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  وصف البرنامج األكاديمي        

  
مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة   جازاً اي هذايوفر وصف البرنامج األكاديمي 

ويصاحبه   المتاحة.كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص  اذمن الطالب تحقيقها مبرهناً عما إ
 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

  

 الديوانية  -المعهد التقني  ية المؤسسة التعليم  .1

 ميكانيكية التقنيات ال / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

ABET 

 دبلوم تقني  اسم الشهادة النهائية  .4

   دراسي:لا النظام .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

  ABET المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 عدم استيعاب سوق العمل للخريجين  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

   تاريخ إعداد الوصف  .8

 كاديمي أهداف البرنامج األ .9

قني في المعامل  التمل يهدف إلى تخريج مالكات تقنية قادرة على القيام بالمهام الميكانيكية التي يتطلبها الع
 صانع. والم

 والمكائن. القدرة على تحديد األعطال التي تحدث في األجهزة 
 المطلوبة. تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والطارئة مما يؤمن استمرار اإلنتاج بالنوعية والكمية 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجت المخرجا  .10

  رفية معف الاالهدا  -أ
 القدرة على العمل في مجال التصنيع واإلنتاج.     .1
  دراسة أسس تقنية الكهرباء والمحركات الكهربائية المختلفة.  .2
  معرفة الطالب باألجزاء الميكانيكية في نظام الماكنة.  .3
 التصنيع واإلنتاج. جال في ملعمل على االقدرة  .4
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  برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 
  ة الجسدية والنفسية على أداء العمل.درلقا له .1
  . بروح الفريق العملواآلخرين  لدية حب لمساعدة  .2
إكساب الطالب المهارة اليدوية الالزمة لتنفيذ عمليات التشغيل والتصنيع باستخدام مختلف العدد  .3

 لقياس. وأدوات ا  اليدوية
 لعمل الحسابات والتصاميم النظرية بصورة صحيحة. لمهارات والقدرات تنمية ا .4

 طرائق التعليم والتعلم       

  . ) مثالً DATA SHOWضرات (حديثة في عرض المحاية الالعلممحاضرة نظرية واستخدام الطرق  .1
  محاضرات داخل المختبرات العملية. .2
  ت. والمختبرا  تدريب عملي في الورش .3

 
 طرائق التقييم       

  امتحان نظري في األوراق.  .1
  ). (تجارب امتحان عملي في المختبرات  .2
  أسئلة شفهية. .3
  .الطالب ن قبل واإلجابة عليها م    Data showعرض نماذج في الـ  .4

 
  والقيمية. الوجدانية  األهداف -ج

  عدة مهارات لدى الطالب منها:وتتحقق من خالل تنمية  
   التكنولوجية.ضوعي للحاالت التي تستوجب استخدام مبادئ حليل الموفكير والت مهارات استخدام الت .1
    منها.مهارات االطالع على الموضوعات ذات الصلة بالمادة وكيفية االستفادة  .2
احترام  مهارات في تطوير قدرات الطالب وزرع القيم والمبادئ لدى الطالب من خالل التأكيد على  .3

  عامة والخاصة.كات الالممتلظ فحوروح المواطنة وعامل الوقت 
  مهارات االبداع والتفكير خارج الصندوق.  .4

 
 طرائق التعليم والتعلم      

  مباشرة. أسئلة  
  .توزيع الطلبة على مجاميع لمناقشة موضوع معين  
  طريق تمثيل المحاضرة عملياً من   عن(العملي نقل واقع المحاضرة من الجانب النظري الى الجانب

  قبل الطلبة).
 

 قييم  ق التطرائ   

 مباشرة. جابة على أسئلة إلا  
 .منح درجات لتبادل األدوار  
  تقسيم الطلبة الى مجاميع والمجموعة التي تجيب على األسئلة المطروحة ً وتحريرياً) تمنح   (شفهيا

  أعلى.درجات تقييم 
  يتم سحبة عشوائيا. وضع مجموعة أسئلة ويقوم الطالب باإلجابة على أي سؤال  
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  . الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهارات المنقولة يلية التأهو عامةالالمهارات -د 

  مهارته العالية في أداء العمل المطلوب.  .1
  األخطاء. قدرته العالية على التعاون وتصحيح  .2
  قابليته على تطوير أي مهارة يتطلبها العمل الموجود فيه.  .3
 . رها)وغي ربائيةالكه (ميكانيكية , نيةالفخرائط إكسابه المهارة في قراءة ال .4

 طرائق التعليم والتعلم          

 ،التدريب الصيفي.  المنهجي،التدريب  المختبر، الورشة، المحاضرة  
  .التحاقه المستمر بدورات التعليم المستمر لتطوير خبراته ومهاراته  
  يدة في عمل جديد.هارات جد ويكتسب م يكون عملة روتيني  لكيالتغيير مكان العمل بين فترة وأخرى  

 
 يم  رائق التقي ط         

 وتسجيل االنحرافات الموجودة ومحاولة تصحيحها. مراقبته أثناء عمله لفترة من الزمن  
   توزيع استمارات تحتوي على مجموعة من األسئلة على األشخاص الذين يتعامل معهم الشخص المعني

مالئ  ذه االستمارات (وبدون ذكر اسمثم تجمع ههم لعمله  تخص األخير وتقييم عمله حسب نظرت
  االستمارة) وتوضع درجة تقييم له.

  ميدانية مفاجأة الى موقع العمل. زيارات  
  االمتحانات النهائية.  اليومي،التقييم  الفصلية،االمتحانات  التحريرية،االختبارات  ة،الشفهياالختبارات 

 
 

 بنية البرنامج   .11

المرحلة 
  الدراسية

قرر أو رمز الم
  المساق

 اسم المقرر أو المساق 
 الساعات المعتمدة           

  عملي      نظري      

  اإلنتاج  
 األولى  المرحلة

METP122 2 2 1ع  عمليات تصني 

 METP124  2 خواص مواد  

 TIDE113  6  1المعامل 

 METP120  2 2 ميكانيك 
 TIDE110  2 الرياضيات  
 TIDE114 4 2 1وب حاس ال مبادئ 
 TIDE112 3  الرسم الهندسي 
 METP128  2 1 تكنولوجيا الكهرباء 
 ATU100 2 والديموقراطية حقوق االنسان  
 ATU101  2 اللغة االنجليزية  
 ATU104  2 اللغة العربية  
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 ATU105  1 1 الرياضة 
 METP129  2 مقاومة مواد  
 METP130 2 دن اتآكل المع  
  1 ة اخالقيات المهن  

ة رحلالم
 الدراسية 

رمز المقرر أو 
 المساق

 م المقرر أو المساق سا
 

 الساعات المعتمدة           
  عملي    نظري      

  اإلنتاج
 انية المرحلة الث

  3 تقنية أجزاء المكائن  

 2 2 عمليات تصنيع   
 2 2 المعادن  
  2 اإلدارة والسالمة المهنية   
 2 2 تطبيقات الحاسوب   
 8  ملالمعا  
 2  المشروع   
  1 ية اللغة االنكليز  
     

المرحلة 
 الدراسية 

رمز المقرر أو 
 المساق

 اسم المقرر أو المساق 
 

 لمعتمدة الساعات ا          
  عملي    نظري      

التشغيل والصيانة 
 2 2 1 االنتاجعمليات  METO122 المرحلة األولى 

 METO124 ئع ميكانيك الموا   
 METO120 الميكانيك   
 TIDE110  الرياضيات   
 TIDE114  تطبيقات الحاسوب   
 TIDE113 المعامل   
 ATU100  2 حقوق االنسان  
 ATU101 2 نجليزية اللغة اال  
 ATU104  2 اللغة العربية  
 ATU105  1 1 الرياضة 
 METP129  2 مقاومة مواد  
 METP130 2 دن اتآكل المع  
  1 هنة ات المقياخال  

المرحلة 
 الدراسية 

رمز المقرر أو 
 المساق

 اسم المقرر أو المساق 
  

 لمعتمدة الساعات ا          
  عملي    نظري      

التشغيل والصيانة 
  3  تقنية أجزاء المكائن   لمرحلة الثانيةا

 2 2  منظومات نقل القدرة  
 2 2  السيطرة والتحكم   
  2  المهنية اإلدارة والسالمة   
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 2 2  تطبيقات الحاسوب   
 6   الصيانة والتشغيل   
 2 1  الكهرباء  تكنولوجيا  
  1  زية اللغة االنكلي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

ين  وتشجيع التنافس العلمي والمعرفي ب المعهد الدراسة في مراحل في  الدرجات تشجيع الطلبة على تحقيق اعلى 
كليات الهندسة الميكانيكية ية من اكمال دراستهم في بغية تحقيق احالمهم المستقبل االوائل % 10الطلبة ال سيما  

  مستقبالً. العليا  والدراسات 
 

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

طبيقي) +  والت  (اإلحيائيالفرع العلمي  (اإلعداديةللوزارة (المجموع الذي تحدده الوزارة)  القبول المركزي
  اعداديات الصناعة) 

 
 لمعلومات عن البرنامج اأهم مصادر  .14

 كتب المنهجيةال . 
  التي يصدرها القسم.  والكراسات المنشورات  
  د.الموقع االلكتروني للمعه –اللجان التوعية   –الموقع 
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  مخطط مهارات المنهج

 لبرنامج الخاضعة للتقييممن ادية الفر لتعلميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
  أساسي

 أم اختياري
 ة  يالمعرف األهداف 

  يةاراتهالماألهداف 
  امج برنالخاصة بال

األهداف الوجدانية  
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
 خرىات األلمهارا (المنقولة

تعلقة بقابلية التوظيف الم
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

ج 
نتا

اإل
–  

لى
ألو

ة ا
حل

مر
ال

 

METP122 اجباري 1ع  عمليات تصني                 

METP124  اجباري خواص مواد                 

TIDE113  اجباري 1المعامل                 

METP120  اجباري ميكانيك                 

TIDE110  اجباري الرياضيات                 

TIDE114 اجباري 1الحاسوب  مبادئ                 

TIDE112 اجباري الرسم الهندسي                 

METP128  اختياري تكنولوجيا الكهرباء                 

ATU100 اجباري اطيةيموقروالد  نسانق اال حقو                 

ATU101  اجباري اللغة االنجليزية                 

ATU104  اختياري اللغة العربية                 

ATU105  اختياري الرياضة                 

METP129  اختياري مقاومة مواد                 

METP130 يارياخت دن اتآكل المع                 

                 اختياري اخالقيات المهنة  
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  مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
  يأساس

 ختياريا أم
 ة  يالمعرف األهداف 

  يةاراتهالماألهداف 
  امج برنالخاصة بال

األهداف الوجدانية  
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

ج 
نتا

اإل
ال  –

حل
مر

ة  
ا

ية 
ثان

ل
 

                 اجباري  تقنية أجزاء المكائن  

                 اجباري  عمليات تصنيع  

                 اجباري  المعادن 

                 اجباري  مة المهنية اإلدارة والسال 

                 اجباري  تطبيقات الحاسوب  

                 اجباري  المعامل 

                 اجباري  المشروع  

                 اختياري  اللغة االنكليزية  
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  مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  
 المستوى

 رراسم المق مقرررمز ال
  أساسي

 أم اختياري
 ة  يالمعرف األهداف 

  يةاراتهالماألهداف 
  امج برنالخاصة بال

األهداف الوجدانية  
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

شغ
الت

وا
ل 

ي
نة

صيا
ل

– 
لى 

ألو
ة ا

حل
مر

ال
 

METO122  اجباري  1 االنتاجعمليات                 

METO124  اجباري  ميكانيك الموائع                 

METO120 اجباري  الميكانيك                 

TIDE110  اجباري  الرياضيات                 

TIDE114 اجباري  لحاسوب تطبيقات ا                 

TIDE113 اجباري  المعامل                 

ATU100  اجباري  حقوق االنسان                 

ATU101 اختياري  نجليزية اللغة اال                 

ATU104  اجباري  اللغة العربية                 

ATU105  اجباري  الرياضة                 

METP129 اجباري  د مقاومة موا                 

METP130 اختياري  دن اتآكل المع                 

                 اختياري  اخالقيات المهنة  

  مخطط مهارات المنهج



9 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 برنامجلم المطلوبة من المخرجات التع 

سنة /  لا
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
  أساسي

 أم اختياري
 ة  يالمعرف األهداف 

  يةاراتهالماألهداف 
  امج برنالخاصة بال

األهداف الوجدانية  
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

ة  
يان

ص
وال

ل 
غي

ش
الت

ة 
حل

مر
ال

ية
ثان

ال
 

                 اجباري  تقنية أجزاء المكائن  

                 اجباري  منظومات نقل القدرة 

                 اجباري  السيطرة والتحكم  

                 اجباري  اإلدارة والسالمة المهنية  

                 اجباري  لحاسوب تطبيقات ا 

                 اجباري  الصيانة والتشغيل  

                 اجباري  الكهرباء  تكنولوجيا 

                 اجباري  زية اللغة االنكلي 
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  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

  

 الديوانية  -المعهد التقني المؤسسة التعليمية  .1

    التقنيات الميكانيكية / المركز القسم العلمي  .2

 عمليات تصنيع  مقرر رمز ال/  اسم .3

  أشكال الحضور المتاحة  .4

 األولى  الفصل / السنة  .5

 4 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج لإلسهام في اإلعمال التالية: تخريج كادر وسطي 
 التشغيل.  إلى عناصرالقدرة على تحليل العمليات  -1
 .اإلنتاجيةبين الوحدات  التكنولوجيالمسار  أعداد  -2
 التشغيل بكل وحدة وبكل ماكنة وحساب وقت التشغيل وبرامج التحميل للوحدات. وأوامربطاقات  أعداد  -3
 الجودة. وضبطد عناصر السيطرة  تحدي -4
 أجراء حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل. -5

قها  تعلم المتوقعة من الطالب تحقيمخرجات الالمقرر و يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 يم والتقي والتعلم   وطرائق التعليم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
  التعرف على عمليات أنتاج المعادن وأنواعها .  - 1
  التعرف على تشكيل المعادن ونظرية التشكيل.-2
 التعرف على طرق تصنيع المعادن. -3

   

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 . واإلنتاجالقدرة على العمل في مجاالت التصنيع  - 1
     لى المجموعة لغرض انجاز العمل.ل علعمعلى ا القدرة - 2

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات نظرياً.  ألقاء - 1
 .  األفالمعرض  - 2
  المناقشة. - 3
  
  
 

 طرائق التقييم       

 .اختبار شفوي - 1
  اختبار تحريري.  - 2
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 العصف الذهني. - 1
   .إيضاحوسائل  - 2

 م  يم والتعلطرائق التعل    

 أسئلة فكرية.  - 1
  رسم  - 2
  
 
 طرائق التقييم     

 اختبار شفوي. - 1
  اختبار تحريري  - 2
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  وظيف والتطور الشخصي ). المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية الت التأهيلية العامة و المهارات  -د 
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 بنية المقرر  .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات  

التعلم  
 المطلوبة 

ة  يقطر لموضوع اسم الوحدة / أو ا
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

تعريف القياس ووحدات القياس ، الخطأ وأسبابه ، طرق قياس األبعاد الرئيسية أجهزة  1أ  2 االول 
 1 2+1  القياس البسيطة الناقلة .

 1 2+1  قدمات القياس ( الفرنيات ) أجزائها استخداماتها ، أنواعها . 2أ  2 اني الث

 1 2+1  اعها ، استخداماتها ، أجزائها ، فكرة عمل الميكرومتر .ونترات ، أالميكروم 1د  2 الثالث 

 1 2+1  قوالب القياس واستخداماتها ، أنواعها ، طريقة استعمالها . 2ج 2 الرابع 

 1 2+1  س الزوايا وأشكال الجانبية أدوات قياس الزوايا ن قدود القياس ( الضبعات ) أنواعها.قيا 3أ 2 الخامس 

ناصر اللولب ، األقطار الخارجية والداخلية وقياس الخطوة وقطر قياس عطريقة  4أ 2 السادس 
 1 2+1  الخطوة ، أجهزة المقارنة الميكانيكي االلكتروني .

طرق القياس الحديثة ( أجهزة القياس بالتردد الصوتي ،  الجهاز الضوئي ، بعض 2ب 2 السابع 
 1 2+1  الضوئية الرقمية ) .

 الثامن 
2 

 1ج
التطوير الصناعي  ، عملية الشنكرة ، األدوات المستخدمة في  ورهادة ودالبرا

والعمليات التي تتضمنها عملية البرد ، المبارد المستعملة ومواصفاتها ، المكائن 
  المشغوالت عليها ، استعماالت المبارد ، طريقة تنظيف المبارد . وأنواعها وطرق ربط 

1+2 1 

 التاسع 
2 

 2د
وافرها في عملية النشر ، سالح المنشار ، التاجين لواجب تالشروط ا القطع بالمنشار ، 

وأنواعها ، االجنات ، طريقة سنها وصيانتها ، أنواع رؤوس المطارق اليدوية وطريقة 
  تثبيتها .

1+2 1 

الثقب والبرغلة وانواع المثاقب ، أنواع البرايم ، أنواع الرايمرات ، كيفية أجراء عملية  2أ 2 اشر الع
 1 2+1  لة .قب والبرغالث

النماذج ، أنواعها ، األخشاب المستعملة في صناعتها ، الشروط الواجب توفرها في  1ب 2 الحادي عشر 
 1 2+1  النموذج .

ة المستخدمة في صناعة النموذج وقوالب االكوار وطريقة تصميم األدوات واألجهز 2ج 2 الثاني عشر 
 1 2+1  نموذج بسيط .

يخية ، الطرق ، الرئيسية للسباكة ( سباكة الصبات  السباكة الرملية ، ذة تارة ، نبباكالس 3أ 2 الثالث عشر 
 1 2+1  السباكة بالقوالب المعدنية ، طرق أخرى للسباكة ) مزايا عملية السباكة . 

السباكة الرملية ، رمال السباكة مواصفاتها ، مكوناتها ، رمل السباكة واألجهزة  3د 2 رابع عشر ال
 1 2+1  مل السباكة . فات على رمة واإلضاالمستخد

المقالبة واألدوات المستخدمة في تجهيز القوالب الرملية ، عملية مقالبة نموذج بسيط  2ب 2 الخامس عشر 
 1 2+1  ــــة والقوالب المستميثة المستخدمة واخر مقعد ، القوالب الطفيل

 السادس عشر 
2 

 1ج
(   اليه ، مراحل عملها د المضافةطة والموااللباب ، أنواعها ، رمل اللباب ونسب خل

خلط الرمل وتجهيزه ،عمل الكور ، تجفيفه ) فائدة عملية التجفيف األفران او طرق 
  تجفيف الكور ومعداتها . 

1+2 1 

 1 2+1  السباكة بالقوالب المعدنية ، أنواعها ، السباكة بالطرد المركزي ، وأنواعها . 4د 2 السابع عشر 

 1 2+1  مع المفقود ، السباكة المستمرة ، السباكة القشرية .ة بالشالسباك 2أ 2 الثامن عشر 

ريقة صهر المعادن وأسسها ، أنواع أفران الصهر ، فرن الدست ، األبعاد الرئيسية وط 1ب 2 التاسع عشر 
 1 2+1  التشغيل ، فرن البوادق ، فرن القوس الكهربائي ، الفرن العاكس ، الفرن الدوار . 

سبوكات ، معداتها وأسسها ، تنظيف المسبوكات ، عيوب المسبوكات ، فحص المصب  2ج 2 العشرون 
 1 2+1  المسبوكات . 

الحادي  
 والعشرون 

2 
 3أ

الرئيسية  للحام والتي ( لحام الضغط  اللحام ، أسس اللحام المعادن ، توضيح الطرق 
م تبرس ولحالحام الصهر بالقوس الكهربائي ، طرق أخرى للحام الصهر ، لحام ال

  ) انواع وصالت اللحام .  الكاوية
1+2 1 

الثاني  
 والعشرون 

2 
 4أ

لحام الضغط على الساخن والمتضمن ( لحام المقاومة الكهربائية بما فيه لحام النقطة 
، لحام الوميض ) لحام الضغط على البارد ، لحام الضغط باستخدام ولحام الخط 

  لصوتية .جات فوق االمتفجرات ، لحام الضغط باستخدام المو
1+2 1 

الثالث  
 والعشرون 

2 
 2ب

استيلين ،  –هيدروجين ولحام االوكسي –لحام الصهر ولحام الغازي ، لحام االوكسي 
 1 2+1  يساري ، القطع باال وكسي استيلين .أنواع اللهب ، اللحام اليميني واللحام ال

الرابع  
 والعشرون 

2 
 3د

المعكوسة ،  لمباشرة والقطبيةالقطبية ا، طريقة  لحام القوس الكهربائي ، تيار اللحام
 1 2+1  أنواع األقطاب ، تغليف األقطاب المعدنية وأنواعها .

الخامس  
 والعشرون 

2 
 2أ

قة اللحام ، لحام القوس الكهربائي باستخدام حركة االلكترود، طرق عزل األقطاب ومنط
، لحام ون التيج ام باالركالغازات الواقية ( اللحام بغاز ثاني اوكسيد الكربون ، لح

  المتبج)
1+2 1 

 1 2+1لحام القوس الكهربائي بالهيدروجين الذري ، لحام القوس المضمور ، لحام الصهر  3ب 2السادس  



14 
 

  

 البنية التحتية   .10

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

   (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

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

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  
.... 

 

  
  

 لدراسي ر امقروير الخطة تط  .11

    
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  بالترميث.3 والعشرون 

السابع  
 العشرون و

2 
 4أ

لحام التبريس ولحام الكاوية ( لحام المونة ولحام السمكرة ) وبعض األنواع الحديثة من 
 1 2+1  ة ليزر ، اللحام بحزمة االلكترونات ) .لحام بأشعلحام ( الال

الثامن  
 والعشرون 

2 
 1ج

  عيوب اللحام ، اختبارات اللحام .
1+2 1 

التاسع  
 والعشرون 

2 
 4د

ظرية التشكيل وأسس التشكيل على البارد وعلى الساخن ، الحدادة تشكيل المعادن ون
اليدوية والميكانيكية ،  الحدادة ، ) معدات  وأسس الحدادة وطرقها ( يدوي ، ميكانيكي

  عناصر حدادة االسطبات . 
1+2 1 

  الثالثون 
2 

 2ج
طرق الحدادة الخاصة ، قوالب الحدادة وصناعتها ، القوة المؤثرة ، شرح عمليات 
الحدادة المختلفة ( االتصال ، طرق المقاطع الهندسية المختلفة في عمليات القطع عمل 

  ) .  ت متنوعةكيل مشغوالمدرجات بسيطة ، تش
1+2 1 
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  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 الديوانية  -المعهد التقني المؤسسة التعليمية  .9

   التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .10

  خواص مواد  اسم / رمز المقرر  .11

  أشكال الحضور المتاحة  .12

 األولى  لفصل / السنة ا .13

 2 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .14

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

 أهداف المقرر .16

  در على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج لإلسهام في اإلعمال التالية: طي قادر وسج كاتخري 
 القدرة على تحليل العمليات إلى عناصر التشغيل.  -6
 ات اإلنتاجية.أعداد المسار التكنولوجي بين الوحد  -7
 لوحدات.أعداد بطاقات وأوامر التشغيل بكل وحدة وبكل ماكنة وحساب وقت التشغيل وبرامج التحميل ل -8
 ديد عناصر السيطرة وضبط الجودة.حت -9

 أجراء حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل. -10

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

 ؛ج.البرنام 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
  عمليات أنتاج المعادن وأنواعها . التعرف على  - 2
  التعرف على تشكيل المعادن ونظرية التشكيل.-2
 ن.يع المعاد التعرف على طرق تصن  -3

   

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 القدرة على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج.  - 3
     القدرة على العمل على المجموعة لغرض انجاز العمل. - 4

 طرائق التعليم والتعلم       

 ألقاء المحاضرات نظرياً.  - 4
 عرض األفالم .  - 5
  المناقشة. - 6
  
  
 

 طرائق التقييم       

 فوي.اختبار ش  - 3
  اختبار تحريري.  - 4
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 العصف الذهني. - 3
   وسائل إيضاح. - 4

 طرائق التعليم والتعلم      

 أسئلة فكرية.  - 3
  رسم  - 4
  
 
 طرائق التقييم     

 اختبار شفوي. - 3
  اختبار تحريري  - 4
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  التطور الشخصي ). التوظيف وبقابلية  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقةالتأهيلية العامة و المهارات  -د 
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 بنية المقرر  .13

 الساعات  األسبوع 
مخرجات  

التعلم  
 المطلوبة 

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

 1 2+1    ف المواد الهندسية .تعري 1أ  2 األول 

 1 2+1  الذرة ، العنصر ، أنواع الروابط في المواد الهندسية .  2أ  2 الثاني 

 1 2+1  المواد البلورية والالبلورية .  1د  2 لث الثا 

 1+2 1 .   (B.C.C)  (F.C.C)  (H.C.P)األشكال البلورية  2ج 2 الرابع 

 الخامس 
2 

 3أ
اإلجهاد ، االنفعال منحني اإلجهاد االنفعال  الخواص الميكانيكية للمواد. (

  ، المطيلية ، االنهيار ) .
1+2 1 

 1 2+1  الصالدة .  ، اختبارالصالدة  4أ 2 السادس 

 1 2+1  تكملة . 2ب 2 السابع 

 1 2+1  المتانة ، اختبارات المتانة . 1ج 2 الثامن 

 1 2+1  يل الحراري )الخواص الحرارية للمواد .(التمدد الحراري ، التوص 2د 2 التاسع 

 العاشر 
2 

 2أ
واد الخواص الكهربائية للمواد (المواد األيونية ، المواد العازلة ، الم

  امل المؤثرة على الموصلية ) .ية ، العوالفلز
1+2 1 

 الحادي عشر 
2 

 1ب
، المواد   الخواص المغناطيسية للمواد ( المواد الفيرومغناطيسية 

يامغناطيسية ، التخلف المغناطيسي ، البارامغناطيسية ، المواد الدا
  العوامل المؤثرة على المغناطيسية ) .

1+2 1 

 1 2+1  للمواد ( التآكل ، السلسلة الكهروكيمياوية ، األكسدة) ياوية الكيم واصالخ 2ج 2 الثاني عشر 

 1 2+1  الحديد ، أهم خاماته ، استخالصه ، الفرن العالي ، المحوالت . 3أ 2 الثالث عشر 

 1 2+1  الصلب الكربوني ، أهم أنواعه ، خواصه ، استخداماته .  3د 2 ابع عشر الر

 1 2+1  أهم أنواعه ، خواصه ، استخداماته .   لسبائكي ،الفوالذ ا 2ب 2 الخامس عشر 

 1 2+1  حديد الزهر، أنواعه ، خواصه ، استخداماته . 1ج 2 السادس عشر 

 1 2+1  تكملة  4د 2 السابع عشر 

 1 2+1  النحاس ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته . 2أ 2 الثامن عشر 

 1 2+1  خداماته .األلمنيوم  ، سبائكه ، خواصه ،است 1ب 2 التاسع عشر 

 1 2+1  النيكل ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته . 2ج 2 العشرون 
الحادي  

 والعشرون 
2 

 3أ
القصدير ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته . الخارصين ، سبائكه ، 

  ،استخداماته.المنغنيز ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته.  خواصه
1+2 1 

الثاني  
 والعشرون 

2 
 1 2+1  لبيضاء ، سبائك المحامل ) معادن اخرى .( السبائك الحديدية ا 4أ

الثالث  
 والعشرون 

2 

 2ب

  ميتالورجيا المساحيق 
( طرق الحصول على المساحيق المعدنية ، الطرق الميكانيكية ، الطرق 

ائية والكيمياوية ، الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيمياوية الفيزي
  للمساحيق .

1+2 1 

الرابع  
 والعشرون 

2 
 1 2+1  ، عملية التلبيد . مساحيقكبس ال 3د

الخامس  
 والعشرون 

2 
 1 2+1  المواد السيراميكية  2أ

السادس  
 والعشرون 

2 
 1 2+1  الزجاج ،أنواعه ، صناعته ،استخداماته. 3ب

  السابع
 والعشرون 

2 
 1 2+1  الكونكريت ، استخداماته الصناعية . 4أ

الثامن  
 والعشرون 

2 
 1 2+1  لبوليمر .ا، انواع  البوليمر البوليمرات ، جزئيات 1ج

 1 2+1  خواص واستعماالت اللدائن .   4د 2التاسع  
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 البنية التحتية   .12

  ررة المطلوبة  ـ الكتب المق1

ر حسين باق د. –رجمة مبادئ هندسية المعادن والمــــواد.  ق. بيلي ، ت- 1  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

 .  رحمة هللا

 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 
 

يت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترن 
.... 

 

  
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

    
  
  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 والعشرون 

 1 2+1  تكملة اللدائن .  2ج 2  الثالثون 
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  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 الديوانية  -المعهد التقني المؤسسة التعليمية  .17

   التقنيات الميكانيكية  ز/ المرك  القسم العلمي .18

 الميكانيك اسم / رمز المقرر  .19

  أشكال الحضور المتاحة  .20

 األولى  الفصل / السنة  .21

 5 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .22

  صف تاريخ إعداد هذا الو .23

 أهداف المقرر .24

ا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  هذ ر ف المقريوفر وص
د من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والب

 ؛البرنامج.
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  التالية:  تخريج كادر وسطي قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج لإلسهام في اإلعمال
 القدرة على تحليل العمليات إلى عناصر التشغيل.  -11
 أعداد المسار التكنولوجي بين الوحدات اإلنتاجية. -12
التشغيل وبرامج التحميل  أعداد بطاقات وأوامر التشغيل بكل وحدة وبكل ماكنة وحساب وقت  -13

 للوحدات.
 تحديد عناصر السيطرة وضبط الجودة. -14
 شغيل.أجراء حسابات مبدئية لتكاليف الت -15

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات الرجخم .14

  هداف المعرفية األ -أ
  التعرف على عمليات أنتاج المعادن وأنواعها .  - 3
  ل.التعرف على تشكيل المعادن ونظرية التشكي-2
 التعرف على طرق تصنيع المعادن. -3

   

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 صنيع واإلنتاج. ت التل في مجاال القدرة على العم - 5
     القدرة على العمل على المجموعة لغرض انجاز العمل. - 6

 طرائق التعليم والتعلم       

 ألقاء المحاضرات نظرياً.  - 7
 عرض األفالم .  - 8
  المناقشة. - 9
  
  
 

 طرائق التقييم       

 اختبار شفوي. - 5
  اختبار تحريري.  - 6
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  األهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 ذهني.العصف ال - 5
   إيضاح.ئل وسا - 6

 طرائق التعليم والتعلم      

 أسئلة فكرية.  - 5
  رسم  - 6
  
 
 طرائق التقييم     

 اختبار شفوي. - 5
  اختبار تحريري  - 6
  
 

  المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). المنقولة ( التأهيلية العامة و المهارات  -د 
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 البنية التحتية   .14

 بنية المقرر  .15

 الساعات  األسبوع 
ات  مخرج

  لتعلما
 لوبة المط

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

 1 2+1   1أ  2 االول 

 1 2+1   2أ  2 الثاني 

 1 2+1   1د  2 الثالث 

 1 2+1   2ج 2 الرابع 

 1 2+1   3أ 2 الخامس 

 1 2+1   4أ 2 السادس 

 1 2+1   2ب 2 السابع 

 1 2+1   1ج 2 الثامن 

 1 2+1   2د 2 التاسع 

 1 2+1   2أ 2 شر عاال

 1 2+1   1ب 2 الحادي عشر 

 1 2+1   2ج 2 الثاني عشر 

 1 2+1   3أ 2 الثالث عشر 

 1 2+1   3د 2 الرابع عشر 

 1 2+1   2ب 2 الخامس عشر 

 1 2+1   1ج 2 السادس عشر 

 1 2+1   4د 2 السابع عشر 

 1 2+1   2أ 2 الثامن عشر 

 1 2+1   1ب 2 التاسع عشر 

 1 2+1   2ج 2 العشرون 
حادي  لا
 عشرون وال

2 
 3أ

  
1+2 1 

الثاني  
 والعشرون 

2 
 4أ

  
1+2 1 

الثالث  
 والعشرون 

2 
 2ب

  
1+2 1 

الرابع  
 والعشرون 

2 
 3د

  
1+2 1 

الخامس  
 والعشرون 

2 
 2أ

  
1+2 1 

السادس  
 والعشرون 

2 
 3ب

  
1+2 1 

السابع  
 والعشرون 

2 
 4أ

  
1+2 1 

الثامن  
 والعشرون 

2 
 1ج

  
1+2 1 

التاسع  
 والعشرون 

2 
 4د

  
1+2 1 

 1 2+1   2ج 2  ثون الثال
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

   (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
 ) مجالت العلمية , التقارير ,.... ال( 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  
.... 

 

  
  

 راسي د المقرر الخطة تطوير  .15

    
  
  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
هناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبر
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 الديوانية  -المعهد التقني المؤسسة التعليمية  .25

   التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .26

 الرياضيات  اسم / رمز المقرر  .27

  أشكال الحضور المتاحة  .28

 األولى  / السنة  الفصل .29

 2 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .30

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32

  در على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج لإلسهام في اإلعمال التالية: اقدر وسطي تخريج كا
 القدرة على تحليل العمليات إلى عناصر التشغيل.  -16
 إلنتاجية.أعداد المسار التكنولوجي بين الوحدات ا -17
أعداد بطاقات وأوامر التشغيل بكل وحدة وبكل ماكنة وحساب وقت التشغيل وبرامج التحميل   -18

 ات.للوحد 
 ر السيطرة وضبط الجودة.عناص تحديد  -19
 أجراء حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل. -20

 ؛برنامج.ال

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .16
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  هداف المعرفية األ -أ
  ات أنتاج المعادن وأنواعها . التعرف على عملي - 4
  التعرف على تشكيل المعادن ونظرية التشكيل.-2
 لمعادن.التعرف على طرق تصنيع ا -3

   

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 القدرة على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج.  - 7
     القدرة على العمل على المجموعة لغرض انجاز العمل. - 8

 ق التعليم والتعلم  طرائ     

 ألقاء المحاضرات نظرياً.  -10
 عرض األفالم .  -11
  المناقشة. -12

  
  
 

 طرائق التقييم       

 شفوي. باراخت - 7
  اختبار تحريري.  - 8
  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 العصف الذهني. - 7
   وسائل إيضاح. - 8

 طرائق التعليم والتعلم      

 أسئلة فكرية.  - 7
  رسم  - 8
  
 
 طرائق التقييم     

 ار شفوي.اختب - 7
  اختبار تحريري  - 8
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  ور الشخصي ). ظيف والتطبلية التوالمنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقاالتأهيلية العامة و المهارات  -د 
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 البنية التحتية   .16

 بنية المقرر  .17

 الساعات  األسبوع 
مخرجات  

التعلم  
 المطلوبة 

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

 1 2+1   1أ  2 االول 

 1 2+1   2أ  2 الثاني 

 1 2+1   1د  2 الثالث 

 1 2+1   2ج 2 الرابع 

 1 2+1   3أ 2 الخامس 

 1 2+1   4أ 2 السادس 

 1 2+1   2ب 2 ابع الس

 1 2+1   1ج 2 الثامن 

 1 2+1   2د 2 التاسع 

 1 2+1   2أ 2 العاشر 

 1 2+1   1ب 2 الحادي عشر 

 1 2+1   2ج 2 الثاني عشر 

 1 2+1   3أ 2 الثالث عشر 

 1 2+1   3د 2 رابع عشر ال

 1 2+1   2ب 2 الخامس عشر 

 1 2+1   1ج 2 السادس عشر 

 1 2+1   4د 2 السابع عشر 

 1 2+1   2أ 2 من عشر ثاال

 1 2+1   1ب 2 التاسع عشر 

 1 2+1   2ج 2 العشرون 
الحادي  

 والعشرون 
2 

 3أ
  

1+2 1 

الثاني  
 والعشرون 

2 
 4أ

  
1+2 1 

الثالث  
 والعشرون 

2 
 2ب

  
1+2 1 

  الرابع
 والعشرون 

2 
 3د

  
1+2 1 

الخامس  
 والعشرون 

2 
 2أ

  
1+2 1 

السادس  
 والعشرون 

2 
 3ب

  
1+2 1 

السابع  
 والعشرون 

2 
 4أ

  
1+2 1 

الثامن  
 والعشرون 

2 
 1ج

  
1+2 1 

التاسع  
 والعشرون 

2 
 4د

  
1+2 1 

 1 2+1   2ج 2  الثالثون 
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

   (المصادر)  ة ـ المراجع الرئيسي 2

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

 

ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت   ب 
.... 

 

  
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

    
  
  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

ضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقت
ص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  صوى من فرتفادة القمبرهناً عما إذا كان قد حقق االس
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 الديوانية  -المعهد التقني المؤسسة التعليمية  .33

   كانيكية التقنيات المي القسم العلمي  / المركز .34

 تطبيقات الحاسوب  اسم / رمز المقرر  .35

  أشكال الحضور المتاحة  .36

 األولى  الفصل / السنة  .37

 4 ية (الكلي)دراست اللساعاعدد ا .38

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40

  تخريج كادر وسطي قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج لإلسهام في اإلعمال التالية: 
 لى تحليل العمليات إلى عناصر التشغيل. القدرة ع -21
 أعداد المسار التكنولوجي بين الوحدات اإلنتاجية. -22
غيل بكل وحدة وبكل ماكنة وحساب وقت التشغيل وبرامج التحميل  لتشوأوامر ا أعداد بطاقات  -23

 للوحدات.
 تحديد عناصر السيطرة وضبط الجودة. -24
 أجراء حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل. -25

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  قررمات المخرج .18
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  هداف المعرفية األ -أ
  عها . التعرف على عمليات أنتاج المعادن وأنوا - 5
  تعرف على تشكيل المعادن ونظرية التشكيل.لا-2
 التعرف على طرق تصنيع المعادن. -3

   

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 ع واإلنتاج. القدرة على العمل في مجاالت التصني  - 9

     القدرة على العمل على المجموعة لغرض انجاز العمل. -10

 طرائق التعليم والتعلم       

 رياً. ضرات نظء المحاقاأل -13
 عرض األفالم .  -14
  المناقشة. -15

  
  
 

 طرائق التقييم       

 اختبار شفوي. - 9
  اختبار تحريري.  -10

  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 العصف الذهني. - 9

   وسائل إيضاح. -10

 طرائق التعليم والتعلم      

 أسئلة فكرية.  - 9
  رسم  -10

  
 
 طرائق التقييم     

 اختبار شفوي. - 9
  اختبار تحريري  -10
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  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). التأهيلية العامة و ات لمهارا -د 
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 البنية التحتية   .18

 بنية المقرر  .19

 الساعات  األسبوع 
مخرجات  

التعلم  
 المطلوبة 

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

 1 2+1   1أ  2 االول 

 1 2+1   2أ  2 الثاني 

 1 2+1   1 د 2 ثالث لا

 1 2+1   2ج 2 الرابع 

 1 2+1   3أ 2 الخامس 

 1 2+1   4أ 2 السادس 

 1 2+1   2ب 2 السابع 

 1 2+1   1ج 2 الثامن 

 1 2+1   2د 2 التاسع 

 1 2+1   2أ 2 العاشر 

 1 2+1   1ب 2 الحادي عشر 

 1 2+1   2ج 2 الثاني عشر 

 1 2+1   3أ 2 الثالث عشر 

 1 2+1   3د 2 الرابع عشر 

 1 2+1   2ب 2 ر الخامس عش 

 1 2+1   1ج 2 السادس عشر 

 1 2+1   4د 2 السابع عشر 

 1 2+1   2أ 2 الثامن عشر 

 1 2+1   1ب 2 التاسع عشر 

 1 2+1   2ج 2 العشرون 
الحادي  

 والعشرون 
2 

 3أ
  

1+2 1 

الثاني  
 والعشرون 

2 
 4أ

  
1+2 1 

الثالث  
 والعشرون 

2 
 2ب

  
1+2 1 

الرابع  
 والعشرون 

2 
 3د

  
1+2 1 

الخامس  
 العشرون و

2 
 2أ

  
1+2 1 

السادس  
 والعشرون 

2 
 3ب

  
1+2 1 

السابع  
 والعشرون 

2 
 4أ

  
1+2 1 

الثامن  
 والعشرون 

2 
 1ج

  
1+2 1 

التاسع  
 والعشرون 

2 
 4د

  
1+2 1 

 1 2+1   2ج 2  الثالثون 
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

   (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

التي يوصى بها                جع مراتب والاـ الك
 ) المجالت العلمية , التقارير ,.... ( 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  
.... 

 

  
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .19

    
  
  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

متوقعة من الطالب تحقيقها  التعلم الومخرجات  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر
ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  مبرهناً عم



35 
 

  

  

 الديوانية  -المعهد التقني ة التعليمية المؤسس .41

   التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .42

 وجيا الكهرباء نلتك المقرر اسم / رمز  .43

  أشكال الحضور المتاحة  .44

 األولى  الفصل / السنة  .45

 3 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .46

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

  در على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج لإلسهام في اإلعمال التالية: تخريج كادر وسطي قا
 لتشغيل. ى عناصر االقدرة على تحليل العمليات إل -26
 أعداد المسار التكنولوجي بين الوحدات اإلنتاجية. -27
أعداد بطاقات وأوامر التشغيل بكل وحدة وبكل ماكنة وحساب وقت التشغيل وبرامج التحميل   -28

 للوحدات.
 عناصر السيطرة وضبط الجودة.تحديد  -29
 أجراء حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل. -30

 ؛البرنامج.

 لتقييم التعلم واوطرائق التعليم و مقررات المخرج .20
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  هداف المعرفية األ -أ
  التعرف على عمليات أنتاج المعادن وأنواعها .  - 6
  التعرف على تشكيل المعادن ونظرية التشكيل.-2
 التعرف على طرق تصنيع المعادن. -3

   

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 القدرة على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج.  -11
     على المجموعة لغرض انجاز العمل. لى العملالقدرة ع -12

 طرائق التعليم والتعلم       

 ألقاء المحاضرات نظرياً.  -16
 عرض األفالم .  -17
  المناقشة. -18

  
  
 

 طرائق التقييم       

 اختبار شفوي. -11
  اختبار تحريري.  -12

  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 العصف الذهني. -11
   وسائل إيضاح. -12

 والتعلم   طرائق التعليم    

 أسئلة فكرية.  -11
  رسم  -12

  
 
 طرائق التقييم     

 اختبار شفوي. -11
  اختبار تحريري  -12
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  يف والتطور الشخصي ). المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية العامة و المهارات  -د 
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   حتيةالبنية الت .20

 بنية المقرر  .21

 الساعات  األسبوع 
مخرجات  

التعلم  
 المطلوبة 

ة  طريق وضوع اسم الوحدة / أو الم 
 تعليم ال

طريقة  
 التقييم 

 1 2+1   1أ  2 االول 

 1 2+1   2أ  2 الثاني 

 1 2+1   1د  2 الثالث 

 1 2+1   2ج 2 الرابع 

 1 2+1   3أ 2 الخامس 

 1 2+1   4أ 2 السادس 

 1 2+1   2ب 2 بع السا

 1 2+1   1ج 2 الثامن 

 1 2+1   2د 2 التاسع 

 1 2+1   2أ 2 العاشر 

 1 2+1   1ب 2 الحادي عشر 

 1 2+1   2ج 2 الثاني عشر 

 1 2+1   3أ 2 الثالث عشر 

 1 2+1   3د 2 الرابع عشر 

 1 2+1   2ب 2 الخامس عشر 

 1 2+1   1ج 2 السادس عشر 

 1 2+1   4د 2 السابع عشر 

 1 2+1   2أ 2 الثامن عشر 

 1 2+1   1ب 2 التاسع عشر 

 1 2+1   2ج 2 العشرون 
الحادي  

 والعشرون 
2 

 3أ
  

1+2 1 

الثاني  
 ن عشرو وال

2 
 4أ

  
1+2 1 

الثالث  
 والعشرون 

2 
 2ب

  
1+2 1 

الرابع  
 والعشرون 

2 
 3د

  
1+2 1 

الخامس  
 والعشرون 

2 
 2أ

  
1+2 1 

السادس  
 والعشرون 

2 
 3ب

  
1+2 1 

السابع  
 والعشرون 

2 
 4أ

  
1+2 1 

الثامن  
 والعشرون 

2 
 1ج

  
1+2 1 

التاسع  
 والعشرون 

2 
 4د

  
1+2 1 

 1 2+1   2ج 2  الثالثون 
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

   (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

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

 

ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب 
.... 

 

  
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

    
  
  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

  المقرروصف نموذج 

  

  وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  
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 الديوانية  -يلتقنالمعهد ا المؤسسة التعليمية  .49

   التقنيات الميكانيكية  العلمي  / المركز القسم .50

 حقوق اإلنسان والديمقراطية  اسم / رمز المقرر  .51

  أشكال الحضور المتاحة  .52

 األولى  الفصل / السنة  .53

 2 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .54

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 أهداف المقرر .56

  نتاج لإلسهام في اإلعمال التالية: مجاالت التصنيع واإل في  تخريج كادر وسطي قادر على العمل
 القدرة على تحليل العمليات إلى عناصر التشغيل.  -31
 أعداد المسار التكنولوجي بين الوحدات اإلنتاجية. -32
أعداد بطاقات وأوامر التشغيل بكل وحدة وبكل ماكنة وحساب وقت التشغيل وبرامج التحميل   -33

 للوحدات.
 بط الجودة.ة وض تحديد عناصر السيطر -34
 ابات مبدئية لتكاليف التشغيل.أجراء حس -35

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .22
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  هداف المعرفية األ -أ
  التعرف على عمليات أنتاج المعادن وأنواعها .  - 7
  التعرف على تشكيل المعادن ونظرية التشكيل.-2
 التعرف على طرق تصنيع المعادن. -3

   

   مقرر.لالخاصة با يةلمهاراتااف األهد   -ب 
 القدرة على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج.  -13
     القدرة على العمل على المجموعة لغرض انجاز العمل. -14

 طرائق التعليم والتعلم       

 ألقاء المحاضرات نظرياً.  -19
 عرض األفالم .  -20
  المناقشة. -21

  
  
 

 طرائق التقييم       

 اختبار شفوي. -13
  ي. اختبار تحرير  -14

  
  
 
  انية والقيمية  األهداف الوجد  -ج

 العصف الذهني. -13
   وسائل إيضاح. -14

 طرائق التعليم والتعلم      

 أسئلة فكرية.  -13
  رسم  -14

  
 
 طرائق التقييم     

 اختبار شفوي. -13
  اختبار تحريري  -14
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  ي ). لشخص المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور االتأهيلية العامة و المهارات  -د 
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 البنية التحتية   .22

 ر بنية المقر .23

 الساعات  األسبوع 
مخرجات  

التعلم  
 المطلوبة 

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

 1 2+1   1أ  2 االول 

 1 2+1   2أ  2 الثاني 

 1 2+1   1د  2 الثالث 

 1 2+1   2ج 2 الرابع 

 1 2+1   3أ 2 الخامس 

 1 2+1   4أ 2 السادس 

 1 2+1   2ب 2 السابع 

 1 2+1   1ج 2 الثامن 

 1 2+1   2د 2 التاسع 

 1 2+1   2أ 2 العاشر 

 1 2+1   1ب 2 الحادي عشر 

 1 2+1   2ج 2 الثاني عشر 

 1 2+1   3أ 2 الثالث عشر 

 1 2+1   3د 2 الرابع عشر 

 1 2+1   2ب 2 الخامس عشر 

 1 2+1   1ج 2 السادس عشر 

 1 2+1   4د 2 السابع عشر 

 1 2+1   2أ 2 الثامن عشر 

 1 2+1   1ب 2 سع عشر التا

 1 2+1   2ج 2 العشرون 
الحادي  

 والعشرون 
2 

 3أ
  

1+2 1 

الثاني  
 والعشرون 

2 
 4أ

  
1+2 1 

الثالث  
 والعشرون 

2 
 2ب

  
1+2 1 

الرابع  
 والعشرون 

2 
 3د

  
1+2 1 

الخامس  
 والعشرون 

2 
 2أ

  
1+2 1 

السادس  
 والعشرون 

2 
 3ب

  
1+2 1 

السابع  
 والعشرون 

2 
 4أ

  
1+2 1 

الثامن  
 رون العش و

2 
 1ج

  
1+2 1 

تاسع  ال
 والعشرون 

2 
 4د

  
1+2 1 

 1 2+1   2ج 2  الثالثون 
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

   (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

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

 

نيت  رونية, مواقع االنترلكتب ـ المراجع اال
.... 

 

  
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .23

    
  
  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر
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 الديوانية  -المعهد التقني المؤسسة التعليمية  .57

   التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .58

 اللغة االنكليزية  اسم / رمز المقرر  .59

  أشكال الحضور المتاحة  .60

 األولى  الفصل / السنة  .61

 1 لي)عدد الساعات الدراسية (الك .62

  الوصف تاريخ إعداد هذا  .63

 أهداف المقرر .64

  تخريج كادر وسطي قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج لإلسهام في اإلعمال التالية: 
 القدرة على تحليل العمليات إلى عناصر التشغيل.  -36
 أعداد المسار التكنولوجي بين الوحدات اإلنتاجية. -37
قت التشغيل وبرامج التحميل  وبكل ماكنة وحساب و وحدةأعداد بطاقات وأوامر التشغيل بكل  -38

 للوحدات.
 تحديد عناصر السيطرة وضبط الجودة. -39
 أجراء حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل. -40

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .24
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  هداف المعرفية األ -أ
  التعرف على عمليات أنتاج المعادن وأنواعها .  - 8
  شكيل.المعادن ونظرية الت شكيلالتعرف على ت-2
 التعرف على طرق تصنيع المعادن. -3

   

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 القدرة على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج.  -15
     القدرة على العمل على المجموعة لغرض انجاز العمل. -16

 طرائق التعليم والتعلم       

 . ألقاء المحاضرات نظرياً  -22
 ض األفالم . عر -23
  ة.المناقش -24

  
  
 

 طرائق التقييم       

 اختبار شفوي. -15
  اختبار تحريري.  -16

  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 العصف الذهني. -15
   وسائل إيضاح. -16

 طرائق التعليم والتعلم      

 أسئلة فكرية.  -15
  رسم  -16

  
 
 طرائق التقييم     

 اختبار شفوي. -15
  اختبار تحريري  -16
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  ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).  المنقولةالتأهيلية وامة الع المهارات  -د 
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 البنية التحتية   .24

 بنية المقرر  .25

 الساعات  األسبوع 
مخرجات  

التعلم  
 المطلوبة 

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

 1 2+1   1أ  2 االول 

 1 2+1   2أ  2 الثاني 

 1 2+1   1د  2 الثالث 

 1 2+1   2ج 2 بع الرا

 1 2+1   3أ 2 امس الخ

 1 2+1   4أ 2 السادس 

 1 2+1   2ب 2 السابع 

 1 2+1   1ج 2 الثامن 

 1 2+1   2د 2 التاسع 

 1 2+1   2أ 2 العاشر 

 1 2+1   1ب 2 الحادي عشر 

 1 2+1   2ج 2 الثاني عشر 

 1 2+1   3أ 2 الثالث عشر 

 1 2+1   3د 2 الرابع عشر 

 1 2+1   2ب 2 الخامس عشر 

 1 2+1   1ج 2 السادس عشر 

 1 2+1   4د 2 السابع عشر 

 1 2+1   2أ 2 الثامن عشر 

 1 2+1   1ب 2 التاسع عشر 

 1 2+1   2ج 2 العشرون 
الحادي  

 والعشرون 
2 

 3أ
  

1+2 1 

الثاني  
 والعشرون 

2 
 4أ

  
1+2 1 

الثالث  
 والعشرون 

2 
 2ب

  
1+2 1 

الرابع  
 والعشرون 

2 
 3د

  
1+2 1 

الخامس  
 والعشرون 

2 
 2أ

  
1+2 1 

السادس  
 ون والعشر

2 
 3ب

  
1+2 1 

السابع  
 والعشرون 

2 
 4أ

  
1+2 1 

الثامن  
 والعشرون 

2 
 1ج

  
1+2 1 

التاسع  
 والعشرون 

2 
 4د

  
1+2 1 

 1 2+1   2ج 2  الثالثون 
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

   (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

ا                ى بهاـ الكتب والمراجع التي يوص
 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  
.... 

 

  
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

    
  
  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

من الطالب تحقيقها   وقعةيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المت
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  
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 الديوانية  -المعهد التقني المؤسسة التعليمية  .65

   التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .66

 عمليات تصنيع  اسم / رمز المقرر  .67

  ال الحضور المتاحة أشك .68

 األولى  الفصل / السنة  .69

 4 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .70

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 أهداف المقرر .72

  تخريج كادر وسطي قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج لإلسهام في اإلعمال التالية: 
 القدرة على تحليل العمليات إلى عناصر التشغيل.  -41
 حدات اإلنتاجية.التكنولوجي بين الو مسارأعداد ال -42
أعداد بطاقات وأوامر التشغيل بكل وحدة وبكل ماكنة وحساب وقت التشغيل وبرامج التحميل   -43

 للوحدات.
 تحديد عناصر السيطرة وضبط الجودة. -44
 أجراء حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل. -45

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .26
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  لمعرفية اف اهد األ -أ
  ى عمليات أنتاج المعادن وأنواعها . التعرف عل - 9
  التعرف على تشكيل المعادن ونظرية التشكيل.-2
 التعرف على طرق تصنيع المعادن. -3

   

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 القدرة على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج.  -17
     جاز العمل.ض انالقدرة على العمل على المجموعة لغر -18

 طرائق التعليم والتعلم       

 ألقاء المحاضرات نظرياً.  -25
 عرض األفالم .  -26
  المناقشة. -27

  
  
 

 طرائق التقييم       

 اختبار شفوي. -17
  اختبار تحريري.  -18

  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 العصف الذهني. -17
   وسائل إيضاح. -18

 طرائق التعليم والتعلم      

 أسئلة فكرية.  -17
  سم ر -18

  
 
 طرائق التقييم     

 اختبار شفوي. -17
  اختبار تحريري  -18
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  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). التأهيلية العامة و المهارات  -د 
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 بنية المقرر  .27

 الساعات  األسبوع 
مخرجات  

التعلم  
 المطلوبة 

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 
 التعليم 

طريقة  
 ييم التق

ريف القياس ووحدات القياس ، الخطأ وأسبابه ، طرق قياس األبعاد الرئيسية أجهزة تع 1أ  2 االول 
 1 2+1  القياس البسيطة الناقلة .

 1 2+1  قدمات القياس ( الفرنيات ) أجزائها استخداماتها ، أنواعها . 2أ  2 الثاني 

 1 2+1  الميكرومتر .أجزائها ، فكرة عمل ا ، الميكرومترات ، أنواعها ، استخداماته 1د  2 الثالث 

 1 2+1  قوالب القياس واستخداماتها ، أنواعها ، طريقة استعمالها . 2ج 2 الرابع 

 1 2+1  قياس الزوايا وأشكال الجانبية أدوات قياس الزوايا ن قدود القياس ( الضبعات ) أنواعها. 3أ 2 الخامس 

اخلية وقياس الخطوة وقطر قطار الخارجية والد، األطريقة قياس عناصر اللولب  4أ 2 السادس 
 1 2+1  الخطوة ، أجهزة المقارنة الميكانيكي االلكتروني .

الجهاز الضوئي ، بعض طرق القياس الحديثة ( أجهزة القياس بالتردد الصوتي ،  2ب 2 السابع 
 1 2+1  الضوئية الرقمية ) .

 الثامن 
2 

 1ج
دوات المستخدمة عملية الشنكرة ، األ ي  ، البرادة ودورها في التطوير الصناع

والعمليات التي تتضمنها عملية البرد ، المبارد المستعملة ومواصفاتها ، المكائن 
  وأنواعها وطرق ربط المشغوالت عليها ، استعماالت المبارد ، طريقة تنظيف المبارد . 

1+2 1 

 التاسع 
2 

 2د
ار ، التاجين النشر ، سالح المنش مليةالقطع بالمنشار ، الشروط الواجب توافرها في ع

وأنواعها ، االجنات ، طريقة سنها وصيانتها ، أنواع رؤوس المطارق اليدوية وطريقة 
  تثبيتها .

1+2 1 

الثقب والبرغلة وانواع المثاقب ، أنواع البرايم ، أنواع الرايمرات ، كيفية أجراء عملية  2أ 2 العاشر 
 1 2+1  الثقب والبرغلة .

اعها ، األخشاب المستعملة في صناعتها ، الشروط الواجب توفرها في النماذج ، أنو 1ب 2 عشر  الحادي
 1 2+1  النموذج .

األدوات واألجهزة المستخدمة في صناعة النموذج وقوالب االكوار وطريقة تصميم  2ج 2 الثاني عشر 
 1 2+1  نموذج بسيط .

باكة الصبات  السباكة الرملية ، لرئيسية للسباكة ( س، ا السباكة ، نبذة تاريخية ، الطرق 3أ 2 الثالث عشر 
 1 2+1  السباكة بالقوالب المعدنية ، طرق أخرى للسباكة ) مزايا عملية السباكة . 

السباكة الرملية ، رمال السباكة مواصفاتها ، مكوناتها ، رمل السباكة واألجهزة  3د 2 الرابع عشر 
 1 2+1  ة . المستخدمة واإلضافات على رمل السباك

المقالبة واألدوات المستخدمة في تجهيز القوالب الرملية ، عملية مقالبة نموذج بسيط  2ب 2 الخامس عشر 
 1 2+1  واخر مقعد ، القوالب الطفيلــــة والقوالب المستميثة المستخدمة 

 السادس عشر 
2 

 1ج
عملها (   راحلاللباب ، أنواعها ، رمل اللباب ونسب خلطة والمواد المضافة اليه ، م

وتجهيزه ،عمل الكور ، تجفيفه ) فائدة عملية التجفيف األفران او طرق خلط الرمل 
  تجفيف الكور ومعداتها . 

1+2 1 

 1 2+1  السباكة بالقوالب المعدنية ، أنواعها ، السباكة بالطرد المركزي ، وأنواعها . 4د 2 السابع عشر 

 1 2+1  باكة القشرية .باكة المستمرة ، السالس السباكة بالشمع المفقود ،  2أ 2 الثامن عشر 

صهر المعادن وأسسها ، أنواع أفران الصهر ، فرن الدست ، األبعاد الرئيسية وطريقة  1ب 2 التاسع عشر 
 1 2+1  التشغيل ، فرن البوادق ، فرن القوس الكهربائي ، الفرن العاكس ، الفرن الدوار . 

كات ، عيوب المسبوكات ، فحص سسها ، تنظيف المسبوا وأصب المسبوكات ، معداته 2ج 2 العشرون 
 1 2+1  المسبوكات . 

الحادي  
 والعشرون 

2 
 3أ

اللحام ، أسس اللحام المعادن ، توضيح الطرق الرئيسية  للحام والتي ( لحام الضغط  
لحام الصهر بالقوس الكهربائي ، طرق أخرى للحام الصهر ، لحام التبرس ولحام 

  ت اللحام . وصالالكاوية ) انواع 
1+2 1 

الثاني  
 والعشرون 

2 
 4أ

لحام الضغط على الساخن والمتضمن ( لحام المقاومة الكهربائية بما فيه لحام النقطة 
ولحام الخط ، لحام الوميض ) لحام الضغط على البارد ، لحام الضغط باستخدام 

  المتفجرات ، لحام الضغط باستخدام الموجات فوق الصوتية .
1+2 1 

  ثالثال
 والعشرون 

2 
 2ب

استيلين ،  –هيدروجين ولحام االوكسي –الصهر ولحام الغازي ، لحام االوكسي  لحام
 1 2+1  أنواع اللهب ، اللحام اليميني واللحام اليساري ، القطع باال وكسي استيلين .

الرابع  
 والعشرون 

2 
 3د

بية المعكوسة ، القطلحام القوس الكهربائي ، تيار اللحام ، طريقة القطبية المباشرة و
 1 2+1  ع األقطاب ، تغليف األقطاب المعدنية وأنواعها .أنوا

الخامس  
 والعشرون 

2 
 2أ

حركة االلكترود، طرق عزل األقطاب ومنطقة اللحام ، لحام القوس الكهربائي باستخدام 
الغازات الواقية ( اللحام بغاز ثاني اوكسيد الكربون ، لحام باالركون التيج ، لحام 

  )متبجال
1+2 1 

 1 2+1لحام القوس الكهربائي بالهيدروجين الذري ، لحام القوس المضمور ، لحام الصهر  3ب 2السادس  
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 البنية التحتية   .26

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

   (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

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

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  
.... 

 

  
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .27

    
  
  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

  بالترميث.3 عشرون وال

السابع  
 والعشرون 

2 
 4أ

لحام التبريس ولحام الكاوية ( لحام المونة ولحام السمكرة ) وبعض األنواع الحديثة من 
 1 2+1  ت ) .ام بحزمة االلكترونااللحاللحام ( اللحام بأشعة ليزر ، 

الثامن  
 والعشرون 

2 
 1ج

  عيوب اللحام ، اختبارات اللحام .
1+2 1 

التاسع  
 والعشرون 

2 
 4د

تشكيل المعادن ونظرية التشكيل وأسس التشكيل على البارد وعلى الساخن ، الحدادة 
يكانيكية ، والموأسس الحدادة وطرقها ( يدوي ، ميكانيكي ) معدات الحدادة ، اليدوية 

  ادة االسطبات . عناصر حد
1+2 1 

  الثالثون 
2 

 2ج
طرق الحدادة الخاصة ، قوالب الحدادة وصناعتها ، القوة المؤثرة ، شرح عمليات 
الحدادة المختلفة ( االتصال ، طرق المقاطع الهندسية المختلفة في عمليات القطع عمل 

  مدرجات بسيطة ، تشكيل مشغوالت متنوعة ) . 
1+2 1 
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  ررنموذج وصف المق

  

  وصف المقرر

  

  

 لديوانية ا -المعهد التقني ية عليم المؤسسة الت .73

   التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .74

 عمليات تصنيع  اسم / رمز المقرر  .75

  أشكال الحضور المتاحة  .76

 األولى  الفصل / السنة  .77

 4 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .78
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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

 ؛البرنامج.
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  خصي ). الش المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالتأهيلية العامة و المهارات  -د 
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 قرر بنية الم .29

 الساعات  األسبوع 
مخرجات  

التعلم  
 المطلوبة 

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

تعريف القياس ووحدات القياس ، الخطأ وأسبابه ، طرق قياس األبعاد الرئيسية أجهزة  1أ  2 االول 
 1 2+1  القياس البسيطة الناقلة .

 1 2+1  أجزائها استخداماتها ، أنواعها . القياس ( الفرنيات )مات قد 2أ  2 الثاني 

 1 2+1  الميكرومترات ، أنواعها ، استخداماتها ، أجزائها ، فكرة عمل الميكرومتر . 1د  2 الثالث 

 1 2+1  قوالب القياس واستخداماتها ، أنواعها ، طريقة استعمالها . 2ج 2 الرابع 

 1 2+1  س الزوايا ن قدود القياس ( الضبعات ) أنواعها.الجانبية أدوات قيا شكالقياس الزوايا وأ 3أ 2 الخامس 

طريقة قياس عناصر اللولب ، األقطار الخارجية والداخلية وقياس الخطوة وقطر  4أ 2 السادس 
 1 2+1  الخطوة ، أجهزة المقارنة الميكانيكي االلكتروني .

بالتردد الصوتي ، يثة ( أجهزة القياس الحدالجهاز الضوئي ، بعض طرق القياس  2ب 2 السابع 
 1 2+1  الضوئية الرقمية ) .

 الثامن 
2 

 1ج
البرادة ودورها في التطوير الصناعي  ، عملية الشنكرة ، األدوات المستخدمة 
والعمليات التي تتضمنها عملية البرد ، المبارد المستعملة ومواصفاتها ، المكائن 

  ، طريقة تنظيف المبارد .  ، استعماالت المبارديها وأنواعها وطرق ربط المشغوالت عل
1+2 1 

 التاسع 
2 

 2د
القطع بالمنشار ، الشروط الواجب توافرها في عملية النشر ، سالح المنشار ، التاجين 
وأنواعها ، االجنات ، طريقة سنها وصيانتها ، أنواع رؤوس المطارق اليدوية وطريقة 

  تثبيتها .
1+2 1 

اقب ، أنواع البرايم ، أنواع الرايمرات ، كيفية أجراء عملية البرغلة وانواع المثقب والث 2أ 2 العاشر 
 1 2+1  الثقب والبرغلة .

النماذج ، أنواعها ، األخشاب المستعملة في صناعتها ، الشروط الواجب توفرها في  1ب 2 الحادي عشر 
 1 2+1  النموذج .

االكوار وطريقة تصميم  ناعة النموذج وقوالبفي صاألدوات واألجهزة المستخدمة  2ج 2 الثاني عشر 
 1 2+1  نموذج بسيط .

السباكة ، نبذة تاريخية ، الطرق ، الرئيسية للسباكة ( سباكة الصبات  السباكة الرملية ،  3أ 2 الثالث عشر 
 1 2+1  السباكة بالقوالب المعدنية ، طرق أخرى للسباكة ) مزايا عملية السباكة . 

ل السباكة مواصفاتها ، مكوناتها ، رمل السباكة واألجهزة سباكة الرملية ، رماال 3د 2 الرابع عشر 
 1 2+1  المستخدمة واإلضافات على رمل السباكة . 

المقالبة واألدوات المستخدمة في تجهيز القوالب الرملية ، عملية مقالبة نموذج بسيط  2ب 2 الخامس عشر 
 1 2+1  لمستميثة المستخدمة لب اواخر مقعد ، القوالب الطفيلــــة والقوا

 السادس عشر 
2 

 1ج
اللباب ، أنواعها ، رمل اللباب ونسب خلطة والمواد المضافة اليه ، مراحل عملها (  
خلط الرمل وتجهيزه ،عمل الكور ، تجفيفه ) فائدة عملية التجفيف األفران او طرق 

  تجفيف الكور ومعداتها . 
1+2 1 

 1 2+1  ها ، السباكة بالطرد المركزي ، وأنواعها .لب المعدنية ، أنواعلقواالسباكة با 4د 2 السابع عشر 

 1 2+1  السباكة بالشمع المفقود ، السباكة المستمرة ، السباكة القشرية . 2أ 2 الثامن عشر 

صهر المعادن وأسسها ، أنواع أفران الصهر ، فرن الدست ، األبعاد الرئيسية وطريقة  1ب 2 التاسع عشر 
 1 2+1  قوس الكهربائي ، الفرن العاكس ، الفرن الدوار . رن البوادق ، فرن ال، ف التشغيل

صب المسبوكات ، معداتها وأسسها ، تنظيف المسبوكات ، عيوب المسبوكات ، فحص  2ج 2 العشرون 
 1 2+1  المسبوكات . 

الحادي  
 والعشرون 

2 
 3أ

 والتي ( لحام الضغط حام اللحام ، أسس اللحام المعادن ، توضيح الطرق الرئيسية  لل
لحام الصهر بالقوس الكهربائي ، طرق أخرى للحام الصهر ، لحام التبرس ولحام 

  الكاوية ) انواع وصالت اللحام . 
1+2 1 

الثاني  
 والعشرون 

2 
 4أ

لحام الضغط على الساخن والمتضمن ( لحام المقاومة الكهربائية بما فيه لحام النقطة 
رد ، لحام الضغط باستخدام لحام الضغط على الباض ) ولحام الخط ، لحام الومي

  المتفجرات ، لحام الضغط باستخدام الموجات فوق الصوتية .
1+2 1 

الثالث  
 والعشرون 

2 
 2ب

استيلين ،  –هيدروجين ولحام االوكسي –لحام الصهر ولحام الغازي ، لحام االوكسي 
 1 2+1  ال وكسي استيلين .ع باأنواع اللهب ، اللحام اليميني واللحام اليساري ، القط

الرابع  
 والعشرون 

2 
 3د

لحام القوس الكهربائي ، تيار اللحام ، طريقة القطبية المباشرة والقطبية المعكوسة ، 
 1 2+1  أنواع األقطاب ، تغليف األقطاب المعدنية وأنواعها .

الخامس  
 والعشرون 

2 
 2أ

ستخدام القوس الكهربائي با لحامحركة االلكترود، طرق عزل األقطاب ومنطقة اللحام ، 
الغازات الواقية ( اللحام بغاز ثاني اوكسيد الكربون ، لحام باالركون التيج ، لحام 

  المتبج)
1+2 1 

 1 2+1لحام القوس الكهربائي بالهيدروجين الذري ، لحام القوس المضمور ، لحام الصهر  3ب 2السادس  
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 البنية التحتية   .28

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

   (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                
 ) ة , التقارير ,.... علميالمجالت ال( 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  
.... 

 

  
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .29

    
  
  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

  بالترميث.3 والعشرون 

السابع  
 والعشرون 

2 
 4أ

اوية ( لحام المونة ولحام السمكرة ) وبعض األنواع الحديثة من م التبريس ولحام الكلحا
 1 2+1  اللحام ( اللحام بأشعة ليزر ، اللحام بحزمة االلكترونات ) .

الثامن  
 والعشرون 

2 
 1ج

  عيوب اللحام ، اختبارات اللحام .
1+2 1 

التاسع  
 والعشرون 

2 
 4د

د وعلى الساخن ، الحدادة س التشكيل على الباروأس تشكيل المعادن ونظرية التشكيل
وأسس الحدادة وطرقها ( يدوي ، ميكانيكي ) معدات الحدادة ، اليدوية والميكانيكية ، 

  عناصر حدادة االسطبات . 
1+2 1 

  الثالثون 
2 

 2ج
طرق الحدادة الخاصة ، قوالب الحدادة وصناعتها ، القوة المؤثرة ، شرح عمليات 

مقاطع الهندسية المختلفة في عمليات القطع عمل ( االتصال ، طرق ال تلفةالحدادة المخ
  مدرجات بسيطة ، تشكيل مشغوالت متنوعة ) . 

1+2 1 
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  نموذج وصف المقرر

  

  وصف المقرر

  

  

 الديوانية  -المعهد التقني المؤسسة التعليمية  .81

   التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .82

 عمليات تصنيع  اسم / رمز المقرر  .83

  أشكال الحضور المتاحة  .84

 األولى  سنة الفصل / ال .85

 4 الدراسية (الكلي) عدد الساعات  .86

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .87

 أهداف المقرر .88

  تخريج كادر وسطي قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج لإلسهام في اإلعمال التالية: 
 القدرة على تحليل العمليات إلى عناصر التشغيل.  -51
 جية.أعداد المسار التكنولوجي بين الوحدات اإلنتا -52
ر التشغيل بكل وحدة وبكل ماكنة وحساب وقت التشغيل وبرامج التحميل  أعداد بطاقات وأوام -53

 للوحدات.
 تحديد عناصر السيطرة وضبط الجودة. -54
 أجراء حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل. -55

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .30

  هداف المعرفية األ -أ
  المعادن وأنواعها . تاج التعرف على عمليات أن -11

  التعرف على تشكيل المعادن ونظرية التشكيل.-2
 التعرف على طرق تصنيع المعادن. -3

   

   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 القدرة على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج.  -21
     القدرة على العمل على المجموعة لغرض انجاز العمل. -22

 والتعلم   عليمطرائق الت     

 محاضرات نظرياً. ألقاء ال -31
 عرض األفالم .  -32
  المناقشة. -33

  
  
 

 طرائق التقييم       

 اختبار شفوي. -21
  اختبار تحريري.  -22

  
  
 
  األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 العصف الذهني. -21
   وسائل إيضاح. -22

 طرائق التعليم والتعلم      

 أسئلة فكرية.  -21
  رسم  -22

  
 
 طرائق التقييم     

 وي.اختبار شف -21
  اختبار تحريري  -22
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  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). التأهيلية العامة و المهارات  -د 
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 بنية المقرر  .31

 الساعات  األسبوع 
مخرجات  

التعلم  
 المطلوبة 

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

أسبابه ، طرق قياس األبعاد الرئيسية أجهزة ات القياس ، الخطأ وووحدتعريف القياس  1أ  2 االول 
 1 2+1  القياس البسيطة الناقلة .

 1 2+1  قدمات القياس ( الفرنيات ) أجزائها استخداماتها ، أنواعها . 2أ  2 الثاني 

 1 2+1  .الميكرومترات ، أنواعها ، استخداماتها ، أجزائها ، فكرة عمل الميكرومتر  1د  2 الثالث 

 1 2+1  الب القياس واستخداماتها ، أنواعها ، طريقة استعمالها .قو 2ج 2 الرابع 

 1 2+1  قياس الزوايا وأشكال الجانبية أدوات قياس الزوايا ن قدود القياس ( الضبعات ) أنواعها. 3أ 2 الخامس 

طوة وقطر الخ طريقة قياس عناصر اللولب ، األقطار الخارجية والداخلية وقياس 4أ 2 السادس 
 1 2+1  جهزة المقارنة الميكانيكي االلكتروني .الخطوة ، أ

الجهاز الضوئي ، بعض طرق القياس الحديثة ( أجهزة القياس بالتردد الصوتي ،  2ب 2 السابع 
 1 2+1  الضوئية الرقمية ) .

 الثامن 
2 

 1ج
 خدمةالبرادة ودورها في التطوير الصناعي  ، عملية الشنكرة ، األدوات المست

منها عملية البرد ، المبارد المستعملة ومواصفاتها ، المكائن والعمليات التي تتض
  وأنواعها وطرق ربط المشغوالت عليها ، استعماالت المبارد ، طريقة تنظيف المبارد . 

1+2 1 

 التاسع 
2 

 2د
ن القطع بالمنشار ، الشروط الواجب توافرها في عملية النشر ، سالح المنشار ، التاجي

طريقة سنها وصيانتها ، أنواع رؤوس المطارق اليدوية وطريقة نواعها ، االجنات ، وأ
  تثبيتها .

1+2 1 

الثقب والبرغلة وانواع المثاقب ، أنواع البرايم ، أنواع الرايمرات ، كيفية أجراء عملية  2أ 2 العاشر 
 1 2+1  الثقب والبرغلة .

ا ، الشروط الواجب توفرها في المستعملة في صناعتهشاب النماذج ، أنواعها ، األخ 1ب 2 الحادي عشر 
 1 2+1  النموذج .

األدوات واألجهزة المستخدمة في صناعة النموذج وقوالب االكوار وطريقة تصميم  2ج 2 الثاني عشر 
 1 2+1  نموذج بسيط .

سباكة الرملية ، ال  السباكة ، نبذة تاريخية ، الطرق ، الرئيسية للسباكة ( سباكة الصبات 3أ 2 الثالث عشر 
 1 2+1  باكة بالقوالب المعدنية ، طرق أخرى للسباكة ) مزايا عملية السباكة . الس

السباكة الرملية ، رمال السباكة مواصفاتها ، مكوناتها ، رمل السباكة واألجهزة  3د 2 الرابع عشر 
 1 2+1  المستخدمة واإلضافات على رمل السباكة . 

ي تجهيز القوالب الرملية ، عملية مقالبة نموذج بسيط األدوات المستخدمة فبة والمقال 2ب 2 الخامس عشر 
 1 2+1  واخر مقعد ، القوالب الطفيلــــة والقوالب المستميثة المستخدمة 

 السادس عشر 
2 

 1ج
اللباب ، أنواعها ، رمل اللباب ونسب خلطة والمواد المضافة اليه ، مراحل عملها (  

ة عملية التجفيف األفران او طرق كور ، تجفيفه ) فائدل الخلط الرمل وتجهيزه ،عم
  تجفيف الكور ومعداتها . 

1+2 1 

 1 2+1  السباكة بالقوالب المعدنية ، أنواعها ، السباكة بالطرد المركزي ، وأنواعها . 4د 2 السابع عشر 

 1 2+1  ة .السباكة بالشمع المفقود ، السباكة المستمرة ، السباكة القشري 2أ 2 الثامن عشر 

صهر المعادن وأسسها ، أنواع أفران الصهر ، فرن الدست ، األبعاد الرئيسية وطريقة  1ب 2 التاسع عشر 
 1 2+1  التشغيل ، فرن البوادق ، فرن القوس الكهربائي ، الفرن العاكس ، الفرن الدوار . 

بوكات ، فحص المسصب المسبوكات ، معداتها وأسسها ، تنظيف المسبوكات ، عيوب  2ج 2 العشرون 
 1 2+1  ات . المسبوك

الحادي  
 والعشرون 

2 
 3أ

اللحام ، أسس اللحام المعادن ، توضيح الطرق الرئيسية  للحام والتي ( لحام الضغط  
لحام الصهر بالقوس الكهربائي ، طرق أخرى للحام الصهر ، لحام التبرس ولحام 

  الكاوية ) انواع وصالت اللحام . 
1+2 1 

الثاني  
 شرون والع

2 
 4أ

ى الساخن والمتضمن ( لحام المقاومة الكهربائية بما فيه لحام النقطة لحام الضغط عل
ولحام الخط ، لحام الوميض ) لحام الضغط على البارد ، لحام الضغط باستخدام 

  المتفجرات ، لحام الضغط باستخدام الموجات فوق الصوتية .
1+2 1 

الثالث  
 والعشرون 

2 
 2ب

استيلين ،  –هيدروجين ولحام االوكسي – غازي ، لحام االوكسيم اللحام الصهر ولحا
 1 2+1  أنواع اللهب ، اللحام اليميني واللحام اليساري ، القطع باال وكسي استيلين .

الرابع  
 والعشرون 

2 
 3د

لحام القوس الكهربائي ، تيار اللحام ، طريقة القطبية المباشرة والقطبية المعكوسة ، 
 1 2+1  وأنواعها . يف األقطاب المعدنيةتغل أنواع األقطاب ، 

الخامس  
 والعشرون 

2 
 2أ

حركة االلكترود، طرق عزل األقطاب ومنطقة اللحام ، لحام القوس الكهربائي باستخدام 
الغازات الواقية ( اللحام بغاز ثاني اوكسيد الكربون ، لحام باالركون التيج ، لحام 

  المتبج)
1+2 1 

 1 2+1لهيدروجين الذري ، لحام القوس المضمور ، لحام الصهر القوس الكهربائي با لحام 3ب 2السادس  
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 البنية التحتية   .30

  المطلوبة   قررةـ الكتب الم1

   (المصادر)  راجع الرئيسية ـ الم2

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

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  
.... 

 

  
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .31

    
  
  
  
 

  

 

 

 

 

 

 

  بالترميث.3 والعشرون 

السابع  
 والعشرون 

2 
 4أ

لحام التبريس ولحام الكاوية ( لحام المونة ولحام السمكرة ) وبعض األنواع الحديثة من 
 1 2+1  اللحام ( اللحام بأشعة ليزر ، اللحام بحزمة االلكترونات ) .

ثامن  ال
 والعشرون 

2 
 1ج

  عيوب اللحام ، اختبارات اللحام .
1+2 1 

التاسع  
 والعشرون 

2 
 4د

تشكيل المعادن ونظرية التشكيل وأسس التشكيل على البارد وعلى الساخن ، الحدادة 
وأسس الحدادة وطرقها ( يدوي ، ميكانيكي ) معدات الحدادة ، اليدوية والميكانيكية ، 

  ت . عناصر حدادة االسطبا
1+2 1 

  الثالثون 
2 

 2ج
طرق الحدادة الخاصة ، قوالب الحدادة وصناعتها ، القوة المؤثرة ، شرح عمليات 
الحدادة المختلفة ( االتصال ، طرق المقاطع الهندسية المختلفة في عمليات القطع عمل 

  مدرجات بسيطة ، تشكيل مشغوالت متنوعة ) . 
1+2 1 
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  نموذج وصف المقرر
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   لتقنيات الميكانيكية ا العلمي  / المركز لقسما .90

 عمليات تصنيع  اسم / رمز المقرر  .91

  أشكال الحضور المتاحة  .92

 األولى  الفصل / السنة  .93

 4 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .94

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .95

 أهداف المقرر .96

  في اإلعمال التالية: هام تخريج كادر وسطي قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج لإلس
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 للوحدات.
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إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها   يوفر وصف المقرر هذا
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات الخرجم .32

  هداف المعرفية األ -أ
  التعرف على عمليات أنتاج المعادن وأنواعها .  -12

  التعرف على تشكيل المعادن ونظرية التشكيل.-2
 التعرف على طرق تصنيع المعادن. -3
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 طرائق التعليم والتعلم       
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  المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). التأهيلية العامة و المهارات  -د 
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 بنية المقرر  .33

 ساعات ال ع األسبو
مخرجات  

  التعلم
 المطلوبة 

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 
 التعليم 

طريقة  
 التقييم 

تعريف القياس ووحدات القياس ، الخطأ وأسبابه ، طرق قياس األبعاد الرئيسية أجهزة  1أ  2 االول 
 1 2+1  القياس البسيطة الناقلة .

 1 2+1  ماتها ، أنواعها .تخداقدمات القياس ( الفرنيات ) أجزائها اس 2أ  2 الثاني 

 1 2+1  الميكرومترات ، أنواعها ، استخداماتها ، أجزائها ، فكرة عمل الميكرومتر . 1د  2 الثالث 

 1 2+1  قوالب القياس واستخداماتها ، أنواعها ، طريقة استعمالها . 2ج 2 الرابع 

 1 2+1  ) أنواعها.د القياس ( الضبعات قدو قياس الزوايا وأشكال الجانبية أدوات قياس الزوايا ن 3أ 2 الخامس 

طريقة قياس عناصر اللولب ، األقطار الخارجية والداخلية وقياس الخطوة وقطر  4أ 2 السادس 
 1 2+1  الخطوة ، أجهزة المقارنة الميكانيكي االلكتروني .

، وتي الجهاز الضوئي ، بعض طرق القياس الحديثة ( أجهزة القياس بالتردد الص 2ب 2 السابع 
 1 2+1  . الضوئية الرقمية )

 الثامن 
2 

 1ج
البرادة ودورها في التطوير الصناعي  ، عملية الشنكرة ، األدوات المستخدمة 
والعمليات التي تتضمنها عملية البرد ، المبارد المستعملة ومواصفاتها ، المكائن 

  المبارد . ظيف وأنواعها وطرق ربط المشغوالت عليها ، استعماالت المبارد ، طريقة تن
1+2 1 

 لتاسع ا
2 

 2د
القطع بالمنشار ، الشروط الواجب توافرها في عملية النشر ، سالح المنشار ، التاجين 
وأنواعها ، االجنات ، طريقة سنها وصيانتها ، أنواع رؤوس المطارق اليدوية وطريقة 

  تثبيتها .
1+2 1 

رات ، كيفية أجراء عملية رايم ، أنواع الرايمالب الثقب والبرغلة وانواع المثاقب ، أنواع 2أ 2 العاشر 
 1 2+1  الثقب والبرغلة .

النماذج ، أنواعها ، األخشاب المستعملة في صناعتها ، الشروط الواجب توفرها في  1ب 2 الحادي عشر 
 1 2+1  النموذج .

تصميم  ريقةاألدوات واألجهزة المستخدمة في صناعة النموذج وقوالب االكوار وط 2ج 2 الثاني عشر 
 1 2+1  نموذج بسيط .

السباكة ، نبذة تاريخية ، الطرق ، الرئيسية للسباكة ( سباكة الصبات  السباكة الرملية ،  3أ 2 الثالث عشر 
 1 2+1  السباكة بالقوالب المعدنية ، طرق أخرى للسباكة ) مزايا عملية السباكة . 

مل السباكة واألجهزة اتها ، مكوناتها ، رواصفالسباكة الرملية ، رمال السباكة م 3د 2 الرابع عشر 
 1 2+1  المستخدمة واإلضافات على رمل السباكة . 

المقالبة واألدوات المستخدمة في تجهيز القوالب الرملية ، عملية مقالبة نموذج بسيط  2ب 2 الخامس عشر 
 1 2+1  واخر مقعد ، القوالب الطفيلــــة والقوالب المستميثة المستخدمة 

 عشر ادس الس
2 

 1ج
نواعها ، رمل اللباب ونسب خلطة والمواد المضافة اليه ، مراحل عملها (  اللباب ، أ

خلط الرمل وتجهيزه ،عمل الكور ، تجفيفه ) فائدة عملية التجفيف األفران او طرق 
  تجفيف الكور ومعداتها . 

1+2 1 

 1 2+1  اعها .لطرد المركزي ، وأنوة باالسباكة بالقوالب المعدنية ، أنواعها ، السباك 4د 2 السابع عشر 

 1 2+1  السباكة بالشمع المفقود ، السباكة المستمرة ، السباكة القشرية . 2أ 2 الثامن عشر 

صهر المعادن وأسسها ، أنواع أفران الصهر ، فرن الدست ، األبعاد الرئيسية وطريقة  1ب 2 التاسع عشر 
 1 2+1  رن الدوار . الفرن العاكس ، الف ئي ، التشغيل ، فرن البوادق ، فرن القوس الكهربا

صب المسبوكات ، معداتها وأسسها ، تنظيف المسبوكات ، عيوب المسبوكات ، فحص  2ج 2 العشرون 
 1 2+1  المسبوكات . 

الحادي  
 والعشرون 

2 
 3أ

اللحام ، أسس اللحام المعادن ، توضيح الطرق الرئيسية  للحام والتي ( لحام الضغط  
أخرى للحام الصهر ، لحام التبرس ولحام  قوس الكهربائي ، طرقبال لحام الصهر

  الكاوية ) انواع وصالت اللحام . 
1+2 1 

الثاني  
 والعشرون 

2 
 4أ

لحام الضغط على الساخن والمتضمن ( لحام المقاومة الكهربائية بما فيه لحام النقطة 
باستخدام  لضغطولحام الخط ، لحام الوميض ) لحام الضغط على البارد ، لحام ا

  ، لحام الضغط باستخدام الموجات فوق الصوتية . المتفجرات
1+2 1 

الثالث  
 والعشرون 

2 
 2ب

استيلين ،  –هيدروجين ولحام االوكسي –لحام الصهر ولحام الغازي ، لحام االوكسي 
 1 2+1  أنواع اللهب ، اللحام اليميني واللحام اليساري ، القطع باال وكسي استيلين .

ع  الراب
 لعشرون وا

2 
 3د

قوس الكهربائي ، تيار اللحام ، طريقة القطبية المباشرة والقطبية المعكوسة ، لحام ال
 1 2+1  أنواع األقطاب ، تغليف األقطاب المعدنية وأنواعها .

الخامس  
 والعشرون 

2 
 2أ

حركة االلكترود، طرق عزل األقطاب ومنطقة اللحام ، لحام القوس الكهربائي باستخدام 
از ثاني اوكسيد الكربون ، لحام باالركون التيج ، لحام الواقية ( اللحام بغزات الغا

  المتبج)
1+2 1 

 1 2+1لحام القوس الكهربائي بالهيدروجين الذري ، لحام القوس المضمور ، لحام الصهر  3ب 2السادس  
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 البنية التحتية   .32

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

   (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية 2

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

 

ع االنترنيت  ع االلكترونية, مواقمراجب ـ ال
.... 

 

  
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

    
  
  
  
 

  

  

  

  بالترميث.3 والعشرون 

السابع  
 والعشرون 

2 
 4أ

وبعض األنواع الحديثة من  ونة ولحام السمكرة )الم لحام التبريس ولحام الكاوية ( لحام
 1 2+1  اللحام ( اللحام بأشعة ليزر ، اللحام بحزمة االلكترونات ) .

الثامن  
 والعشرون 

2 
 1ج

  عيوب اللحام ، اختبارات اللحام .
1+2 1 

التاسع  
 والعشرون 

2 
 4د

الحدادة  خن ، تشكيل المعادن ونظرية التشكيل وأسس التشكيل على البارد وعلى السا
دة وطرقها ( يدوي ، ميكانيكي ) معدات الحدادة ، اليدوية والميكانيكية ، وأسس الحدا

  عناصر حدادة االسطبات . 
1+2 1 

  الثالثون 
2 

 2ج
طرق الحدادة الخاصة ، قوالب الحدادة وصناعتها ، القوة المؤثرة ، شرح عمليات 

القطع عمل المختلفة في عمليات سية الحدادة المختلفة ( االتصال ، طرق المقاطع الهند
  مدرجات بسيطة ، تشكيل مشغوالت متنوعة ) . 

1+2 1 


