطة وامهية كل
جزء ,ابإلضافة اىل معرفة االنواع ادلستخدمة

اختبار عملي

من اقالم اخلراطة...اخل.

يدخلها
طالب

()8-7
(اجملموعة

االوىل)
امتحان نظري
ورشة الكهرابئية

معرفة اجراء جتربتني مها جتربة اوم وجتربة
كريشوف.

-

تقييم الفائدة العملية
يدخلها ()8-7
طالب (اجملموعة
الثانية)

امتحان نظري

تقييم الفائدة العملية

امتحان نظري
ورشة اخلراطة

التعرف على اجزاء ماكنة اخلراطة وامهية كل
جزء ,ابإلضافة اىل معرفة االنواع

معرفة اجراء جتربتني مها جتربة اوم وجتربة
كريشوف.

يدخلها

()8-7

طالب
الثالثة)

(اجملموعة

امتحان نظري

تقييم الفائدة العملية

ورشة الكهرابئية

يدخلها ()8-7
طالب (اجملموعة
الرابعة)

امتحان نظري

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

للعام 1027 - 1026

اجلامعة  :القاسم اخلضراء
الكلية/ادلعهد :كلية هندسة ادلوارد ادلائية
انظفحخ 13

القسم العلمي :ادلنشات اذليدروليكية
اتريخ ملء ادللف 2012/12/1 :

التوقيع :

التوقيع :
اسم رئيس القسم:

اسم ادلعاون العلمي:

التاريخ:

التاريخ:

دقـق ادللف من قبل
قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

ومُرج َطف انجشوبمح األكبدٔمٓ
مشاخعخ أداء مؤعغبد انتعهٕم انعبنٓ ((مشاخعخ انجشوبمح األكبدٔمٓ))
َطف انجشوبمح األكبدٔمٓ
 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .2جٌمُٓ جٌؿحِؼ / ٟجٌٍّوُ

وٍ١س ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .3جُْ جٌرٍٔحِؽ جألوحوّٟ٠

جٌٍغس جٌؼٍذ١س

 .4جُْ جٌٗٙحوز جٌٕٙحت١س

ِحؾٓطٍ١

 .5جٌٕظحَ جٌىٌجْٟ

جٌٕظحَ جٌٕٓٞٛ
انظفحخ 14

 .6ذٍٔحِؽ جالػطّحو جٌّؼطّى
 .7جٌّإغٍجش جٌهحٌؾ١س جألنٍٜ
 .8ضحٌ٠م ئػىجو جٌٚٛف
 .9أ٘ىجف جٌرٍٔحِؽ جألوحوّٟ٠
 -6ضؼٍُ جٌٍغس جٌؼٍذ١س (ٌغس جٌمٍجْ جٌىٍ)ُ٠
 -7جالٌٖحو

ِ .10هٍؾحش جٌطؼٍُ جٌّطٍٛذس ٍ٠ٚجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ-جال٘ىجف جٌّؼٍف١س
أ -1ذؼ ٝلٛجػى جٌٍغس جٌؼٍذ١س
أ -2جٌؼ ٌٛٛجٌطٍِ ٟش ذٙح جٌٍغس جٌؼٍذ١س
أ -3جٌٕػٍ ٚجٌٗؼٍ

خ –جال٘ىجف جٌّٙحٌجض١س جٌهحٚس ذحٌرٍٔحِؽ
خ ِٙ – – 1حٌجش ػٍّ١س ف ٟضمرً جٌّؼٍِٛس ٚجػحوز ١ٚحغطٙح
خ ِٙ – 2حٌجش فٍو٠س ٚنٍك ٌٚـ جٌّرحوٌز
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 -1جٌٍٗـ ٚجٌط١ٞٛف
٠ٍ٠ -2مس ػٍ ٜجٌّٕٛيؼ
٠ٍ٠ -3مس جٌّكحٍٞز
انظفحخ 15

٠ٍ٠ -4مس جٌطؼٍُ جًٌجضٟ
ٍ٠جتك جٌطمُ١١
جالنطرحٌجش جٌؼٍّ١س
-12
جالنطرحٌجش جٌٕظٍ٠س
-13
جٌطمحٌٍ٠
-14
ؼ-جال٘ىجف جٌٛؾىجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1جٌّالقظس ٚجالوٌجن
ؼ -2جٌطكٍٚ ً١جٌطفٍٓ١
ؼ -3جالْطٕطحؼ ٚجٌطمُ١١
ؼ -4جالػىجو ٚجٌطمُ٠ٛ

 -12جٌطهطٌٍ ١١طط ٌٛجٌٗهٟٛ

ِ -13ؼح ٍ١٠جٌمرٛي(ٞٚغ جالٔظّس جٌّطؼٍمس ذحالٌطكحق ذحٌىٍ١س ج ٚجٌّؼٙى)

 -14جُ٘ ِٛحوٌ جٌرٍٔحِؽ
ٍٖـ جذٓ ػمً١

انظفحخ 16

ومُرج َطف انممشس
َطف انممشس
ُٔفش َطف انممشس ٌزا إٔدبصا ً ممتضٕب ً ألٌم خظبئض انممشس َمخشخبد انتعهم انمتُلعخ مه
انطبنت تحمٕمٍب مجشٌىب ً عمب إرا كبن لذ حمك االعتفبدح انمظُِ مه فشص انتعهم انمتبحخَ .الثذ
مه انشثظ ثٕىٍب َثٕه َطف انجشوبمح.

 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .2جٌمُٓ جٌؿحِؼ / ٟجٌٍّوُ

وٍ١س ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .3جُْ  ٌُِ /جٌّمٌٍ

جٌٍغس جٌؼٍذ١س

 .4جٌرٍجِؽ جٌط٠ ٟىنً فٙ١ح

ذىٍِٛ٠ٌٛ

 .5أٖىحي جٌك ٌٟٛجٌّطحقس

جْرٛػٟ

 .6جٌف / ًٛجٌٕٓس

ْٕٞٛ

 .7ػىو جٌٓحػحش جٌىٌجْ١س (جٌىٍ)ٟ

ْ 31حػس ٔظٍٞ

 .8ضحٌ٠م ئػىجو ً٘ج جٌٚٛف
 .9أ٘ىجف جٌّمٌٍ
 -5ضؼٍ ُ١جٌطحٌد ذؼ ٝجٌّٛج١ٞغ جٌّطؼٍمس ذكمٛق جالٔٓحْ ذٌٛٛز ػحِس

ِ .11هٍؾحش جٌطؼٍُ ٍ٠ٚجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ-جال٘ىجف جٌّؼٍف١س
أ -1ذؼ ٝلٛجػى جٌٍغس جٌؼٍذ١س
أ -2جٌؼ ٌٛٛجٌطٍِ ٟش ذٙح جٌٍغس جٌؼٍذ١س
أ -3جٌٕػٍ ٚجٌٗؼٍ

خ –جال٘ىجف جٌّٙحٌجض١س جٌهحٚس ذحٌرٍٔحِؽ
خ ِٙ – 1حٌجش ػٍّ١س ف ٟضمرً جٌّؼٍِٛس ٚجػحوز ١ٚحغطٙح
خ ِٙ – 2حٌجش فٍو٠س ٚنٍك ٌٚـ جٌّرحوٌز
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 .1جٌٍٗـ ٚجٌط١ٞٛف
٠ٍ٠ .2مس ػٍ ٜجٌّٕٛيؼ
٠ٍ٠ .3مس جٌّكحٍٞز
٠ٍ٠ .4مس جٌطؼٍُ جًٌجضٟ
ٍ٠جتك جٌطمُ١١
 .1جالنطرحٌجش جٌؼٍّ١س
 .2جالنطرحٌجش جٌٕظٍ٠س
 .3جٌطمحٌٍ٠
ؼ-جال٘ىجف جٌٛؾىجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1جٌّالقظس ٚجالوٌجن
ؼ -2جٌطكٍٚ ً١جٌطفٍٓ١
ؼ -3جالْطٕطحؼ ٚجٌطمُ١١
ؼ -4جالػىجو ٚجٌطمُ٠ٛ
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 -1جٌٍٗـ ٚجٌط١ٞٛف
٠ٍ٠ -2مس ػٍ ٜجٌّٕٛيؼ
٠ٍ٠ -3مس جٌّكحٍٞز
٠ٍ٠مس جٌطؼٍُ جًٌجضٟ
-15

ٍ٠جتك جٌطمُ١١
 -1جالنطرحٌجش جٌؼٍّ١س
 -2جالنطرحٌجش جٌٕظٍ٠س
 -3جٌطمحٌٚ ٍ٠جٌىٌجْحش

انظفحخ 1

 -12جٌطهطٌٍ ١١طط ٌٛجٌٗهٟٛ
ِٙ -1حٌجش جٌم١حوز
 -2جضرحع جٍْٛخ جٌمحء ِكحٍٞز جنط١حٌ٠س ِٓ لرً جٌطحٌد
 - 3ضط ٍ٠ٛلحذٍ١س ٌذ ١جٌّٛج١ٞغ ٚجالْطٕطحؾحش

انظفحخ 2

 .11ذٕ١س جٌّمٌٍ
جألْرٛع

جٌٓحػحش

ِهٍؾحش جٌطؼٍُ جٌّطٍٛذس

-1

جُْ جٌٛقىز  /جٌّٓحق
أ ٚجٌّٛٞٛع

جٌٍغس جٌؼٍذ١س
جالُْ ٚجٌفؼً
ٚجٌكٍف
جٌّرطىأ
جٌهرٍ
جٌكحي
جٌٕؼص
جٌفحػً
ٔحتد جٌفحػً
جْ ٚجنٛجضٙح
وحْ ٚجنٛجضٙح
جٌفؼً جٌالََ
ٚجٌفؼً جٌّطؼىٞ
جٌؼ ٍٛجٌؿحٍٟ٘
جٍِؤ جٌمّ١
جٌؼ ٍٛجالْالِٟ
قٓحْ ذٓ غحذص
جٌؼ ٍٛجالِٞٛ
فٓ جٌٕمحتٝ
جٌؼ ٌٛٛجٌّطأنٍز
ٚف ٟجٌىٓ٠
جٌؼ ٍٛجٌؼرحْٟ
جذٔ ٛإجِ
جٌٗؼٍ جٌكٍ
جٌؿٛجٍ٘ٞ
ل١ٛىز جٌٕػٍ

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-24

 .12جٌرٕ١س جٌطكط١س
 -7جٌىطد جٌّمٌٍز جٌّطٍٛذس

اللغة العربية العامة لالقسام غري االختصاص

 -8جٌٍّجؾغ جٌٍت١ٓ١س(جٌّٛحوٌ)

ٍٖـ جذٓ ػمً١
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٠ٍ٠مس جٌطؼٍُ١

٠ٍ٠مس جٌطمُ١١

ل -جٌىطد ٚجٌٍّجؾغ جٌطٝٚٛ٠ ٟ
ذٙح(جٌّؿالش
جٌؼٍّ١س،جٌطمحٌ)..،ٍ٠
و -جٌٍّجؾغ جالٌىطٍ١ٔٚسِٛ،جلغ
جٔطٍٔص
 .13نطس ضط ٍ٠ٛجٌّمٌٍ جٌىٌجْٟ

َطف انممشس
ضٙطُ ٕ٘ىْ س جٌّ١حٖ ذحٌطكىُ ذحٌّ١حٖ ٚوٌء جنطحٌ جٌفٟ١حٔحشٚ ,جٔٗحء جٌٓىٚوٚ ,جٌطكىُ ذحٌطٍٛظ,
ٕ٘ٚىْس ِٛحوٌ جٌّ١حٖ( جالذحٌ ٚجالٔٙحٌ ٚجٌركٍ١جش) ٚجٌطهٍ ِٓ ٙجٌٕفح٠حش ِٚؼحٌؿس جٌّ١حٖ جٌؼحوِس
ٌالْطفحوز ِٕٙح وّٛىٌ غحٔ١ٌٍّ ٟحٖ


 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س
 .2جٌمُٓ جٌؼٍّ / ٟجٌٍّوُ

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء
ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .3جُْ  ٌُِ /جٌّمٌٍ

ٕ٘ىْس جٌّ١حٖ

 .4أٖىحي جٌك ٌٟٛجٌّطحقس

جؾرحٌٞ

 .5جٌف / ًٛجٌٕٓس

2117/2116

 .6ػىو جٌٓحػحش جٌىٌجْ١س (جٌىٍ)ٟ
 .7ضحٌ٠م ئػىجو ً٘ج جٌٚٛف

2116/6/22

 .8أ٘ىجف جٌّمٌٍ
 -1أوٓحخ جٌطحٌد ِٙحٌجش ضأْ١ٓ١س ٌٍّحوز ِٓ ق١ع جٌٍغس ٚجٌٍِٚ َٛجٌّؼٍِٛحش ٚأْحٌ١د جٌطفىٍ١
 -2ضّٕ١س ِٙحٌجش ػمٍ١س ضّىٓ جٌطحٌد ِٓ جالْطفحوز ِٓ جٌّؼٍِٛحش جٌط٠ ٟطؼٍّٙح ٚجٌّٙحٌجش جٌط ٟأوطٓرٙح
ٚضٛظفٙ١ح ف ٟنىِس ِططٍرحضٗ وفٍو ٚف ٟنىِس أ٘ىجف جٌّؿطّغ ِٓ ق١ع جٌطّٕ١س جالؾطّحػ١س ٚجاللطٛحو٠س
انظفحخ 4

 -3ضّٕ١س جْحٌ١د ضفىّ١ٍْ ٍ١س ٚج٠الق جٌطحلحش جٌىحِٕس ػٕى جٌطحٌد ٚضّٕ١س جْطؼىجوجضٗ ٌٗٛ١ِٚ

.18

ِهٍؾحش جٌّمٌٍ ٍ٠ٚجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١

أ -جأل٘ىجف جٌّؼٍف١س
أ -1جٌطؼٍف ػٍ ٝو١ف١س ضكٍٚ ً١ف ُٙجٌّرحوب جالْحْ١س ٌٍّٛجٌو جٌّحت١س ٚضهط١طٙح ٚجوجٌضٙح
أ -2جٌطؼٍف ػٍ ٝجٌّٛحوٌ جٌّحت١س جٌؼحٌّ١س ٚجٌّكٍ١س
أ -3جٌطؼٍف ػٍِ ٝف َٛٙجٌٓمٚ ١١جٌٓكٛذحش ِٓ جٌٓمٚ ١١ضهّ ٓ١جٌّؼٍِٛحش جٌّفمٛوز
أ -4جٌطؼٍف ػٍِٛ ٝحوٌ جٌّ١حٖ جٌؿٛف١س ١٘ٚىٌٌٛٚؾ١س جٌّ١حٖ جٌؿٛف١س
أ -5جٌطؼٍف ػٍِ ٝف َٛٙجٌٍٚ ٞجٌرُي
أ -6جٌطؼٍف ػٍِ ٝف١ِ َٛٙحٖ جٌٍٛف جٌٛكٟ
أ -7جٌطؼٍف ػٍِٛ ٝحوٌ ضٍٛظ جٌّ١حٖ
خ  -جأل٘ىجف جٌّٙحٌجض١س جٌهحٚس ذحٌّمٌٍ.
خ – 1جْ ٍٗ٠ـ جٌطحٌد ذٍغطٗ جٌهحٚس ِٛحوٌ جٌّ١حٖ ف ٟجٌؼٍجق
خ – 2أْ ٠ىطد جٌطحٌد ضمٍ ٍ٠ػٓ ضٍٛظ جٌّ١حٖ ف ٟجٌؼٍجق
خ 4ـ أْ ٠ىطد جٌطحٌد ضمٍ ٍ٠ػٓ جنطحٌ جٔ١ٙحٌ ْى جًٌّٚٛ
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 جٌمحء جٌّكحٍٞز جٌٍٗـ ػٍ ٝجٌٓرٌٛز. ٠ٍ٠مس جٌكٛجٌ ٚجٌّٕحلٗس.ٍ٠جتك جٌطمُ١١
 جٌّٕحلٗس ٚجالْثٍس جٌٗف٠ٛس ف ٟجٌّكحٍٞز جألنطرحٌ جٌطكٍ.ٍٞ٠ جٌٕٗح٠حش جٌٛف١س ٚجٌالٚف١س .ؼ -جأل٘ىجف جٌٛؾىجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼ -1أْ ٠كٍ٘ جٌطحٌد ػٍ ٝػىَ جٌطهٍف ػٓ جٌّكحٍٞز.
ؼ -2أْ ٕ٠حلٕ جٌطحٌد ذؿى٠س ف ٟجٌّكحٍٞز .
ؼ -3أْ ٗ٠حٌن جٌطحٌد ف ٟقً جٌّٓحتً ػٍ ٝجٌٓرٌٛز .
ؼ -4أْ ٠طكّّ جٌطحٌد ٌكً جٌٛجؾرحش .
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 جٌمحء جٌّكحٍٞجش. جٌكٛجٌ ٚجٌّٕحلٗسانظفحخ 5

ٍ٠جتك جٌطمُ١١
٠م ُ١جٌطحٌد ػٓ ٠ٍ٠ك ِالقظس ٍْٛوٗ نالي جٌّكحٍٞجش ٚجٌّمحذٍس جٌٗه١ٛس ٚجٌٓؿً جٌطٍجوٌٍّ ٟطحٌد
و  -جٌّٙحٌجش جٌؼحِس ٚجٌطأ٘١ٍ١س جٌّٕمٌٛس ( جٌّٙحٌجش جألنٍ ٜجٌّطؼٍمس ذمحذٍ١س جٌطٛظ١ف ٚجٌطط ٌٛجٌٗه.) ٟٛ
و -1جٌمىٌز ػٍ ٝجوجٌز جٌّٛجٌو جٌّحت١س جٌّطحقس
و -2جٌمىٌز ػٍٞٚ ٝغ نطِٓ ١طمرٍ١س الْطغالي ِ١حٖ جٌٍٛف جٌٛكٚ ٟغٍ٘١ح ِٓ ِٛحوٌ جٌّ١حٖ
جٌغ ٍ١جٌطمٍ١ى٠س وّٛىٌ غحٔ١ٌٍّ ٟحٖ ف ٟجٌؼٍجق
و -3جٌمىٌز ػٍٞٚ ٝغ جْحٌ١د ِٕحْرس ٌىٌء جنطحٌ جٌفٟ١حٔحش
.19

ذٕ١س جٌّمٌٍ

1ـ جٌىطد جٌّمٌٍز جٌّطٍٛذس
2ـ جٌٍّجؾغ جٌٍت١ٓ١س (جٌّٛحوٌ)

Ray k. Linsley & Joseph B. Franzini, "Water
Resource Engineering", Mc GRAW-HILL BOOK
COMPANY, 1979
1-Jacques W. Delleur, "The hand book of
groundwater engineering", second edition,
2007, Taylor & Francis Group.
2- Van Te Chow, David R. Maidment & Larry
W. May " applied hydrology by", McGRAWHILL International Editions.

جـ جٌىطد ٚجٌٍّجؾغ جٌط ٝٚٛ٠ ٟذٙح
( جٌّؿالش جٌؼٍّ١س  ,جٌطمحٌ) ...., ٍ٠
خ ـ جٌٍّجؾغ جالٌىطٍ١ٔٚسِٛ ,جلغ جالٔطٍٔ١ص
....

.21

نطس ضط ٍ٠ٛجٌّمٌٍ جٌىٌجْٟ

 -1جٞحفس ِفٍوجش ؾى٠ىز جٌ ٝجٌّحوز
 -2جٌم١حَ ذٓفٍجش ػٍّ١س
 -3ػٍ ٜجفالَ ػٍّ١س ػٓ ٍ٠ق ِؼحٌؿس جٌّ١حٖ جٌغ ٍ١ضمٍ١ى٠س ٚضكٍٙ٠ٛح جٌ١ِ ٝحٖ ّ٠ىٓ جالْطفحوز ِٕٙح
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.21

ذٕ١س جٌّمٌٍ

جألْرٛع جٌٓحػحش

ِهٍؾحش جٌطؼٍُ
جٌّطٍٛذس

.2

1

معشفخ عهم انمٕبي

.1

1

.3

1

.4

1

.5

1

.6

1

.7

1

معشفخ انمٕضاوٕخ انمبئٕخ
َانذَسح انٍٕذسَنُخٕخ
معشفخ مظبدس انمٕبي فٓ
انعبنم
معشفخ مظبدس انمٕبي فٓ
انعشاق
معشفخ انغمٕظ ,ممبٕٔظ
انغمٕظ
معشفخ طشق حغبة معذل
انغمٕظ فُق مغبحخ
معٕىخ
معشفخ أٌمٕخ انخضاوبد

.8

1

.9

1

معشفخ اٌم مشبسٔع
انخضن فٓ انعشاق
معشفخ اٌمٕخ انغذَد

.20

1

.22

1

معشفخ اٌم انغذَد فٓ
انعشاق
معشفخ انمٕبي اندُفٕخ

.21

1

معشفخ اٌمٕخ انشْ

.23

1

معشفخ مظبدس مٕبي انشْ

.24

1

.25

1

.26

1

معشفخ عاللخ انمبء
ثبنتشثخ
معشفخ طشق حغبة
االعتٍالن انمبئٓ نهىجبد
اختجبس انطهجخ

.27

1

.28

1

معشفخ طشق لٕبط
اندشٔبن
معشفخ أٌمٕخ انجضل

.29

1

.10

1

معشفخ طشق انغٕطشح
عهّ مظبدس مٕبي انجضل
معشفخ اوُاع انمجبصل

.12

1

معشفخ طشق تخطٕظ
انمجبصل

جُْ جٌٛقىز  /أ ٚجٌّٛٞٛع

مذخم نعهم انمٕبي
انمٕضاوٕخ انمبئٕخ َانذَسح
انٍٕذسَنُخٕخ
تىُع انمٕبي ,مظبدس انمٕبي فٓ
انعبنم
مظبدس انمٕبي فٓ انعشاق
انغمٕظ ,ممبٕٔظ انغمٕظ
حغبة معذل انغمٕظ فُق
مغبحخ معٕىخ
انخضاوبد
مشبسٔع انخضن فٓ انعشاق
انغذَد
انغذَد فٓ انعشاق
انمٕبي اندُفٕخ
انشْ
مظبدس مٕبي انشْ
عاللخ انمبء ثبنتشثخ
االعتٍالن انمبئٓ نهىجبد

٠ٍ٠مس جٌطؼٍُ١

٠ٍ٠مس جٌطمُ١١

انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ

انغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 -االمتحبن انُٕمٓ

انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ

انغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة

انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ

انغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 -االمتحبن انُٕمٓ

امتحبن انكُسط االَل
لٕبط اندشٔبن
انجضل
انغٕطشح عهّ مظبدس مٕبي
انجضل
اوُاع انمجبصل
تخطٕظ انمجبصل
انظفحخ 7

.11

1

معشفخ عجت تهُث انمٕبي

.13

1

.14

1

.15

1

.16

1

.17

1

.18

1

.19

1

.30

1

معشفخ كٕفٕخ االداسح
انجٕئٕخ نهمهُثبد
معشفخ االثبس االٔدبثٕخ
َانغهجٕخ نهفٕضبوبد
معشفخ طشق انغٕطشح
عهّ انفٕضبوبد
معشفخ انممظُد ثمٕبي
انظشف انظحٓ
معشفخ طشق معبندخ مٕبي
انظشف انظحٓ
معشفخ فبئذح تحهٕخ انمٕبي
انمبنحخ
معشفخ طشق تحهٕخ انمٕبي
انمبنحخ
اختجبس انطهجخ

تهُث انمٕبي
االداسح انجٕئٕخ نهمهُثبد
انفٕضبوبد
انغٕطشح عهّ انفٕضبوبد
مٕبي انظشف انظحٓ
معبندخ مٕبي انظشف انظحٓ
تحهٕخ انمٕبي انمبنحخ
طشق تحهٕخ انمٕبي انمبنحخ
امتحبن انكُسط انثبوٓ
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انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ
انمحبضشح
انحُاس َانمىبلشخ

انغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة
 االمتحبن انُٕمٓانغؤال َاندُاة

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

للعام 1028 - 1027

اجلامعة  :القاسم اخلضراء
الكلية/ادلعهد :كلية هندسة ادلوارد ادلائية
القسم العلمي :ادلنشآت اذليدروليكية
اتريخ ملء ادللف :

التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :زيد عبد الرضا عبد

اسم ادلعاون العلمي :حيدر دمحم نعمة

التاريخ:

التاريخ:

دقـق ادللف من قبل
قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
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التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد

ومُرج َطف انجشوبمح األكبدٔمٓ
مشاخعخ أداء مؤعغبد انتعهٕم انعبنٓ ((مشاخعخ انجشوبمح األكبدٔمٓ))
َطف انجشوبمح األكبدٔمٓ
 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .2جٌمُٓ جٌؿحِؼ / ٟجٌٍّوُ

وٍ١س ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .3جُْ جٌرٍٔحِؽ جألوحوّٟ٠

ِٕح٘ؽ ف٠ُ١حء جٌطٍذس ٚجْطٛالـ جالٌجٟٞ

 .4جُْ جٌٗٙحوز جٌٕٙحت١س

ذىحٌِٛ٠ٌٛ

 .5جٌٕظحَ جٌىٌجْٟ

ْٕٞٛ

 .6ذٍٔحِؽ جالػطّحو جٌّؼطّى
 .7جٌّإغٍجش جٌهحٌؾ١س جألنٍٜ
 .8ضحٌ٠م ئػىجو جٌٚٛف
 .9أ٘ىجف جٌرٍٔحِؽ جألوحوّٟ٠
 -8جٌطؼٍف ػٍٚ ٝفحش جٌطٍذس جٌف٠ُ١حت١س
 -9جٌطؼٍف ػٍ ٝجٌؼاللحش جٌّحت١س ذحٌطٍذس
-10

جٌطؼٍف ػ ٝجٔٛجع جالٌج ٟٞجٌغِٕ ٍ١طؿٗ ٌَجػ١ح ف ٟجٌؼٍجق

-11

جٌطؼٍف ػٍٍ٠ ٝق جْطٛالـ وً ٔٛػ١س ِٓ جالٌجٟٞ

-12

و١ف١س ضكٛي جٌطٍخ جٌغِٕ ٍ١طؿٗ جٌ ٝضٍخ ِٕطؿٗ
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ِ .10هٍؾحش جٌطؼٍُ جٌّطٍٛذس ٍ٠ٚجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ-جال٘ىجف جٌّؼٍف١س
أ -1و١ف١س جٌٚٛف جٌف٠ُ١حتٌٍ ٟطٍذس
أ -2و١ف١س جٌطؼحًِ ِغ جٌطٍذس ٌٍؿحٔر ٓ١جٌٌُجػٚ ٟجٌٕٙىْٟ
أ -3جِىحٔ١س جٌطٍرس جٌكىُ ػٍ ٝجٌطٍذس ذّؿٍو وٌجْس ػاللس جٌطٍذس ذحٌّ١حٖ
أ -4جْ ٠طؼٍُ جٌطٍرس و١ف١س جْطؼّحي ٍ٠ق جالْطٛالـ ٌألٌجٟٞ
أ -5و١ف١س جٌطّ ُ١١ذٛٔ ٓ١ػ١حش جالٌج ٟٞف ٟجٌؼٍجق
أ٠ -6طؼٍف ػٍِ ٝإٍٖجش ٔٚظُ ض١ٕٛف ِ١حٖ جٌٍٚ ٞضكى٠ى ؾٛوضٙح
خ –جال٘ىجف جٌّٙحٌجض١س جٌهحٚس ذحٌرٍٔحِؽ
خ  – 1ضؼٍ٠ف جٌطحٌد ذّف َٛٙػٍُ ف٠ُ١حء جٌطٍذس
خ  – 2لىٌز جٌطحٌد ػٍ ٝضم ُ١١جٌطٍذس ٚػاللطٙح ذحٌٍٞ
خ  – 3لىٌز جٌطحٌد ػٍ ٝجْطهىجَ جٌطٍ٠مس جالِػً ف ٟجْطٛالـ جالٌجٟٞ
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 -1جٌٍٗـ ٚجٌط١ٞٛف
٠ٍ٠ -2مس جٌّكحٍٞز
 -3جٌّؿحِ١غ جٌطالذ١س
 -4جٌىٌ ِٚجٌؼٍّ١س ف ٟجٌّهطرٍ
 -5جٌٍقالش جٌؼٍّ١س ٌّٗح٘ىز أٔٛجع جٌطٍخ ف ٟجٌؼٍجق
 -6جٌؼٍ ٜذحْطهىجَ PowerPoint
ٍ٠جتك جٌطمُ١١
جالنطرحٌجش جٌٕظٍ٠س
-16
جالنطرحٌجش جٌؼٍّ١س
-17
جٌطمحٌٚ ٍ٠جٌىٌجْحش
-18
ؼ-جال٘ىجف جٌٛؾىجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ِٙ -1حٌز جٌطفى ٍ١قٓد لىٌز جٌطحٌد ٚجْ جٌٙىف ِٓ ًٖ٘ جٌّٙحٌز ٘ ٛجْ ٠ؼطمى جٌطحٌد ذّح ٍِِّ٘ٛ ٛ
ٚفِ ُٙطِٚ ٝحيج ٚو١ف ٠ؿد جْ ٠فىٍ ٠ٚؼًّ ػٍ ٝضكٓ ٓ١جٌمىٌز ػٍ ٝجٌطفى ٍ١ذٗىً ِؼمٛي .
 -2جٌّالقظس ٚجالوٌجن
 -3جٌطكٍٚ ً١جٌطفٍٓ١
 -4جالػىجو ٚجٌطمُ٠ٛ
 -5جْطٍجض١ؿ١س جٌطفى ٍ١جٌٕحلى ف ٟجٌطؼٍُ
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
 -1جٌؼٛف جًٌٕٟ٘
 -2جْطٍجض١ؿ١س جٌطفى ٍ١قٓد لىٌز جٌطحٌد ِػحي ( جيج جْططحع جٌطحٌد جْ ٠طؼٍُ نٛحت ٙجٌطٍخ جٌٍّك١س
٠ىطٓد ِٙحٌز ف ٟجٌٍذ ١ذٚ ٓ١فحش جٌطٍخ جٌٍّك١س جٌّظ٠ٍٙس ٛٔٚع جألِالـ جٌٓحتىز فٙ١ح ٚضكى٠ى
نٛحتٙٛح جٌى١ّ١حت١س ٚجٌف٠ُ١حت١س.
ٍ٠ -3ـ ِٗىٍس ِح غُ ضكٍٍٙ١ح ِٕطم١ح ً ٌٍٛٚٛي جٌ ٝجٌكً جٌّطٍٛخ .
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ٍ٠جتك جٌطمُ١١
 -1جالنطرحٌجش جٌٕظٍ٠س
 -2جالنطرحٌجش جٌؼٍّ١س
 -3جٌطمحٌٚ ٍ٠جٌىٌجْحش

 -12جٌطهطٌٍ ١١طط ٌٛجٌٗهٟٛ
 -1جٌؼًّ جٌؿّحػ : ٟجٌؼًّ  ّٓٞجٌّؿّٛػس ذفحػٍ١س ٗٔٚح. ٠
 -2جوجٌز جٌٛلص  :جوجٌز جٌٛلص ذفحػٍ١س ٚضكى٠ى جال٠ٌٛٚحش ِغ جٌمىٌز ػٍ ٝجٌؼًّ جٌّٕظُ ذّٛجػ١ى.
 -3جٌم١حوز  :جٌمىٌز ػٍ ٝضٛؾٚ ٗ١ضكف ُ١ج٢نٍ. ٓ٠
 -4جالْطمالٌ١س ذحٌؼًّ .
 -5جٌطفحٚ ٜٚجاللٕحع ( جٌطحٌد لحوٌ ػٍ ٝجٌطأغٚ ٍ١جلٕحع جالنٌٍٍّٕ ٓ٠حلٗس ٚجٌط ًٚٛجٌ ٝجضفحق .
جٌّٙحٌجش جٌؼحٌّ١س ( جٌطحٌد لحوٌ ػٍ ٝجٌطكىظ ٚف ُٙجٌٍغحش جالنٍٚ ٜضمى ٍ٠جٌػمحفحش جالنٍ. ٜ
ِ -13ؼح ٍ١٠جٌمرٛي(ٞٚغ جالٔظّس جٌّطؼٍمس ذحالٌطكحق ذحٌىٍ١س ج ٚجٌّؼٙى)
ٍِوُٞ
 -14جُ٘ ِٛحوٌ جٌرٍٔحِؽ
-1
-2
-3
-4
-5

جٌّٛلغ جالٌىطٌٍٍ ٟٔٚىٍ١س ٚجٌؿحِؼس
وٌ ً١جٌؿحِؼس
جٌّىطرس جٌٍّوُ٠س
جُ٘ جٌىطد ٚجٌّٛحوٌ جٌهحٚس ذحٌمُٓ
جالٔطٍٔص
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ومُرج َطف انممشس
َطف انممشس
ُٔفش َطف انممشس ٌزا إٔدبصا ً ممتضٕب ً ألٌم خظبئض انممشس َمخشخبد انتعهم انمتُلعخ مه
انطبنت تحمٕمٍب مجشٌىب ً عمب إرا كبن لذ حمك االعتفبدح انمظُِ مه فشص انتعهم انمتبحخَ .الثذ
مه انشثظ ثٕىٍب َثٕه َطف انجشوبمح

 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .2جٌمُٓ جٌؿحِؼ / ٟجٌٍّوُ

وٍ١س ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .3جُْ  ٌُِ /جٌّمٌٍ

ف٠ُ١حء جٌطٍذس ٚجْطٛالـ جالٌجٟٞ

 .4جٌرٍجِؽ جٌط٠ ٟىنً فٙ١ح

ذىٍِٛ٠ٌٛ

 .5أٖىحي جٌك ٌٟٛجٌّطحقس

جْرٛػٟ

 .6جٌف / ًٛجٌٕٓس

ْٕٞٛ

 .7ػىو جٌٓحػحش جٌىٌجْ١س (جٌىٍ)ٟ

ْ 61حػس ٔظٍْ 61+ٞحػس ػٍّٟ

 .8ضحٌ٠م ئػىجو ً٘ج جٌٚٛف
 .9أ٘ىجف جٌّمٌٍ
ٗ٠ -6طًّ ػٍ ٝوٌجْس ِف َٛٙجٌطٍذس
ِ -7ؼٍفس جٌٛفحش جٌف٠ُ١حت١س ٌٍطٍذس
ِ -8ؼٍفس ػاللس جٌطٍذس ذحٌّحء
٠ -9ركع جٌّمٌٍ فِٛ ٟحوٌ جألِالـ ْٚٚحتً ٔمٍٙح
جٌطؼٍف ػٍٛٔ ٝػ١حش جالٌج ٟٞجٌّطٕٛػس
-10
جْطٛالـ جٌطٍخ ذحٌطٍق جٌّػٍٝ
-11

ِ .11هٍؾحش جٌطؼٍُ ٍ٠ٚجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ-جال٘ىجف جٌّؼٍف١س
أ -1و١ف١س جٌٚٛف جٌف٠ُ١حتٌٍ ٟطٍذس
أ -2و١ف١س جٌطؼحًِ ِغ جٌطٍذس ٌٍؿحٔر ٓ١جٌٌُجػٚ ٟجٌٕٙىْٟ
أ -3جِىحٔ١س جٌطٍرس جٌكىُ ػٍ ٝجٌطٍذس ذّؿٍو وٌجْس ػاللس جٌطٍذس ذحٌّ١حٖ
أ -4جْ ٠طؼٍُ جٌطٍرس و١ف١س جْطؼّحي ٍ٠ق جالْطٛالـ ٌألٌجٟٞ
أ -5و١ف١س جٌطّ ُ١١ذٛٔ ٓ١ػ١حش جالٌج ٟٞف ٟجٌؼٍجق
أ٠ -6طؼٍف ػٍِ ٝإٍٖجش ٔٚظُ ض١ٕٛف ِ١حٖ جٌٍٚ ٞضكى٠ى ؾٛوضٙح
خ –جال٘ىجف جٌّٙحٌجض١س جٌهحٚس ذحٌرٍٔحِؽ
خ  – 1ضؼٍ٠ف جٌطحٌد ذّف َٛٙجٌطٍذس
خ  – 2لىٌز جٌطحٌد ػٍ ٝجٌطّ ُ١١ذ ٓ١جٌطٍذس ٌالْطهىجَ جٌٕٙىْٚ ٟجٌٌُجػٟ
خ  - 3ضّى ٓ١جٌطٍرس ِٓ جٌطؼٍف ػٍٚ ٝفحش جٌطٍذس جٌف٠ُ١حت١س
خ  -4ضّى ٓ١جٌطٍرس ِٓ جٌطؼٍف ػٍ ٝػاللس جٌطٍذس ذحٌّحء
خ -5ضؼٍ ُ١جٌطحٌد و١ف١س ضكى٠ى ؾٛوز ِ١حٖ جٌٍٞ
خ -6ضّى ٓ١جٌطٍرس ِٓ جٌطؼٍف ػٍ ٝجٔٛجع جٌطٍخ جٌّطأغٍز ذحألِالـ
خ٠ -7طؼٍف جٌطحٌد ػٍ ٝو١ف١س جٌطؼحِ ٕ٠غ ِٗحوً جالٌجٟٞ
خ٠ -8طّىٓ جٌطحٌد ِٓ جٌطؼٍف ػٍ ٝو١ف١س جوجٌز جٌطٍخ جٌٍٍِ١س ٚو١ف١س ضػر١ص جٌىػرحْ جٌٍٍِ١س
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
جٌٍٗـ ٚجٌط١ٞٛف
-13
٠ٍ٠مس ػٍ ٜجٌّٕٛيؼ
-14
٠ٍ٠مس جٌّكحٍٞز
-15
٠ٍ٠مس جٌطؼٍُ جًٌجضٟ
-16
جٌّؿحِ١غ جٌطالذ١س
-17
جٌىٌ ِٚجٌؼٍّ١س ف ٟجٌكمٛي جٌٌُجػ١س
-18
جٌٓفٍجش جٌؼٍّ١س
-19
ٍ٠جتك جٌطمُ١١
جالنطرحٌجش جٌؼٍّ١س
-19
جالنطرحٌجش جٌٕظٍ٠س
-20
جٌطمحٌٚ ٍ٠جٌىٌجْحش
-21
ؼ-جال٘ىجف جٌٛؾىجٔ١س ٚجٌم١ّ١س
ؼِٙ -1حٌز جٌطفى ٍ١قٓد لىٌز جٌطحٌد ٚجْ جٌٙىف ِٓ ًٖ٘ جٌّٙحٌز ٘ ٛجْ ٠ؼطمى جٌطحٌد ذّح ٍِِّ٘ٛ ٛ
ٚفِ ُٙطِٚ ٝحيج ٚو١ف ٠ؿد جْ ٠فىٍ ٠ٚؼًّ ػٍ ٝضكٓ ٓ١جٌمىٌز ػٍ ٝجٌطفى ٍ١ذٗىً ِؼمٛي .
ؼ -2جٌّالقظس ٚجالوٌجن
ؼ -3جٌطكٍٚ ً١جٌطفٍٓ١
ؼ -4جالػىجو ٚجٌطمُ٠ٛ
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
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-1
-2
-3
-4
-5
-6

جٌٍٗـ ٚجٌط١ٞٛف
٠ٍ٠مس جٌّكحٍٞز
جٌّؿحِ١غ جٌطالذ١س
جٌىٌ ِٚجٌؼٍّ١س ف ٟجٌكمٛي جٌٌُجػ١س
جٌٍقالش جٌؼٍّ١س ٌّٗح٘ىز أٔٛجع جٌطٍخ ف ٟجٌؼٍجق
٠ٍ٠مس جٌطؼٍُ جًٌجضٟ

ٍ٠جتك جٌطمُ١١
 -1جالنطرحٌجش جٌؼٍّ١س
 -2جالنطرحٌجش جٌٕظٍ٠س
 -3جٌطمحٌٚ ٍ٠جٌىٌجْحش
 -12جٌطهطٌٍ ١١طط ٌٛجٌٗهٟٛ
و -1جٌطٛج ًٚجٌٍفظ ( ٟجٌمىٌز ػٍ ٝجٌطؼر ٍ١ػٓ جألفىحٌ ذٛٞٛـ ٚغمس ف ٟجٌىالَ )
و -2جٌؼًّ جٌؿّحػ ( ٟجٌؼًّ ذػمس ِ ّٓٞؿّٛػس )Team work
و -3ضكٍ ً١جٌطكم١ك ( ؾّغ جٌّؼٍِٛحش ذٗىً ِٕٙؿ ٟػٌٍّ ٟطأْ ّ١جٌكمحتك ٚجٌّرحوب قالً ٌّٗىٍس ِؼٕ١س).
و -4جالضٛحي جٌىطحذ ( ٟجٌمىٌز ػٍ ٝجٌطؼر ٍ١ػٓ ٔفٓه ذٛٞٛـ ف ٟجٌىطحذس) .

انظفحخ 2

 .11ذٕ١س جٌّمٌٍ
جٌٓحػحش

ِهٍؾحش جٌطؼٍُ جٌّطٍٛذس

جُْ جٌٛقىز  /جٌّٓحق
أ ٚجٌّٛٞٛع

جألْرٛع

-1

4

-2

4

-3

4

-4

4

-5

4

-6

4

-7

4

ان يتعرف الطالب على
مفهوم الرتب
ان يتعرف الطالب على
اطوار الرتبة
ان يتعرف الطالب على
مفهوم فيزايء الرتبة وامهيتها
ان يتعرف الطالب على
خصائص الرتب وانتاجها
ان يتعرف الطالب على
على احلاالت اليت متر فيها
الرتبة وتكوينها
ان يتعرف على العالقات
اليت تربط بني الكتلو
واحلجم للرتبة
بعض االشتقاقات الرايضية

مفهوم الرتبة

-8

4

-9

4

-11

4

ان يتعرف على القوانني
وليت تربط الرتبة ابدلاء
كيفية حسب كتلة الرتبة
وبعض اخلواص

اطوار الرتبة
مقدمة يف فيزايء الرتبة
ادلفاىيم الفيزايوية
للرتبة وانتاجيتها
حاالت الرتبة ونظامها
ادلفرق
العالقات الكتلية
واحلجمية دلكوانت
الرتبة
اشتقاقات رايضية
العالقات الرايضية بني
القياسات الفيزايئية
منوذج مسائل

كيفية تصنيف الرتبة ضمن مثلث

نسجة الرتبة

-11

4

التمييز بني اصناف نسجة الرتبة

اصناف نسجة الرتبة

-12

4

-13

4

التعرف على مفهوم قانون
ستوك ومدى مطابقتو
للواقع

قانون ستوك

-14

4

التعرف على الية تثبيت جتمع دقائق

-15

4

اشكال رلاميع الرتبة

النسجة

كيفية حساب مساحة الرتبة
السطحية وماهي االفضل

اتربة

ادلساحة السطحية
النوعية
بناء الرتبة وتكوين
التجمعات
تشكل الرتبة

انظفحخ 3

٠ٍ٠مس جٌطؼٍُ١

٠ٍ٠مس جٌطمُ١١

الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة

اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان

الشرح وعرض الصور
واحملاضرة

اإلمتحان

الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة

اإلمتحان

الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور

اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان

اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان

-16

4

-17

4

-18

4

-19

4

-21

4

-21

4

-22

4

-23

4

-24

4

الية رص الرتبة التخلص من رص الرتبة
ادلسامات
التعرف على اذلدف العملي اىداف عملية
استصالح االراضي
من استصالح االراضي
التعرف على انواع الرتب يف العراق استصالح االراضي
يف العراق
استصالح االراضي
ان يتعرف الطالب على
ادللحية
مفهوم الرتب ادللحية
اتثري االمالح يف
ان يتعرف الطالب على
صفات الرتبة الفيزايئية
أطوار متلح الرتب
التوازن ادلائي وادللحي
ان يتعرف الطالب على
يف الرتبة
ظروف متلح الرتب
العوامل اليت حتدد
ان يتعرف الطالب على
العوامل احملددة لنوعية مياه امكانية استخدام ادلياه
الري وادلؤشرات ادلستخدمة للري
لتحديد جودة مياه الري
التعرف على طرق استصالح
الطرق ادلتبعة يف
االراضي
استصالح االراضي
ادللحية
كيفيو غسل االمالح
غسل االمالح

-25

4

التعرف على كيفية معرفة الرتب
الصودية

-26

4

التعرف على متطلبات وكمية
الرتب اجلبسية للتخلص من
صفة صودية

-27

4

التعرف على صفات الرتبة
الكلسية

-28

4

التعرف على صفات الرتبة
الكلسية

-29

4

التعرف على صفات الرتبة

استصالح االراضي
الصودية
االحتياجات اجلبسية
الستصالح االراضي
الصودية
استصالح االراضي
الكلسية
طرق معاجلة االراضي
الكلسية
استصالح االراضي

انظفحخ 4

واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة

اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان

الشرح وعرض الصور
واحملاضرة

اإلمتحان

الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة

اإلمتحان

الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور

اإلمتحان
اإلمتحان

اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان

اجلبسية

-31

4

التعرف على صفات الرتبة
اجلبسية

-31

4

التعرف على مشاكل الرتبة
اجلبسية

-32

4

التعرف على معاجلة مشاكل
الرتبة اجلبسية

اجلبسية
مصادر اجلبس
واشكالو
مشاكل االراضي
اجلبسية
معاجلة مشاكل
االراضي اجلبسية

واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة
الشرح وعرض الصور
واحملاضرة

 .12جٌرٕ١س جٌطكط١س
 -9جٌىطد جٌّمٌٍز جٌّطٍٛذس
جٌٍّجؾغ
-11
جٌٍت١ٓ١س(جٌّٛحوٌ)
ي -جٌىطد ٚجٌٍّجؾغ جٌطٝٚٛ٠ ٟ
ذٙح(جٌّؿالش
جٌؼٍّ١س،جٌطمحٌ)..،ٍ٠

اساسيات فيزايء الرتبة ( د .مهدي ابراىيم عودة )
استصالح االراضي التطبيقي (د.ىادي ايسر عبود)
Principles of soil physics . RATTAN LAL MANOJ
K.SHUKLA . The Ohio State University .2005.
Columbus, Ohio, U.S.A

اجملالت العلمية االكادميية العراقية واالجنبية

ٌ -جٌٍّجؾغ جالٌىطٍ١ٔٚسِٛ،جلغ
جٔطٍٔص
 .13نطس ضط ٍ٠ٛجٌّمٌٍ جٌىٌجْٟ

التعاون مع مؤسسات الدولة األخرى خارج وزارة التعليم اليت متتلك اخلربات يف رلال دراسة الرتبة كمختربات
حترايت الرتبة وزايرة الدوائر ادلتخصصو يف استصالح االراضي ادللحية واستصالحها واستصالح الرتب الكلسية
واجلبسية والرملية.

انظفحخ 5

اإلمتحان
اإلمتحان
اإلمتحان

وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

للعام 1028 - 1027

اجلامعة  :القاسم اخلضراء
الكلية/ادلعهد :كلية هندسة ادلوارد ادلائية
القسم العلمي :ادلنشأت اذليدروليكية
اتريخ ملء ادللف 2012/12/4 :

التوقيع :

التوقيع :

اسم ادلعاون العلمي:د.حيدر دمحم نعمة

اسم رئيس القسم :د.زيد عبد الرضا عبد

التاريخ:

التاريخ:

دقـق ادللف من قبل
قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
اسم مدير قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:
التاريخ

التوقيع

مصادقة السيد العميد
انظفحخ 6

ومُرج َطف انجشوبمح األكبدٔمٓ
مشاخعخ أداء مؤعغبد انتعهٕم انعبنٓ ((مشاخعخ انجشوبمح األكبدٔمٓ))
َطف انجشوبمح األكبدٔمٓ
 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .2جٌمُٓ جٌؿحِؼ / ٟجٌٍّوُ

وٍ١س ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .3جُْ جٌرٍٔحِؽ جألوحوّٟ٠

ذىٍٕ٘ ِٛ٠ٌٛىْس ِٛجٌو ِحت١س /جٌّٕٗأش جٌ١ٙىٌ١ٌٚىس

 .4جُْ جٌٗٙحوز جٌٕٙحت١س

جٌرىحٌِٛ٠ٌٛ

 .5جٌٕظحَ جٌىٌجْٟ

ْٕٞٛ

 .6ذٍٔحِؽ جالػطّحو جٌّؼطّى

الٛ٠ؾى

 .7جٌّإغٍجش جٌهحٌؾ١س جألنٍٜ

جٌركٛظ جٌؼٍّ١س يجش جٌٍٛس ذطه ٙٛجٌمُٓ.
جٌٗرىس جٌؼٕىرٛض١س جٌؼحٌّ١س ( جالٔطٍٔ١ص) .
جٌّىطرحش جٌؼحو٠س ٚجٌٍلّ١س.
Data show
Power point

 .8ضحٌ٠م ئػىجو جٌٚٛف

2017/12/3

 .9أ٘ىجف جٌرٍٔحِؽ جألوحوّٟ٠
-13

جْ ٠ؼٍف جٌطحٌد ِح ٘ ٛجٌكحْٛخ ِٚح ِ٘ ٟىٔٛحضٗ

-14

جْ ٠ؼٍف جٌطحٌد جْطهىجَ جٌكحْٛخ ذّٙحٌز

-15

جْ ٠ؼٍف جٌطحٌد أٔظّس جٌؼى

-16

جْ ٠ؼٍف جٌطحٌد جْطهىجَ ذٍجِؽ ِح٠ىٍْٛٚفص ٚضطر١مٙح ػٍّ١ح ذأٗحء ٍِفحش

-17

جْ ٠ؼٍف جٌطحٌد ذٍجِؽ جٌطٗغٌٚ ً١غحش جٌرٍِؿس ِٚرحوتٙح

-18

جْ ٠ؼٍف جٌطحٌد جْطهىجَ ذٍٔحِؽ Qbasic

انظفحخ 7

ومُرج َطف انممشس
َطف انممشس
ُٔفش َطف انممشس ٌزا إٔدبصا ً ممتضٕب ً ألٌم خظبئض انممشس َمخشخبد انتعهم انمتُلعخ مه
انطبنت تحمٕمٍب مجشٌىب ً عمب إرا كبن لذ حمك االعتفبدح انمظُِ مه فشص انتعهم انمتبحخَ .الثذ
مه انشثظ ثٕىٍب َثٕه َطف انجشوبمح.

 .1جٌّإْٓس جٌطؼٍ١ّ١س

ؾحِؼس جٌمحُْ جٌهٍٟجء

 .2جٌمُٓ جٌؿحِؼ / ٟجٌٍّوُ

وٍ١س ٕ٘ىْس جٌّٛجٌو جٌّحت١س

 .3جُْ  ٌُِ /جٌّمٌٍ

ذٍِؿس جٌكحْرحش 1

 .4جٌرٍجِؽ جٌط٠ ٟىنً فٙ١ح

ذىٍِٛ٠ٌٛ

 .5أٖىحي جٌك ٌٟٛجٌّطحقس

جْرٛػٟ

 .6جٌف / ًٛجٌٕٓس

فٍٟٛ

 .7ػىو جٌٓحػحش جٌىٌجْ١س (جٌىٍ)ٟ

ْ 121حػس ٔظٍٞ

 .8ضحٌ٠م ئػىجو ً٘ج جٌٚٛف

2117/12/4

 .9أ٘ىجف جٌّمٌٍ
ضؼٍ ُ١جٌطحٌد ِىٔٛحش جٌكحْٛخ ٚجْطهىجِحضٙح
-12
ضؼٍ ُ١جٌطحٌد أٔظّس جٌؼى
-13
ضؼٍ ُ١جٌطحٌد جْطهىجَ ذٍجِؽ ِح٠ىٍْٛٚفص ٚضطر١مٙح ػٍّ١ح
-14
ضؼٍ ُ١جٌطحٌد ذٍجِؽ جٌطٗغٌٚ ً١غحش جٌرٍِؿس ِ ٚرحوتٙح
-15
 -5ضؼٍ ُ١جٌطحٌد جْطهىجَ ذٍٔحِؽ Qbasic
ِ .11هٍؾحش جٌطؼٍُ ٍ٠ٚجتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ ٚجٌطمُ١١
أ-جال٘ىجف جٌّؼٍف١س
جْ ٠ؼٍف جٌطحٌد
ِ -1ح ٘ ٛجٌكحْٛخ ِٚح ِ٘ ٟىٔٛحضٗ
 -2جْطهىجَ جٌكحْٛخ ذّٙحٌز
 -3أٔظّس جٌؼى

انظفحخ 8

 -4جْطهىجَ ذٍجِؽ ِح٠ىٍْٛٚفص ٚضطر١مٙح ػٍّ١ح ذأٗحء ٍِفحش
 -5ذٍجِؽ جٌطٗغٌٚ ً١غحش جٌرٍِؿس ِٚرحوتٙح
 -6جْطهىجَ ذٍٔحِؽ Qbasic
ٍ٠جتك جٌطؼٍٚ ُ١جٌطؼٍُ
جٌّٕحلٗس ٚجٌكٛجٌ
-20
٠ٍ٠مس جٌّكحٍٞز
-21
جٌططر١ك جٌؼٍّٟ
-22
ٍ٠جتك جٌطمُ١١
جالنطرحٌجش جٌؼٍّ١س
-22
جالنطرحٌجش جٌٕظٍ٠س
-23

انظفحخ 9

 .11ذٕ١س جٌّمٌٍ
جُْ جٌٛقىز  /جٌّٓحق أ ٚجٌّٛٞٛع

٠ٍ٠مس جٌطؼٍُ١

٠ٍ٠مس جٌطمُ١١

جألْرٛع

جٌٓحػحش

ِهٍؾحش جٌطؼٍُ جٌّطٍٛذس

4 -1

احلاسوب ومكوانت

احملاضرات

جالِطكحٔحش جٌ١ِٛ١س
ٚجٌف١ٍٛس

4 -2
4 -3
4 -4
4 -5
4 -6
4 -7
4 -8
4 -9
4 -11
4 -11
4 -12
4 -13
4 -14
4 -15
-16
4 -17
4 -18
4 -19
4 -21
4 -21
4 -22
4 -23
4 -24
4 -25
4 -26
4 -27
4 -28
4 -29
4 -31
-31

أنواع وامهية احلاسوب

احملاضرات

أنظمة العد

احملاضرات +ادلشاركة

نظام MS-DOS

احملاضرات +التطبيق

نظام وندوز

احملاضرات +التطبيق

نظام وندوز

احملاضرات +التطبيق

مايكروسوفت وورد

احملاضرات +التطبيق

مايكروسوفت وورد

احملاضرات +التطبيق

مايكروسوفت وورد

احملاضرات +التطبيق

مايكروسوفت اكسل

احملاضرات +التطبيق

مايكروسوفت اكسل

احملاضرات +التطبيق

مايكروسوفت بوربوينت

احملاضرات +التطبيق

مايكروسوفت بوربوينت

احملاضرات +التطبيق

مايكروسوفت بوربوينت

احملاضرات +التطبيق

مايكروسوفت بوربوينت

احملاضرات +التطبيق

==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==

جِطكحْ جٌف ًٛجألٚي
االنرتنت

احملاضرات +التطبيق

االنرتنت

احملاضرات +التطبيق

لغات الربرلة :لغات ادلاكنة واللغات العليا

احملاضرات +ادلشاركة

لغات الربرلة :لغات ادلاكنة واللغات العليا

احملاضرات +ادلشاركة

لغات الربرلة :لغات ادلاكنة واللغات العليا

احملاضرات +ادلشاركة

لغات الربرلة :لغات ادلاكنة واللغات العليا

احملاضرات +ادلشاركة

لغات الربرلة :لغات ادلاكنة واللغات العليا

احملاضرات +ادلشاركة

لغات الربرلة :لغات ادلاكنة واللغات العليا

احملاضرات +ادلشاركة

الربرلة

احملاضرات +التطبيق

الربرلة

احملاضرات +التطبيق

الربرلة

احملاضرات +التطبيق

الربرلة

احملاضرات +التطبيق

الربرلة

احملاضرات +التطبيق

الربرلة

احملاضرات +التطبيق

جِطكحْ جٌف ًٛجٌػحٟٔ

انظفحخ 11

==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==

 .12جٌرٕ١س جٌطكط١س  :لحػحش جٌّكحٍٞجش ْٚٚحتً جٌؼٍ ٜجالٌىطٍ١ٔٚس ٚجٌٛرٌٛز جٌرٟ١حء
جٌىطد جٌّمٌٍز جٌّطٍٛذس
-11
جٌٍّجؾغ
-12
جٌٍت١ٓ١س(جٌّٛحوٌ)

المحاضراتالتييعدهااألستاذ

 .13نطس ضط ٍ٠ٛجٌّمٌٍ جٌىٌجْٟ

انظفحخ 11

