ًَٕرج ٔطف انثشَايح األكاديًي
يشاخعح أداء يؤسساخ انتعهيى انعاني ((يشاخعح انثشَايح األكاديًي))
ٔطف انثشَايح األكاديًي
 .1اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .2اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ  /لَُ ٕ٘لٍخ اكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .3اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

ِ١ىبٔ١ه ٕ٘لٍٟ

 .4اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

ثىبٌٛه ًٛ٠فٕ٘ ٟلٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .5إٌظبَ اٌلهاٍٟ

ٍٕٞٛ

 .6ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل
 .7اٌّؤصواد اٌقبهع١خ األفوٜ
 .8ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف
 .9أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠
أ -اكتسابالطالبلمفهومهندسةالسكونوالحركيونظامالموىومركزالثمل ومركزالجاذبية
واالحتكانالهندسي.
ب-توضيحمفهومالموىوالعزموعزمالمصورالذاتيواالحتكان.

ج-إعطاءالطالبخبرةفيالتعاملمعالموىالمتعامدةوالغيرالمتعامدةوعزمالمزدوجواالحتكان
السكونيوالحركي
ت-اكتسابالطالبلمفهومتحليلالموىوتركيبهاوالعزومالناتجةمنهاوعزمالمصورالذاتي.

ث-توضيحمفهومهندسةالسكون Staticsوالحركي.Dynamics

ج-إعطاءالطالبخبرةفيالتعاملمعتحليلالموىوتمييزالعزوموتطبيمهاعمليا.

0

ِ .11قوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
أ -1اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍىبشىبي اٌم.ٜٛ
أ -2اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝاٍزقواط ِؾظٍخ اٌم.ٜٛ
أ -3اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٔ ٝظو٠خ اٌزٛاىْ.
أ -4اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ثؼغ إٌّشأد اٌ١ٙىٍ١خ.
أ -5اْ ٠زّىٓ ِٓ اٍزقواط ِووي اٌضمً ٌالشىبي إٌّزظّخ  ٚاالشىبي اٌغ١و ِٕزظّخ.
أ -6اْ ٠زؼوف ػٍِ ٝؼبكالد االؽزىبن  ٚو١ف١خ اٍزقلِٙب.
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة – 1اٌّٙبهاد اٌفٕ١خ ٚاٌؼٍّ١خ ألعواء اٌزؾٍ ً١إٌٙلٌٍٍّٕ ٟشأد.
ةَ٠ 2بُ٘ ف ٟثؾٛس اٌزقوط ٚاٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ.
ةّٙ٠ 3ل ٌٍَٕٛاد اٌلهاٍ١خ اٌالؽمخ ٚاٌز ٟرَزٕل ػٍ٘ ٝنٖ اٌّبكح.
-1
-2
-3

-1
-2
-3

ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
افزجبهاد لظ١وح ِٚفبعئخ (ٚ )Quizzesمٌه ٌّزبثؼخ اٌّبكح.
ِزبثؼخ اٌوعٛع ٌٍّواعغ اٌؼٍّ١خ اٌّزٛفوح ثّىزجخ اٌىٍ١خ ٚاالٔزؤذ.
رشىِ ً١غبِ١غ ِٓ اٌطٍجخ ٌؾً ٍؤاي رطج١مٚ ٟاػطبء ِىبفئخ (ى٠بكح ثبٌلهعبد) ٌٍّغّٛػخ اٌز ٟؽٍٙب
طؾ١ؼ ٚاٌَوع.
ؽوائك اٌزمُ١١
اٌّشبهوخ اٌ١ِٛ١خ ٌؾً اٌٛاعجبد.
االفزجبهاد اٌمظ١وح ٚاٌّفبعئخ.
اِزؾبٔبد فظٍ١خ.

ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط 1رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌفٚ ُٙإٌّبلشخ.
ط 2رشغ١غ اٌطٍجخ ػٍ ٝؽً اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ِٚىبفئخ اٌطٍجخ اٌّغل.ٓ٠

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
 -1رب٘ ً١اٌطٍجخ ٌٍزؼبًِ ِغ ِفوكاد اٌّبكح ٚشوػ ِل ٜاٌَزفبكح ِٕٙب.
 -2رّٕ١خ لبثٍ١خ اٌطٍجخ ػٍ ٝؽً اٌّشبوً إٌٙلٍ١خ ػجو اٌّبكح اٌّؼطبح.
 -3االٍزفبكح ِٓ اٌّبكح ٚرٛظ١فٙب ف ٟاٌجؾٛس اٌؼٍّ١خ.

ِ -13ؼب١٠و اٌمجٛي(ٚػغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ١خ ا ٚاٌّؼٙل)

 اُ٘ ِظبكه اٌجؤبِظ-14
1. Engineering Mechanics, R.cHibblar.
2. Engineering Mechanics ,Highdon.

ًَٕرج ٔطف انًمشس
ٔطف انًمشس
يٕ فش ْزا انٕطف ايداصا يمتؼيا الْى خظائض انًمشس ٔيخشخاخ انتعهى انًتٕلعح يٍ انطانة
تسميمٓا يثشُْا عًا ارا كاٌ لذ زمك االستفادج انمظٕٖ يٍ فشص انتعهى انًتازحٔ .التذ يٍ
انشتؾ تيًُٓا ٔتيٍ ٔطف انثشَايح

 .1اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .2اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٕ٘ /لٍخ اكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .3اٍُ  /هِي اٌّموه

اٌّ١ىبٔ١ه إٌٙلٍ/ ٟ

 .4اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ثىٍٛهًٛ٠

 .5أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

كٚاَ هٍّٟ

 .6اٌفظً  /إٌَخ

ٍٕٞٛ

 .7ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 90بػخ ٔظوٞ

SME101

 .8ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف
 .9أ٘لاف اٌّموه
 -1رؼي٠ي ِٙبهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ ربص١و اٌم ٜٛػٍ ٝعَُ عبٍٟء ٚاٌؼي َٚإٌبرغخ ٔٚمطخ اٌزبص١و فٟ
اٌغَُ.
 -2رؼي٠ي ِٙبهح اٌطبٌت ف ٟو١ف١خ رٛظ١ف ؽوق رؾٍٚ ً١روو١ت اٌمٚ ٜٛا٠غبك ِووي صمً االعَبَ ٚأٛاع
االؽزىبن اٌّزٌٛل ف ٟاالعَبَ.
 -3اوَبث ُٙاٌّٙبهاد ٚاٌمٛاػل االٍبٍٚ ٗ١اٌؼوٚه ٗ٠اٌّؤٍ٘ٗ الٔزمبٌٌٍّ ُٙواؽً اٌّزملِٗ.

0

خ اٌّموه١ٕ ث.11

ُ١١مخ اٌزم٠ؽو
أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕٚبلشخ اٚ
ٟٔاِزؾبْ ا
أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
ٚ أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
أٍئٍخ ػبِخ
ِٕٚبلشخ اٚ
ٟٔاِزؾبْ ا
أٍئٍخ ػبِخ
ٚ أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
ٚ أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
ٚ أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
ًاِزؾبْ فظ
يٚأ
اٍئٍخ ػبِخ
اٍئٍخ ػبِخ
اٍئٍخ ػبِخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ

ٚ اٌَّبق أ/ ؽلحٌٛاٍُ ا
عٛػٌّٛا

ثخٍِٛقوعبد اٌزؼٍُ اٌّط

اٌَبػبد

Basic concepts

Basic concepts

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Vectors operations

Basic concepts

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Force system

Force system

ُ١ٍمخ اٌزؼ٠ؽو

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

3
ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Analysis of forces

Force system

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Moments of forces

Moments of forces

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Couples

Moments of forces

3

عٛاألٍج

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ِٕبلشخٚ ٞٔظو
ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Resultant of concurrent
forces
Resultant of
nonconcurrent forces

Resultant of forces

3

Resultant of forces

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Resultant of parallel
forces

Resultant of forces

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Equilibrium in plane

Equilibrium

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Equilibrium in space

Equilibrium

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Free Body Diagram
(FBD)

Equilibrium

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Introduction (Type of
Trusses )and Analysis of
Truss
Method of Joints
ِٕبلشخٚ ٞٔظو
Method of Sections
ِٕبلشخٚ ٞٔظو
ِٕبلشخٚ ٞ ٔظوCentroid and center of
gravity

Trusses

-7
-8
-9
-11
-11
-12

3

-13

Trusses
Trusses
Centroid and center
of gravity

3
3
3

-14
-15

-17

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Centroid and center of
gravity

Centroid and center
of gravity

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

The parallel – Axis
Theorem for Areas

Moment of inertia or
second moment area

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Second moments of
Areas by Integration

Moment of inertia or
second moment area

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Moment of inertia or
second moment area

Moment of inertia or
second moment area

3

-16

-18
-19
-21

اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Introduction

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Coefficient of Friction

Friction

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Angle of Friction

Friction

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Applications

Friction

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Introduction

Rectilinear motion

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Rectilinear motion

Rectilinear motion

3

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Kinetics

اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Force , Mass

اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

Acceleration

اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ

ِٕبلشخٚ ٞٔظو

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

خ١خ اٌزؾز١ٕ اٌج.11
Advanced Engineering Mathematics 11Ed - Erwin
Kreyszig
1- Advanced Engineering Mathematics 11Ed 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

ثخٍٛ اٌىزت اٌّموهح اٌّط-1

)خ(اٌّظبكه١َ١ اٌّواعغ اٌوئ-2

أ -اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟطٝ
ثٙب(اٌّغالد
اٌؼٍّ١خ،اٌزمبه٠و)..،
ة-اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ،الغ
أزؤذ

اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ اٌوطٕ١خ.
ِٛالغ اٌّىزجبد ف ٟثؼغ اٌغبِؼبد اٌؼبٌّ١خ.

 .12فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ
 .1عٍت ٍٚبئً ا٠ؼبػ ِزىبٍِخ
 .2رٛف١و ٍٚبئً ا٠ؼبػ ٚافالَ ػٍّ١خ

مادة ادليكانيك اذلندسي :
اكتساب الطالب دلفهوم ىندسة السكون واحلركي ونظام القوى ومركز الثقل ومركز اجلاذبية واالحتكاك اذلندسي.
توضيح مفهوم القوى والعزم وعزم القصور الذايت واالحتكاك.
إعطاء الطالب خربة يف التعامل مع القوى ادلتعامدة والغري ادلتعامدة وعزم ادلزدوج واالحتكاك السكوين واحلركي
اكتساب الطالب دلفهوم حتليل القوى وتركيبها والعزوم الناجتة منها وعزم القصور الذايت.
توضيح مفهوم ىندسة السكون  Staticsواحلركي .Dynamics
إعطاء الطالب خربة يف التعامل مع حتليل القوى ودتييز العزوم وتطبيقها عمليا.

ًَٕرج ٔطف انثشَايح األكاديًي
يشاخعح أداء يؤسساخ انتعهيى انعاني ((يشاخعح انثشَايح األكاديًي))
ٔطف انثشَايح األكاديًي
.11

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.12

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ  /لَُ ٕ٘لٍخ اكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.13

اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

اٌو٠بػ١بد 1

.14

اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

ثىٍٛهًٛ٠

.15

إٌظبَ اٌلهاٍٟ

ٍٕٞٛ

.16

ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل

 .17اٌّؤصواد اٌقبهع١خ
األفوٜ
.18

ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف

.19

أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

8/12/2017

ج -اكتسابالطالبلمفهوماالحدثياتواالعدادالهندسيةوالرسمفيالمستوي.

ح -توضيحمفهومالمسافاتبينالنماطوالنمطةوالخطالمستميمومعادلةالخطالمستميموالدائرة.

ج-إعطاءالطالبخبرةفيالتعاملمعالدوالبانواعهاومعرفةالمجالوالمدىللدوالورسمالدوال.
خ -اكتسابالطالبلمفهومالدوالالمثلثيةوالغاياتواالستمرارية.

د -توضيحمفهومالتكاملواالشتماق.
ج-إعطاءالطالبخبرةفيالتعاملمعاالشتماقوالتكاملوتطبيمهاعمليا.
ِ .21قوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١

أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
أ -1اوزَبة اٌملهح ٚاٌّٙبهح ف ٟرّ١١ي أٛاع اٌلٚاي ٚؽوق هٍّٙب ٚاٌوثؾ ثٕٙ١ب.
أ -2اوزَبة ِٙبهح اٌزّ١١ي ث ٓ١ؽوق اشزمبق اٌلٚاي.
أ -3اوزَبة ِٙبهح اٌزّ١١ي ث ٓ١ؽوق رىبًِ اٌلٚاي.
أ -4اٌزؼبًِ ِغ اٌغب٠بد ٚاٌٍٛغبهرُ .
أ -5أٍزقلاَ اٌزىبًِ ف ٟؽَبة ؽغَِٚ َٛبؽبد االشىبي اٌغ١و ِٕزظّخ.
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة  – 1أٍزقلاَ اٌزىبًِ ف ٟؽَبة ؽغَِٚ َٛبؽبد االشىبي اٌغ١و ِٕزظّخ.
ة  – 2أٍزقلاَ االشزمبق فِ ٟؼوفخ اٌّٚ ً١اٌَوػٗ ٚاٌزؼغ.ً١
ة  – 3اوزَبة ِٙبهح هٍُ اٌلٚاي ػّٓ اٌَّز ٞٛاٌٛاؽل
-4
-5
-6
-7
-8

-4
-5
-6
-7

ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
إكاهح اٌّؾبػوح ػٍٔ ٝؾ ٛرطج١مِ ٟورجؾ ثٛالغ اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ ٌغنة اٌطبٌت اٌِٛ ٝػٛع اٌلهً كْٚ
االثزؼبك ػٓ طٍت اٌّٛػٛع ٌزى ْٛاٌّبكح ِؤٗ لبثٍٗ ٌٍفٚ ُٙاٌزؾٍ. ً١
رىٍ١ف اٌطبٌت ثجؼغ األٔشطخ ٚاٌٛاعجبد اٌغّبػ١خ.
رقظ١ض َٔجخ ِٓ اٌلهعخ ٌٍٛاعجبد اٌ١ِٛ١خ ٚاالفزجبهاد .
البِذ ؽٍمبد ٔمبش١خ ث ٓ١اٌطٍجخ ٌزشغ١ؼ ُٙػٍ ٝاٌلهاٍخ اٌغّبػ١خ ِٚشبهوخ االهاء.
اػطبء ثؼغ االٍئٍخ اٌمظ١وح اٌؾً فالي اٌّؾبػوح ٚرشغ١غ اٌطٍجخ اٌن٠ ٓ٠ظٍ ْٛاٌ ٝاٌؾً اٌظؾ١ؼ
ثٛلذ اٍوع.
ؽوائك اٌزمُ١١
اٌّشبهوخ اٌفبػٍخ ف ٟلبػخ اٌلهً كٌ ً١اٌزياَ اٌطبٌت ٚرؾٍّٗ اٌَّؤ١ٌٚخ.
اػطبء ثؼغ االٍئٍخ ٚاٌٛعجبد اٌج١ز١خ ٌزّٕ١خ ِٙبهح اٌطبٌت ػٓ اٌّٛػٛع
االٌزياَ ثبٌّٛػل اٌّؾلك ف ٟرمل ُ٠اٌٛاعجبد ٚاٌجؾٛس.
رؼجو االفزجبهاد اٌفظٍ١خ ٚإٌٙبئ١خ ػٓ االٌزياَ ٚاٌزؾظ ً١اٌّؼوفٚ ٟاٌّٙبه.ٞ

ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
ط -4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
 -4رّٕ١خ للهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌَّبئً اٌو٠بػ١خ
 -5رؾٍ ً١اٌّشىٍخ ثشىً اؽظبئ ٟه٠بػٚ ٟا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٙب ػٍ ٝاٍبً إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ
 -3رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ.
 -4ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
 -5رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد
ِ -13ؼب١٠و اٌمجٛي(ٚػغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ١خ ا ٚاٌّؼٙل)

 -14اُ٘ ِظبكه اٌجؤبِظ
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

ًَٕرج ٔطف انًمشس
ٔطف انًمشس
تعهيى ؽهثح انًشزهّ االٔنٗ ؽشق سسى انذٔال ٔانذٔال انًثهثيّ ٔؽشق االشتماق ٔانتكايم
ٔتطثيماتًٓا ٔانغاياخ ٔانهٕغاستى ٔانذٔال االسيّ نغشع تٕسيع يعهٕياتٓى ٔاكساتٓى انًٓاساخ
ٔانمٕاعذ االساسيّ ٔانؼشٔسيّ انًؤْهّ الَتمانٓى نهًشازم انًتمذيّ.

.13

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.14

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٕ٘ /لٍخ اكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.15

اٍُ  /هِي اٌّموه

اٌو٠بػ١بد /

.16

اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ثىٍٛهًٛ٠

.17

أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

كٚاَ هٍّٟ

.18

اٌفظً  /إٌَخ

ٍٕٞٛ

.19

ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 141بػخ ٔظوٞ

.21

ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف

.21

أ٘لاف اٌّموه

ِ-1ؼوفخ ؽوق هٍُ اٌلٚاي ٚاٌلٚاي اٌّضٍضٗ١
-2اوزَبة اٌّٙبهح ف ٟؽوق االشزمبق ٚاٌزىبًِ ٚرطج١مبرّٙب
ِ-3ؼوفخ اٌغب٠بد ٚاٌٍٛغبهرُ ٚاٌلٚاي االٌٍ ٗ١غوع ر١ٍٛغ ِؼٍِٛبرُٙ
-4اوَبث ُٙاٌّٙبهاد ٚاٌمٛاػل االٍبٍٚ ٗ١اٌؼوٚه ٗ٠اٌّؤٍ٘ٗ الٔزمبٌٌٍّ ُٙواؽً اٌّزملِٗ.

0

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
 -6رّٕ١خ للهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌَّبئً اٌو٠بػ١خ
 -7رؾٍ ً١اٌّشىٍخ ثشىً اؽظبئ ٟه٠بػٚ ٟا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٙب ػٍ ٝاٍبً إٌزبئظ اٌّزٛلؼخ
 -3رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ.
 -4ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
 -5رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد

خ اٌّموه١ٕ ث.22

ُ١١مخ اٌزم٠ؽو
أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ

ُ١ٍمخ اٌزؼ٠ؽو

ٞٔظو

اٍئٍخ ػبِخ
ِٕٚبلشخ اٚ
ٟٔاِزؾبْ ا

ٞٔظو

أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ

ٞٔظو

أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخٚ

ٞٔظو

أٍئٍخ ػبِخ
ِٕٚبلشخ اٚ
ٟٔاِزؾبْ ا

ٞٔظو

ٚ أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ

ٞٔظو

أٍئٍخ ػبِخ

ٞٔظو

ٚ أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ

ٚ أٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ

ٞٔظو

ٞٔظو

 اٌَّبق/ ؽلحٌٛاٍُ ا
عٛػٌّٛ اٚأ
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Derivatives
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Derivatives
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Derivatives
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خ١خ اٌزؾز١ٕ اٌج.23
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ثخٍٛ اٌىزت اٌّموهح اٌّط-3

)خ(اٌّظبكه١َ١ اٌّواعغ اٌوئ-4

ٝطٛ٠ ٟاٌّواعغ اٌزٚ اٌىزت-د
ب(اٌّغالدٙث
)..،و٠اٌزمبه،خ١ٍّاٌؼ
.ٕخ١خ اٌوط١ٔٚالغ االٌىزوٌّٛا
.خ١ٌّ ثؼغ اٌغبِؼبد اٌؼبٟالغ اٌّىزجبد فِٛ

الغِٛ،خ١ٔٚاٌّواعغ االٌىزو-س
أزؤذ
ٍٟو اٌّموه اٌلها٠ٛ فطخ رط.24

ؼبػ ِزىبٍِخ٠ٍبئً اٚ  عٍت.1
خ١ٍّافالَ ػٚ ؼبػ٠ٍبئً اٚ و١فٛ ر.2

ًَٕرج ٔطف انثشَايح األكاديًي
يشاخعح أداء يؤسساخ انتعهيى انعاني ((يشاخعح انثشَايح األكاديًي))
ٔطف انثشَايح األكاديًي
.21

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.22

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ/لَُ ٕ٘لٍخ إكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.23

اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

اٌغٌٛٛ١ع١ب إٌٙلٍ١خ

.24

اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

ثىبٌٛهٕ٘ ًٛ٠لٍخ ِٛاهك ِبئ١خ

.25

إٌظبَ اٌلهاٍٟ

فظً + 1فظً 2

.26

ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل

 .27اٌّؤصواد اٌقبهع١خ
األفوٜ
.28

ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف

.29

أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

٠. -1زؼٍُ اٌطبٌت األٌٍ اٌظؾ١ؾخ ٚاٌؼٍّ١خ ٌف ُٙؽج١ؼخ ٍطؼ ٚثبؽٓ األهع ِٚبرؾ ِٓ ٗ٠ٛرؼبهٌ٠
ٚرواو١ت أهػ١خ ٌغوع أشبء اٌّشبه٠غ االهٚائ١خ اٌّمبِخ ػٍٙ١ب .
 .2اٌوثؾ ث ٓ١اٌّشبوً األهػ١خ ٚاٌزغ١واد اٌؾبطٍخ فٙ١ب ٌّزبثؼخ اإلكاهح اٌَّزلاِخ ٌٍّٛاهك اٌّبئ١خ ثشىً
ػٍِّ ٟلهٚ ًٚطؾ١ؼ.
٠ .3زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ كهاٍخ ٚلواءح اٌظٛه اٌفؼبئ١خ ٚاٌغ٠ٛخ ٚاٌقوائؾ اٌطٛثٛغواف١خ ٚاٌغٌٛٛ١ع١خ
ٌغوع رٕف١ن اٌّشبه٠غ اٌّزؼٍمخ ثشجىبد اٌوٚ ٞاٌزظو٠ف  ٚهٍُ اٌّقططبد اٌزفظ١ٍ١خ ٌٍّشبه٠غ
اٌّزؼٍمخ ثبٌَ١طوح ػٍ ٝاٌّ١بٖ ِضً اٌَلٚك ٚاٌمٕبؽو ٚاٍزٕزبط اٌّشبوً اٌز ٟلل رؾلس ثَجت ٔٛع
اٌزؼبه ٌ٠ا ٚاٌظقٛه اٌّٛعٛكح ػّٓ ِٛالغ اٌز ٟرغطٙ١ب ٘نٖ اٌقوائؾ ٚاٌظٛه.
 .4االٌّبَ ثٕٛػ١خ اٌظقٛه ٚاٌّؼبكْ ٚفٛاطٙب ٚاٍزقلاِبرٙب ٚرغٕت أشبء اٌّشبه٠غ ػٍِٕ ٝبؽك
اٌقبِبد االلزظبك٠خ.

ِ .31قوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
ِ -1ؼوفخ ٚف ُٙاٌظقٛه ٚاٌّؼبكْ ٚؽج١ؼخ األهع اٌز ٟرٕشأ ػٍٙ١ب اٌّشبه٠غ إٌٙلٍ١خ.
 -2معرفة الخواص الهندسية للصخور والتراكيب األرضية التي تسبب مشاكل لكافة المشاريع الهندسية
أ -4
أ -5
أ -6
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
 .1معرفة اختيار التضاريس األرضية المالئمة اللامة المشاريع الهندسية.
 .2لراءة الصور الفضائية والجوية والخرائط الجيولوجية التي تساعد في استنباط وتوظيف المعلو مات التي تحويها
لغرض انشاء المشاريع الهندسية.

ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -9اٌشوػ ػٍ ٝاٌَجٛهح
اٌزٛػ١ؼ ثٍٛبئً اال٠ؼبػ ِٓ فالي اٍزقلاَ Data Show, Over Head Projector
-11
ػوع األفالَ اٌؼٍّ١خ ػٍ ٝشبشخ اٌزٍفيْٛ٠
-11
ؽوائك اٌزمُ١١
 -8إٌّبلشخ ٚاالٍئٍخ اٌشف٠ٛخ ثبٌلهً إٌظو ٞا ٚاٌؼٍّٟ
 -9االِزؾبٔبد اٌفغبئ١خ
اػلاك اٌزمبه٠و ٍٚٚبئً اال٠ؼبػ إٌّٙغ١خ
-11
االِزؾبٔبد اٌفظٍ١خ ٚإٌٙبئ١خ
-11
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
.1ليصبح الطالب ذو مكانة مرمولة في المجتمع
.2يتميز الطالب بحسن السلون واألخالق الحسنة التي تعلمها من مدرسية
.3اتخاذ المرار في احلن الضروف الصعبة الخاصة في اختصاصه

ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 .1يتعلم الطالب من مدرسيه المميزين عن كيفية إدارة الصف بواسطة التمليد الشخصي
.2عادات حسنة منمولة وموروثة عن ذويه
.3يتعلم بااللتباس من األفالم العلمية ووسائل االيضاح التي تعرض عليه في المحاضرات

ؽوائك اٌزمُ١١
 .1أسلوب الطالب عن كيفية إدارة الحوار او النماش العلمي في المحاضرة او في مختلف األماكن داخل
الكليةوالجامعة
.2الممارنة بين السلون العام والدرجات التي ينالها في مختلف الدروس
 .3مدى مالئمته وسلوكه مع الرانه داخل الكلية او عند اشتراكه بمختلف نشاطات الكلية الرياضية واالجتماعية
والترفيهية والعلمية أيضا

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ

ِ -13ؼب١٠و اٌمجٛي(ٚػغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ١خ ا ٚاٌّؼٙل)

 -14اُ٘ ِظبكه اٌجؤبِظ

ًَٕرج ٔطف انًمشس
ٔطف انًمشس
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
المشاريع اله ندسية المتعلمة بهذا االختصاص او التي لد تحدث في المشاريع االروائية المنفذة بشكل علمي صحيح ،كما
يساعد الطالب في معرفة لراءة الخرائط الطوبوغرافية والجيولوجية واستنتاج البيانات التي تحويها هذه الخرائط وتوظيفها
الختصاصه.


.25

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.26

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.27

اٍُ  /هِي اٌّموه

اٌغٌٛٛ١ع١ب إٌٙلٍ١خ

.28

اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ثىٍٛهًٛ٠

.29

أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

اٍجٛػٟ

.31

اٌفظً  /إٌَخ

فظٍٟ

.31

ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 32بػخ فظًٍ 32+1بػخ فظً2

.32

ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف

.33

أ٘لاف اٌّموه

 -1يتعلمالطالباألسسالصحيحةوالعلميةلفهمطبيعةسطحوباطناألرضوماتحويهمنتضاريسوتراكيبأرضية
لغرضانشاءالمشاريعاالروائيةالممامةعليها.

 -2اٌوثؾ ث ٓ١اٌّشبوً األهػ١خ ٚاٌزغ١واد اٌؾبطٍخ فٙ١ب ٌّزبثؼخ اإلكاهح اٌَّزلاِخ ٌٍّٛاهك اٌّبئ١خ ثشىً
ػٍِّ ٟلهٚ ًٚطؾ١ؼ.
٠ -3زؼٍُ اٌطبٌت و١ف١خ كهاٍخ ٚلواءح اٌظٛه اٌفؼبئ١خ ٚاٌغ٠ٛخ ٚاٌقوائؾ اٌطٛثٛغواف١خ ٚاٌغٌٛٛ١ع١خ ٌغوع
رٕف١ن اٌّشبه٠غ اٌّزؼٍمخ ثشجىبد اٌوٚ ٞاٌزظو٠ف  ٚهٍُ اٌّقططبد اٌزفظ١ٍ١خ ٌٍّشبه٠غ اٌّزؼٍمخ
ثبٌَ١طوح ػٍ ٝاٌّ١بٖ ِضً اٌَلٚك ٚاٌمٕبؽو ٚاٍزٕزبط اٌّشبوً اٌز ٟلل رؾلس ثَجت ٔٛع اٌزؼبه ٌ٠اٚ
اٌظقٛه اٌّٛعٛكح ػّٓ ِٛالغ اٌز ٟرغطٙ١ب ٘نٖ اٌقوائؾ ٚاٌظٛه.
 -4االٌّبَ ثٕٛػ١خ اٌظقٛه ٚاٌّؼبكْ ٚفٛاطٙب ٚاٍزقلاِبرٙب ٚرغٕت أشبء اٌّشبه٠غ ػٍِٕ ٝبؽك اٌقبِبد
0

االلزظبك٠خ.

ِ .34قوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
ِ -1ؼوفخ ٚف ُٙاٌظقٛه ٚاٌّؼبكْ ٚؽج١ؼخ األهع اٌز ٟرٕشأ ػٍٙ١ب اٌّشبه٠غ إٌٙلٍ١خ.
 -2معرفةالخواصالهندسيةللصخوروالتراكيباألرضيةالتيتسببمشاكللكافةالمشاريعالهندسية
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ِ . 1ؼوفخ افز١به اٌزؼبه ٌ٠األهػ١خ اٌّالئّخ اللبِخ اٌّشبه٠غ إٌٙلٍ١خ.
 .2لواءح اٌظٛه اٌفؼبئ١خ ٚاٌغ٠ٛخ ٚاٌقوائؾ اٌغٌٛٛ١ع١خ اٌز ٟرَبػل ف ٟاٍزٕجبؽ ٚرٛظ١ف اٌّؼٍِ ٛبد
اٌز ٟرؾٙ٠ٛب ٌغوع أشبء اٌّشبه٠غ إٌٙلٍ١خ.
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
. 1اٌشوػ ػٍ ٝاٌَجٛهح
.2اٌزٛػ١ؼ ثٍٛبئً اال٠ؼبػ ِٓ فالي اٍزقلاَ Data Show, Over Head Projector
.3ػوع األفالَ اٌؼٍّ١خ ػٍ ٝشبشخ اٌزٍفيْٛ٠
ؽوائك اٌزمُ١١
.إٌّبلشخ ٚاالٍئٍخ اٌشف٠ٛخ ثبٌلهً إٌظو ٞا ٚاٌؼٍّٟ
.2االِزؾبٔبد اٌفغبئ١خ
.3اػلاك اٌزمبه٠و ٍٚٚبئً اال٠ؼبػ إٌّٙغ١خ
.4االِزؾبٔبد اٌفظٍ١خ ٚإٌٙبئ١خ
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
١ٌ.1ظجؼ اٌطبٌت مِ ٚىبٔخ ِوِٛلخ ف ٟاٌّغزّغ
٠.2زّ١ي اٌطبٌت ثؾَٓ اٌٍَٛن ٚاألفالق اٌؾَٕخ اٌز ٟرؼٍّٙب ِٓ ِلهٍ١خ
.3ارقبم اٌمواه ف ٟاؽٍه اٌؼوٚف اٌظؼجخ اٌقبطخ ف ٟافزظبطٗ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
٠ .1زؼٍُ اٌطبٌت ِٓ ِلهٍ ٗ١اٌّّ١ي ٓ٠ػٓ و١ف١خ إكاهح اٌظف ثٛاٍطخ اٌزمٍ١ل اٌشقظٟ
.2ػبكاد ؽَٕخ ِٕمٌٛخ ِٛٚهٚصخ ػٓ مٗ٠ٚ
٠.3زؼٍُ ثباللزجبً ِٓ األفالَ اٌؼٍّ١خ ٍٚٚبئً اال٠ؼبػ اٌز ٟرؼوع ػٍ ٗ١ف ٟاٌّؾبػواد

ؽوائك اٌزمُ١١

 .1أٍٍٛة اٌطبٌت ػٓ و١ف١خ إكاهح اٌؾٛاه ا ٚإٌمبُ اٌؼٍّ ٟف ٟاٌّؾبػوح ا ٚفِ ٟقزٍف األِبوٓ كافً
اٌىٍ١خ ٚاٌغبِؼخ
.2اٌّمبهٔخ ث ٓ١اٌٍَٛن اٌؼبَ ٚاٌلهعبد اٌزٕ٠ ٟبٌٙب فِ ٟقزٍف اٌلهًٚ
ِ .3لِ ٜالئّزٗ ٍٍٛٚوٗ ِغ الوأٗ كافً اٌىٍ١خ ا ٚػٕل اشزواوٗ ثّقزٍف ٔشبؽبد اٌىٍ١خ اٌو٠بػ١خ
ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌزوف١ٙ١خ ٚاٌؼٍّ١خ أ٠ؼب

 .35ثٕ١خ اٌّموه
األٍجٛع

-66
-67
-68
-69
-71
-71
-72
-73
-74

اٌَبػبد

ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

مدخل لعلم اجليولوجي
االغلفة االرضية
ادلعادن
الصخور
التجوية
الرتبة
اجليولوجيا الرتكيبية
اخلرائط
ادلياه السطحية واجلوفية

اٍُ اٌٛؽلح  /اٌَّبق
أ ٚاٌّٛػٛع

ؽو٠مخ اٌزؼٍُ١

ؽو٠مخ اٌزمُ١١

 .36اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ

 -5اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ

.1كتاب منهجي
 .2ملزمة ادلادة
.3مناذج صخور ومعادن يدوية لدراستها
.4خرائط لقراءهتا و دراستها والتدريب عليو

 -6اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ(اٌّظبكه)

ٍِ.1يِخ اٌّبكح
.2وزت ػوث١خ ٚاعٕج١خ ِٓ اٌّىزجخ ٚاٌزؼٍ ُ١اٌّغبٟٔ
 .3االٔزؤ١ذ  ٚأِ ٞظبكه افوٜ

ط -اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟطٝ
ثٙب(اٌّغالد
اٌؼٍّ١خ،اٌزمبه٠و)..،

.1سلتربات مكتبية وحقلية
.2مواقع الكرتونية لزايدة ترصني ادلادة لدى الطالب

ػ -اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ،الغ
أزؤذ

.1االشرتاك او احلضور كمستمعني يف دورات التعليم ادلستمر
.2استضافة بعض ذوي االختصاصات العلمية اليت ذلا عالقة مع ختصص
الطالب اللقاء زلاضرات علمية زايدة يف ادلعلومات اليت يتلقاىا
 .3إقامة نشاط الصفي علمي لالطالع على التضاريس األرضية ادلختلفة

 .37فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ
. 1ى٠بكح ٍبػبد اٌله ًٚاٌؼٍّ١خ
.2عٍت ٍٚبئً إ٠ؼبػ ِزىبٍِخ
.3رٛف١و ٍٚبئً إ٠ؼبػ ٚافالَ ػٍّ١خ

ًَٕرج ٔطف انثشَايح األكاديًي
يشاخعح أداء يؤسساخ انتعهيى انعاني ((يشاخعح انثشَايح األكاديًي))
ٔطف انثشَايح األكاديًي
.31

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.32

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ /لَُ اكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.33

اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

ٚطف اٌجؤبِظ االوبكٌّ ّٟ٠بكح ف١ي٠بء اٌزوثخ

.34

اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

ثىٍٛهًٛ٠

.35

إٌظبَ اٌلهاٍٟ

ٍٕٞٛ

.36

ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل

ػّبْ اٌغٛكح

 .37اٌّؤصواد اٌقبهع١خ
األفوٜ
.38

ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف

.39

أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

اٌمجٛي اٌّوويٌٍ ٞطٍجخ

 -2اٌّؾبٌ ٌٗٚف ُٙرى ٓ٠ٛاٌزوثخ ٚو١ف رؼًّ ػّٓ اٌّؾ١ؾ اٌؾٚ ٞٛ١اٌجبٌٛٛ٠ع ٟوىً
 -3تهتم عممية استصالح االراضي بمعالجه عيب او اكثر بحيث يتم تحويل التربة من حالة غير منتجه
الى اخرى منتجه وبدرجه اقتصاديه,وذلك عن طريق توفير االساليب والمستمزمات الضرورية لذلك

 -4كهاٍخ اٌغل ٜٚااللزظبك٠خ الٍزظالػ االهاػٟ

ِ .41قوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١

أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
أ– 1رؼوف اٌطٍجخ ػٍِّٙ ٝخ ف١ي٠بء اٌزوثخ ِٓ إٌبؽ١خ إٌٙلٍ١خ
أ -2ف ُٙاٌطبٌت ؽج١ؼٗ اٌزؼبًِ ِغ فٛاص اٌّبكح
أ -3اٌزؼوف ػٍ ٝاُ٘ االعٙيح ٚو١ف١خ ػًّ اٌزغبهة ػٓ ؽو٠مٙب
أ -4اْ ٠غل اٌطبٌت اٌطوق إٌّبٍجخ الٍزظالػ االهاػٟ
أ -5اْ ٠جل ٞاٌطبٌت ػٍّٗ اٌّقزجو ٞف ٟاعواء اٌزغبهة
أ -6اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌّشبوً ٠ٚؼغ اٌؾٍٛي اٌّالئّخ
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة  – 1اْ َ٠زقلَ اٌطبٌت االعٙيح اٌّقزجو٠خ ثؾنه ٚػٕب٠خ
ة  – 2اْ ٠غل اٌطبٌت اٌؾٍٛي إٌّبٍجخ اصٕبء ػٍّٗ اٌّقزجوٞ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
-12ؽو٠مخ اٌؼوع اٌٛاػؼ
-13ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
-14ؽو٠مٗ إٌمبُ ٚؽً اٌَّبئً
-15ؽو٠مٗ اٌزؼٍ ُ١اٌّجوِظ
ؽوائك اٌزمُ١١
االِزؾبٔبد اٌ١ِٛ١خ
-12
اٌزمبه٠و اٌؼٍّ١خ
-13
اٌّشبهوخ ٚإٌّبلشخ
-14
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
َِبػلح اٌطٍجخ و١ف١خ اٌؼًّ ف ٟاٌّقزجو ٚاٌزؼبًِ ِغ االعٙيح ثشىً ٍٍٚ ُ١و١ف١خ وزبثٗ اٌزمو٠و ٚا٠غبك اٌّظبكه
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
-1ؽو٠مخ اٌؼوع اٌٛاػؼ
-2ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
-3ؽو٠مٗ إٌمبُ ٚؽً اٌَّبئً
-4ؽو٠مٗ اٌزؼٍ ُ١اٌّجوِظ

ؽوائك اٌزمُ١١
 -1االِزؾبٔبد اٌ١ِٛ١خ

 -2اٌزمبه٠و اٌؼٍّ١خ
 -3اٌّشبهوخ ٚإٌّبلشخ

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
رّٕ١خ للهاد اٌطٍجخ ف ٟاٌجؾش ٚاٌزؾو ِٓ ٞفالي اٌؾش ػٍ ٝى٠بهح اٌّىزجبد اٍجٛػ١ب ٌالؽالع ػٍ ٝاٌّظبكه
ٚاٌىزت ٚاٌّغالد وّظله ٌٍّؼٍِٛبد .

ِ -13ؼب١٠و اٌمجٛي(ٚػغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ١خ ا ٚاٌّؼٙل)
اػزّبك شوٚؽ اٌمجٛي اٌّوويٌٍ ٞطالة
اِزالن اٌّزملَ شٙبكح االػلاك٠خ اٌفوع اٌؼٍّ ٟثفوػ ٗ١اٌزطج١مٚ ٟاالؽ١بئٟ
اٌطبلخ االٍز١ؼبث١خ ٌٍمَُ اٌؼٍّٟ
 -14اُ٘ ِظبكه اٌجؤبِظ
اساسيات فيزياء التربة ( د .مهدي ابراهيم عودة )  0991تاليف هميل ,دانيال
1.Fundamental of soil physics.D . Hillel .1980
2.Principles of soil physics .Lal ana shukla .2004 .USA
3.Environmet of soil physics .D.Hillel .2004.USA

ًَٕرج ٔطف انًمشس
ٔطف انًمشس
يٕفش ٔطف انًمشس ْزا إيداصا ً يمتؼيا ً ألْى خظائض انًمشس ٔيخشخاخ انتعهى انًتٕلعح يٍ
انطانة تسميمٓا يثشُْا ً عًا إرا كاٌ لذ زمك االستفادج انمظٕٖ يٍ فشص انتعهى انًتازحٔ .التذ
يٍ انشتؾ تيُٓا ٔتيٍ ٔطف انثشَايح.

.38

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.39

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ/لَُ االكاهح اٌَّزلاِخ

.41

اٍُ  /هِي اٌّموه

ف١ي٠بء اٌزوثخ

.41

اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ِبعَز١و

.42

أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

اٍجٛػٟ

.43

اٌفظً  /إٌَخ

ٍٕٞٛ

.44

ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 31بػخ ٔظوٍ 31+ٞبػخ ػٍّٟ

.45

ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف

.46

أ٘لاف اٌّموه

 -5تعميم طمبة المرحمه االولى طرق معرفه نظام التربة بشكل عام ودقيق وكيفيه التعامل معه ودراسه
العالقات االساسيه لمتربة وخواصها المركبة والذي يكون مهم بدرجه كبيرة في الدراسات الهندسية

وميكانيك التربة والموارد المائيه .
 -6ى٠بكح االكهان ثبّ٘١خ ِؼوفخ ٔظبَ ِ١ىبٔ١ه اٌزوثخ
 -7اػزّبك اٍٍٛة اٌّشبهوخ اٌؼٍّ١خ ٌجٕبء شقظ١خ اٌطبٌت

0

ِ .47قوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
أِ -1ب اٌّمظٛك ثّف َٛٙاٌزوثخ
أِ -2ؼوفخ ؽبالد اٌزوثخ
أِ -3ؼوفخ أٛاع َٔغخ اٌزوثخ
أ -4ط١بٔخ االهاػٚ ٟاٍزظالؽٙب
أ -5ؽوق اٌؾفبظ ػٍ ٝاٌّ١بٖ
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة ِٙ – 1بهاد ػٍّ١خ ف ٟرمجً اٌّؼٍِٛخ ٚاػبكح ط١بغزٙب
ة ِٙ – 2بهاد ػٍّ١خ ف ٟاٌزؾو ٞػٓ اٌزوثخ ٔٚظبِٙب
ة ِٙ – 3بهاد فوك٠خ ٚفٍك هٚػ اٌّجبكهح
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
-16اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
-17ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
-18ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
-19ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
ؽوائك اٌزمُ١١
االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
-15
االفزجبهاد إٌظو٠خ
-16
اٌزمبه٠و
-17
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
ط -4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
-1
-2
-8
-9

اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ

ؽوائك اٌزمُ١١

 -1االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
 -2االفزجبهاد إٌظو٠خ
 -3اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
ِٙ -1بهاد اٌم١بكح
 -3ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
 -4رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد

 .48ثٕ١خ اٌّموه
األٍجٛع

اٌَبػبد

ِقوعبد اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح  /اٌَّبق أٚ
اٌّٛػٛع

ِملِخ ٚرؼو٠ف
ػٍ َٛاٌزوثخ
اٌؼاللبد اٌىزٍ١خ
ٚاٌؾغّ١خ ٌف١ي٠بء
اٌزوثخ

تاثيش اختالف َسدح انتشتح في يسك
انًاء ٔؽشائك انتعثيش عٍ انًستٕٖ
انًائي نهتشتح ٔلياسّ

ٔظوٞ
ػٍّٟ

اِزؾبْ ِٟٛ٠

تسهيم ازداو دلائك انتشتّ تاستخذاو
انًُاخم ٔانًكثاف ٔانًاطح

ٔظوٞ
ػٍّٟ

اٍئٍخ ػبِخ

تسهيم ازداو تدًعاخ انتشتح ٔتمذيش
ثثاتيتٓا تطشيمح انُخم انشؽة

ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ

-75

4

-76

4

-77

4

ؽبالد اٌزوثخ

-78

4

َٔغخ اٌزوثخ

لياس كثافّ انتشتّ انظاْشيح
ٔانسميميّ ٔزساب انًساييح انكهيح

-79

4

لبٍٔ ْٛزٛن

تمذيش يُسُٗ انٕطف انشؽٕتي
نتشب يختهفح انُسدح

-81

4

ِ١ىبٔ١ه اٌزوثخ

لياس االيظانيح انًائيح انًشثعح في
اعًذج تشتح يتداَسح

-81

4

-82

4

-83

4

-84

4

-85

4

-86

4

-87

4

-88

4

-89

4

اٌَّبؽٗ إٌٛػ١خ
ٌٍزوثخ ٚؽوق
رؼٕٙ١١ب ف١ي٠ب٠ٚب
ٚو١ّ١ب٠ٚب
ثٕبء اٌزوثخ/رؼو٠فٗ
ٚاّ٘١زخ
ؽوق كهاٍخ ثٕبء
اٌزوثخ ٚكالئً ثٕبء
اٌزوثخ
صجبر١خ رغّؼبد
اٌزوثخ
اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ
رى ٓ٠ٛاٌزغّؼبد
ِبء اٌزوثخ
ٚفظبئض اٌّبء
اٌؼبِخ
ؽبلخ ِبء اٌزوثخ
ٚؽوق اٌزؼج١و ػٕٙب
٘ٛاء اٌزوثخ ٚاٌزجبكي
اٌغبىٞ
ؽواهح اٌزوثخ
ٍٚو٠بْ اٌؾواهح فٟ
اٌزوثخ

ؽو٠مخ اٌزؼٍُ١

ؽو٠مخ اٌزمُ١١

ِٕبلشخ
رمو٠و
ػًّ ؽمٍٟ
ِٚقزجوٞ
اٍئٍخ ػبِخ

لياس غيغ انًاء في اعًذج انتشتح
انعًٕديح ٔاالفميح

ٔظوٞ
ػٍّٟ

اِزؾبْ ِٟٛ٠

لياس انًسازّ انُٕعيح نًادج انتشتح

ٔظوٞ
ػٍّٟ

ػًّ ؽمٍٟ
ِٚقزجوٞ

ؽشائك لياس انشذ انشؽٕتي
ٔانًستٕياخ انشؽٕتيح في انتشتح

ٔظوٞ
ػٍّٟ

رمو٠و

لياس تٕٓيح انتشتح
لياس زشاسج انتشتح

ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ

تسهيم سٔاشر انغسم :تمذيش
االيظانيح انكٓشتائيح ٔااليَٕاخ
انزائثح انًٕخثح ٔانسانثح

ٔظوٞ
ػٍّٟ

اخشاء تدشتح يختثشيح نتشتّ يهسيح
يغسٕنح تًستٕياخ يختهفّ يٍ
انًياِ انًانسّ
اخشاء تدشتح زساب يمأيح انتشتح
نهتًهر تانظٕدا

ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ

تدشتح الستظالذ انتشتتيٍ انشيهيح
ٔاندثسيح تاػافّ انًادج انعؼٕيح
ٔتاثيش رنك عهٗ ًَٕ انُثاخ

ٔظوٞ
ػٍّٟ

اٍئٍخ ػبِخ
اِزؾبْ ِٟٛ٠
رمو٠و
ػًّ ؽمٍٟ
ِٚقزجوٞ
اٍئٍخ ػبِخ
اِزؾبْ ِٟٛ٠

 .49اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ
 -7اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ

اساسيات فيزايء تربة

 -8اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ(اٌّظبكه)

.

ؿ -اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟطٝ
ثٙب(اٌّغالد
اٌؼٍّ١خ،اٌزمبه٠و)..،

اساسيات فيزايء الرتبة .اتليف ىليل دانيال.ترمجة د.مهدي عودة 1990

ك -اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ،الغ
أزؤذ

Fundamental of soil physics .D.hillel.1980
Principles of soil physics.lal shukla.2004.USA
Environment of soil physics.D.hillel.2004.USA

 .51فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ
اػبفخ ِفوكاد عل٠لح رزالئُ ِغ اٌزطٛهاد اٌز ٟرؾلس ف ٟاٌزوثخ .
اػزّبك اٌزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ ٌؼًّ اٌّقزجو ِٓ ٞفالي اٍزؾلاس االعٙيح

ًَٕرج ٔطف انثشَايح األكاديًي
يشاخعح أداء يؤسساخ انتعهيى انعاني ((يشاخعح انثشَايح األكاديًي))
ٔطف انثشَايح األكاديًي
.41

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.42

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.43

اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

اٌٛهُ

.44

اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

.45

إٌظبَ اٌلهاٍٟ

.46

ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل

فظٍٟ

 .47اٌّؤصواد اٌقبهع١خ
األفوٜ
.48

ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف

.49

أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

تزويد الطمبة بالمهارات التقنية والفنية وتدريبهم عمى استخدام اآلالت والمكائن الهندسية لجعمهم قادرين

عمى مواجهة العمل الهندسي الميداني.

االطالع عمى التفاصيل الالزمة لعدة ورش هندسية وتشمل :ورشة البرادة – ورشة السباكة – ورشة المحام

– ورشة المكائن (القشط – التفريز – التجميخ) – ورشة الخراطة – ورشة مواد البناء – كما واضيفت ورشة

كهربائية.

ِ .51قوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١

أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
أ1
أ -2
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة–1
ة–2
ة–3
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
-21
-21
-22
-23
ؽوائك اٌزمُ١١
-18
-19
-21
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ

ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

ؽوائك اٌزمُ١١

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ

ِ -13ؼب١٠و اٌمجٛي(ٚػغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ١خ ا ٚاٌّؼٙل)

 -14اُ٘ ِظبكه اٌجؤبِظ

ًَٕرج ٔطف انًمشس
ٔطف انًمشس
تساهمالورشبمعرفةالطالببالسباكهواللحاموالبرادةوالورشاالخرىوتطبيمها.

.51

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.52

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.53

اٍُ  /هِي اٌّموه

اٌٛهُ

.54

اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ِبعَز١و

.55

أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

اٍجٛػٟ

.56

اٌفظً  /إٌَخ

فظٍٟ

.57

ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 31بػخ ٔظوٍ 31+ٞبػخ ػٍّٟ

.58

ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف

.59

أ٘لاف اٌّموه

-11
-11
-12
-13

ان يتعمم الطالب عمى طريقة المحام وكيف تتم انواع المحام .
.اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝو١ف ٗ١اٌَجبوخ ثبٌمٛاٌت اٌوٍِ١خ ٚاٌمٛاٌت اٌّؼلٔ١خ
.اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٚ ٝهشخ اٌجواكح
اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٚ ٝهشئخ اٌقواؽخ

ِ .61قوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١

0

ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة – 1اٌّٙبهاد اٌفٕ١خ ٚاٌؼٍّ١خ ٌىبفخاٌٛهُ
ة -2اٌّٙبهاد اٌفٕ١خ الٍزقلاَ االفواْ ٚاٌمٛاٌت
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 اٌمبء اٌّؾبػواد. اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ. ِؾبػواد ف ٟاٌّقزجو ٌغوع رله٠ت اٌطبٌت ػٍ ٝاٌؼٍّٟ اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟؽوائك اٌزمُ١١
 األفزجبه اٌزؾو٠و.ٞ األفزجبه اٌّفبعئ. األفزجبهاٌؼٍّٟط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
ط -4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -1اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
 -2ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
-14
ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
-15

ؽوائك اٌزمُ١١
 -1االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
 -2االفزجبهاد إٌظو٠خ
 -3اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد
 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
ِٙ -1بهاد اٌم١بكح
 -3ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
 -4رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد

 .61اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ
 -9اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ

اليوجد
 .مبادئ عمميات االنتاج ,د .قحطان خمف الخزرجي د .عادل

اٌّواعغ
-11
اٌوئ١َ١خ(اٌّظبكه)

محمود حسن.0991 ,

تكنموجيا المحام .د .قحطان خمف الخزرجي.0999 ,

كراريس التدريب العممي ,مديرية التعميم المهني

م -اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟطٝ
ثٙب(اٌّغالد
اٌؼٍّ١خ،اٌزمبه٠و)..،
ه -اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ،الغ
أزؤذ
 .62فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ
يقسم الطالب الى عدة مجاميع لالطالع عمى الورش بشكل دوري وبالتعاقب ورشة تمو االخرى.
ال يوجد امتحان فصمي ,فقط امتحان نهائي ويكون عممي

استمارة اخلطة التدريسية للمادة
االسبوع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

المادة النظرية

المادة العملية

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

وتنفيذ عدد من
التمارين

المالحظات
يدخلها ()8-7

طالب (اجملموعة
االوىل)

امتحان نظري

اختبار عملي

تقييم الفائدة العملية

ورشة السباكة :التعرف على عملية السباكة واالغراض العامة

التطبيق يف الورشة

يدخلها ()8-7

التمارين

الثانية)

الستخدامها ,معرفة انواع القوالب ادلستخدمة واالفران لسبك ادلعادن,
كذلك التعرف على ادلعادن ادلستخدمة.
امتحان نظري
ورشة اللحام :التعرف على انواع اللحام مثل حلام القوس الكهرابئي,
حلام الغاز ,حلام ادلقاومة الكهرابئية....,اخل .الرتكيز على اكثر انواع

اللحام شيوعا وىو حلام القوس الكهرابئي واالنواع ادلستخدمة ألقالم
اللحام.

امتحان نظري

وتنفيذ عدد من
اختبار عملي

التطبيق يف الورشة
وتنفيذ عدد من
التمارين

اختبار عملي

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

طالب (اجملموعة
الثالثة)

تقييم الفائدة العملية

عطلة نصف السنة
16
17
18
19
21

ورشة ادلكائن :وتشمل مكائن القشط والتفريز والتجليخ ,والتعرف على
كل تفاصيل االعمال ادلرتبطة هبا.
امتحان نظري
ورشة اخلراطة :التعرف على اجزاء ماكنة اخلراطة وامهية كل جزء,
ابإلضافة اىل معرفة االنواع ادلستخدمة من اقالم اخلراطة...اخل.

التطبيق يف الورشة
وتنفيذ عدد من
التمارين

يدخلها ()8-7

طالب (اجملموعة
الرابعة)

اختبار عملي

تقييم الفائدة العملية

التطبيق يف الورشة

يدخلها ()8-7

وتنفيذ عدد من
التمارين

طالب (اجملموعة
اخلامسة)

21
22

امتحان نظري

23
24
25

ورشة مواد البناء :اجراء جتربتني مها جتربة التزىر وجتربة االمتصاص.

اختبار عملي

تقييم الفائدة العملية

التطبيق يف الورشة

يدخلها ()8-7

التمارين

السادسة)

وتنفيذ عدد من

طالب (اجملموعة

26

امتحان نظري

27
28

ورشة الكهرابئية :اجراء جتربتني مها جتربة اوم وجتربة كريشوف.

29
31
توقيع االستاذ:

امتحان نظري

اختبار عملي

تقييم الفائدة العملية

التطبيق يف الورشة

يدخلها ()8-7

التمارين

السابعة)

وتنفيذ عدد من
اختبار عملي
توقيع العميد:

طالب (اجملموعة
تقييم الفائدة العملية

ًَٕرج ٔطف انثشَايح األكاديًي
يشاخعح أداء يؤسساخ انتعهيى انعاني ((يشاخعح انثشَايح األكاديًي))
ٔطف انثشَايح األكاديًي
.51

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.52

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.53

اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

اٌوٍُ إٌٙلٍٟ

.54

اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

اٌجىبٌٛهًٛ٠

.55

إٌظبَ اٌلهاٍٟ

فظٍٟ

.56

ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل

االٚرٛوبك 11

 .57اٌّؤصواد اٌقبهع١خ
األفوٜ
.58

ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف

.59

أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

ِ -1ؼوفخ اٍبٍ١بد اٌوٍُ إٌٙلٍٟ
ِ-2ؼوفخ اٍزقلاَ االكٚاد إٌٙلٍ١خ
 -3اِىبٔ ٗ١اٌوٍُ ثبٍزقلاَ ثؤبِظ االٚرٛوبك.

ِ .61قوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
أ - 1اوزَبة اٌملهح ٚاٌّٙبهح ف ٟهٍُ اٌقطٛؽ ٚإٌّؾٕ١بد
أ -2اوزَبة ِٙبهح اٌزّ١١ي ثَِ ٓ١بلؾ االشىبي صالص١خ االثؼبك
أ- 3التعاملمعالعملياتالهندسية.
أ- 4استخدامبرنامجاالوتوكاد.

ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة  – 1اٌملهح ػٍ ٝهٍُ اشىبي ِزؼلكح ثبٍزقلاَ اٌؼٍّ١بد إٌٙلٍ١خ
ة ِ – 2ؼوفخ ٚرّ١١ي االشىبي إٌٙلٍ١خ ٚاٌَّزمّ١بد ف ٟاالٔظّخ صالص١خ االثؼبك
ة  – 3اٌزّ١١ي ث ٓ١أٛاع اٌَّبلؾ
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌؼظف اٌنٕٟ٘
-24
افزجبه اٌطالة ثٛاٍطخ رمَ ُّٙ١اٌِ ٝغبِ١غ ٌغوع إٌمبُ فّ١ب ثُٕٙ١
-25
لواءاد  ،رؼٍُ مار ، ٟؽٍمبد ٔمبُ.
-26
 اٌزله٠جبد ٚاألٔشطخ ف ٟلبػخ اٌلهً .-27
 إهشبك اٌطالة إٌ ٝثؼغ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ ٌإلفبكح ِٕٙب ٌزط٠ٛو اٌمبثٍ١بد.-28
 ػمل ؽٍمبد ثؾض١خ ٠زُ ِٓ فالٌٙب شوػ ٚرؾٍ ً١ثؼغ اٌّشبوً ٚاٌ١خ ا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٙب-29
ِشبهوخ اٌطبٌت ف ٟاػلاك اٌّؾبػوح
-31
افزجبهاد ِفبعئخ
-31
ؽوائك اٌزمُ١١
 -1رفبػً اٌطبٌت اصٕبء اٌّؾبػوح
 -2رمل ُ٠األٔشطخ اٌّقزٍفخ.
-3افزجبهاد ِفبعئخ فظٍ١خ ٙٔٚبئ١خ ٚأٔشطخ .
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
ط -4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ

ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 إكاهح اٌّؾبػوح ػٍٔ ٝؾ ٛرطج١مِ ٟورجؾ ثٛالغ اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ ٌغنة اٌطبٌت اٌِٛ ٝػٛع اٌلهً
ك ْٚاالثزؼبك ػٓ طٍت اٌّٛػٛع ٌزى ْٛاٌّبكح ِؤٗ لبثٍٗ ٌٍفٚ ُٙاٌزؾٍ. ً١
 رىٍ١ف اٌطبٌت ثجؼغ األٔشطخ ٚاٌٛاعجبد اٌغّبػ١خ.
 رقظ١ض َٔجخ ِٓ اٌلهعخ ٌٍٛاعجبد اٌ١ِٛ١خ ٚاالفزجبهاد .
ؽوائك اٌزمُ١١
 المشاركة الفاعلة في لاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحمله المسؤولية.
 االلتزام بالموعد المحدد في تمديم الواجبات والبحوث.
 تعبر االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاري.

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
ك- 1
ك- 2
ك- 3
ك- 4

رّٕ١خ للهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ ٍٚبئً اٌزمٕ١خ.
رّٕ١خ للهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اإلٔزؤذ.
رّٕ١خ للهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌٍٛبئً اٌّزؼلكح.
رط٠ٛو للهح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ.

ِ -13ؼب١٠و اٌمجٛي(ٚػغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ١خ ا ٚاٌّؼٙل)

 -14اُ٘ ِظبكه اٌجؤبِظ
كتاب انشسى انُٓذسي  /تأنيف  :عثذ انشسٕل انخفاف

ًَٕرج ٔطف انًمشس
ٔطف انًمشس
يٕفش ٔطف انًمشس ْزا إيداصا ً يمتؼيا ً ألْى خظائض انًمشس ٔيخشخاخ انتعهى انًتٕلعح يٍ
انطانة تسميمٓا يثشُْا ً عًا إرا كاٌ لذ زمك االستفادج انمظٕٖ يٍ فشص انتعهى انًتازحٔ .التذ
يٍ انشتؾ تيُٓا ٔتيٍ ٔطف انثشَايح.

.63

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.64

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.65

اٍُ  /هِي اٌّموه

اٌوٍُ إٌٙلٍٟ

.66

اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ثىبٌٛهًٛ٠

.67

أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

اٍجٛػٟ

.68

اٌفظً  /إٌَخ

فظٍٟ

.69

ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 121بػخ (ٍ 91بػخ ٔظو 31+ ٞاٚرٛوبك)

.71

ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف

.71

أ٘لاف اٌّموه

 - 1اٌملهح ػٍ ٝهٍُ اشىبي ِزؼلكح ثبٍزقلاَ اٌؼٍّ١بد إٌٙلٍ١خ
ِ – 2ؼوفخ ٚرّ١١ي االشىبي إٌٙلٍ١خ ٚاٌَّزمّ١بد ف ٟاالٔظّخ صالص١خ االثؼبك
 – 3اٌزّ١١ي ث ٓ١أٛاع اٌَّبلؾ
ِ .72قوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
أ - 1اوزَبة اٌملهح ٚاٌّٙبهح ف ٟاٌطوق إٌٙلٍ١خ ٌٍوٍُ إٌٙلٍٚ ٟاٌزؼبًِ ِؼٙب.
أ -2اوزَبة ِٙبهح اٌزّ١١ي ث ٓ١اٌؼٍّ١بد إٌٙلٍ١خ ٚاٌوثؾ ثّٕٙ١ب.
أ- 3التعاملمعالمسالط.
0

ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة – 1اٌملهح ػٍ ٝهٍُ ػلح اشىبي ثبٍزقلاَ اٌؼٍّ١بد إٌٙلٍ١خ
ة ِ – 2ؼوفخ ٚرّ١١ي االشىبي إٌٙلٍ١خ ٚاٌَّزمّ١بد ف ٟاالٔظّخ صالص١خ االثؼبك
ة  – 3اٌزّ١١ي ث ٓ١أٛاع اٌَّبلؾ ِٚؼوفخ أٛاػٙب
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -32اٌؼظف اٌنٕٟ٘
 -33افزجبه اٌطالة ثٛاٍطخ رمَ ُّٙ١اٌِ ٝغبِ١غ ٌغوع إٌمبُ فّ١ب ثُٕٙ١
 -34لواءاد  ،رؼٍُ مار ، ٟؽٍمبد ٔمبُ.
 -35اٌزله٠جبد ٚاألٔشطخ ف ٟلبػخ اٌلهً .
 -36إهشبك اٌطالة إٌ ٝثؼغ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ ٌإلفبكح ِٕٙب ٌزط٠ٛو اٌمبثٍ١بد.
 -37ػمل ؽٍمبد ثؾض١خ ٠زُ ِٓ فالٌٙب شوػ ٚرؾٍ ً١ثؼغ اٌّشبوً ٚاٌ١خ ا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٙب
ِ -38شبهوخ اٌطبٌت ف ٟاػلاك اٌّؾبػوح
 -39افزجبهاد ِفبعئخ
ؽوائك اٌزمُ١١
 المشاركة الفاعلة في لاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحمله المسؤولية.
 االلتزام بالموعد المحدد في تمديم الواجبات والبحوث.
 تعبر االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاري.
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
ط -4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ

ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
اٌؼظف اٌنٕٟ٘
افزجبه اٌطالة ثٛاٍطخ رمَ ُّٙ١اٌِ ٝغبِ١غ ٌغوع إٌمبُ فّ١ب ثُٕٙ١
لواءاد  ،رؼٍُ مار ، ٟؽٍمبد ٔمبُ.
اٌزله٠جبد ٚاألٔشطخ ف ٟلبػخ اٌلهً .
إهشبك اٌطالة إٌ ٝثؼغ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ ٌإلفبكح ِٕٙب ٌزط٠ٛو اٌمبثٍ١بد.
ػمل ؽٍمبد ثؾض١خ ٠زُ ِٓ فالٌٙب شوػ ٚرؾٍ ً١ثؼغ اٌّشبوً ٚاٌ١خ ا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٙب
ِشبهوخ اٌطبٌت ف ٟاػلاك اٌّؾبػوح

ؽوائك اٌزمُ١١

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
ِٙ -1بهاد اٌم١بكح
 -2رط٠ٛو اٌٍغخ و ْٛاٌّبكح ثبٌٍغخ االٔىٍ١ي٠خ
 -3ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
 -4رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد

االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
االفزجبهاد إٌظو٠خ
 -3اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد

 .73ثٕ١خ اٌّموه

اٌَبػبد

األٍجٛع

ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

اسم الوحدة  /ادلساق أو

ادلوضوع

 -91االول

4

 -91الثاين

4

 -92الثالث

4

 -93الرابع

4

 -94اخلامس

4

 -95السادس

4

رسم األشكال الدائرية

 -96السابع

4

التمييز العمليات اذلندسية ( ( 1

العمليات اذلندسية ( ( 1

 -97الثامن

4

العمليات اذلندسية ( ) 2

العمليات اذلندسية ( ) 2

 -98التاسع

4

متارين يف العمليات اذلندسية

متارين يف العمليات اذلندسية

 -99العاشر

4

متارين يف العمليات اذلندسية

متارين يف العمليات اذلندسية

4

رسم الشكل البيضوي

رسم الشكل البيضوي

4

متارين

متارين

4

نظرية اإلسقاط

نظرية اإلسقاط

4

نظام ادلساقط ادلتعددة

نظام ادلساقط ادلتعددة

4

متارين

متارين

4

متارين

متارين

4

عطلة نصف السنة

عطلة نصف السنة

ؽو٠مخ اٌزؼٍُ١

العصف الذىين

معرفة ماىية الرسم اذلندسي

مقدمة

معرفة ادلباد األساسية عن الرسم و

مباد أساسية عن الرسم و

تعيني طريقة رسم إطار اللوحة و رسم

طريقة رسم إطار اللوحة و

قراءات  ,تعلم ذايت  ,حلقات

أنواع من اخلطوط

رسم أنواع من اخلطوط

نقاش.

معرفة رسم الزخارف البسيطة و

رسم الزخارف البسيطة و

التدريبات واألنشطة يف قاعة

تقوية اليد على الرسم

تقوية اليد على الرسم

الدرس .

رسم زخارف معقدة لتقوية اليد على

رسم زخارف معقدة لتقوية

رسم األشكال الدائرية

أدوات الرسم

الرسم

أدوات الرسم

اليد على الرسم

اختبار الطالب بواسطة

تقسيمهم اىل رلاميع لغرض
النقاش فيما بينهم

إرشاد الطالب إىل بعض
ادلواقع االلكرتونية لإلفادة
منها لتطوير القابليات.

العصف الذىين

تقسيمهم اىل رلاميع لغرض

-112

الثالث

-113

الرابع عشر

-114

اخلامس

عشر

الدرس .
ادلواقع االلكرتونية لإلفادة
العصف الذىين

تقسيمهم اىل رلاميع لغرض

-115
عشر
-116

قراءات  ,تعلم ذايت  ,حلقات
نقاش.
التدريبات واألنشطة يف قاعة

الدرس .

إرشاد الطالب إىل بعض

ادلواقع االلكرتونية لإلفادة

منها لتطوير القابليات.
السادس
السابع

االختبارات النظرية
االختبارات العملية

االختبارات النظرية

االختبارات العملية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية

التدريبات واألنشطة يف قاعة

النقاش فيما بينهم
عشر

االختبارات العملية

االختبارات العملية

نقاش.

اختبار الطالب بواسطة
-111

االختبارات العملية
االختبارات النظرية

قراءات  ,تعلم ذايت  ,حلقات

منها لتطوير القابليات.

الثاين عشر

االختبارات النظرية

االختبارات العملية

إرشاد الطالب إىل بعض

عشر

االختبارات العملية

االختبارات النظرية

النقاش فيما بينهم

-111

االختبارات العملية
االختبارات النظرية

اختبار الطالب بواسطة

احلادي

ؽو٠مخ اٌزمُ١١

العصف الذىين

االختبارات النظرية
االختبارات النظرية

االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية

االختبارات النظرية

االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية

االختبارات النظرية

االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية

اختبار الطالب بواسطة

االختبارات العملية

تقسيمهم اىل رلاميع لغرض

عشر

االختبارات النظرية

النقاش فيما بينهم
الثامن

-117

عشر

التاسع

-118
عشر

4

متارين

متارين

4

متارين

متارين

4

متارين

متارين

4

ادلقاطع

ادلقاطع

4

متارين يف رسم ادلقاطع

متارين يف رسم ادلقاطع

4

متارين يف رسم ادلقاطع

متارين يف رسم ادلقاطع

4

متارين يف رسم ادلقاطع

متارين يف رسم ادلقاطع

4

متارين يف رسم ادلقاطع

متارين يف رسم ادلقاطع

4

رسم االشكال اجملسمو

رسم االشكال اجملسمو

4

متارين يف رسم االشكال اجملسمة

4

متارين يف رسم االشكال اجملسمة

4

متارين يف رسم االشكال اجملسمة

قراءات  ,تعلم ذايت  ,حلقات

االختبارات العملية

التدريبات واألنشطة يف قاعة

االختبارات العملية

نقاش.

الدرس .
إرشاد الطالب إىل بعض

-119

العشرون

-111

الواحد

ادلواقع االلكرتونية لإلفادة
منها لتطوير القابليات.

والعشرون
الثاين

-111
والعشرون
-112
والعشرون

الرابع

والعشرون
-114

والعشرون

-115

اخلامس

والعشرون
-116

السابع

والعشرون
-117

الثامن

والعشرون
-118

التاسع

والعشرون
-119

اختبار الطالب بواسطة

تقسيمهم اىل رلاميع لغرض
قراءات  ,تعلم ذايت  ,حلقات
نقاش.
التدريبات واألنشطة يف قاعة
الدرس .
إرشاد الطالب إىل بعض

ادلواقع االلكرتونية لإلفادة

منها لتطوير القابليات.
السادس

الثالثون

4

متارين يف رسم االشكال
اجملسمة

العصف الذىين
اختبار الطالب بواسطة
تقسيمهم اىل رلاميع لغرض

النقاش فيما بينهم

متارين يف رسم االشكال
اجملسمة

نقاش.

متارين يف رسم االشكال

التدريبات واألنشطة يف قاعة

اجملسمة

الدرس .

اجملسمة

االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية

االختبارات النظرية

االختبارات العملية
االختبارات النظرية

قراءات  ,تعلم ذايت  ,حلقات

متارين يف رسم االشكال

االختبارات النظرية

االختبارات النظرية

النقاش فيما بينهم
الثالث

-113

العصف الذىين

االختبارات النظرية

إرشاد الطالب إىل بعض
ادلواقع االلكرتونية لإلفادة

منها لتطوير القابليات.

االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية
االختبارات العملية
االختبارات النظرية

 .74اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ
-11

اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ

كتابالرسمالهندسي/تأليف:عبدالرسولالخفاف 

ى -اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟطٝ
ثٙب(اٌّغالد
اٌؼٍّ١خ،اٌزمبه٠و)..،

وواً اٌوٍُ إٌٙلٍ /ٟتأليف:عبدالرسولالخفاف
رمٔ٠بد اٌهٍَ أٌٙكٍ ، ٟغٕلٚه ،دمحم طبٌؼ 1998
االٚرٛوبك ِٓ االٌف اٌ ٝاٌ١بء (اٌفظً االٚي ٚاٌضبٔ) ٟرأٌ١ف
ٍ:بِؼ ؽالق

ً-اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ،الغ
أزؤذ

 .75فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ
ٛ٠ط٠ ٝزط٠ٛو إٌّٙظ ػجو اٍزقلاَ رطج١مبد ؽبٍٛث١خ ثٛاٍطخ ثؤبِظ ِبرالة

ٔطف انًمشس
يوفر هذا الممرر اهم خصائص لواعد اللغة العربية وطرائك التعبير  ،فضال عن ان الغاية هو تذوق
النصوص االدبية ِٚؼوفخ اٌزظ٠ٛجبد اٌٍغ٠ٛخ ِٓ ؽٍجخ اٌىٍ١خ ٚطٛال اٌ ٝإٌطك ثٍغخ ػوث١خ

فظ١ؾخ .


 .76اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء
ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.77

اٌمَُ اٌؼٍّ / ٟاٌّووي

.78

اٍُ  /هِي اٌّموه

اٌٍغخ اٌؼوث١خ

.79

أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

اعجبهٞ

.81

اٌفظً  /إٌَخ

.81

ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

.82

ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف

.83

أ٘لاف اٌّموه

ٍ 61بػخ

هتتم ىذه ادلادة بتدريس قواعد اللغة العربية واداهبا ومعاين االلفاظ ومدلوالهتا  ،وهتتم بتحسني الصورة اجلمالية للغة العربية ادلستخدمة
من طلبة كلية اذلندسة  ،كما تراد ذلا أن تنمي حسن استعانتهم مبعاجم اللغة وااللفاظ .
ِ .11قوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ -األ٘لاف اٌّؼوف١خ
أ -1أْ ٠زؼوف اٌطبٌت أُ٘ ِؼبٔ ٟاٌّظطٍؼ إٌؾ. ٞٛ
أ -2اْ ٠زؼوف اٌطبٌت كٚه اٌىٍّخ كافً اٌغٍّخ ٠ٚفمٗ اٌؼاللخ كافً ِىٔٛبد اٌغٍّخ .
أ -3اْ ٠زؼوف اٌطٍجخ أٔٛاع اٌغٍّخ ف ٟاٌٍغخ اٌؼوث١خ .
أ -4اْ ٠ف ُٙاٌطٍجخ اْ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌ٘ ٟغخ ِٕزّ١خ اٌ ٝاٌٍغخ االطً ٌ٘ ٟغخ اٌمواْ اٌىو. ُ٠

ة  -األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.
ة – 1أْ ٠فوق اٌطٍجخ ثِٛ ٓ١ػٛػبد اٌٍغخ اٌؼوث١خ االِو اٌنٕ٠ ٞزظ وال ِزىبِال ٍٛاء ػٍ ٝطؼ١ل
اٌمٛاػل أٚاالِالء أ ٚاالكة ِٓ أعً رؼج١و ٍٍ. ُ١
ة – 2أْ ٠زّوْ اٌطٍجخ ػٍ ٝاٌزؾلس ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌفظؾٚ ٝرّٕ١خ لبثٍ١بر ُٙاٌقطبث١خ ٌالفبكح ِٕٙب فٟ
ؽ١بر ُٙاٌؼٍّ١خ ٚاٌؼٍّ١خ .
ة  -3أْ ٠ؼزبك اٌطٍجخ رنٚق اٌقطبة االكث١ٌ ٟورمٛا ثنائمز٠ ُ٘ٚ ُٙؼل ْٚأ٠ ٚطٍؼ ْٛػٍِ ٝقزٍف أٔٛاع
اٌقطبة .
ة 4ـ أْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ؽوائك اٌزّ١١ي ث ٓ١اٍبٌ١ت اٌزؼج١و ٚ ،افز١به اال ٌٝٚثٕٙ١ب .
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 اٌمبء اٌّؾبػوح ؽو٠مخ اٌّؾبػوح ِشفٛػخ ثبٍزقلاَ اٌَجٛهح . ؽو٠مخ اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ.ؽوائك اٌزمُ١١
 األفزجبه اٌزؾو٠و.ٞ األفزجبه اٌشف.ٞٛ إٌشبؽبد اٌظف١خ ٚاٌالطف١خ .ط -األ٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1أْ رزطٛه اٌنائمخ اٌغّبٌ١خ ٚإٌمل٠خ ثّب َ٠بُ٘ ف ٟاالهرمبء ثبٌنٚق اٌؼبَ ٌل ٜاٌطبٌت
ط -2أْ ٠زّىٓ اٌطٍجخ ِٓ رظ٠ٛت أُ٘ االفطبء اٌٍغ٠ٛخ اٌشبئؼخ ف ٟاٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ .
ط -3أْ رزؾَٓ ِٙبهح اٌطبٌت االِالئ١خ .
ط -4أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ أزبط ِؼبْ ِطبثمخ ٌالفىبه ثّب ٠مزؼ ٟاٌؾبي ٚاٌٛالغ .
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 اٌمبء اٌّؾبػواد. اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخؽوائك اٌزمُ١١

ك  -اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ ( اٌّٙبهاد األفو ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظ.) ٟ
ك -1أْ رّٕ ٝلبثٍ١بد اٌطٍجخ اٌٍغ٠ٛخ .
ك -2أْ رِّٕٙ ٝبهاد اٌطٍجخ اٌزؼج١و٠خ .
ك -3أْ ٠زؼوف اٌطٍجخ اٌمٛاػل االِالئ١خ .

 .11اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ
1ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ

اجلملة العربية أتليفها واقسامها  ،د .فاضل صاحل السامرائي  ،دار الفكر ،
عمان  ،ط. 2002، 3

2ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ (اٌّظبكه)

معاين النحو  ،د .فاضل السامرائي  ،مطابع وزارة التعليم العايل  ،جامعة بغداد
. 1220 ،

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟط ٝثٙب
( اٌّغالد اٌؼٍّ١خ  ،اٌزمبه٠و ) ....،

ادلدخل اىل تعلم اللغة العربية  ،د .رجب عبد اجلواد  ،دار االفاق العربية ،
القاىرة . 2003 ،

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ ،الغ االٔزؤ١ذ
....

 .12فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ

 .13ثٕ١خ اٌّموه
األٍجٛع

اٌَبػبد

ِقوعبد اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

.1

1

ِؼوفخ اٌغٍّخ
ٚالَبِٙب ٚاالفبكح
ِٓ مٌه

.2

1

.3

2

.4

2

ِؼوفخ االفطبء
اٌٍغ٠ٛخ اٌشبئؼخ
ِؼوفخ ِف َٛٙاٌّجزلا
ٚاٌقجو ٚكٚهّ٘ب فٟ
اٌغٍّخ
ّ٠ضً رّوٕ٠ب ٌٍزنٚق
اٌغّبٌٌٍ ٟغخ

.5

2

.6

2

.7

2

.8

2

.9

2

.11

2

.11

2

.12

2

.13

2

.14

2

.15

2

.16

2

رؾل٠ل اٌّفَٛٙ
ٚكٚهٖ ف ٟاٌغٍّخ
ّ٠ضً رّوٕ٠ب ٌٍزنٚق
اٌغّبٌٌٍ ٟغخ
ِؼوفخ االفطبء
اٌٍغ٠ٛخ اٌشبئؼخ
ِؼوفخ ثؼغ
اٌمٛاػل ف ٟاالِالء
ِؼوفخ ِفَٛٙ
اٌوٍبٌخ ٚلٛاػل
وزبثزٙب
ِؼوفخ اٌّفَٛٙ
ٚكٚهٖ ف ٟاٌغٍّخ
ّ٠ضً رّوٕ٠ب ٌٍزنٚق
اٌغّبٌٌٍ ٟغخ
ِؼوفخ اٌّفَٛٙ
ٚكٚهٖ ف ٟاٌغٍّخ
ِؼوفخ ِفَٛٙ
اٌقطبثخ ٚاٍبٌ١جٙب
ِؼوفخ اٌّفَٛٙ
ٚكٚهٖ ف ٟاٌغٍّخ
ِؼوفخ ِف َٛٙاٌّمبٌخ
ٚاٍبٌ١ت وزبثزٙب
ٚأٛاػٙب

اٍُ اٌٛؽلح  /أ ٚاٌّٛػٛع

ؽو٠مخ اٌزؼٍُ١

ؽو٠مخ اٌزمُ١١

اٌَؤاياٌّؾبػوح
اٌغٍّخ اٌؼوث١خ – رؼو٠ف  ،اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ ٚاٌغٛاة
 االِزؾبْرمَُ١
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
رظ٠ٛجبد ٌغ٠ٛخ
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌّجزلا ٚاٌقجو
ٔض شؼو ٞؽل٠ش
رؼو٠ف ثبٍزقلاَ اٌّؼغُ
الَبَ اٌفؼً
ٔض شؼو ٞؽل٠ش
رظ٠ٛجبد ٌغ٠ٛخ
لٛاػل اِالئ١خ
اٌوٍبٌخ
ؽوٚف اٌؼطف ِٚؼبٔٙ١ب
ٔض شؼو ٞؽل٠ش
ِؼبٔ ٟؽوٚف اٌغو
اٌقطبثخ
اٍٍٛة إٌلاء  /رؼو٠ف
ثؼالِبد اٌزولُ١
اٌّمبٌخ

اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة

.17

2

.18

2

.19

2

.21

2

.21

2

.22

2

.23

2

.24

2

.25

2

.26

2

.27

2

.28

2

.29

2

.31

2

ِؼوفخ اٌّفَٛٙ
ٚكٚهٖ ف ٟاٌغٍّخ
اٌؼوث١خ
ّ٠ضً رّوٕ٠ب ٌٍزنٚق
اٌغّبٌٌٍ ٟغخ
ِؼوفخ اٌّفَٛٙ
ٚكٚهٖ ف ٟاٌغٍّخ
اٌؼوث١خ
ِؼوفخ ِف َٛٙاٌمظخ
اٌمظ١وح ٚاُ٘
فظبئظٙب
ِؼوفخ ِف َٛٙاٌمظخ
اٌمظ١وح علاٚاُ٘
فظبئظٙب
و١ف١خ اٌزفو٠ك ثٓ١
اٌىٍّبد اٌز ٟرىزت
ثبٌظبء أ ٚاٌؼبك
ّ٠ضً رّوٕ٠ب ٌٍزنٚق
اٌغّبٌٌٍ ٟغخ
ِؼوفخ اٌّفَٛٙ
ٚكٚهٖ ف ٟاٌغٍّخ
اٌؼوث١خ
ّ٠ضً رّوٕ٠ب ٌٍزنٚق
اٌغّبٌٌٍ ٟغخ
ِؼوفخ االفطبء
اٌٍغ٠ٛخ اٌشبئؼخ
ِؼوفخ اٌّفَٛٙ
ٚكٚهٖ ف ٟاٌغٍّخ
اٌؼوث١خ
ِؼوفخ اٌّفَٛٙ
ٚكٚهٖ ف ٟاٌغٍّخ
اٌؼوث١خ
ِؼوفخ ِفَٛٙ
اٌمظ١لح اٌزفبػٍ١خ
ٚاُ٘ فظبئظٙب
ِؼوفخ اٌّفَٛٙ
ٚكٚهٖ ف ٟاٌغٍّخ
اٌؼوث١خ

اٌؼلك ف ٟاٌؼوث١خ
ٔض شؼو ٞؽل٠ش
اٍٍٛة اٌزٛو١ل
اٌمظخ اٌمظ١وح

اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ ٚاٌغٛاة
اٌّؾبػوح

اٌمظخ اٌمظ١وح علا
اٌظبء ٚاٌؼبك
ٔض شؼو ٞؽل٠ش
اٍٍٛة إٌفٟ
ٔض شؼو ٞؽل٠ش
رظ٠ٛجبد ٌغ٠ٛخ
اٍُ اٌفبػً
اٍُ اٌّفؼٛي

اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة
 االِزؾبْاٌّؾبػوح
اٌِٟٛ١
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة
 االِزؾبْاٌّؾبػوح
اٌِٟٛ١
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة
 االِزؾبْاٌّؾبػوح
اٌِٟٛ١
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة
اٌّؾبػوح

اٌمظ١لح اٌزفبػٍ١خ
اٌّفؼٛي فٗ١

 االِزؾبْاٌِٟٛ١

 االِزؾبْاٌِٟٛ١

اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة

ًَٕرج ٔطف انثشَايح األكاديًي
يشاخعح أداء يؤسساخ انتعهيى انعاني ((يشاخعح انثشَايح األكاديًي))
ٔطف انثشَايح األكاديًي
.61

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.62

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.63

اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

اٌجوِغخ

.64

اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

.65

إٌظبَ اٌلهاٍٟ

.66

ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل

فظٍٟ

 .67اٌّؤصواد اٌقبهع١خ
األفوٜ
.68

ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف

.69

أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

 -5اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝأُ٘ ِىٔٛبد اٌؾبٍجخ ٍٛاء وبٔذ ِبك٠خ ا ٚثوِغ١خ.
 -6اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝأٔظّخ اٌزشغ ً١اٌّقزٍفخ ٚأّ٘ٙب أٌٛلٚى ٚاٌلٚى.
 -7اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝثواِظ اي quick Basic
 -8اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝأٍزقلاَ اٌجواِظ ِضً اٌٛهٚك ٚاألوًَ ٚاٌجٛهثٕ٠ٛذ ٚو١ف١خ االٍزفبكح ِٕ.ُٙ

ِ .71قوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
أ1
أ -2
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة–1
ة–2
ة–3
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
-41
-41
-42
-43
ؽوائك اٌزمُ١١
-21
-22
-23
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ

ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

ؽوائك اٌزمُ١١

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ

ِ -13ؼب١٠و اٌمجٛي(ٚػغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ١خ ا ٚاٌّؼٙل)

 -14اُ٘ ِظبكه اٌجؤبِظ

ًَٕرج ٔطف انًمشس
ٔطف انًمشس
تساهممادةالبرمجة.:المام ؽبٌت وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ثىً ِىٔٛبد اٌؾبٍجخ ٚو١ف١خ رٕظ١ت
اٌجواِظ ٚاالٍزفبكح ِٕٙب ٘ ِٓٚنٖ اٌجواِظ ٘ ٟاٌٛهٚك ٚاٌلٚى ٚأٌٛلٚى ٚاالوًَ ٚاٌجٛهثٕ٠ٛذ
ٚاالٚرٛوبك ٚاٍزؼّبي االٔزؤ١ذ ٚؽً اٌجواِظ ٚاٌقٛاهىِ١بد اٌّقزٍفخ.

.84

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.85

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.86

اٍُ  /هِي اٌّموه

اٌجوِغخ

.87

اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ِبعَز١و

.88

أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

اٍجٛػٟ

.89

اٌفظً  /إٌَخ

فظٍٟ

.91

ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 31بػخ ٔظوٍ 31+ٞبػخ ػٍّٟ

.91

ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف

.92

أ٘لاف اٌّموه

-16
-17
-18

تعميم طمبة المرحمه االولى طرق تنصيب البرامج والكتابة والرسومات واساسيات البرمجة .
اػزّبك اٍٍٛة اٌّشبهوخ اٌؼٍّ١خ ٌجٕبء شقظ١خ اٌطبٌت.
رؼٍ ُ١اٌطٍجخ اٍزقلاَ اٌؾبٍجخ ف ٟرَ ًَٙاٌّؼبِالد ٚرطج١ك اٌجواِظ إٌظو٠خ ٚاٌؼٍّ١خ.

0

ِ .93قوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
أ -1اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝأُ٘ ِىٔٛبد اٌؾبٍجخ ٍٛاء وبٔذ ِبك٠خ ا ٚثوِغ١خ.
أ -2اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝأٔظّخ اٌزشغ ً١اٌّقزٍفخ ٚأّ٘ٙب أٌٛلٚى ٚاٌلٚى.
أ -3اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝأٍزقلاَ اٌجواِظ ِضً اٌٛهٚك ٚاألوًَ ٚاٌجٛهثٕ٠ٛذ ٚو١ف١خ االٍزفبكح ِٕ.ُٙ
أ -4اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝثواِظ اي . quick Basic
ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة – 1اٌّٙبهاد اٌفٕ١خ ٚاٌؼٍّ١خ الٔشبء ثواِظ ٚفٛاهىِ١بد ِٚقططبد أَ١بث١خ.
ة -2اٌّٙبهاد اٌفٕ١خ الٍزقلاَ اٌجواِظ ٚرٛظ١فٙب ٌالػّبي اٌؾ١بر١خ.
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 اٌمبء اٌّؾبػواد. اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ. ِؾبػواد ف ٟاٌّقزجو ٌغوع رله٠ت اٌطبٌت ػٍ ٝؽً اٌجواِظ اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟؽوائك اٌزمُ١١
 األفزجبه اٌزؾو٠و.ٞ األفزجبه اٌّفبعئ. األفزجبهاٌشفٞٛط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
ط -4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ

ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -1اٌشوػ ٚاٌزٛػ١ؼ
 -2ؽو٠مخ ػوع إٌّٛمط
ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
-19
ؽو٠مخ اٌزؼٍُ اٌنارٟ
-21

ؽوائك اٌزمُ١١
 -1االفزجبهاد اٌؼٍّ١خ
 -2االفزجبهاد إٌظو٠خ
 -3اٌزمبه٠و ٚاٌلهاٍبد
 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
ِٙ -1بهاد اٌم١بكح
 -3ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
 -4رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد

خ اٌّموه١ٕ ث.94

مخ٠ؽو
ُ١١اٌزم
Computer Units :Definitions and
Functioning

ٚ اٌَّبق أ/ ؽلحٌٛاٍُ ا
عٛػٌّٛا

اٌَبػبد

ٍٝاٌزؼوف ػ

4

-121

4

-121

4

-122
-123
-124
-125
-126
-127
-128
-129
-131
-131
-132

Files Definitions and
Types
MS – Dos

ٍٝاٌزؼوف ػ

Windows

ٍٝاٌزؼوف ػ

4

MS – word

ٍٝاٌزؼوف ػ

4

Ms-Excel

ٍٝاٌزؼوف ػ

4

MS-Power point

ٍٝاٌزؼوف ػ

4

Introduction to AutoCAD

ٍٝاٌزؼوف ػ

Internet
Computer Languages
:Machine Assembly and
high Language
Algorithms :Definitions
and Conversion and
Lopping
Programming

عٛاألٍج

ٍٝاٌزؼوف ػ

ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ

4

-133

4

-134
-135

4

-136

4

-137

4
4
4
4

-138
-139
-141
-141

ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ

 .95اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ
اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ
-12
اٌّواعغ
-13
اٌوئ١َ١خ(اٌّظبكه)
ُ-اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟطٝ
ثٙب(اٌّغالد
اٌؼٍّ١خ،اٌزمبه٠و)..،
ص -اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ،الغ
أزؤذ
 .96فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ

اساسيات الربرلة
.

ٔطف انًمشس
يوفروصفالممررمعرفةباهمخصائصحموقاالنسانف ٟاٌّغزّغ ٔانٕعي تاًْيتٓا


 .97اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ
.98

اٌمَُ اٌؼٍّ / ٟاٌّووي

.99

اٍُ  /هِي اٌّموه

 .111أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء
ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ
ؽمٛق االَٔبْ
اٍجٛػٟ

 .111اٌفظً  /إٌَخ
 .112ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 61بػخ

 .113ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف
 .114أ٘لاف اٌّموه
هتتم ىذه ادلادة بتدريس مادة حقوق االنسان والتعريف ابىم خصائص حقوق االنسان من ادلنظور االسالمي والعرف االجتماعي .
.
ِ .14قوعبد اٌّموه ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ -األ٘لاف اٌّؼوف١خ
أ -1أْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝؽمٛق االَٔبْ ٚٚاعجبرٗ
أ -2اْ ٠زؼوف اٌطبٌت كٚه اٌؾو٠خ ف ٟؽ١بح االَٔبْ.
أ -3اْ ٠زؼوف اٌطٍجخ أُ٘ ؽمٛق االَٔبْ اٌّلٔ١خ ٚاٌَ١بٍ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ .
أ -4اْ ٠ف ُٙاٌطٍجخ ؽمٛق االَٔبْ ف ٟاٌلٍزٛه ٚاٌمٛأٚ ٓ١االٔظّخ .

ة  -األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌّموه.
ة – 1أْ ٠فوق اٌطٍجخ ث ٓ١اٌؾمٛق االِلٔ١خ ٚاٌَ١بٍ١خ ٚاٌؾمٛق االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ .
ة – 2أْ ٠زّوْ اٌطٍجخ ػٍِّ ٝبهٍخ اٌؾو٠بد ك ْٚاٌَّبً ثبالفوٓ٠
ة 4ـ أْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍ ٝاٌلّ٠مواؽ١خ اٌَ١بٍ١خ ٚاٌلّ٠مواؽ١خ االعزّبػ١خ .
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 اٌمبء اٌّؾبػوح ؽو٠مخ اٌّؾبػوح ِشفٛػخ ثبٍزقلاَ اٌَجٛهح . ؽو٠مخ اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ.ؽوائك اٌزمُ١١
 األفزجبه اٌزؾو٠و.ٞ األفزجبه اٌشف.ٞٛ إٌشبؽبد اٌظف١خ ٚاٌالطف١خ .ط -األ٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1أْ رزؼيى اٌضمخ ٌل ٜاٌطٍجخ ثبِٔٛ ُٙاؽٕ ٌُٙ ْٛؽمٛق ٚػٍٚ ُٙ١اعجبد .
ط -2أْ ٠زّىٓ اٌطٍجخ ِٓ ِّبهٍخ ؽو٠بر ُٙثلّ٠مواؽ١خ .
ط -3أْ رزؾَٓ ػاللخ اٌطبٌت ثبٍورٗ ٚاٌّغزّغ .
ط -4أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ ؽو٠خ اٌواٚ ٞاٌزؼج١و ٚاٌّؼزمل .
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 اٌمبء اٌّؾبػواد. اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخؽوائك اٌزمُ١١

ك  -اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ ( اٌّٙبهاد األفو ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظ.) ٟ
ك -1أْ رّٕ ٝلبثٍ١خ اٌطٍجخ ػٍ ٝاٌٛػ ٟثبّ٘١خ ؽمٛق االَٔبْ
ك -2أْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍ ٝأُ٘ ِّ١ياد ؽمٛق االَٔبْ
ك -3أْ ٠زؼوف اٌطٍجخ ػٍ ٝاٌؾو٠خ ٚاٌَّبٚاح ٚاّ٘١زٙب ف ٟاٌّغزّغ .

 .15اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ
1ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ

حقوق االنسان ،رايض عزيز  ،دار الصادق  ،اببل . 2001

2ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ (اٌّظبكه)

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟط ٝثٙب
( اٌّغالد اٌؼٍّ١خ  ،اٌزمبه٠و ) ....،
ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ ،الغ االٔزؤ١ذ
....

 .16فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ

حقوق االنسان والدميقراطية  ،رلموعة من ادلؤلفني  ،دار الفكر  ،بريوت ،
. 2004

 .17ثٕ١خ اٌّموه
األٍجٛع

اٌَبػبد

ِقوعبد اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح  /أ ٚاٌّٛػٛع
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ِؼوفخ ؽمٛق
االَٔبْ ٚاّ٘١زٙب فٟ
اٌّغزّغ
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ِؼوفخ ربه٠ـ ؽمٛق
االَٔبْ
ِؼوفخ اٌؾمٛق اٌزٟ
ؽمٛق االَٔبْ ف ٟاالٍالَ
ِٕؾٙب االٍالَ
ٌالَٔبْ
ِؼوفخ اُ٘ اٌؾمٛق
اٌّلٔ١خ ٚاٌَ١بٍ١خ
اٌؼٙل اٌلٌٍ ٌٟٚؾمٛق اٌّلٔ١خ
اٌز ٟالو٘ب اٌؼٙل
ٚاٌَ١بٍ١خ
اٌلٌٟٚ
اٌّظبكه اٌٛؽٕ١خ ٌؾمٛق
رؾل٠ل أُ٘ اٌّظبكه
االَٔبْ
اٌٛؽٕ١خ ٌٍؾمٛق
ِؼوفخ أُ٘ ِب
كٍزٛه عّٛٙه٠خ اٌؼواق
رؼّٕٗ اٌلٍزٛه
ٌؼبَ 2115
اٌؼوال ِٓ ٟؽمٛق
ِؼوفخ اُ٘
ػّبٔبد ؽمٛق االَٔبْ
اٌؼّبٔبد إٌّّٛؽخ
ٌالَٔبْ
ِؼوفخ اُ٘
ػّبٔبد ؽمٛق االَٔبْ فٟ
اٌؼّبٔبد إٌّّٛؽخ
االٍالَ
ٌالَٔبْ ف ٟاالٍالَ
ِؼوفخ اٌؼّبٔبد
ػّبٔبد ؽمٛق االَٔبْ
إٌّّٛؽخ ٌالَٔبْ
ػٍ ٝاٌظؼ١ل اٌلٌٟٚ
ك١ٌٚب
ِؼوفخ اٌؾمٛق اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌؾمٛق اٌزؼٍ١ّ١خ ٚاٌضمبف١خ
ٚاٌضمبف١خ ٌالَٔبْ
ِؼوفخ ِل ٜفُٙ
ِغّٛػخ اٍئٍخ ٔشبؽ١خ
اٌطٍجخ ٌٍّٛػٛع
ِؼوفخ ؽمٛق اٌطفً
ؽمٛق اٌطفً
ف ٟاٌّغزّغ
ِؼوفخ ؽمٛق اٌٛاٌلٓ٠
ؽمٛق اٌٛاٌلٓ٠
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2

ِؼوفخ اٌّفَٛٙ

ِف َٛٙؽمٛق االَٔبْ
١ِّٚيارٗ
ؽمٛق االَٔبْ ٚرطٛه٘ب
اٌزبه٠قٟ

ِف َٛٙاٌؾو٠خ

ؽو٠مخ اٌزؼٍُ١

ؽو٠مخ اٌزمُ١١

اٌَؤاياٌّؾبػوح
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ ٚاٌغٛاة
 االِزؾبْاٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌّؾبػوح

اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة

اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌّؾبػوح

اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة

اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
اٌَؤاي
اٌّؾبػوح
ٚاٌغٛاة
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ  -االِزؾبْ
اٌِٟٛ١
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2

ِؼوفخ اٌّفَٛٙ
ٚأٛاػٙب
ِؼوفخ اُ٘
االٔزمبكاد
ِؼوفخ أٛاػٙب
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2
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2

.51

2
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ِؼوفخ اٌّف َٛٙفٟ
اٌّغزّغ
ِؼوفخ اٌّف َٛٙفٟ
االٍوح
ِؼوفخ ِفِٙٛٙب فٟ
اٌّغزّغ
ِؼوفخ ِفِٙٛٙب
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2

ِؼوفخ ِفِٙٛٙب
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2

ِؼوفخ اٌّفَٛٙ
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2

ِؼوفخ ِفِٙٛٙب
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2

ِؼوفخ اّ٘١زٙب

.57

2
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2

ِؼوفخ اٌّف َٛٙفٟ
اٌّغزّغ
ِؼوفخ اٌّفَٛٙ
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2

ِؼوفخ ِفِٙٛٙب

.61

2

افزجبه اٌطٍجخ

ِف َٛٙاٌلّ٠مواؽ١خ
اُ٘ االٔزمبكاد اٌّٛعٙخ
ٌٍلّ٠مواؽ١خ
أٛاع اٌلّ٠مواؽ١خ
اٌلّ٠مواؽ١خ ػٍَِ ٝزٜٛ
اٌّغزّغ
اٌلّ٠مواؽ١خ ػٍَِ ٝزٜٛ
االٍوح
ؽو٠خ اٌّؼزمل ٚاٌواٞ
ؽو٠خ اٌظؾبفخ
ؽو٠خ اٌؾ١بح اٌىوّ٠خ
ؽو٠خ اٌٍّى١خ اٌقبطخ
ؽو٠خ اٌزٕمً ٚااللبِخ
ؽو٠خ اٌقظٛط١خ اٌفوك٠خ
اٌَّبٚاح
اٌؾك ف ٟاٌؾو٠خ اٌجلٔ١خ
ٚاالِبْ
ؽك اٌزمبػٟ
ِغّٛػخ اٍئٍخ ٔشبؽ١خ

اٌّؾبػوح
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ
اٌّؾبػوح
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ
اٌّؾبػوح
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ
اٌّؾبػوح
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ
اٌّؾبػوح
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ
اٌّؾبػوح
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ
اٌّؾبػوح
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ
اٌّؾبػوح
اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ

اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة
 االِزؾبْاٌِٟٛ١
اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة
 االِزؾبْاٌِٟٛ١
اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة
 االِزؾبْاٌِٟٛ١
اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة
 االِزؾبْاٌِٟٛ١
اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة
 االِزؾبْاٌِٟٛ١
اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة
 االِزؾبْاٌِٟٛ١
اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة
 االِزؾبْاٌِٟٛ١
اٌَؤاي
ٚاٌغٛاة

ًَٕرج ٔطف انًمشس
ٔطف انًمشس
يٕفش ٔطف انًمشس ْزا إيداصا ً يمتؼيا ً ألْى خظائض انًمشس ٔيخشخاخ انتعهى انًتٕلعح يٍ
انطانة تسميمٓا يثشُْا ً عًا إرا كاٌ لذ زمك االستفادج انمظٕٖ يٍ فشص انتعهى انًتازحٔ .التذ
يٍ انشتؾ تيُٓا ٔتيٍ ٔطف انثشَايح.

 .115اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

 .116اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

ٕ٘لٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

 .117اٍُ  /هِي اٌّموه

اؽظبء ٕ٘لٍٟ

 .118اٌجواِظ اٌز٠ ٟلفً فٙ١ب

ثىبٌٛهًٛ٠

 .119أشىبي اٌؾؼٛه اٌّزبؽخ

اٍجٛػٟ

 .111اٌفظً  /إٌَخ

ٍٕٞٛ

 .111ػلك اٌَبػبد اٌلهاٍ١خ (اٌىٍ)ٟ

ٍ 61بػخ

 .112ربه٠ـ إػلاك ٘نا اٌٛطف
 .113أ٘لاف اٌّموه
-21
-22

رؼٍ ُ١اٌطبٌت و١ف ّ٠ىٓ أشبء علٚي اٌزٛى٠غ اٌزىواهٞ
رؼٍ ُ١اٌطبٌت اٍٍٛة ِبِ٘ ٟمب ٌ١٠اٌزشزذ ِٚمبِٛ ٌ١٠لغ اٌزّووي ٚاالؽزّبي

ِ .114قوعبد اٌزؼٍُ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
أ -1اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝو١ف١خ أشبء علٚي اٌزٛى٠غ اٌزىواه.ٞ
أ -2اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍِ ٝمبِٛ ٌ١٠لغ اٌزّووي.
أ -3اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍِ ٝمب ٌ١٠اٌزغ١١و ا ٚاٌزشزذ
أ -4اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٔ ٝظو٠خ االؽزّبي ِٚقطؾ فٓ ٚاٌزجبكٚ ً٠اٌزٛاف١ك.
أ -5اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزٛى٠غ االؽزّبٌٚ ٟاٌّزؼّٓ رٛى٠غ م ٚاٌؾلٚ ٓ٠رٛى٠غ ثٛاٍ.ْٛ

أ -6اْ ٠زؼوف اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزٛى٠غ اٌطج١ؼ.ٟ

ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ

ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -1اٌمبء اٌّؾبػواد.
-2اٌؾٛاه ٚإٌّبلشخ.
-3ػًّ ِغبِ١غ ِٓ اٌطٍجخ ؽً َِبئً ِقزٍفخ.
ؽوائك اٌزمُ١١
األفزجبه اٌزؾو٠و.ٞ
-24
 -2األفزجبه اٌّفبعئ.
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ط -1اٌّالؽظخ ٚاالكهان
ط -2اٌزؾٍٚ ً١اٌزفَ١و
ط -3االٍزٕزبط ٚاٌزمُ١١
ط -4االػلاك ٚاٌزمُ٠ٛ

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
ِٙ -1بهاد اٌم١بكح
 -3ارجبع اٍٍٛة اٌمبء ِؾبػوح افز١به٠خ ِٓ لجً اٌطبٌت
 -4رط٠ٛو لبثٍ١خ هثؾ اٌّٛاػ١غ ٚاالٍزٕزبعبد

خ اٌّموه١ٕث

مخ٠ؽو
ُ١١اٌزم

مخ٠ؽو
ُ١ٍاٌزؼ

عٛػٌّٛ اٚ اٌَّبق أ/ ؽلحٌٛاٍُ ا

ٍُِقوعبد اٌزؼ
ثخٍٛاٌّط

Introduction
Statical expression and definition of
information
Statical distribution
Frequency distribution
Graph charts for distribution
( histogram, polygon, and arches)
Measurements of central tendency
Geometrical and harmonic
mean
Medium

ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ

Mode, half of range
comparison of central tendency
Measure of variation and desperation, range,
mean of deviation, variance
Coefficient of variation and measurement
of skewness
Measurement of kurtosis
Probability theory principles
Intersection and union in probability theory
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ع اٌَبػبدٛاألٍج
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2 -151
2 -151
2
-152

ٍٝاٌزؼوف ػ

2

ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ

2 -154
2 -155
2 -156

-149

-153

خ اٌّموه١ٕث

مخ٠ؽو
ُ١١اٌزم

ُ١ٍمخ اٌزؼ٠ؽو

عٛػٌّٛ اٚ اٌَّبق أ/ ؽلحٌٛاٍُ ا

Intersection and union in probability
theory
Conditional probability and its
application
Independent and mutually exclusive
events
Permutations and combinations

ٍُِقوعبد اٌزؼ
ثخٍٛاٌّط

Continuous probability distribution and
normal distribution

ع اٌَبػبدٛاألٍج

ٍٝاٌزؼوف ػ

2
-157

ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ

2 -158
2 -159
2
-161

ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ

2 -161
2 -162
2
-163

ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ

2 -164
2 -165
2 -166
2
-167

ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ
ٍٝاٌزؼوف ػ

2
2
2
2

Sum and multiple rule

Sampling rule for mathematic mean
Discontinuous probability and
distribution and binominal distribution
Polynomial and Poison’s distribution

.116

-168
-169
-171
-171

خ١خ اٌزؾز١ٕ اٌج.117
. ٔؼّخ ؽّل ػّبهح، ٌٍّؤٌف.خ١ٍٕلٌٙمبرٗ ا١رطجٚ  االؽظبء-1
2-Statistical methods for engineering and scientists,
3-Bajpai A. C. Calus I. M. Mathematical methods
in statistics , Freedam D. Lane.

اٌىزت اٌّموهح
-14
ثخٍٛاٌّط
اٌّواعغ
-15
)خ(اٌّظبكه١َ١اٌوئ
ٟاٌّواعغ اٌزٚ  اٌىزت-ع
ب(اٌّغالدٙ ثٝطٛ٠
)..،و٠اٌزمبه،خ١ٍّاٌؼ
 اٌّواعغ-ؽ
الغ أزؤذِٛ،خ١ٔٚاالٌىزو

ًَٕرج ٔطف انثشَايح األكاديًي
يشاخعح أداء يؤسساخ انتعهيى انعاني ((يشاخعح انثشَايح األكاديًي))
ٔطف انثشَايح األكاديًي
.71

اٌّؤٍَخ اٌزؼٍ١ّ١خ

عبِؼخ اٌمبٍُ اٌقؼواء

.72

اٌمَُ اٌغبِؼ / ٟاٌّووي

وٍ١خ َٕ٘خ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ /لَُ ٕ٘لٍخ اكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

.73

اٍُ اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

ٚطف اٌجؤبِظ االوبكٌّ ّٟ٠بكح ٕ٘لٍخ اٌّ١بٖ

.74

اٍُ اٌشٙبكح إٌٙبئ١خ

ثىٍٛهًٛ٠

.75

إٌظبَ اٌلهاٍٟ

ٍٕٞٛ

.76

ثؤبِظ االػزّبك اٌّؼزّل

ػّبْ اٌغٛكح

 .77اٌّؤصواد اٌقبهع١خ
األفوٜ
.78

ربه٠ـ إػلاك اٌٛطف

.79

أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبكّٟ٠

اٌمجٛي اٌّوويٌٍ ٞطٍجخ

 -9اٌزؼوف ػٍِ ٝملِخ فٕ٘ ٟلٍخ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ف ٟاٌؼواق
-11

اٌزؼوف ػٍ ٝأٛاع ٚوّ١خ ِظبكه اٌّ١بٖ ف ٟاٌؼواق ٚاِبوٓ رٛفو٘ب

-11

ف ُٙاٌّشبوً اٌز ٟرٛاعٙٙب اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ف ٟاٌؼواق

-12

كهاٍخ و١ف١خ اٌَ١طوٖ ٚاكاهح ٘نٖ اٌّٛاهك

-13

اوزَبة ِٙبهاد ؽَبة ؽغ َٛاٌّ١بٖ ٚو١ف١خ االٍزفبكح ِٕٙب

ِ .81قوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ٚؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١

أ-اال٘لاف اٌّؼوف١خ
أ 1اْ ٠نوو اٌطبٌت اُ٘ ِظبكه اٌّ١بٖ ف ٟاٌؼواق
أ -2اْ ٠ف ُٙاٌطبٌت و١ف١خ اٍزضّبه اٌّ١بٖ ف ٟاٌطج١ؼخ
أ-3اْ ٠ى ْٛاٌطبٌت لبكها ػٍ ٟؽَبة ؽغ َٛاٌّ١بٖ ثىبفخ اشىبٌٙب
أ -4اْ ٠ف ُٙاٌطبٌت ِشبوً اٌّ١بٖ ٚو١ف١خ ا٠غبك اٌؾٍٛي ٌٙب

ة –اال٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
ة  – 1اْ َ٠زقلَ اٌطبٌت االعٙيح اٌؼٍّ١خ اٌزبثؼخ ٌٙنا اٌجؤبِظ ثشىً ٍٍُ١
ة  – 2اْ ٠ؾَت اٌطبٌت ؽغ َٛاٌّ١بٖ ثشىً كل١ك
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -1ؽو٠مخ اٌؼوع اٌٛاػؼ
 -2ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
 -3ؽو٠مخ ؽً اٌَّبئً
 -4ؽو٠مخ إٌمبُ
 -5ؽو٠مخ اٌزؼٍ ُ١اٌّجوِظ
ؽوائك اٌزمُ١١
 -1االِزؾبٔبد اٌ١ِٛ١خ
 -2اٌّشبهوخ ٚإٌّبلشخ
 -3االِزؾبٔبد اٌفظٍ١خ ٚإٌٙبئ١خ
ط-اال٘لاف اٌٛعلأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
 -1اٌَّبػلح ث ٓ١اٌطالة ف ٟػًّ اٌجؾٛس ٚاٌزمبه٠و اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ
 -2اػزّبك اٍٍٛة إٌّبلشخ ث ٓ١اٌطالة ؽٛي ِٛاػ١غ اٌجؤبِظ اٌّنوٛه.
 -3رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ اٌزط٠ٛو اٌنار ٟاٌَّزّو ؽز ٝثؼل اٌزقوط
ؽوائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 -1ؽو٠مخ اٌؼوع اٌٛاػؼ
 -2ؽو٠مخ اٌّؾبػوح
 -3ؽو٠مخ ؽً اٌَّبئً
 -4ؽو٠مخ إٌمبُ
 -5ؽو٠مخ اٌزؼٍ ُ١اٌّجوِظ
ؽوائك اٌزمُ١١
 -1االفزجبهاد اٌ١ِٛ١خ
 -2اٌّشبهوخ ٚإٌّبلشخ
 -3االفزجبهاد اٌفظٍ١خ ٚإٌٙبئ١خ

 -12اٌزقط١ؾ ٌٍزطٛه اٌشقظٟ
 -1رّٕ١خ اٌملهاد ٌل ٜاٌطٍجخ ف ٟاٌجؾش ٚاٌزمظ ِٓ ٟفالي اٌؾش ػٍ ٝى٠بهح اٌّىزجبد أٍجٛػ١ب ً
ٌالؽالع ػٍ ٝاٌّظبكه ٚاٌىزت ٚاٌّغالد وّظله ٌٍّؼٍِٛبد ،فؼال ػٓ ِزبثؼخ ِب رٕشوٖ اٌّٛالغ
االٌىزو١ٔٚخ ِٓ ِظبكه ٚكهاٍبد ؽل٠ضخ فِ ٟغبي رىٌٕٛٛع١ب اٌقوٍبٔخ اٌّطٛهح.
 -2اٌَّبّ٘خ ف ٟثٕبء شقظ١خ اٌطبٌت ثشىً َ٠بػلٖ ػٍ ٝاكاء كٚهٖ ف ٟؽ١برٗ اٌؼٍّ١خ ٚو١ف١خ رطج١ك
االفىبه ٚاٌّٙواد اٌز ٟاوزَجٙب فالي كهاٍزٗ ٌ١ى ْٛػٕظوا فبػال ف ٟاٌّغزّغ.
ِ -13ؼب١٠و اٌمجٛي(ٚػغ االٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ١خ ا ٚاٌّؼٙل)
 اػزّبك شوٚؽ اٌمجٛي اٌّوويٌٍ ٞطالة
 اِزالن اٌّزملَ شٙبكح اإلػلاك٠خ اٌفوع اٌؼٍّ ٟثفوػ ٗ١اٌزطج١مٚ ٟاالؽ١بئٟ
 اٌطبلخ االٍز١ؼبث١خ ٌٍمَُ اٌؼٍّ. ٟ
 -14اُ٘ ِظبكه اٌجؤبِظ

1 Water Supply Engineering, By Dr. B.C. Punmia, Ashok Kr. Jain,
Arun Kr. Jain
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األٍجٛع

اٌَبػب
د

-172

2

-173

2

-174

2

-175

2

-176

2

-177

2

-178

2

-179

2

-181

2

-181

2

-182

2

-183

2

-184

2

-185

2

-186

2

ِقوعبد اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ
اٌّ١بٖ
اٌّ١بٖ

ؽو٠مخ
اٌزؼٍُ١
ٔظوٞ

اٍُ اٌٛؽلح  /اٌَّبق أٚ
اٌّٛػٛع
ِلفً ٌؼٍُ اٌّ١بٖ ،اٌّٛاىٔخ
اٌّبئ١خ
ِظبكه اٌّ١بٖ ،اٌّ١بٖ اٌَطؾ١خ ٔظوٞ

اٌّ١بٖ

اٌّ١بٖ اٌغٛف١خ

ٔظوٞ

اٌّ١بٖ

اٌزٛى٠غ اٌؼبٌّ١ٌٍّ ٟبٖ

ٔظوٞ

إكاهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ فٟ
اٌظوٚف اٌّلٔ١خ
اٍزضّبه اٌّ١بٖ

ٔظوٞ

إكاهح اٌّٛاهك
اٌّبئ١خ
إكاهح اٌّٛاهك
اٌّبئ١خ
ِظبكه اٌّ١بٖ فٟ
اٌؼواق
ِظبكه اٌّ١بٖ فٟ
اٌؼواق
ِظبكه اٌّ١بٖ فٟ
اٌؼواق
اٌزلفك

ِظبكه اٌّ١بٖ ف ٟاٌؼواق:
اٌّ١بٖ اٌَطؾ١خ
ِظبكه اٌّ١بٖ ف ٟاٌؼواق:
اٌّ١بٖ اٌغٛف١خ
ِظبكه اٌّ١بٖ ف ٟاٌؼواق:
اٌزىٕ٠ٛبد اٌقبىٔخ
اٌزلفكٚ :ؽلارٗ ،ؽوق ل١بٍٗ.

ٔظوٞ

اٌغفبف

اٌغفبف

ٔظوٞ

اٌف١ؼبٔبد

اٌف١ؼبٔبد

ٔظوٞ

اٌزظؾو

اٌزظؾو

ٔظوٞ

اٌزظؾو

اٌزظؾو

ٔظوٞ

اِزؾبْ اٌفظً االٚي

ٔظوٞ
ٔظوٞ
ٔظوٞ
ٔظوٞ

ؽو٠مخ اٌزمُ١١
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
ِزؾبْ
ِفبعٟء
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
ِزؾبْ
ِفبعٟء
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اِزؾبْ شبًِ
اٌفظً االٚي

.119

9

األٍجٛع

اٌَبػبد

ِقوعبد اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

-187

2

رٍٛس اٌّ١بٖ

تلوث ادلياه

-188

2

رٍٛس اٌّ١بٖ

مشاكل تلوث ادلياه يف العراق

-189

2

اٌقيأبد

اخلزاانت

-191

2

اٌقيأبد

مشاريع اخلزن يف العراق

-191

2

-192

2

-193

2

-194

2

-195

2

-196

2

-197

2

-198

2

-199

2

-211

2

-211

2

اٌَلٚك

السدود
مقدمة يف اإلدارة ادلستدامة

ِملِخ ف ٟاإلكاهح
اٌَّزلاِخ
اٌّظبكه اٌجلٍ٠خ

ادلصادر البديلة

اٌّظبكه اٌجلٍ٠خ

طرق ادلعاجلة احلديثة دلصادر ادلياه

 .121اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ
-16

اٍُ اٌٛؽلح  /اٌَّبق أٚ
اٌّٛػٛع

اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ

ؽو٠مخ
اٌزؼٍُ١
ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ

ؽو٠مخ اٌزمُ١١
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اِزؾبْ
ِفبعٟء
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
ِزؾبْ
ِفبعٟء

اٌوٞ

الري :تعريف الري ،أنواع الري،
طرق الري

ٔظوٞ
ػٍّٟ

اٌوٞ

الري :عالقة ادلاء ابلرتبة

ٔظوٞ
ػٍّٟ

اٌوٞ

الري :االحتياج واالستهالك ادلائي ٔظوٞ
ػٍّٟ
للنبات

اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ

اٌوٞ

الري :مشاريع الري يف العراق

اٌوٞ

الري :مشاريع الري يف العراق

اٌوٞ

البزل :تعريف البزل ،فوائد البزل

ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ
ٔظوٞ
ػٍّٟ

اٌوٞ

البزل :تعريف البزل ،فوائد البزل

اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اٍئٍخ ػبِخ
ِٕبلشخ
اِزؾبْ شبًِ
ٌفؾٛطبد
اٌفظً اٌضبٟٔ

ٔظوٞ
ػٍّٟ

اٌّواعغ
-17
اٌوئ١َ١خ(اٌّظبكه)
ظ -اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٛ٠ ٟطٝ
ثٙب(اٌّغالد
اٌؼٍّ١خ،اٌزمبه٠و)..،
ع -اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخِٛ،الغ
أزؤذ

تنمية ادلوارد ادلائية يف الوطن العريب :حتدايت مستقبلية
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
 اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ اٌوطٕ١خ .ِٛ -الغ اٌّىزجبد ف ٟثؼغ اٌغبِؼبد اٌؼبٌّ١خ.

 .121فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ
 .aاػبفخ ِفوكاد كهاٍ١خ عل٠لح رزالئُ ِغ اٌزطٛهاد اٌزِ ٟود ثٙب ٕ٘لٍخ اٌّ١بٖ ػٍِ ٝو اٌؼظٛه
 .bاػزّبك اٌزمٕ١بد اٌؾل٠ضخ ف ٟاٌفؾٛطبد اٌؼٍّ١خ اٌقبطخ ثبٌجؤبِظ.

