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U وصف البرنامج األكاديمي

 
يوفر البرنامج األكاديمي هذا إيجازا مقتضبا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من 

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

 

  جامعة الفرات األوسط التقنية– المعهد التقني  /الديوانية المؤسسة التعليمية .۱

 التقنيات الميكانيكية القسم العلمي / المركز  .۲

دراساتأولية / فرع اإلنتاج  اسم البرنامج األكاديمي أو المهني  .۳

 دبلوم تقني اسم الشهادة النهائية  .٤

 سنوي النظام الدراسي:سنوي /مقررات /أخرى  .٥

  برنامج االعتماد المعتمد   .٦

  التدريب الصيفي لطلبة المرحلة األولىوالدورات المقامة من قبل وحدة  المؤثرات الخارجية األخرى  .۷
التأهيل والتوظيف والمتابعة،باإلضافة الىالعديد من المؤسسات الخدمية 

 تحتضن الطلبة الخريجين.
19/1/202 تاريخ إعداد الوصف  .۸ 0 

 أهداف البرنامج األكاديمي .۹
 

يهدف فرع اإلنتاج الى إعداد المالكات التقنية التي تكون حلقة وصل بين االختصاصي والعامل الماهر ويقوم القسم 
بإعداد وتهيئة الخريج وتزويده بالمعلومات النظرية والتطبيقية والعملية ليكون قادراً على تنفيذ اإلعمال المناطة به. 
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .۱۰

 أ- األهداف المعرفية 
-  يتعرف الطالب على المفاهيم األساسية لعمل مختلف مكائن قطع المعادن (المخرطة، الفريزة، والعديد من المكائن ذات 1أ

االختصاص في ورش العمل)، 
-يتدرب الطالب ويطبق األسس والمفاهيم التي درسها نظريا 2أ
 - يتعرف الطالب على تصميم المعامل والمصانع وكيفية ترتيب المكائن في الورش والخطوطاإلنتاجية3أ
 العمل.-يتعرف الطالب على إعمال الصيانة الدورية والطارئة على المكائن لتالفي مخاطر 4أ

 

المهاراتية الخاصة بالبرنامج   ب – األهداف
-إكساب الطالب مهارة تطبيقية لمكائناإلنتاج(الخراطة، التفريز، القشط، ...) 1ب 
- معرفة أنواعالمشاكل في الورش اإلنتاجية ووضع الحل األمثل لها في بيئة العمل  2ب 
- يكسب الطالب مهارة إدارة الورش اإلنتاجية. 3ب 
 – إكساب الطالب روح العنايةبالماكنة والتعاون مع الزمالء لتحقيق أفضألهدافاإلنتاج. 4ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم

المحاضرات النظرية وذلك من خالل تعريف الطلبة بتفاصيل المقرر الدراسي  -۱
المختبرات العلمية وذلكمن خالل تطبيق المفردات النظرية عمليا من خالل إجراء التجارب وحث الطلبة على تقديم التقارير  -۲

 ليكتسب الطلبة مهارات التعلم الذاتي
 الورش والمعامل المخصصة للتدريب. -۳
 التدريب الصيفي. -٤

 
 طرائق التقييم

تقيم الطلبة من خالل االختبارات النظرية اليومية أواألسبوعية.  -۱
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق االختباراتالنظرية الفصلية والنهائية (بدوريها). -۲
 تقييم الطلبة عن طريق االختبارات العملية المرافقة للمواد النظرية. -۳
 تقييم ألطلبهعلى اساس البحوث والتقارير ضمن المقرر الدراسي. -٤
٥-  

ج- األهداف الوجدانية والقيمة. 
- قدرة الطالب على التفكير المنهجي المنظم وبالتالي على اتخاذ القرار المناسبوالصحيح. 1ج
-حث الطلبة على القيام بجمع المعلومات من ضمن االختصاص التي تعينهم مستقبالً . 2ج

- حث الطالب على متابعة االرشادات الصحيةمن اجاللحفاظ على حياته داخل بيئة العمل. 3ج
- حث الطالب على اكتساب مهارات فردية في بيئة العمل 4ج

 -تنفيذ مشاريع عملية وتطبيقية صغيرة5 ج
 طرائق التعليم والتعلم

 حث الطلبة من قبل التدريسي على مواكبة أحدث الوسائل العلمية المتاحة في التعليم -۱
االستجواب للطلبة من خالل الحلقات النقاشية عن طريق طرح األسئلة التفكيرية (كيف،لماذا،متى،أين،إي) لمواضيع علمية  -۲

 تزيد من معرفة الطالب باالختصاص أكثر
 ربط مواضيعالمحاضرة مع بيئة العمل في الورش العملية وكذلك في الحياة أليوميه لالستفادة منها . -۳
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    طرائق التقييم

يتم التقييم على أساس: 
  والمشاركة اثناء المحاضرة).(التفاعلالحضور في المحاضرة  -۱
 االختبارات المفاجأه خالل المحاضرة. -۲
 تقديم التقارير العلمية عن مقررات المادة بصورة خاصة تخص موضوع المحاضرة . -۳

 
 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).د -
- تمكين الطلبة من استخدام معدات العمل بصورة صحيحة لتجنب اإلخطار 1د
-تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في برامج االختصاص  2د
- تنمية قابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية والتقنية الحديثة إلى الواقع العملي 3د
 -تمكين الطلبة من اتخاذ القرارات المناسبة 4د

 طرائق التعليم والتعلم
 إعداد وتنفيذ البحوث والمشاريع من قبل ألطلبه ضمن مفردات مقررات القسم وعرضها في المؤتمرات الطالبية السنوية   -۱
 التقنيات والمهارات المكتسبة من خالل مواكبة التطور الحاصل في المجال الهندسي. -۲

 

         طرائق التقييم 
 مناقشة البحوث الطالبية من قبل اللجان العلمية في القسم المعدهلهكذا أغراض. -۱
االختبارات التحريرية   -۲
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 بنية البرنامج  .۱۱

U المرحلة الدراسية 
U رمز المقرر أو المساقUاسم المقرر أو المساق Uالساعات المعتمدة           

   عملي       نظري  
 
 
 
 
 

 األولـــــــــــــى
 

 2 2 1عمليات تصنيع / 

 - 2 خواص مواد 

 8 - 1المعامل/ 

 3 2 الميكانيك 
 - 2 الرياضيات 
 2 1 1تطبيقات الحاسوب / 
 3- الرسم الهندسي  
 2 1تقنية الكهرباء  
-  2حقوق االنسان والديمقراطية  
-  1اللغة االنكليزية  

 
 
 
 

الثـــــــــانيــــة 

-  3تقنية أجزاء المكائن  
 2 2 2عمليات تصنيع / 
 2 2المعادن  
 8-  2المعامل /  
 3- المشروع  
 3- الرسم الصناعي  
-  2اإلدارة والسالمة المهنية  
 2 1 2تطبيقات الحاسوب/ 
-  1اللغة االنكليزية  
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 التخطيط للتطور الشخصي .۱۲

دأب قسم التقنيات الميكانيكية / فرع اإلنتاجعلى الدوامإلىتهيئة وإعدادالكوادر التقنية الوسطيةالمتميزة في مجال االختصاص لخدمة بلدنا 
 .الحبيب في مختلف القطاعات. والحرص على توفير  كل ما هو استثنائي وجديد وذلك باعتماد التقنيات الحديثة للنهوض بواقع البلد

 معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد) .۱۳

 خريجو الدراسة اإلعدادية الفرع العلمي -۱
 خريجو الدراسة المهنية / الفرع الصناعي -۲
 القبول يكون لكال الجنسين (ذكور وإناث) -۳
 الحد األدنى لمعدل القبول يتم تحديده من قبل الجهات المتمثلة بقسم القبول المركزي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . -٤

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .۱٤

 .تصدرها الجامعةالمنشورات التعريفية التي  -
 – اللجان التوعية – الموقع االلكتروني للمعهد. 
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع إشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 
السنة / 
 المستوى

رمز 
 المقرر

أساسي  اسم المقرر
أم 

 اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 
الخاصة بالبرنامج  

األهداف الوجدانية 
 والقيمة 

المهارات العامة 
والتأهيلية المنقولة( 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 
 الشخصي)

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

 األولـــــــــــــــــى 

عمليات  
 1تصنيع /

   * *   * *   * *  * * * أساسي

خواص  
 مواد

   * *   * *   * *  * * * أساسي

   * *   * *   * *  * * * أساسي 1المعامل/ 
   * *   * *   * *  * * * مساعد الميكانيك 
   * *   * *   * *  * * * مساعد الرياضيات 
تطبيقات   

 الحاسوب
   * *   * *   * *  * * * مساعد

الرسم  
الهندسي 

   * *   * *   * *  * * * مساعد

تكنولوجيا  
الكهرباء 

   * *   * *   * *  * * * مساعد

حقوق  
اإلنسان 

   * *   * *   * *  * * * عامة

اللغة   
االنكليزية 

                 عامة

 

 

 الــــــثانـــــية

 

 

تقنية أجزاء  
المكائن 

   * *   * *   * *  * * * أساسي

عمليات  
 2تصنيع /

   * *   * *   * *  * * * أساسي

   * *   * *   * *  * * *أساسي المعادن  
   * *   * *   * *  * * *أساسي  2المعامل /  
                أساسي المشروع  
الرسم  

الصناعي 
   * *   * *   * *  * * * أساسي

اإلدارة  
والسالمة  

                 مساعد

تقنية  
 2الحاسوب/

   * *   * *   * *  * * * مساعد

اللغة  
االنكليزية 

                 عامة
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 وصف المقرر

 )مادة عمليات تصنيع(

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 البرنامج.

جامعة الفرات األوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .۱

  قسم التقنيات الميكانيكية /السنة األولى  القسم العلمي  / المركز .۲

 1 عمليات التصنيع - اسم / رمز المقرر .۳

  البرامج التي يدخل فيها .٤

  حضوري والكتروني اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .٥

 سنوي الفصل / السنة .٦

  ساعة 120 اسبوع = 30 ساعة * 4 عملي =2نظري + 2 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .۷

1/202/ 19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸ 0 

 أهداف المقرر  .۹
 

 القدرة على تحليل العمليات الى عناصر التشغيل. -۱
  إعداد المسار التكنولوجي بين الوحدات اإلنتاجية. -۲
 ، وحساب عناصر وقت التشغيل وبرامج التحميل للوحدات. ماكينة إعداد بطاقات وأوامر التشغيل بكل وحدة وبكل  -۳
  تحديد عناصر السيطرة النوعية وضبط الجودة.  -٤
 أجراء حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل.  -٥
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .۱۰

 :Uاألهداف المعرفيةU -أ
  يتعرف على المفاهيم االساسية لعمليات التصنيع. -1   أ
توسيع مدارك الطلبة وتعزيز مفهوم علم التصنيع من خالل اعطائهم مبادئ ومفاهيم عامة عن القياس ووحدات القياس -  2  أ

 وأجهزة القياس وكذلك عمليات القطع والثقب والسباكة ......
  اعطاء الطالب خبرة في عمليات القياس وادواته ودقة القياس.- 3أ
 يتعرف على التطبيقات العملية والنظرية للتصنيع.- 4أ

 :Uاألهداف المهاراتية الخاصة بالمقررUب -  
 دراسة تفصيلية لعلم عمليات التصنيع. - 1ب 
  التفاصيل التي يحتاجها الطالب أثناء دراستهم لمادة عمليات التصنيع.- دراسة2ب 
 والقطع. تعليم الطالب بعد انتهاء العام الدراسي مبدأ القياس وطرق القياس الحديثة والبرادة  - 3ب 
 . إعداد التقني  ليكون فني ناجحا من خالل تعلم المبادئ الصحيحة لتخصص تقنيات الميكانبك فرع االنتاج-4ب

 طرائق التعليم والتعلم  

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية عن طريق االلقاء  •
 او المحاضرة او اجراء التجارب.

 حل مجموعة من االمثلة العملية والتطبيقية من قبل التدريسي. •
 عن طريق المناقشة يتم مشاركة الطلبة عن طريق حل بعض المشاكل العملية. •
 يتم متابعة المختبرات العملية الخاصة بالقسم من قبل مدرس المادة والكادر التقني بالقسم. •
 مطالبة الطالب بزيارة المكتبة وشبكة المعلومات الدولية (االنترنت) للحصول على معرفة أكثر للمواد الدراسية. •

 

      طرائق التقييم 

 تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة. •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة عملية ونظرية. •
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية مثل كتابة التقارير الخاصة او تلك التي تخص التجارب  •

 العملية في المختبرات.
 امتحانات نهاية الفصل االول والفصل الثانيواالمتحانات النهائية للدور االول والثاني  •

         +االمتحان العملي لكل فصل 
 

 

 :Uاألهداف الوجدانية والقيميةU- ج
معرفة ودراسة كيفيةالقياس وطرق القياس الحديثة والبرادة والقطع والثقب والسباكة. - 1ج
  تحليل نتائج حل المسائل ومقارنتها مع الواقع ذهنيا.- 2ج
 تحليل النتائج التي يحصل عليها الطالب من خالل اجراء التجارب العملية والتوصل الى مدى حقيقتها.- 3ج
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 طرائق التعليم والتعلم 

لجذب النظر وشد الطلبة لتصل  Data Showاستخدام الوسائل الحديثة في عرض الجانب العلمي والنظري مثل اجهزة  •
 الفكرة بشكل أفضل الى الطالب.

 اعطاء الطلبة واجبات ال صفية تتطلب منهم بذل مهارات وتفسيرات ذاتية بطرق اختبارية. •
االستجواب للطبة من خالل الحلقات النقاشية عن طريق طرح االسئلة التفكيرية (كيف،لماذا،متى،اين،اي) لمواضيع  •

 محددة.
استخدام اسلوب عصف الذهن والتغذية الراجعة من اجل تفعيل الخبرات المتراكمة لدى الطلبة من خالل ربط ما تم اخذه  •

 من مواد دراسية في المراحل الدراسية السابقة وربطها بالجديدة.
اكساب الطلبة المهارات العملية من خالل اجراء التجارب العملية على االجهزة المختبرية.  •

 

    طرائق التقييم 

 يتم التقييم على اساس:
 امتحان الفصل االول (النظري، العملي)  .۱
  امتحان الفصل الثاني (النظري + العملي)  .۲
 %) يؤخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة.10اعمال السنة ( .۳
  االمتحان النهائي (النظري والعملي) بدوريه. .٤

: Uالمهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)Uد - 

تمكين الطلبة من مادة عمليات التصنيع في جوانبها التطبيقيةوالمعرفية. -1  د
.  تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات وتفسير البيانات التي حصل عليها من خالل اجراء التجارب العملية- 2د
 تمكين الطالب من التعرف على المعادن وصهرها كذلك أنواع افران الصهر وكذلك صب المسبوكات، واللحام واسس - 3د

اللحام وأنواع اللحام المختلفة. 
  تمكين الطالب من اجراء المسح الميداني لتحديد المشاكل وحلها على ارض الواقع.-   4د

 

 طرائق التعليم والتعلم 

اعداد وتنفيذ البحوثوالمشاريع من قبل الطلبة ضمن مفردات مادة عمليات التصنيعوعرضها في المؤتمرات الطالبية  •
 السنوية.

تدريب الطلبة (التدريبالصيفي) لدى المؤسسات الحكومية ذات العالقة لكسب الطلبة المهارات الكافية واعدادهم للعمل  •
 الوظيفي بشكل جيد.

 وضع وتحديث مفردات مادة عمليات التصنيع لمواكبة التطور بما يحقق تطورا شخصيا لمستوى الطلبة  •

    طرائق التقييم 

 مناقشة البحوث والمشاريع من قبل لجان علمية في القسم. •
 االختبارات التحريرية. •

 
 

 بنية المقرر .۱۱
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم مفردات المقرر المطلوبة

استيعاب الطالب  ع2 +  ن 2  1
 للماده

تعريف القياس ووحدات القياس ، 
الخطأ وأسبابه ، طرق قياس األبعاد 

الرئيسية أجهزة القياس البسيطة الناقلة 
 .

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب   ع2 + ن 2 2
 للماده

قدمات القياس ( الفرنيات ) أجزائها 
محاضرة نظري استخداماتها ، أنواعها . 

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 +ن 2 3
 للماده

الميكرومترات ، أنواعها ، استخداماتها 
محاضرة نظري ، أجزائها ، فكرة عمل الميكرومتر . 

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب   ع2 + ن 2 4
 للماده

قوالب القياس واستخداماتها ، أنواعها 
محاضرة نظري ، طريقة استعمالها . 

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب   ع2 +ن 2 5
 للماده

قياس الزوايا وأشكال الجانبية أدوات 
قياس الزوايا ن قدود القياس ( 

الضبعات ) أنواعها. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 6
محاضرة نظري تفاصيل المفردات  للماده

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 7
 للماده

طريقة قياس عناصر اللولب ، األقطار 
الخارجية والداخلية وقياس الخطوة 

وقطر الخطوة ، أجهزة المقارنة 
الميكانيكي االلكتروني . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 8
 للماده

الجهاز الضوئي، بعض طرق القياس 
الحديثة ( أجهزة القياس بالتردد 

الصوتي ، الضوئية الرقمية  

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 9
 للماده

البرادة ودورها في التطوير الصناعي، 
عملية الشنكرة، األدوات المستخدمة 

والعمليات التي تتضمنها عملية البرد، 
المبارد المستعملة ومواصفاتها، 

المكائن وأنواعها وطرق ربط 
المشغوالت عليها، استعماالت المبارد، 

طريقة تنظيف المبارد. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 10
 للماده

القطع بالمنشار ، الشروط الواجب 
توافرها في عملية النشر ، سالح 

المنشار ، التاجين وأنواعها ، االجنات 
، طريقة سنها وصيانتها ، أنواع 

رؤوس المطارق اليدوية وطريقة 
تثبيتها . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 11
 للماده

الثقب والبرغلة وانواع المثاقب ، أنواع 
البرايم ، أنواع الرايمرات ، كيفية 

أجراء عملية الثقب والبرغلة  

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 12
 للماده

النماذج ، أنواعها ، األخشاب 
المستعملة في صناعتها ، الشروط 

الواجب توفرها في النموذج . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 13
 للماده

األدوات واألجهزة المستخدمة في 
صناعة النموذج وقوالب االكوار 

وطريقة تصميم نموذج بسيط . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي



11 
 

استيعاب الطالب  ع2 +ن 2 14
 للماده

السباكة، نبذة تاريخية،الطرق، 
الرئيسية للسباكة (سباكةالصبات 
السباكةالرملية، السباكة بالقوالب 

المعدنية، طرق أخرى للسباكة) مزايا 
عملية السباكة. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

 
استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 15

 للماده

السباكة الرملية، رمال السباكة 
مواصفاتها،مكوناتها، رمل السباكة 

واألجهزة المستخدمة واإلضافات على 
رمل السباكة. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 16
 للماده

المقالبة واألدوات المستخدمة في 
تجهيز القوالب الرملية ، عملية مقالبة 

نموذج بسيط واخر مقعد ، القوالب 
الطفيلــــة والقوالب المستميثة 

المستخدمة  

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 17
 للماده

اللباب،أنواعها، رمل اللباب ونسب 
خلطة والمواد المضافة اليه، مراحل 

عملها (خلط الرمل وتجهيزه، 
عماللكور،تجفيفه) فائدة عملية 

التجفيف األفران او طرق تجفيف 
الكور ومعداتها. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 +ن 2 18
 للماده

السباكة بالقوالب المعدنية ، أنواعها ، 
محاضرة نظري السباكة بالطرد المركزي ، وأنواعها . 

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 19
 للماده

صهر المعادن وأسسها، أنواع أفران 
الصهر، فرن الدست، األبعاد الرئيسية 
وطريقة التشغيل، فرن البوادق، فرن 

القوس الكهربائي، الفرن العاكس، 
الفرن الدوار. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 20
 للماده

صب المسبوكات، معداتها وأسسها، 
تنظيف المسبوكات، عيوب 

المسبوكات، فحص المسبوكات. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع3 + ن 2 21
 للماده

اللحام، أسس اللحام المعادن، توضيح 
الطرق الرئيسية للحام والتي 

(لحامالضغط لحام الصهر بالقوس 
الكهربائي، طرق أخرى للحام الصهر، 

لحام التبرس ولحام الكاوية) انواع 
وصالت اللحام. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 22
 للماده

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 . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 23
 للماده

لحام الصهر ولحام الغازي ، لحام 
االوكسي-هيدروجين ولحام االوكسي 

– استيلين ، أنواع اللهب ، اللحام 
اليميني واللحام اليساري ، القطع باال 

وكسي استيلين . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 24
 للماده

لحام القوس الكهربائي ، تيار اللحام ، 
طريقة القطبية المباشرة والقطبية 

المعكوسة ، أنواع األقطاب ، تغليف 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
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 البنية التحتية  .۱۲

 مكتبة المعهد للحصول على المصادر االضافية  للمناهج الدراسية. ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية (المصادر)   2

مدخل في هندسة اإلنتاج   تأليف – حسن حسين فهمي، جالل  -۱
 )1966شوقي (

 مبادئ صب المعادن    ترجمة – د. صالح الدين دمحم المهني  -۲
 ).1963طرق تشكيل المعادن   تأليف – د. أنور عبد الواحد ( -۳
طرق التصنيع     تأليف –د. عارف ابو صفية، د. عبد الرزاق  -٤

 خضر.إسماعيل 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

  (المجالتالعلمية،التقارير،  )

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
 عمليات التصنيعالمواقع  على االنترنيت التي تخص  ....

 

 

األقطاب المعدنية وأنواعها . 

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 25
 للماده

حركة االلكترود، طرق عزل األقطاب 
ومنطقة اللحام ، لحام القوس الكهربائي 
باستخدام الغازات الواقية ( اللحام بغاز 

ثاني اوكسيد الكربون ، لحام 
باالركونالتيج ، لحام المتبج) 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 26
 للماده

لحام القوس الكهربائي بالهيدروجين 
الذري ، لحام القوس المضمور ، لحام 

الصهر بالترميث. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 27
 للماده

لحام التبريس ولحام الكاوية ( لحام 
المونة ولحام السمكرة ) وبعض 

األنواع الحديثة من اللحام ( اللحام 
بأشعة ليزر ، اللحام بحزمة 

االلكترونات ) . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 28
 للماده

محاضرة نظري عيوب اللحام ، اختبارات اللحام . 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 29
 للماده

تشكيل المعادن ونظرية التشكيل 
وأسس التشكيل على البارد وعلى 

الساخن، الحدادة وأسس الحدادة 
وطرقها (يدوي،ميكانيكي) معدات 

الحدادة، اليدوية والميكانيكية، عناصر 
حدادة االسطبات. 

محاضرة نظري 
 + عملي

 مناقشة، امتحان
 ،مسائل، حل سريع

واجب بيتي 
 
 

 

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 30
 للماده

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 ) . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۳
 

مواكبة التطور وادخال الحاسوبوتطبيقاته في عمليات التصنيع واالنتاج 
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نموذج وصف المقرر 

 )خواص مواد(

وصف المقرر 

 

 جامعة الفرات  األوسط التقنية-المعهد التقني- الديوانية المؤسسة التعليمية .۱

 التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .۲

خواص مواد  اسم / رمز المقرر .۳

 البرامج التي يدخل فيها  .٤

حضوري  اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .٥

 سنوي الفصل / السنة .٦

  ساعة60 أسبوع = 30 نظري *2 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .۷

 19/1/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸

 أهداف المقرر .۹

 والسبائك.دراسة الخواص الهندسية للمواد البلورية والالبلورية والتعرف على الخواص الميكانيكية للمعادن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.؛

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .۱۰
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 أ- األهداف المعرفية  
التعرف على عمليات أنتاج المعادن وأنواعها .  -۱
-التعرف على تشكيل المعادن ونظرية التشكيل. 2
 - التعرف على طرق تصنيع المعادن.3

ب -  األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  
 القدرة على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج. -۱
 القدرة على العمل على المجموعة لغرض انجاز العمل.     -۲

      طرائق التعليم والتعلم 

۱- . ً  ألقاء المحاضرات نظريا
 عرض األفالم. -۲
المناقشة.  -۳
 
 

 
      طرائق التقييم 

 اختبار شفوي. -۱
اختبار تحريري.  -۲

 
ج- األهداف الوجدانية والقيمية  

 العصف الذهني. -۱
 وسائل إيضاح.  -۲

     طرائق التعليم والتعلم 

 أسئلة فكرية. -۱
رسم  -۲
 

 
    طرائق التقييم 

 اختبار شفوي. -۱
اختبار تحريري  -۲
 

 
د - المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). 
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 بنية المقرر .۱۱

 الساعات األسبوع
مخرجا

ت التعلم 
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم مفردات المقرر

1 2 
استيعاب 
الطالب 
 للمادة

تعريف المواد الهندسية . 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

2 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

الذرة ، العنصر ، أنواع الروابط في المواد 
 محاضرة نظريالهندسية . 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

3 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

المواد البلورية والالبلورية . 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

4 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

  (F.C.C)  (H.C.P)األشكال البلورية 
(B.C.C)  .  محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

5 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

الخواص الميكانيكية للمواد. ( اإلجهاد ، االنفعال 
 محاضرة نظريمنحني اإلجهاد االنفعال ، المطيلية ، االنهيار ) . 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

6 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

الصالدة ، اختبار الصالدة . 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

7 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

تكملة . 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

8 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

المتانة ، اختبارات المتانة . 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

9 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

الخواص الحرارية للمواد .(التمدد الحراري ، 
 محاضرة نظري التوصيل الحراري ) 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

10 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

الخواص الكهربائية للمواد (المواد األيونية ، 
المواد العازلة ، المواد الفلزية ، العوامل المؤثرة 

على الموصلية ) . 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

11 

استيعاب  2
الطالب 

 للمادة

الخواص المغناطيسية للمواد ( المواد 
الفيرومغناطيسية  ، المواد البارامغناطيسية ، 

المواد الدايامغناطيسية ، التخلف المغناطيسي ، 
العوامل المؤثرة على المغناطيسية ) . 

 محاضرة نظري
مناقشة ،امتحان 

 ، حل مسائلسريع
 ، واجب بيتي

12 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

الخواص الكيمياوية للمواد ( التآكل ، السلسلة 
 محاضرة نظري الكهروكيمياوية ، األكسدة) 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

13 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

الحديد ، أهم خاماته ، استخالصه ، الفرن العالي 
 محاضرة نظري، المحوالت . 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

14 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

الصلب الكربوني ، أهم أنواعه ، خواصه ، 
 محاضرة نظرياستخداماته . 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

15 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

الفوالذ السبائكي ، أهم أنواعه ، خواصه ، 
 محاضرة نظرياستخداماته . 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي
مناقشة ،امتحان  محاضرة نظريحديد الزهر، أنواعه ، خواصه ، استخداماته . استيعاب  2 16
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 البنية التحتية  .۱۲

الطالب 
 للمادة

 ، حل مسائلسريع
 ، واجب بيتي

17 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

تكملة 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

18 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

النحاس ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته . 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

19 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

األلمنيوم  ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته . 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

20 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

النيكل ، سبائكه ، خواصه ،استخداماته . 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

21 

استيعاب  2
الطالب 

 للمادة

خواصه ،استخداماته . القصدير،سبائكه،
الخارصين ، سبائكه ، خواصه 

،استخداماته.المنغنيز ، سبائكه ، خواصه 
،استخداماته. 

 محاضرة نظري 
مناقشة ،امتحان 

 ، حل مسائلسريع
 ، واجب بيتي

22 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

سبائك الحديدية اخرى .( المعادن البيضاء ، 
 محاضرة نظري سبائك المحامل ) 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

23 

استيعاب  2
الطالب 

 للمادة

ميتالورجيا المساحيق 
( طرق الحصول على المساحيق المعدنية ، 

الطرق الميكانيكية ، الطرق الفيزيائية 
والكيمياوية ، الخواص الطبيعية والميكانيكية 

والكيمياوية للمساحيق . 

 محاضرة نظري 
مناقشة ،امتحان 

 ، حل مسائلسريع
 ، واجب بيتي

24 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

كبس المساحيق ، عملية التلبيد . 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

25 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

المواد السيراميكية 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

26 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

الزجاج ،أنواعه ، صناعته ،استخداماته. 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

27 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

الكونكريت ، استخداماته الصناعية . 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

28 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

البوليمرات ، جزئيات البوليمر ، انواع البوليمر 
 محاضرة نظري . 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

29 
استيعاب  2

الطالب 
 للمادة

خواص واستعماالت اللدائن. 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

30 

استيعاب  2
الطالب 

 للمادة

تكملة اللدائن . 

 محاضرة نظري

 مناقشة، امتحان
 ، حل مسائلسريع

، واجب بيتي 
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

-مبادئ هندسية المعادن والمــــواد.  ق. بيلي ، ترجمة – د. حسين باقر 1ـ المراجع الرئيسية (المصادر)   2
رحمة هللا . 

 - أ. هيكنس،ترجمة – جورج يعقوب، رضا دمحم علي .2 
-المعادن: بنيتها وخواصها ومعامالتها الحرارية .  د. ج. ديغيرول.أ 3

 .اوليمان      ترجمة – د. جعفر طاهر الحيدري ، عدنان نعمة .
 -المـــواد الهندســــية واختباراتهـــــــــا.4

  د. قحطان خلف الخزرجي، عادل محمود حسن ، عبد الجواد دمحم الشريف 
-خواص المواد الهندسية  5

  د. صباح امين كركجي ، د. وليد دمحم صالح  ، د. طالب حسين الشريف 
 . 

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

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 المواقع  على االنترنيت التي تخص خواص المواد والمعادن

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۳

 
مواكبة التطور وادخال الحاسوب وتطبيقاته في العمل 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

 )الهندسيالميكانيك  (
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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 البرنامج..

جامعة الفرات األوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .۱

  قسم التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .۲

 (Engineering Mechanics) اسم / رمز المقرر .۳

-  البرامج التي يدخل فيها .٤

  اسبوعي ي حضور  أشكال الحضور المتاحة .٥

 سنوي الفصل / السنة .٦

  ساعة كلية150 اسبوع = 30 ساعة * 5عملي = 3نظري+2 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .۷

1/202/  19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸ 0 

 أهداف المقرر    .۹

 يفهم الطالب علم الميكانيك ألنه احدى االسس العلمية للتكنيك )۱
 له دور هام في انجاز الحلول للمشاكل التكنيكية )۲
 دوره االساسي والبارز في تصميم المكائن واآلالت واالجهزة والعدد  )۳

 
 
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .۱۰
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U-األهداف المعرفيةأU: 
  يتعرف على المفاهيم االساسية للميكانيك الهندسي. -1   أ
توسيع مدارك الطلبة وتعزيز مفهوم علم الميكانيك من خالل اعطائهم مبادئ ومفاهيم عامة عن القوى الساكنة، توزيع -  2  أ

االحتكاك وعزم القصور الذاتي العزوم، 
.  اعطاء الطالب خبرة في الرسوم الخاصة بالعتبات واالعمدة والعتالت التي تستخدم في ميكانيكالهندسي- 3أ
 يتعرف على التطبيقات   الميكانيك الهندسي  - 4أ

 

 :Uاألهداف المهاراتية الخاصة بالمقررUب -  
 دراسة تفصيلية لعلم الميكانيك الهندسي. - 1ب 
  التفاصيل الرياضية التي يحتاجها الطالب أثناء دراستهم لمادة الميكانيك الهندسي.ـ دراسة2ب 
 تعليم الطالب بعد انتهاء العام الدراسي مبدأ الميكانيك الهندسي وتحليل القوى والعزوم.   - 3ب 
 . إعداد التقني  ليكون تقني ناجحا من خالل تعلم المبادئ الصحيحة لتخصص تقنيات الميكانبك فرع االنتاج-4ب

Uطرائق التعليم والتعلم 

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية عن طريق  •
 االلقاء او المحاضرة او اجراء التجارب.

 حل مجموعة من االمثلة العملية والتطبيقية من قبل مدرس المادة. •
 عن طريق المناقشة يتم مشاركة الطلبة عن طريق حل بعض المشاكل العملية. •
 يتم متابعة المختبرات العملية الخاصة بالقسم من قبل مدرس المادة والكادر الفني بالقسم. •
 ) للحصول على معرفة اضافية للمواد الدراسية.internetمطالبة الطالب بزيارة المكتبة وشبكة المعلومات الدولية ( •

 

Uطرائق التقييم      

 تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة. •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة عملية ونظرية. •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية مثل كتابة التقارير الخاصة او تلك التي •

          تخص التجارب العملية في المختبرات.
 امتحانات نهاية الفصل االول (نصف السنة) والفصل الثانيواالمتحانات النهائية للدور االول والثاني  •

         +االمتحان العملي لكل فصل 
 

 
U :ج- األهداف الوجدانية والقيمية

معرفة ودراسة كيفية تحليل القوى المؤثرة على االجسام. - 1ج
  تحليل نتائج حل المسائل ومقارنتها مع الواقع ذهنيا ومدى جعلها مطابقة الى قيم تصميم المنظومات.- 2ج

 تحليل النتائج التي يحصل عليها الطالب من خالل اجراء التجارب العملية و التوصل الى مدى حقيقتها.- 3ج

Uطرائق التعليم والتعلم 
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لجذب النظر وشد الطلبة  Data Showاستخدام الوسائل الحديثة في عرض الجانب العلمي والنظري مثل اجهزة  •
 لتصل الفكرة بشكل أفضل الى الطالب.

 اعطاء الطلبة واجبات ال صفية تتطلب منهم بذل مهارات وتفسيرات ذاتية بطرق اختبارية. •
االستجواب للطبة من خالل الحلقات النقاشية عن طريق طرح االسئلة التفكيرية (كيف،لماذا،متى،اين،اي) لمواضيع  •

 محددة.
استخدام اسلوب عصف الذهن والتغذية الراجعة من اجل تفعيل الخبرات المتراكمة لدى الطلبة من خالل ربط ما تم  •

 اخذه من مواد دراسية في المراحل الدراسية السابقة وربطها بالجديدة.
 اكساب الطلبة المهارات العملية من خالل اجراء التجارب العملية على االجهزة المختبرية. •

Uطرائق التقييم    

 يتم التقييم على اساس:
 امتحان الفصل االول (النظري والعملي)  .۱
  امتحان الفصل الثاني (النظريوالعملي)  .۲
 %) يؤخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة.10اعمال السنة ( .۳
  االمتحان النهائي (النظري والعملي) بدوريه. .٤

 
U :(المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) د - المهارات العامة والتأهيلية المنقولة

تمكين الطلبة من مادة الميكانيك الهندسي في جوانبها التطبيقيةوالمعرفية. -1  د
.  تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات وتفسير البيانات التي حصل عليها من خالل اجراء التجارب العملية- 2د
 تمكين الطالب من استخدام المعادالت الخاصة والعامة لمادة الميكانيك الهندسي وكيفية االستفادة منها في تحليل المسائل - 3د

واستخراج النتائج بشكل دقيق. 
 تمكين الطالب من اجراء المسح الميداني لتحديد المشاكل وحلها على ارض الواقع. -   4د
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرائق التعليم والتعلم 

اعداد وتنفيذ البحوثوالمشاريع من قبل الطلبة ضمن مفردات مادة الميكانيك الهندسي وعرضها في المؤتمرات الطالبية  •
 السنوية.

تدريب الطلبة (التدريبالصيفي) لدى المؤسسات الحكومية ذات العالقة   لكسب الطلبة المهارات الكافية واعدادهم للعمل  •
 الوظيفي بشكل جيد.

 وضع وتحديث مفردات مادة الميكانيك الهندسي لمواكبة التطور بما يحقق تطورا شخصيا لمستوى الطلبة. •
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    طرائق التقييم
 مناقشة البحوث والمشاريع من قبل لجان علمية في القسم. •
 االختبارات التحريرية. •

 

 بنية المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم مفردات المادة المطلوبة

استيعاب الطالب  ع3 +  ن 2  1
 للماده

Static, fundamental concepts 
, Force , Scalars and , 

Vectors , Units ,  Force 
polygon , Cartesian 

Components  . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

2 
استيعاب الطالب   ع3 + ن 2

 للماده

Analysis of  Forces  محاضرة نظري
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

3 
استيعاب الطالب  ع3 +  ن 2

 للماده

Resultant of  Concurrent , 
Coplanar Force system (2-D)  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

4 
استيعاب الطالب   ع3 + ن 2

 للماده

Moments  محاضرة نظري
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

5 
استيعاب الطالب   ع3 + ن 2

 للماده

Couples , transformation of  
the Couple and the force  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

6 

 ع 3 + ن 2
استيعاب الطالب 

 للماده

Resultant of non –
Concurrent, Coplanar force 

system (3-D) . 
محاضرة نظري 

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

7 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده

Equilibrium , free body 
diagram (F.B.D.)  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

8 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده

Equilibrium Conditions (2-
D)  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

9 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده

Equilibrium Conditions (3-
D)  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

10 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده

Friction, Dry Friction  محاضرة نظري
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

11 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده

Center of Gravity, Centriod  
(length, area ), Centriod of 

Simple area 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

12 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده

Centroids   of Composite  
areas.  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
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13 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده

Moment of inertia ( Simple 
and Composite  areas).  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

14 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده

2-Dynamics type of motion, 
Linear motion with constant 

speed. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

 
15 

استيعاب الطالب  ع3 + ن 2
 للماده

Linear motion with Constant 
acceleration.  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

16 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده
Newton's  Second  Law  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

17 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده
Curvilinear motion  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

18 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده
Angular motion, Relative 

Motion .  محاضرة نظري
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

19 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده
Work ,  Energy, Power  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

20 

استيعاب الطالب  ع3 + ن 2
 للماده

3-Strength of material: 
Fundamental concept, Loads, 

Stress , Strain , Elasticity , 
Plasticity, Deformation . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

21 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده
Hook's Law , Stress -strain 

curve, type of stress  .  محاضرة نظري
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

22 

استيعاب الطالب  ع3 + ن 2
 للماده

Normal stress due to an axial 
load on 1-Uniformam Cross 

section area 2- Variable cross 
section area. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

23 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده
Shear  Stress  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

24 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده
Tensional   Stress  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

25 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده
Thermal Stress  محاضرة نظري

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

26 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده
Beams, types of loads, types 

of beams.  محاضرة نظري
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

27 

استيعاب الطالب  ع3 + ن 2
 للماده

Shear force (S.F.) & bending 
moment (B.M.) of Simple 
supported beam under an –

axial load. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

28 

استيعاب الطالب  ع3 + ن 2
 للماده

Shear force (S.F.) & bending 
moment (B.M.) of Simple 

supported beam under 
uniform distributed Load. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
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 البنية التحتية  .۱۲

 .الميكانيك الهندسي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية (المصادر)   2

1-Engineerig Mechanics Static & dynamics 
Bed ford & fowler   Uuth

Ued   2005. 
2-Higdon & Stiles  
Engineering Machine   3 thed  1968  
3-Singh, Sadhu Strength of Martial 4 thed  2007  9 th 
4- Engineering Mechanics   by singer. 

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

 كتاب ميكانيكا الهندسي -
للميكانيك جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسع -

الهندسي 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 
 mechanical engineeringالمواقع  على االنترنيت التي تخص  االنترنيت ....

 

 رنموذج وصف المقر

 )الرياضيات(

وصف المقرر 

 

 المعهد التقني- الديوانية المؤسسة التعليمية .۱

29 
استيعاب الطالب  ع3 + ن 2

 للماده
Shear force (S.F.) & bending 
moment (B.M.) of cantilever 
beam under an –axial load. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

30 

استيعاب الطالب  ع3 + ن 2
 للماده

Shear force (S.F.) & bending 
moment (B.M.) of cantilever 

beam under uniform 
distributed Load. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۳
 

مواكبة التطور وادخال الحاسوبوتطبيقاته في الميكانيك الهندسي  
 

 
 

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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 التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .۲

 الرياضيات اسم / رمز المقرر .۳

 البرامج التي يدخل فيها  .٤

 حضوري  اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .٥

 األولى الفصل / السنة .٦

  ساعة60 أسبوع = 30 نظري *2 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .۷

 19/1/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸

 أهداف المقرر .۹

تعريف الطالب على استخدام الرياضيات في المواضيع العلمية االخرى وزيادة مقدرته على التفكير المنطقي عند حل 
 التمارين وكذلك زيادة مقدرته على التطوير وكيفية ربط المعطيات مع معلوماته للحصول على حل المسألة.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .۱۰

 األهداف المعرفيةأ- 
التعرف على علم الرياضيات.  -۱
-التعرف على المحددات وخواصها والتفاضل وجبر المشتقات والدوال المثلثية. 2
 لضمني.التعرف على رسم الدوال والتكامل والتكامال -۲
 التعرف على المعادالت التفاضلية والمتجهات واالحصاء. -۳

ب -  األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  
 القدرة على حل المعادالت ضمن المقرر الدراسي. -۱
 القدرة على اجراء الحسابات الرياضية للمسائل الرياضية . -۲

 طرائق التعليم والتعلم
۱- . ً  ألقاء المحاضرات نظريا
 عرض األفالم . -۲
المناقشة.  -۳
 

      طرائق التقييم
 اختبار شفوي. -۱
اختبار تحريري.  -۲

 
ج- األهداف الوجدانية والقيمية  

 العصف الذهني. -۱
 وسائل إيضاح.  -۲

 طرائق التعليم والتعلم

 أسئلة فكرية. -۱
المناقشة  -۲
 

 
    طرائق التقييم 

 اختبار شفوي. -۱
اختبار تحريري  -۲

 
د - المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي 

 .(
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 بنية المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع المطلوبة

1+2 
استيعاب الطالب  2

 للماده

المحددات وخواصها ، حل 
المعادالت اآلنية بطريقة 

المحددات (كريمر) . 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
استيعاب الطالب  2 3+4+5

 للماده

التفاضل ، جبر المشتقات ، 
 محاضرة نظري الدوال المتعددة  

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
استيعاب الطالب  2 6+7+8

 للماده

الدوال المثلثية واللوغارتمية 
واألسية ومشتقاتها والدوال 
الضمنية ، قاعدة السلسلة . 

 محاضرة نظري
مناقشة ،امتحان 

 ، ، حل مسائلسريع
 واجب بيتي

استيعاب الطالب  2 9+10+11
 للماده

رسم الدوال ، رسم الدالة المثلثية 
 محاضرة نظري والنهايات العظمى والصغرى . 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
استيعاب الطالب  2 12+13

 للماده

تطبيقات التفاضل الفيزياوية ، 
السرعة والتعجيل وتطبيقات 

 التفاضل الهندسية .
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
استيعاب الطالب  2 14+15

 للماده

التكامل ، القوانين ، وعالقته 
بالتفاضل ، التكامل المحدد 

 والغير محدد .
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
16+17+1 

8+19 
2 

استيعاب الطالب 
 للماده

التكامل الضمني ، تطبيقات 
التكامل هندسية ( المساحات 

والحجوم ) والفيزياوية 
 

 محاضرة نظري 
مناقشة ،امتحان 

 ، ، حل مسائلسريع
 واجب بيتي

استيعاب الطالب  2 20+21
 للماده

- 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
23+24+25

+26 
2 

استيعاب الطالب 
 للماده

الطرق العامة  في التكامل 
التعويض والجزئية واستخدام 

الكسور الجزئية اآلسية 
واللوغارتمية. 

 محاضرة نظري
مناقشة ،امتحان 

 ، ، حل مسائلسريع
 واجب بيتي

استيعاب الطالب  2 27+28
 للماده

المعادالت التفاضلية المنفصلة 
والمتجانسة والخطية مع 

تطبيقاتها المختلفة . 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
29+30 2 

استيعاب الطالب 
 للماده

المتجهات ( الضرب االتجاهي 
والكمي وحساب الزوايا بين 

 محاضرة نظري المتجهات .  

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

واجب بيتي 
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 البنية التحتية  .۱۲

 كتاب الرياضيات التطبيقية تأليف يعقوب صباغة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Calculus Thomasـ المراجع الرئيسية (المصادر)   2

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

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 
 االنترنيت ....

 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۳

 
تحديث وتنقيح المقرر الدراسي فصليا او سنوياً 
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وصف المقرر نموذج 
 )دسين اله(الرسم

 
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 البرنامج.

 

 

 

 .المؤسسة التعليمية1 المعهد التقني / الديوانية

 .القسم العلمي  / المركز2   التقنيات الميكانيكية  

 .اسم / رمز المقرر3 الرسم الهندسي

 .برنامج االعتماد المعتمد4 

 .أشكال الحضور المتاحة5 حضوري الكتروني اسبوعي

 .الفصل / السنة6 سنوي 

.عدد الساعات 7  ساعة  90 أسبوع=30 نظري *3
 الدراسية(الكلي)

19/ 1/202 0  .تاريخ إعداد هذا الوصف8 

 
 .أهداف المقرر9

إكساب الطالب المهارة الالزمة لقراءة الرسومات الفنية ومعرفة الرموز والمصطلحات الهندسية والمواصفات 
القياسية، ورسم االجزاء الميكانيكية المجمعة البسيطة والمعقدة واالكثر مصادفة في الحياة العملية للطالب 

 بواسطة الحاسوب باستخدام نظام االوتوكاد. 
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 . مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم01

 :سيكون الطالب الخريج قادرا علىأ- األهداف المعيارية: 
 الرسم بواسطة الحاسوب باستخدام نظام األوتوكاد ألجزاء ميكانيكية .1
. تحويل االجسام الثالثية األبعاد الى مساقط وبالعكس 2
 . رسم المجسمات الميكانيكية وكيفية وضع األبعاد عليها 3

 ب -  األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
 . سيكون الطالب قادرا على رسم اي نموذج معطى له 1

 طرائق التعليم والتعلم

المحاضرة   -۱
 Data Showجهاز العرض  -۲
 جهاز الحاسوب  -۳

 طرائق التقييم

 ) االختبارات النظرية) امتحانات الفصلية والنهائية واليومية -۱
 االختبارات العملية -۲
 االسئلة خالل المحاضرة  -۳

 ج- األهداف الوجدانية والقيمية

 . المالحظة واإلدراك1
 . التحليل والتفسير2
 . االستنتاج والتقييم3
م . اإلعداد و التقوي4

 طرائق التعليم والتعلم

 تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات المقرر -۱
 اعطاء مجموعة رسومات لكل موضوع بالمقرر -۲
 عرض خطوات الرسم بالحاسوب عن طريق رسم أحد الرسومات بالخطوات وعرضها بجهاز العرض. -۳
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 . بنية المقرر11

طريقة 
 التقييم

طريقة 
 التعليم

اسم الوحدة / أو 
 األسبوع الساعات مخرجات التعلم المطلوبة الموضوع

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة 
،الحاسوب 
، جهاز 
 العرض

أهمية الرسم 
 الهندسي

أهمية الرسم الهندسي ، أهمية 
استخدام الحاسوب لتنفيذالرسم 

الهندسي ، مقاسات لوحات 
الرسم القياسية ، نبذة عن برنامج 

 األوتوكاد

3 1 

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة، 
الحاسوب ، 

جهاز 
 العرض

استخدام الحاسوب 
 في الرسم

 التهيؤ للرسم باستخدام
Title Block 2 3 الحاسوب 

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة، 
الحاسوب ، 

جهاز 
 العرض

رسم األشكال 
 الهندسية

 رسم األشكال الهندسية
 3 3 باستخدام الحاسوب

  
تعديالت 
 الرسوم

تعديالت الرسوم ، مساعدات 
 5+4 3 الرسم باستخدام الحاسوب

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة 
،الحاسوب 
، جهاز 
 العرض

أنواع الخطوط 
للرسم 
 الهندسي

 أنواع الخطوط للرسم الهندسي
، العمليات الهندسية ، وضع 

 األبعاد
3 6+7+8 

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة، 
الحاسوب ، 

جهاز 
 العرض

 رسم المنظور
رسم المنظور ، رسم منظور 
يحتوي دائرة متمثلة بشكل 

 بيضوي
3 9 

 طرائق التقييم 

 امتحانات يومية برسم تمرين شامل لموضوع الدرس والذي يتطلب تفكير ومهارة استخدام الحاسوب لحلها -۱
 درجات للمشاركة بحل االسئلة التنافسية -۲

 درجات للواجبات المنزلية -۳

 د - المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) 

 . سيكون لدى الطالب خبرة جيدة باستخدام برنامج االتوكاد تؤهله للعمل في القطاع العام والخاص في مجال اختصاصه1
 . سيكون الطالب قادرا على رسم وطبع  اصعب الرسومات الميكانيكية 2
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امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة 
،الحاسوب 
، جهاز 
 العرض

 نظرية اإلسقاط، رسم نظرية اإلسقاط
 11+10 3 المساقط المبسطة.

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة، 
الحاسوب ، 

جهاز 
 العرض

المساقط الرئيسية و 
الزوايا 
 الزوجية

المساقط الرئيسية، الزوايا الزوجية، 
 الرسم حسب

نظرية زاوية اإلسقاط  الزوجية 
األولى ، الرسم حسب نظرية 
 زاوية اإلسقاط الزوجية الثالثة

3 13+14+15 

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة، 
الحاسوب ، 

جهاز 
 العرض

رسم المساقط 
الرئيسية 

 الثالثة

 رسم المساقط الرئيسية الثالثة
بالزاويتين الزوجيتين ومالحظة 

 الفرق بينهما
3 16+17 

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة، 
الحاسوب ، 

جهاز 
 العرض

استنتاج المسقط 
الثالث من 
 المسقطين

استنتاج المسقط الثالث من 
 19+18 3 المسقطين

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة 
،الحاسوب ، 

جهاز 
 العرض

 استنتاج المنظور من
مسقطين او 

 ثالثة

استنتاج المنظور من مسقطين او 
 21+20 3 ثالثة.

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة، 
الحاسوب ، 

جهاز 
 العرض

 نظرية القطع

 نظرية القطع ، أشكال
 وخطوط القطع حسب نوع

 المادة ، رسم مساقط مقطوعة
. 

3 22+23 

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة، 
الحاسوب ، 

جهاز 
 العرض

رسم مساقط 
 مقطوعة

 رسم مساقط مقطوعة من
 25+24 3 مسقط واحد محدد

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة، 
الحاسوب ، 

جهاز 
 العرض

رسم مسقط 
مقطوع 
 جزئيا

 27+26 3 رسم مسقط مقطوع جزئيا

امتحانات 
نظرية 
 وعملية

المحاضرة، 
الحاسوب ، 

جهاز 
 العرض

رسم مسقط 
نصف مقطوع 

، 

رسم مسقط نصف مقطوع، رسم 
  3 المقاطع المتعرجة .

28+29+30 
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 البنية التحتية.11

 -الكتب المقررة المطلوبة1 الرسم الصناعي لالستاذ يوسف الراضى

 المصادر العربية
 "الرسم الهندسي"، عبد الرسول الخفاف  -۱
 "تكنولوجيا الرسم الهندسي"، يبرتوياندر -۲

 المصادر االجنبية
1- "Fundamental of engineering 
drawing", Feench and Vierck.  
2- "Engineering drawing", S.  

Bogolyubove N. Voinov 
3- "Basic Technical drawing", Spencer 

 -المراجع الرئيسية (المصادر)2

أ-الكتب والمراجع التي يوصى بها     (المجالت العلمية ،  رسم الهندسيالمجالت العالمية الخاصة بال
 التقارير ....،  (

 ب-المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت....  مواقع الجامعات العلمية الرصينة

- خطة تطوير المقرر الدراسي 12

 مواكبة التطور العلمي في مجال االختصاص ورفد الطلبة بكل ما هو جديد. -۱
۲- . ً  تحديث وتنقيح المحاضرات فصليا او سنويا
 االستعانة بالحداثة والوسائل الحديثة في التعليم والتعلم -۳
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 نموذج وصف المقرر

 )1(تطبيقات الحاسوب/

 وصف المقرر

 

 

 المعهد التقني- الديوانية المؤسسة التعليمية .۱

 التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .۲

 1تطبيقات الحاسوب/ اسم / رمز المقرر .۳

  البرامج التي يدخل فيها .٤

 حضوري الكتروني اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .٥

 األولى الفصل / السنة .٦

  ساعة90 أسبوع =30*3عملي = 2نظري +1 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .۷

 19/1/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸

 أهداف المقرر .۹

تعريف الطالب بالحاسبة مع فكرة عن افاقها واستخدامها في المجاالت المختلفة وعن مبادئ البرمجة وإكسابه 
 تخصصه.مهارة في استخدام الحاسبة لتنفيذ برامج معدة سابقاً للتطبيق في مجال 

   مع تطبيقات في مجال تخصصه. Windows , AutoCADتعريف الطالب باستخدام نظام 

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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  وطرائق التعليم والتعلم والتقييممقررمخرجات ال .۱۰

 هداف المعرفيةاألأ- 
 التعرف على الحاسوب وتطبيقاته المختلفة . -۱
 التعرف على كيفية برمجة الحاسوب واكتساب المهارات.-2
 التعرف على برنامج االوتوكاد والرسم بواسطة لحاسوب.- 3

 .مقرر الخاصة باليةالمهاراتاألهداف ب -  
 القدرة على العمل في مجاالت الحاسوب المختلفة. -۱
 القدرة على العمل على المجموعة لغرض انجاز العمل. -۲

      طرائق التعليم والتعلم

۱- . ً  ألقاء المحاضرات نظريا
 عرض األفالم . -۲
 المناقشة. -۳
 

 
 

 طرائق التقييم

 اختبار شفوي. -۱
 اختبار تحريري. -۲

 
 األهداف الوجدانية والقيمية ج- 

 العصف الذهني. -۱
 وسائل إيضاح. -۲

 طرائق التعليم والتعلم

 أسئلة فكرية. -۱
 رسم -۲

 
    طرائق التقييم

 اختبار شفوي.
 اختبار تحريري

 
 
 

 المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).التأهيلية د - المهارات العامة و
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 بنية المقرر .۱۱

الساعا األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة ت

 استيعاب الطالب للماده 3 1

 : مفهوم نظام Windows*نظام التشغيل 
وندوز ، مزاياه ومتطلباته األساسية ، 

تشغيل النظام ، مكونات الشاشة الرئيسية 
 مفهوم Desktopلسطح المكتب 

 اسلوب التعامل مع فعاليات  Iconاالقونة
الفارة اهمية ومكونات شريط المهام 

Taskbar  االستفادة من ، Start للدخول 
الى البرامج ، مفهوم المهام المحملة ، 

 Shutالخروج من النظام وأطفاء الحاسبة 
Down .(

محاضرة 
 نظري
 وعملي

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 استيعاب الطالب للماده 3 2-5

مفهوم النافذة ألي برنامج والتعرف على 
 التعامل مع اقونات الرئيسية،مكوناتها 

 ; My Document)سطح المكتب مثل 
My Computer ; Recycle Bin) . 

 من  My Computer* التعرف على 
حيث االقراص ، المجلدات والملف وكيفية 
التعامل مع تهيئة االقراص المرنة ونسخ 

المجلدات والملفات والتعامل مع سلة 
المهمالت وكيفية حدف الملفات 

واسترجاعها من خالل ما توفره سلة 
المهمالت من هذا الجانب 

محاضرة 
 نظري
 وعملي

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

مدخل الى برنامج اوتوكاد اصدار  استيعاب الطالب للماده 3 6
 وشرح واجهة البرنامج .  (2000)

محاضرة 
 نظري
 وعملي

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 , Snap , Limit)اعدادات الشاشة  استيعاب الطالب للماده 3 7-9
Grid , Pan ,Zoom 

محاضرة 
 وعملينظري

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 . (Draw)قائمة الرسم  استيعاب الطالب للماده 3 10-11
محاضرة 
نظري 
 وعملي

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

محاضرة  .( modifyقائمة التنقيحات ( استيعاب الطالب للماده 3 12
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 استيعاب الطالب للماده 3 13
 خزن الملفات .(Object Snap)قائمة 

واستيراد ملفات من برامج اخرى 
وتصديرها 

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

محاضرة .  ( Layers)لطبقات ا استيعاب الطالب للماده 3 14
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

محاضرة االبعاد. الكتابة  استيعاب الطالب للماده 3 15
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 واستيراد اجزاء من (Blocks)عمل  استيعاب الطالب للماده 3 16
برامج اخرى 

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

رسم مخطط باختصاص القسم . الطبع  استيعاب الطالب للماده 3 17
واالستنساخ واخراج الملفات على الطابعة 

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع
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 البنية التحتية  .۱۲

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية (المصادر)  2

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

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۳

 
 
 
 

 
 

 

 

 ، واجب بيتيالراسمة . 

محاضرة  مقدمة في برنامج جداول البيانات  اكسل استيعاب الطالب للماده 3 18-19
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

اعداد الصفحة،اختيار (صف-عمود – استيعاب الطالب للماده 3 20-21
خلية) 

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

محاضرة قائمة تحرير وادراج(صف-عمود)  استيعاب الطالب للماده 3 22
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 استيعاب الطالب للماده 3 23
ملئ البيانات وكيفية نسخها وتنسيقها الى 

اماكن اخرى،والدوال الرياضية 
واالحصائية 

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 عمل مشروع استيعاب الطالب للماده 3 24
 

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 ،تصميم power pointمقدمة في نظام  استيعاب الطالب للماده 3 25-30
 شرائح،كيفية عرض

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي
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 وصف المقرر

 )تكنلوجيا الكهرباء(

 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 البرنامج.

 المعهد التقني - الديوانية المؤسسة التعليمية .۱

  قسم التقنيات الميكانيكية /السنة األولى  / المركزعلمي القسم ال .۲

 تكنلوجيا الكهرباء اسم / رمز المقرر .۳

  البرامج التي يدخل فيها .٤

  حضوراسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .٥

 سنوي الفصل / السنة .٦

 0 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .۷

 19/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸

 أهداف المقرر  .۹
 

 
 

دراسة أسس تقنية الكهرباء والمحركات الكهربائية المختلفة ونظرية عملها وطرق تشغيلها وكيفية إصالح األعطال 
 لها.الكهربائية وعمل الصيانة 
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  وطرائق التعليم والتعلم والتقييممقررمخرجات ال.10

 :ا-أهداف المعرفية
 

 
 يتعرف على المفاهيم االساسية للكهرباء.-1أ
 

توسيع مدارك الطلبة وتعزيز مفهوم علم الكهرباء من خالل اعطائهم مبادئ ومفاهيم عامة عن الوحدات والرموز -  2  أ
 الكهربائية

 
  محطات توليد الكهرباءوأنواعاعطاء الطالب خبرة في طرق الحصول على التيار المتناوب -3أ
 
 يتعرف على المحركات الحثية وانواعها- 4أ

 

 :مقرر الخاصة باليةالمهاراتاألهداف ب -  

 .الرموز والدائرة الكهربائية البسيطةدراسة  - 1ب
 .تكنلوجيا الكهرباءالرياضية التي يحتاجها الطالب أثناء دراستهم لمادة لحسابات اـ دراسة2ب
 فرق الجهد وقانون اوم وطرق توصيل المقاومات.  تعليم الطالب بعد انتهاء العام الدراسي مبدأ  - 3ب
 تكنلوجيا الكهرباء إعداد التقني  ليكون فني ناجحا من خالل تعلم المبادئ الصحيحة لتخصص -4ب

      طرائق التعليم والتعلم

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية عن طريق  •
 االلقاء او المحاضرة او اجراء التجارب.

 حل مجموعة من االمثلة العملية والتطبيقية من قبل مدرس المادة. •
 عن طريق المناقشة يتم مشاركة الطلبة عن طريق حل بعض المشاكل العملية. •
 يتم متابعة المختبرات العملية الخاصة بالقسم من قبل مدرس المادة والكادر الفني بالقسم. •
) للحصول على معرفة اضافية للمواد internetمطالبة الطالب بزيارة المكتبة وشبكة المعلومات الدولية ( •

 الدراسية.
 

     طرائق التقييم  

 تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة. •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة عملية ونظرية. •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية مثل كتابة التقارير الخاصة او تلك التي •

          تخص التجارب العملية في المختبرات.
 امتحانات نهاية الفصل االول والفصل الثانيواالمتحانات النهائية للدور االول والثاني  •

          +االمتحان العملي لكل فصل
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 :األهداف الوجدانية والقيميةج- 

 معرفة ودراسة كيفية توصيل وربط المقاومات.-1ج

  تحليل نتائج حل المسائل ومقارنتها مع الواقع ذهنيا ومدى جعلها مطابقة الى قيم تصميم المنظومات.-2ج

 تحليل النتائج التي يحصل عليها الطالب من خالل اجراء التجارب العملية والتوصل الى مدى حقيقتها.-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم 

لجذب النظر وشد الطلبة  Data Showاستخدام الوسائل الحديثة في عرض الجانب العلمي والنظري مثل اجهزة  •
 لتصل الفكرة بشكل أفضل الى الطالب.

 اعطاء الطلبة واجبات ال صفية تتطلب منهم بذل مهارات وتفسيرات ذاتية بطرق اختبارية. •
االستجواب للطبة من خالل الحلقات النقاشية عن طريق طرح االسئلة التفكيرية (كيف،لماذا،متى ، اين ، اي )  •

 لمواضيع محددة .
استخدام اسلوب عصف الذهن والتغذية الراجعة من اجل تفعيل الخبرات المتراكمة لدى الطلبة من خالل ربط ما تم  •

 اخذه من مواد دراسية في المراحل الدراسية السابقة وربطها بالجديدة.
 اكساب الطلبة المهارات العملية من خالل اجراء التجارب العملية على االجهزة المختبرية. •

 
    طرائق التقييم 

 يتم التقييم على اساس:
 امتحان الفصل االول (النظري+العملي)  .۱
  امتحان الفصل الثاني (النظري + العملي)  .۲
 %) يؤخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة.10اعمال السنة ( .۳
  االمتحان النهائي (النظري والعملي) بدورية. .٤

 

 :الشخصي) األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور (المهاراتالمنقولة التأهيلية المهارات العامة ود - 

 تمكين الطلبة من مادة تكنلوجيا الكهرباء في جوانبها التطبيقيةوالمعرفية.-1د
 . تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات وتفسير البيانات التي حصل عليها من خالل اجراء التجارب العملية-2د
 تمكين الطالب من استخدام المعادالت الخاصة والعامة لمادة تكنلوجيا الكهرباء وكيفية االستفادة منها في تحليل -3د

 المسائل واستخراج النتائج بشكل دقيق.
 . تمكين الطالب من اجراء المسح الميداني لتحديد المشاكل وحلها على ارض الواقع -   4د
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 طرائق التعليم والتعلم 

اعداد و تنفيذ البحوث و المشاريع من قبل الطلبة  ضمن مفردات مادةتكنلوجيا الكهرباء و عرضها في  المؤتمرات  •
 الطالبية السنوية .

 تدريب الطلبة ( التدريب الصيفي ) لدى المؤسسات الحكومية ذات العالقة  •
           لكسب الطلبة المهارات الكافية واعدادهم للعمل الوظيفي بشكل جيد .

 وضع و تحديث مفردات مادة  تكنلوجيا الكهرباء لمواكبة التطور بما يحقق تطورا شخصيا لمستوى الطلبة . •
 

    طرائق التقييم 
 مناقشة البحوث و المشاريع من قبل لجان علمية في القسم. •
 االختبارات التحريرية . •
 المالحظات المباشرة . •

 

 بنية المقرر.11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم المفردات المطلوبة

استيعاب الطالب  ع2 +  ن1  1
 للماده

الوحدات والرموز الكهربائية ، الدائرة 
الكهربائية البسيطة ، شدة  تيار القوة 

  . الدافعة للكهربائية

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

2 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده

فرق الجهد ، قانون اوم ، طرق 
توصيل المقاومات ( توالي ، توازي ، 

 مركب )

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

3 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده

محاضرة نظري  . أمثلة تطبيقية لحل دوائر كهربائية
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

4 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده

طرق الحصول على التيار المتناوب ، 
 أنواع محطات توليد الطاقة الكهربائية

. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

5 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده

الموجة الجيبية ، شكل  موجة التيار 
مع الزمن التردد ، تعريف قيمة الفعالة 

 . للتيار والجهد المتناوب

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

6 

 ع2 +  ن 1
استيعاب الطالب 

 للماده

معرفة أعمال ومعامل القدرة ، 
تطبيقات وأمثلة على استعمال التيار 

  . المتناوب في الحياة العملية
محاضرة نظري 

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

7 

 ع2 +  ن 1

استيعاب الطالب 
 للماده

المجال المغناطيسي ، خصائص 
المجال ، خصائص المغناطيسية ، 

انواع المواد المغناطيسية ، تعار يف ( 
كثافة المجال ، شدة المجال ، القوة 

الدافعة المغناطيسية ) . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي
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8 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده

التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي 
تطبيقات على استخدام خاصية قوة 

الجذب المغناطيسية . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

9 

 ع2 +  ن 1
استيعاب الطالب 

 للماده

التيار المتناوب أحادي الوجه ، التيار 
الثالثي المتناوب الثالثي األوجه ، 

طريقة تمييز األوجه ، نظام توصيل 
 . األسالك باإلجمال الخارجية

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

10 

 ع2 +  ن 1

استيعاب الطالب 
 للماده

 (Y) طريقة التوصيل على شكل نجمة
، تيار الوجه وتيار الخط من النجمة ، 
جهد الوجه وجهد الخط من النجمة ، 

القدرة في حالة النظام ذو ثالثة اوجه ، 
  . طريقة توصيل االحمال الكهربائية

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

11 

 ع2 +  ن 1

استيعاب الطالب 
 للماده

طريقة توصيل على شكل دلتا(∆)، 
تيار الوجه وتيار الخط في حالة دلتا 

جهد الوجه وجهد الخط ، القدرة 
تطبيقات وأمثلة على توصيل على 

  . شكل نجمة ودلتا

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

12 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده

: المحوالت الكهربائية محاضرة نظري  خامسا ً
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

13 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده

ً : محركات التيار المتناوب ذو  سادسا
محاضرة نظري  . ثالثة أوجه

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

14 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده

أنواع المحركات ، المحركات الحثية 
 ثالثية االوجه ، انواعها ، استخداماتها

. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

 
15 

استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1
 للماده

تركيب المحركات التأثيرية ( حيثية 
ثالثية االوجه ) ، مبدأ نظرية 

مغناطيسي الدوارة ، مبدأ نظرية عمل 
 . المحركات

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

16 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده
المحركات التأثيرية ذو وجه واحد ، 

انواعها تركيبها ، استخداماتها ، عكس 
 . دوراتها

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

17 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده
محركات تأثيرية أحادية الوحدة ذو 
 . مكثف البدء ، تركيبها ، استخداماتها

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

18 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده
محركات أحادية الوجه ذو الوجه 

 . المشطور تركيبها ، استخداماتها
محاضرة نظري 

 + عملي
مناقشة ،امتحان 

 ، ،حل مسائلسريع
 واجب بيتي

19 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده
المصهرات ، انواعها ، معامل 

 االنصهار
محاضرة نظري 

 + عملي
مناقشة ،امتحان 

 ، ،حل مسائلسريع
 واجب بيتي

20 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده
قواطع الدورة ، متابع الحراري ضد 

 . زيادة الحمل
محاضرة نظري 

 + عملي
مناقشة ،امتحان 

 ، ،حل مسائلسريع
 واجب بيتي

21 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده
الطرق المتبعة في تحديد األعطال 

عجز المحرك عن الدوران ، المحرك 
  . يدور بسرعة اقل من سرعته المتقنة

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

22 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده
ارتفاع درجة حرارة المحرك إثناء 
 . الدوران، دوران المحرك بضوضاء

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي
مناقشة ،امتحان محاضرة نظري كيفية عالج وإصالح كل عطل من استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1 23
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 البنية التحتية  .۱٤

  للحصول على المصادر االضافية  للمناهج الدراسية.لمعهدمكتبة ا ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)  2

 
 

1-Electrical Technology  
     By – Theraga 
2- Electrical Technology  
     By – Hughes 
3- Electrical Technology  
     By – Erick 

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها              
 للكهرباء جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسع -  )المجالت العلمية ، التقارير ،.... (

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 
 electrical engineeringالمواقع  على االنترنيت التي تخص  االنترنيت ....

 
 

 
 
 

 وصف المقرر

 ، ،حل مسائلسريع + عملي . األعطال السابقة للماده
 واجب بيتي

24 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده
دوائر التحكم والسيطرة المستخدمة في 

 ً تشغيل المحركات يدويا ً واتوماتيكيا
. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

25 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده
طرق عمل الصيانة للمحركات ، 
الفترات الزمنية الالزمة ، انواع 

 الصيانة

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ،حل مسائلسريع

 واجب بيتي

26 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده
التزييت ، التشحيم ، التنظيف ، كراسي 

 . المحاور
محاضرة نظري 

 + عملي
مناقشة ،امتحان 

 ، ،حل مسائلسريع
 واجب بيتي

27-30 
استيعاب الطالب  ع2 +  ن 1

 للماده
األمن الصناعي ، السالمة المهنية إثناء 

  . عملية الصيانة
محاضرة نظري 

 + عملي
مناقشة ،امتحان 

 ، ،حل مسائلسريع
 واجب بيتي

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱٥
 

 مواكبة التطور وادخال الحاسوبوتطبيقاته في الكهرباء
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 )حقوق االنسان والديمقراطية(

 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 البرنامج

 المعهد التقني الديوانية المؤسسة التعليمية .۱

  قسم التقنيات الميكانيكية /السنة األولى  / المركزعلمي القسم ال .۲

 حقوق االنسان والدميقراطية اسم / رمز المقرر .۳

  البرامج التي يدخل فيها .٤

 اسبوعي ي حضور أشكال الحضور المتاحة .٥

 سنوي الفصل / السنة .٦

  ساعة كلية60 اسبوع = 30 ساعة * 2=نظري 2 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .۷

 19/1/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸

 أهداف المقرر  .۹
 

 
 

 أن يؤمن الطالب بأهمية التربية على حقوق اإلنسان في حياتنا.
 أن يؤمن الطالب بأهمية دوره المستقبلي في التربية على حقوق اإلنسان.

 ان تتمثل لدى الطالب االتجاهات والقيم الواردة في منهاج التربية على حقوق اإلنسان.  
 
 

 
 
 
 

 

  وطرائق التعليم والتعلم والتقييممقررمخرجات ال .۱۰
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 :ا-أهداف المعرفية
 

 يتعرف الطالب على حقوق االنسان: مفهومها اهدافها.-1أ
 

 توسيع مدارك الطلبة وتعزيز مفهومالديمقراطية وحقوق االنسان.-  2  أ
 

  العالمي لحقوق االنسان.اإلعالناعطاء الطالب خبرة المفاهيم المتعلقة بالحقوق من ناحية -3أ
 
 صقل المعرفة وتطوير الفكر اإليجابي تجاه الحقوق والحريات.- 4أ

 

 :مقرر الخاصة باليةالمهاراتاألهداف ب -  
 .اإلعالن العالمي لحقوق االنساندراسة  - 1ب 
 .مفهوم الفساد المالي واالداريـ دراسة2ب 
 الحقوق والحريات وكيفية تطبيقها.  تعليم الطالب بعد انتهاء العام الدراسي مبدأ  - 3ب 
 لطلبة كيفية العيش في مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات إعداد ا-4ب

      طرائق التعليم والتعلم

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية عن طريق  •
 االلقاء او المحاضرة او اجراء التجارب.

 حل مجموعة من االمثلة العملية والتطبيقية من قبل مدرس المادة. •
 عن طريق المناقشة يتم مشاركة الطلبة عن طريق حل بعض المشاكل في المفهوم والتطبيق.  •
) للحصول على معرفة اضافية للمواد internetمطالبة الطالب بزيارة المكتبة وشبكة المعلومات الدولية ( •

 الدراسية.
 

     طرائق التقييم  

 تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة . •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة عملية و نظرية . •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية مثل كتابة التقارير الخاصة . •
 امتحانات نهاية الفصل االول ( نصف السنة) و الفصل الثاني و االمتحانات النهائية للدور االول والثاني  •

          لكل فصل
 

 
  :األهداف الوجدانية والقيميةج- 

 معرفة و دراسةالدور المستقبلي للحقوق والحريات على الحياة.-1ج
 تحليل نتائج اإلعالنات العالمية الخاصة بالحقوق والحرياتو مقارنتها مع الواقع ذهنيا و مدى جعلها مطابقة الى -2ج

 الواقع 
 تحليل النتائج التي يحصل عليها الطالب من خالل اجراء التجارب العملية و التوصل الى مدى حقيقتها.-3ج
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 طرائق التعليم والتعلم 

لجذب النظر وشد الطلبة لتصل الفكرة  Data Showاستخدام الوسائل الحديثة في عرض الجانبالنظري مثل اجهزة  •
 بشكل أفضل الى الطالب.

 اعطاء الطلبة واجبات ال صفية تتطلب منهم بذل مهارات وتفسيرات ذاتية بطرق اختبارية. •
االستجواب للطبة من خالل الحلقات النقاشية عن طريق طرح االسئلة التفكيرية (كيف،لماذا،متى،اين،اي)  •

 لمواضيع محددة.
استخدام اسلوب عصف الذهن والتغذية الراجعة من اجل تفعيل الخبرات المتراكمة لدى الطلبة من خالل ربط ما تم  •

 اخذه من مواد دراسية في المراحل الدراسية السابقة وربطها بالجديدة.
 

    طرائق التقييم 

 يتم التقييم على اساس:
 امتحان الفصل االول (النظري) .۱
  امتحان الفصل الثاني (النظري) .۲
 %) يؤخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة.10اعمال السنة ( .۳
  االمتحان النهائي (النظري) بدورية. .٤

 
 :)المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي التأهيلية المهارات العامة ود - 

 تمكين الطلبة من مادة حقوق االنسان في جوانبها التطبيقية والمعرفية.-1د
 تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات وتفسير البيانات التي حصل عليها من خالل ااطالع على اإلعالنات -2د

 .والبيانات الخاصة بالحقوق والحريات
  تمكين الطالب من استخدام المفاهيم الخاصة باإلنسان وحقوقة بين النظرية والتطبيق.-3د
  تمكين الطالب من اجراء المسح الميداني لتحديد المشاكل وحلها على ارض الواقع.-   4د
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرائق التعليم والتعلم 
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 لمناقشات المستفيضة للقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات.ا
 االختبارات الشفوية والتحريرية.

 
 
 

 

    طرائق التقييم 
 االختبارات التحريرية. •
 المالحظات المباشرة. •

 

 بنية المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
طريقة  المفردات المطلوبة

 طريقة التقييم التعليم

استيعاب الطالب   نظري2  1
محاضرة حقوق إنسان : مفهومها ، أهدافها  للماده

 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 2
 للماده

أ-حضارة وادي الرافدين    ب- حقوق 
اإلنسان في الحضارة اإلغريقية   جـ- 
حقوق اإلنسان في الحضارة الرومانية 

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 3
 للماده

موقف الشرائع السماوية من حقوق اإلنسان 
- الديانة اإلسالمية 2- الديانة المسيحية  1:

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 4
 للماده

-1 :الحضارة الغربية وحقوق اإلنسان 
المصادر القانونية  لحقوق اإلنسان في 

بريطانيا : 
 م     ب-  1215أ- الميثاق األعظم عام  

 م . 1628عريضة الحقوق عام 

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 5
محاضرة اختبار يومي للطالب حول المادة المذكورة  للماده

 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 6
محاضرة  المدرسة الطبيعية ونظرية العقد االجتماعي للماده

 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 7
 للماده

محاضرة   م )(1632-1704لوكجون 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 8
 للماده

  م (1712-1779)جان جاك روسو 
إعالن  حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي 

 م .  1789 أب 26في 

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 9
محاضرة  . مفهوم الفساد اإلداري والمالي للماده

 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 10
محاضرة  . أنواع الفساد من حيث الحجم للماده

 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 
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استيعاب الطالب   نظري2 11
محاضرة  .االنتشارأنواع الفساد من ناحية  للماده

 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 12
محاضرة  تأثير الفساد للماده

 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 13
 للماده

ً : الجهات المسؤولية على مكافحة الفساد  ثالثا
  ًعالميا

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 14
محاضرة  مناقشة البحوث المقدمة من الطالب للماده

 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

 
استيعاب الطالب   نظري2 15

 للماده
مراجعة شاملة للمواد المذكورة للتهيئة 

 لالمتحانات
محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

  نظري2 16
استيعاب الطالب 

 للماده
المنظمة الدولية واألجهزة العاملة في قضايا 
حقوق اإلنسان  أ- الجمعية العامة       ب- 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 17
 للماده

منظمة األمم المتحدة وحقوق اإلنسان 
 واألجهزة العاملة في قضايا حقوق اإلنسان

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

  نظري2 18
استيعاب الطالب 

 للماده
 المادة اإلنسان:اإلعالن العالمي لحقوق -2

األولى : يولد جميع الناس أحرار متساوين 
 . في الكرامة والحقوق

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

  نظري2 19

استيعاب الطالب 
 للماده

المادة الثانية :كل إنسان له الحق بالتمتع 
بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا 

 اإلعالن دون أي تمييز .
المادة الثالثة : لكل فرد الحق في الحياه 

 والحرية وسالمة شخصيته .
المادة الرابعة : ال يجوز استرقاق او 

استبعاد أي شخص ويحظر االسترقاق 
 وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها.

المادة الخامسة : ال يعرض أي إنسان 
للتعذيب وال للعقوبات او المعامالت القاسية 

 الوحشية او اإلحاطة بالكرامة .
المادة السادسة : لكل إنسان أينما وجد الحق 

 ان يعترف بشخصيته القانونية

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

  نظري2 20

استيعاب الطالب 
 للماده

المادة السابعة : كل الناس سواسية إمام 
 القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة
المادة الثامنة : لكل شخص الحق في ان 

 يلجأ  الى المحاكم الوطنية إلنصافه .
المادة التاسعة : ال يجوز القبض على أي 

 ً  إنسان او حجزه او نفيه تعسفا
المادة العاشرة : لكل إنسان الحق على قدر 
المساواة التامة مع اآلخرين في ان تنظر 

 قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

  نظري2 21

استيعاب الطالب 
 للماده

المادة الحادية عشر : كل شخص متهم 
 بجريمة يعتبر برئ الى ان تثبت إدانته

المادة الثانية عشر : ال يعرض احد لتدخل 
تعسفي بحياته الخاصة او أسرته ومسكنه 

 ومراسالته .
 المادة الثالثة عشر : لكل فرد حرية التنقل .

المادة الرابعة عشر : لكل فرد الحق ان يلجأ 
الى بالد أخرى او يحاول االلتجاء إليها 

 هربا من االضطهاد .
المادة الخامسة عشر : لكل فرد حق التمتع 

 بجنسيته .
- للرجل وللمرأة 1المادة السادسة عشر : 

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 
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متى بلغا سن الزواج حق التزويج وتأسيس 
- ال يبرم عقد الزواج اال برضى 2أسرة .  

الطرفين الراغبين في الزواج رضا كامالً 
- األسرة هي الوحدة 3ال أكراه فيه.   

الطبيعية األساسية للمجتمع ولها الحق 
 والتمتع بحماية المجتمع والدولة .

  نظري2 22

استيعاب الطالب 
 للماده

المادة السابعة عشر : لكل شخص حق 
التملك بمفردة او باالشتراك مع غيره 
 اليجوز تجريد احد من ملكه تعسفاً .

المادة الثامنة عشر : لكل شخص الحق في 
 حرية التفكير والضمير والدين .

المادة التاسعة عشر : لكل شخص حرية 
 الرأي والتعبير .

المادة العشرون : لكل شخص الحق في 
حرية  االشتراك في الجمعيات والجماعات 

 السلمية .
المادة الحادية والعشرون : لكل فرد الحق 
في االشتراك في ادراة الشؤون العامة في 
بالده .لكل فرد نفس الحق الذي لغيره في 
تقليد الوظائف العامة في البالد . ان أرادة 

 الشعب هي مصدر سلطة .
المادة الثانية والعشرون : لكل شخص الحق 
بصفة عضو في المجتمع الحق في الضمان 

 االجتماعي

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

  نظري2 23

استيعاب الطالب 
 للماده

المادة الرابعة والعشرون : لكل شخص 
الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ . 

المادة الخامسة والعشرون : لكل فرد 
الحق في مستوى من المعيشة الكافية . 

المادة السادسة والعشرون : لكل 
شخص الحق في التعلم .يجب ان تهدف 
التربية الى إنماء شخصية األبناء  الحق 
األول في اختيار ونوع تربية أوالدهم . 
المادة السابعة والعشرون : لكل فرد 
الحق في ان يشارك اشتراكا ً حراً في 

حياه المجتمع الثقافي ، لكل فرد الحق في 
حماية المصالح األدبية والمادية . 

المادة الثامنة والعشرون : لكل فرد 
الحق في المجتمع بنظام اجتماعي دولي 

تحقق بمقتضاه الحقوق والحريات 
المنصوص عليها في هذه اإلعالن . 

- على 1المادة التاسعة والعشرون : 
كل فرد واجبات نمو المجتمع الذي يتاح 
فيه وحده شخصية ان تنمو حرا ً كامال ً . 

-يخضع الفرد في ممارسة حقوق 2
وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون 

 بحقوق الغير لضمان االعتراففقط 
وحرياته واحترامها والتحقيق المقتضيات 

العادلة للنظام العام والمصلحة العامة 
 ديمقراطي.واألخالق في مجتمع 

-ال يصح بحال من األحوال تمارس 3
هذه الحقوق ممارسة تناقض مع اغرض 

 ومبادئها.األمم المتحدة 

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 
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 البنية التحتية  .۱۲
ـ الكتب المقررة 1

  للحصول على المصادر االضافية  للمناهج الدراسية.لمعهدمكتبة ا المطلوبة 

ـ المراجع الرئيسية 2
 (المصادر)  

 
  العالمي لحقوق االنسان والدساتير الوضعيةاإلعالن

اـ الكتب والمراجع التي 
 يوصى بها              

المجالت العلمية ، (
  )التقارير ،.... 

 العالمية التي تعني بحقوق االنسان والديمقراطيةجميع المجالت  -

ب ـ المراجع االلكترونية، 
 الديمقراطية وحقوق االنسانالمواقع  على االنترنيت التي تخص  مواقع االنترنيت ....

 

 
 

 

 

 وصف المقرر

 )(مادة تقنية أجزاء المكائن

المادة الثالثون : ليس في هذا اإلعالن  
نص يجوز تأويله على ان يخول لدولة او 

جماعة او فرد أي في القيام بنشاط او 
زيادة عمل يهدف الى  هدم الحقوق 

 والحريات الواردة فيه .

استيعاب الطالب   نظري2 24
 للماده

اختبار  يومي للطالب  حول المواد 
 المذكورة

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 25
محاضرة  االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان للماده

 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

  نظري2 26
استيعاب الطالب 

 للماده
المواثيق والمنظمات اإلقليمية لحقوق -1

-االتفاقية األمريكية لحقوق 2اإلنسان 
 اإلنسان

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 27
 للماده

الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان -3
 . والشعوب

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 28
محاضرة  المشروع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان للماده

 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 29
 للماده

المنظمات غير الحكومية ودورها في الدفاع 
 عن حقوق اإلنسان

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

استيعاب الطالب   نظري2 30
 للماده

-المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  3
 - منظمات غوث الالجئين4   

محاضرة 
 ،مناقشة ،امتحان سريع نظري 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۳
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يفهم الطالب أجزاء المكائن وكيفية أجراء الحسابات التصميمية الخاصة بكل جزء عند حصول االنهيار بسبب القوى الخارجية 
 أو البنية من خالل االجهادات التي تتكون في ذلك الجزء.

 المعهد التقني - الديوانية المؤسسة التعليمية .۱

  قسم التقنيات الميكانيكية /السنة الثانية  القسم العلمي  / المركز .۲

 ( Machine elements)) اسم / رمز المقرر .۳

-  البرامج التي يدخل فيها .٤

  حضوري  اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .٥

 سنوي الفصل / السنة .٦

  ساعة كلية90 أسبوع = 30 ساعة * 3 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .۷

 18/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸

 أهداف المقرر  .۹
 

 .توضيح دور األجزاء الميكانيكية في نظام الماكنة )۱
 .العالقة التي تربط هذه األجزاء يبعضها )۲
 .وكيفية أجراء بعض الحسابات لتصميم هذه األجزاء وتحديد كل العوامل المؤثرة عليها )۳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .۱۰

 :األهداف المعرفية -ب

  يتعرف على المفاهيم األساسية ألجزاء المكائن. -1  
 توسيع مدارك الطلبة وتعزيز مفهوم التصميم من خالل إعطائهم مبادئ والحسابات التصميمية لكل جزء في الماكنة.-  2  

 أعطاء الطالب خبرة في الرسوم الخاصة بأجزاء المكائن المختلفة.- 3

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالمقررب -  
 دراسة تفصيلية للتصميم الهندسي ألجزاء الماكنة. - 1
  التفاصيل الرياضية التي يحتاجها الطالب خالل أعادة التصميم لجزء الماكنة. ـ دراسة2
 . إعداد التقني  ليكون تقني ناجحا من خالل تعلم المبادئ الصحيحة لتخصص تقنيات الميكانبك فرع االنتاج-3

      طرائق التعليم والتعلم  

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية عن طريق  •
 االلقاء او المحاضرة او اجراء التجارب.

 حل مجموعة من االمثلة العملية والتطبيقية من قبل مدرس المادة. •
 عن طريق المناقشة يتم مشاركة الطلبة عن طريق حل بعض المشاكل العملية. •
) للحصول على معرفة إضافية للمواد الدراسية internetمطالبة الطالب بزيارة المكتبة وشبكة المعلومات الدولية ( •

 ومالحظة وصيانة وتصليح المكائن الموجودة في ورشة المكائن في المعهد
 

     طرائق التقييم  

 تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة. •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة عملية ونظرية. •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية مثل كتابة التقارير الخاصة او تلك التي •

          تخص أجزاء المكائن.
 امتحانات نهاية الفصل االول والفصل الثانيواالمتحانات النهائية بدوريها. •

 
 

 
: األهداف الوجدانية والقيميةج- 

 معرفة ودراسة أنواع والحسابات الخاصة بكل جزء من أجزاء المكائن. -۱
تحليل نتائج حل المسائل و مقارنتها مع الواقع ذهنيا و مدى جعلها مطابقة إلى قيم تصميم  األجزاء.  -۲
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 طرائق التعليم والتعلم 

لجذب النظر وشد الطلبة  Data Showاستخدام الوسائل الحديثة في عرض الجانب العلمي والنظري مثل اجهزة  •
 لتصل الفكرة بشكل أفضل الى الطالب.

 اعطاء الطلبة واجبات ال صفية تتطلب منهم بذل مهارات وتفسيرات ذاتية بطرق اختبارية. •
االستجواب للطبة من خالل الحلقات النقاشية عن طريق طرح االسئلة التفكيرية (كيف،لماذا،متى،اين،اي)  •

 لمواضيع محددة.
استخدام اسلوب عصف الذهن و التغذية الراجعة من اجل تفعيل الخبرات المتراكمة لدى الطلبة من خالل ربط ما  •

 تم اخذه من مواد دراسية في المراحل الدراسية السابقة وربطها بالجديدة.
اكساب الطلبة المهارات العملية من خالل االطالع على المكائن الموجودة في المعهد وخارجه.  •

 

    طرائق التقييم 

 يتم التقييم على اساس:
 امتحان الفصل االول (نظري)  .۱
  امتحان الفصل الثاني (نظري)  .۲
 %) يؤخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة.10اعمال السنة ( .۳
 االمتحان النهائي (نظري) بدوريه.  .٤

 

: المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)د - 

تمكين الطلبة من مادة تقنية أجزاء المكائن في جوانبها التطبيقيةوالمعرفية. -1  
.  تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات وتفسير البيانات التي حصل عليها من خالل أجراء الحسابات- 2
 تمكين الطالب من أجراء المسح الميداني لتحديد المشاكل وحلها على ارض الواقع. - 3

 طرائق التعليم والتعلم 

أعداد وتنفيذ البحوثوالمشاريع من قبل الطلبة ضمن مفردات مادة تقنية اجزاء المكائن  •

 وعرضها في المؤتمرات الطالبية السنوية.
 تدريب الطلبة (التدريبالصيفي) لدى المؤسسات الحكومية ذات العالقة لكسب الطلبة المهارات •

           الكافية وإعدادهم للعمل الوظيفي بشكل جيد.
 وضع وتحديث مفردات مادة تقنية أجزاء المكائن لمواكبة التطور بما يحقق تطورا شخصيا لمستوى الطلبة. •

    طرائق التقييم 

  قبل لجان علمية في القسم.والمشاريع منمناقشة البحوث  •
 التحريرية.االختبارات  •
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 بنية المقرر-11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 
 طريقة التقييم طريقة التعليم الموضوع

استيعاب الطالب  ن3  1
 للمادة

Review of Strength of 
Materials   .  محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

2 
 
 
= 

استيعاب الطالب 
 للمادة

Riveted Joints. Types of 
Riveted Joints ,Design of 

Riveted Joints, Efficiency of 
Riveted Joints 

= 
 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 3 

4 
 
= 

 

استيعاب الطالب 
 للمادة
 

Welded Joints  Types of 
welding Joints ,Design of 

welding Joints 
= 

 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 5 

6 
 
 
= 

 

استيعاب الطالب 
 للمادة
 

Screwed Joints, Design of 
Bolts for Fastening , Design 

of Bolts for  Power 
Transition 

= 
 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 7 

8 = 
استيعاب الطالب  

 للمادة

Keyed Joints , Types of Key 
, Design of Sunk Key = 

 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 9 

10 
 
 
= 

 

استيعاب الطالب 
 للمادة
 

Frictional Clutches, Type of 
Frictional Clutches , Design 

of  Frictional Clutches. 
 

= 
 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 11 

12  
= 

 

استيعاب الطالب 
 للمادة
 

Types of Springs , Design of 
Springs. = 

 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 13 

14  
= 

 

استيعاب الطالب 
 للمادة
 

Types of  Belts , Design of 
Belts. 

 
= 

 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 

 
15 

16  
= 

 

استيعاب الطالب 
 للمادة
 

Design of Shafts.  
= 

 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 17 

18  
= 

 

استيعاب الطالب 
 للمادة
 

Design of  Journal Bearings .  
= 

 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 19 
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 البنية التحتية -12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 مكتبة المعهد للحصول على المصادر االضافية  للمناهج الدراسية.

ـ المراجع الرئيسية (المصادر)   2

1-Strength of Material by Ferdinal L. Singer 
2-Strength of Materials by R.S. Khurmi. 
3-Machine Design by R.S. Khurmi, J.K.Gupta 
4-Machine Design by Paul H. Black. 
5- Schaums Outline Series of Machine Design by Hall , 
Holowenko , Laughin 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 
بها(المجالت العلمية ، التقارير 

(  ....، 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 
 mechanical engineeringالمواقع  على االنترنيت التي تخص  االنترنيت ....

 

 

 

 

20 
 
= 

استيعاب الطالب 
 للمادة

Selection of Ball Bearings. =  مناقشة ،امتحان
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

21  
= 

 

استيعاب الطالب 
 للمادة
 

Design of Gears by Lewis 
Equation. 

= 
 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 22 

23  
= 

 

استيعاب الطالب 
 للمادة

 

Gears Trains. = 
 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 24 

25  
= 

 

استيعاب الطالب 
 للمادة
 

Design of Simple Gears Box. = 
 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 

26 

27  
= 

 

استيعاب الطالب 
 للمادة
 

Worm Gears. 
 

= 
 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 28 

29  
= 

 

استيعاب الطالب 
 للمادة
 

Cams. 
 

= 
 

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
 
 

30 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13
مواكبة التطور وادخال الحاسوبوتطبيقاته في التصميم  
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 وصف المقرر

 )مادة عمليات تصنيع (

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 البرنامج.

 المعهد التقني - الديوانية المؤسسة التعليمية .۱

  قسم التقنيات الميكانيكية /السنة األولى  القسم العلمي  / المركز .۲

 -2  عمليات التصنيع اسم / رمز المقرر .۳

  البرامج التي يدخل فيها .٤

  حضوري اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .٥

 سنوي الفصل / السنة .٦

  ساعة 120 اسبوع = 30 ساعة * 4 عملي =2نظري + 2 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .۷

 19/1/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸

 أهداف المقرر  .۹
 

 القدرة على تحليل العمليات الى عناصر التشغيل. -۱
  إعداد المسار التكنولوجي بين الوحدات اإلنتاجية. -۲
  إعداد بطاقات وأوامر التشغيل بكل وحدة وبكل ماكنة، وحساب عناصر وقت التشغيل وبرامج التحميل للوحدات . -۳
  تحديد عناصر السيطرة النوعية وضبط الجودة.  -٤
 أجراء حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل.  -٥
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .۱۰

 :األهداف المعرفية -أ

  يتعرف على المفاهيم االساسية لعمليات التصنيع. -1   أ
توسيع مدارك الطلبة وتعزيز مفهوم علم التصنيع من خالل اعطائهم مبادئ ومفاهيم عامة عن السماحات الهندسية -  2  أ

  تصنيف تصنيع المعادن......القياس،وانواعها ومحددات 
  اعطاء الطالب خبرة في عمليات الخراطة والتفريز والقشط والتجليخ........- 3أ
يتعرف على التطبيقات العملية والنظرية للتصنيع وتشكيل المعادن من الدرفلة والقص والتخريم والطرق غير التقليدية - 4أ

 في تشكيل المعادن.  

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالمقررب -  

 دراسة تفصيلية لعلم عمليات التصنيع. - 1ب 
  التفاصيل التي يحتاجها الطالب أثناء دراستهم لمادة عمليات التصنيع.- دراسة2ب 
 تصنيف تصنيع المعادن . القياس، الهندسية وانواعها ومحددات الدراسي السماحات تعليم الطالب بعد انتهاء العام  - 3ب
 . إعداد التقني  ليكون فني ناجحا من خالل تعلم المبادئ الصحيحة لتخصص تقنيات الميكانيك فرع االنتاج-4ب

      طرائق التعليم والتعلم  

تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية عن طريق االلقاء  •
 او المحاضرة او اجراء التجارب.

 حل مجموعة من االمثلة العملية والتطبيقية من قبل التدريسي. •
 عن طريق المناقشة يتم مشاركة الطلبة عن طريق حل بعض المشاكل العملية.  •
 يتم متابعة المختبرات العملية الخاصة بالقسم من قبل مدرس المادة والكادر التقني بالقسم. •
 مطالبة الطالب بزيارة المكتبة وشبكة المعلومات الدولية (االنترنت) للحصول على معرفة أكثر للمواد الدراسية. •

     طرائق التقييم  

 تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة. •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة عملية ونظرية. •
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية مثل كتابة التقارير الخاصة او تلك التي تخص التجارب  •

 العملية في المختبرات.
 امتحانات نهاية الفصل االول والفصل الثاني واالمتحانات النهائية للدور االول والثاني  •

         +االمتحان العملي لكل فصل 
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: األهداف الوجدانية والقيميةج- 

 المعادن. تصنيف تصنيع القياس، الهندسية وانواعها ومحددات ودراسة السماحاتمعرفة - 1ج
  تحليل نتائج حل المسائل ومقارنتها مع الواقع ذهنيا.- 2ج
 تحليل النتائج التي يحصل عليها الطالب من خالل اجراء التجارب العملية والتوصل الى مدى حقيقتها.- 3 ج

 طرائق التعليم والتعلم 

لجذب النظر وشد الطلبة لتصل  Data Showاستخدام الوسائل الحديثة في عرض الجانب العلمي والنظري مثل اجهزة  •
 الفكرة بشكل أفضل الى الطالب.

 اعطاء الطلبة واجبات ال صفية تتطلب منهم بذل مهارات وتفسيرات ذاتية بطرق اختبارية. •
االستجواب للطبة من خالل الحلقات النقاشية عن طريق طرح االسئلة التفكيرية (كيف، لماذا، متى، اين، اي) لمواضيع  •

 محددة.
استخدام اسلوب عصف الذهن والتغذية الراجعة من اجل تفعيل الخبرات المتراكمة لدى الطلبة من خالل ربط ما تم اخذه  •

 من مواد دراسية في المراحل الدراسية السابقة وربطها بالجديدة.
 اكساب الطلبة المهارات العملية من خالل اجراء التجارب العملية على االجهزة المختبرية. •

    طرائق التقييم 
 يتم التقييم على اساس:

 امتحان الفصل االول (النظري، العملي)  .٥
  امتحان الفصل الثاني (النظري + العملي)  .٦
 %) يؤخذ بنظر االعتبار المواظبة والمشاركة.10اعمال السنة ( .۷
  االمتحان النهائي (النظري والعملي) بدوريه. .۸

: المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)د - 
تمكين الطلبة من مادة عمليات التصنيع في جوانبها التطبيقية والمعرفية. -1  د
.  تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات وتفسير البيانات التي حصل عليها من خالل اجراء التجارب العملية- 2د
 تمكين الطالب من التعرف السماحات الهندسية وانواعها ومحددات القياس، تصنيف تصنيع المعادن . - 3د
  تمكين الطالب من اجراء المسح الميداني لتحديد المشاكل وحلها على ارض الواقع.-   4د

 

 طرائق التعليم والتعلم 

اعداد وتنفيذ البحوث والمشاريع من قبل الطلبة ضمن مفردات مادة عمليات التصنيع وعرضها في المؤتمرات الطالبية  •
 السنوية.

تدريب الطلبة (التدريب الصيفي) لدى المؤسسات الحكومية ذات العالقة لكسب الطلبة المهارات الكافية واعدادهم للعمل  •
 الوظيفي بشكل جيد.

 وضع وتحديث مفردات مادة عمليات التصنيع لمواكبة التطور بما يحقق تطورا شخصيا لمستوى الطلبة  •

    طرائق التقييم 
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 مناقشة البحوث والمشاريع من قبل لجان علمية في القسم. •
 االختبارات التحريرية. •

 

 بنية المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم مفردات المادة المطلوبة

استيعاب الطالب  ع2 +  ن 2 1
 للماده

السامحات الهندسية ، االزدواجات ، 
نظم االزدواجات ،رتب التسامحات ، 

وحدات االزدواج ، االنحرافات 
األساسية ، 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب   ع2 + ن 2 2
 للماده

أنواع التسامحات ، نظام أساسي الثقب 
، نظام أساسي العمود ، رموز 

االزدواجيات ، التسامحات لألبعاد 
الطليقة ، االزدواجيات المفصلة ، 
اختيار االزدواجيات ومميزاتها 

االقتصادية . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 +ن 2 3
 للماده

التسامحات الهندسية في الشكل 
والموضع وانواع تسامحات الشكل 

والموضع. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب   ع2 + ن 2 4
 للماده

محددات القياس ، تصميم محددات 
القياس ، انواع محددات القياس ( 

محددات قياس داخلي ، محددات قياس 
خارجي ، محددات قياس يمكن ضبطها 

، محددات قياس الصلبة ، محددات 
القياس الخاصة ) . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب   ع2 +ن 2 5
 للماده

تصنيف تصنيع المعادن ،  تشغيل 
المعادن ، مقدمة عن نظرية تكوين 
الرايش والعوامل المؤثرة ، طرق 

تثبيت المشغوالت بضمنها المستديرة 
وغير المستديرة والحدود القاطعة 
المستخدمة واسهم التغذية الطولية 

والعرضية . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 6
 للماده

التعرف على األقالم المستخدمة وكيفية 
تثبيتها بالنسبة للمشغوالت ، أقالم 

خراطة التشكيل 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 7
 للماده

التعرف على أنواع زوايا أقالم 
الخراطة ، تأثير زوايا قلم الخراطة 

على عملية القطع ، أنواع معادن أقالم 
الخراطة ، شروط القطع ، عناصر 

القطع ، استخدامات سرعات القطع ، 
واستعمال الجداول وخرائط السرعات 
، تصنيف عدة القطع بالنسبة لطرق 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
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التشغيل وعدد الحدود القاطعة . 

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 8
 للماده

الحد القاطع ، الحد القاطع الناشئ 
ونظرية تكوينه ، العوامل التي تؤثر به 
، العوامل التي تؤدي الى تقليل حجمه 

، التبريد وأهميته بالنسبة لعميات 
القطع، سوائل التبريد المختلفة . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 9
 للماده

كيفية أجراء بطاقة التشغيل لمجموعة 
عمليات وحساب عناصرها وحساب 

زمن القطع لكل عملية 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 10
 للماده

كيفية االستفادة من بطاقة التسلسل 
لعمل مسار المنتج خالل الوحدات 

 المختلفة.
العوامل التي تؤثر على اختيار سرعة 

-  تأثير خواص عدة 1القطع (
-  3-  تأثير عناصر التشغيل، 2القطع.

تأثير خواص المعدن المشغل. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 11
 للماده

مكائن الخراطة البرجية، األوتوماتيكية 
، دراسة العمليات التي يمكن تشغيلها 
وتحليل العمليات على المنتج ، كيفية 

إعداد بطاقات التشغيل . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 12
 للماده

انواع العدد المستخدمة وترتيبها على 
الرأس السداسي والرباعي االمامي 

والخلفي. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 13
 للماده

دراسة كيفية برمجة المخارط 
المبرمجة االوتوماتيكية والعوامل 

المؤثرة خطوات التشغيل. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 +ن 2 14
 للماده

التفريز ، التعرف على العمليات التي 
يمكن تنفيذها على ماكنات التفريز ، 

اجزاء ومكونات ماكنات التفريز 
األفقية والرأسية وطبيعة عمل كل جزء 

 .

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

 
استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 15

 للماده

ملحقات المكائن ورؤوس التقسيم 
وادوات ربط المشغوالت والشياق 

والبوش . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 16
 للماده

انواع سكاكين التفريز (القرصية 
 تفتيح التروس، والصبعية)، وسكاكين

زواية سكاكين التفريز. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 17
 للماده

شرح خطوات أجراء عمليات التفريز 
، اختيار الماكنة المناسبة ، األبعاد 
األولية للمشغوالت ، طرق ربط 

المشغوالت . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 +ن 2 18
 للماده

تفريز أنواع التروس المختلفة ( تروس 
عدلة ، مخروطية ، حلزونية ، دودية ) 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 19
 للماده

طريقة عمل التعشيقة الغنفارية ، 
 بلوك . Vتعشيقة حرف 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 20
 للماده

معدالت التشغيل وسرعات القطع 
والتغذية وأسس اختيارها لعمليات 

التالية  التفريز المختلفة ). 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

 + ن 2 21
 ع23

استيعاب الطالب 
 للماده

القشط : التعريف بأنواع المقاشط ( 
العربة ، النطاحة ، الرأسية ) العمليات 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع
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التي تجري على ماكنة القشط، إمكانات 
التشغيل المتاحة بكل ماكنة ، طرق 

ربط المشغوالت 

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 22
 للماده

معدالت التشغيل من سرعات قطع 
وتغذيات ، ملحقات المقاشط من 
رؤوس تقسيم او أجهزة خاصة ، 
زوايا أقالم القشط ، أنواع القوى 

المؤثرة عليها . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 23
 للماده

المقشطة النطاحة، توضيح (شوط 
القطع ، شوط الرجوع) ، طرق الربط 
على ماكنة المقشطة النطاحة ومعدالت 
التشغيل ، حساب زمن القطع للقشط ، 

أعداد بطاقة التسلسل بالقشط . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 24
 للماده

التجليخ : مقدمة عن نظرية القطع 
وشكل الرايش بعملية التجليخ ، أحجار 
التجليخ المستخدمة ( محيطية ، وجهية 
، جانبية ، فنجانية ، خارجية ، داخلية 
) مواصفاتها واستخداماتها ، طرق 

الربط وموازناتها . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 25
 للماده

ماكنات التجليخ المختلفة وإمكانات 
التشغيل لكل نوع ( ماكنات التجليخ 
االسطواني الخارجي والداخلي ، 

ماكنات سن العدد). 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 26
 للماده

أعداد بطاقة تشغيل شاملة لجميع 
عمليات القطع. 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 27
 للماده

تشكيل المعادن : نظرية التشكيل ، 
أسس التشكيل على البارد وعلى 

الساخن ، أنواع التشكيل . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 28
 للماده

الدرفلة:أساسياتالدرفلة وطرقها ، 
المنتجات المدرفلة ، تتابع العمليات في 
الدرفلة ، الماكنات المستخدمة ، شروط 

إتمام عملية الدرفلة . 
البثق:أسس بثق المعادن والمعادن 
المستخدمة ، البثق المباشر ، البثق 
العكسي ، أنواع منتجات البثق . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 29
 للماده

القص والتخريم : 
أسس عمليات القص ،أنواع القوالب 

وأجزاؤها ،في كل حالة ، أبعاد الخامة 
األولية وطرق اختيارها ، حساب قوة 

القص . 
(السحب والسحب العميق ) : 

اسس عمليات السحب والسحب العميق 
، حساب قوى السحب والنسب الخاصة 

في كل حالة ، أنواع السحب 
واستعماالتها . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
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 البنية التحتية  .۱۲

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 

ـ المراجع الرئيسية (المصادر)   2

 مدخل في هندسة اإلنتاج -۱
    تأليف – د. حسن حسين شوقي 

 تكنولوجيا هندسة اإلنتاج وتصميم األبعاد  -۲
 تأليف – د. عباس دمحم صادق  

 

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

 المواقع  على االنترنيت التي تخص عمليات تصنيع  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 30
 للماده

دراسة الطرق غير التقليدية في تشكيل 
 المعادن:

 أ- بثق هيدروستاتي
 الكهربائي.ب-استخدام التفريغ 

جـ- المجاالت الكهرومغناطيسية 
-  التشكيل بالمتفجرات ومزاية هذه د

العملية. 
 
 
 
 
 
 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۳
 

مواكبة التطور وادخال الحاسوب وتطبيقاته في عمليات التصنيع واالنتاج  
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 وصف المقرر

 )(مادةالمعادن

وصف المقرر 

 يفهم الطالب علم المعادن  من حيث التركيب البلوري ومخططات االتزان الحراري واهم االختبارات الخاصة بالمواد الهندسية .

جامعة الفرات األوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .۱

  قسم التقنيات الميكانيكية /السنة الثانية القسم العلمي  / المركز .۲

المعادن  اسم / رمز المقرر .۳

-  البرامج التي يدخل فيها .٤

  اسبوعي ي حضور أشكال الحضور المتاحة .٥

 سنوي الفصل / السنة .٦

  ساعة كلية120 اسبوع = 30 ساعة * 4عملي = 2نظري+2 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .۷

 19/1/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸

 أهداف المقرر  .۹
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 يفهم الطالب علم المعادن  )۱
 له دور هام في اختيار المواد الهندسية )۲
  المكائن واآلالت واالجهزة والعدد في تصميمدوره االساسي والبارز  )۳

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .۱۰

 :األهداف المعرفيةأ-

  يتعرف على المفاهيم االساسية للمعادن. -1   أ
توسيع مدارك الطلبة وتعزيز مفهوم علم المعادن من خالل اعطائهم مبادئ ومفاهيم عامة عن الشبكات البلورية -  2  أ

 للمواد الهندسية.
.  اعطاء الطالب خبرة في الرسوم الخاصة بمخططات االتزان الحراري- 3أ
 يتعرف على التطبيقات   اهم االختبارات الميكانيكية للمواد الهندسية  - 4أ

 

 :األهداف المهاراتية الخاصة بالمقررب -  

 دراسة تفصيلية لعلم المعادن. - 1ب
 دراسة التفاصيل واالطوار البلورية التي يحتاجها الطالب أثناء دراستهم لمادة المعادن. ـ  2ب
 تعليم الطالب بعد انتهاء العام الدراسي مبدأ علم المعادن والبنية البلورية.   - 3ب
 . إعداد التقني  ليكون فني ناجحا من خالل تعلم المبادئ الصحيحة لتخصص تقنيات الميكانبك فرع االنتاج-4ب

      طرائق التعليم والتعلم  
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تزويد الطلبة باألساسيات و المواضيع المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل المشاكل العملية  عن طريق  •
 االلقاء او المحاضرة او اجراء التجارب.

 حل مجموعة من االمثلة العملية و التطبيقية من قبل مدرس المادة. •
 عن طريق المناقشة يتم مشاركة الطلبة عن طريق حل بعض المشاكل العملية . •
 يتم متابعة المختبرات العملية الخاصة بالقسم من قبل مدرس المادة و الكادر الفني  بالقسم. •
) للحصول على معرفة اضافية للمواد الدراسية internetمطالبة الطالب بزيارة المكتبة و شبكة المعلومات الدولية ( •

. 

     طرائق التقييم  

 تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء فرصة للمشاركة الصفية من خالل االجابة على االسئلة . •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة عملية و نظرية . •
تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية مثل كتابة التقارير الخاصة او تلك  التي تخص  •

 التجارب العملية في المختبرات .
 امتحانات نهاية الفصل االولو الفصل الثاني و االمتحانات النهائية للدور االول والثاني  •

         + االمتحان العملي لكل فصل 
 

 

: األهداف الوجدانية والقيميةج- 

معرفة ودراسة التركيب البلوري للمعادن. - 1ج
  تحليل نتائج حل المسائل ومقارنتها مع الواقع ذهنيا ومدى جعلها مطابقة الى قيم تصميم المخططات.- 2ج

 تحليل النتائج التي يحصل عليها الطالب من خالل اجراء التجارب العملية و التوصل الى مدى حقيقتها.- 3ج

 طرائق التعليم والتعلم 

 لجذب النظر وشد الطلبة  Data Showاستخدام الوسائل الحديثة في عرض الجانب العلمي و النظري مثل اجهزة  •
 لتصل الفكرة بشكل افضل الى الطالب.

 اعطاء الطلبة واجبات ال صفية تتطلب منهم بذل مهارات و تفسيرات ذاتية بطرق اختبارية . •
االستجواب للطبة من خالل الحلقات النقاشية عن طريق طرح االسئلة التفكيرية (كيف ، لماذا ، متى ، اين ، اي )  •

 لمواضيع محددة .
استخدام اسلوب عصف الذهن و التغذية الراجعة من اجل تفعيل الخبرات المتراكمة لدى الطلبة من خالل ربط ما  •

 تم اخذه من مواد دراسية في المراحل الدراسية السابقة وربطها بالجديدة .
اكساب الطلبة المهارات العملية من خالل اجراء التجارب العملية على االجهزة المختبرية .  •

 

    طرائق التقييم 

 يتم التقييم على اساس:
 امتحان الفصل االول  (النظري والعملي)  .۱
  امتحان الفصل الثاني  (النظري والعملي) .۲
 % )  يؤخذ بنظر االعتبار المواظبة و المشاركة .10اعمال السنة  ( .۳
  امتحان نهائي  (النظري والعملي) بدورية. .٤
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: )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي د - 
تمكين الطلبة من مادة المعادن في جوانبها  التطبيقية و المعرفية . -1  د
 .  تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات و تفسير البيانات التي حصل عليها من خالل اجراء التجارب العملية- 2د
 تمكين الطالب من استخدام المعادالت الخاصة و العامة لمادة المعادن وكيفية االستفادة منها في تحليل المسائل و - 3د

استخراج النتائج بشكل دقيق. 
.  تمكين الطالب من اجراء المسح الميداني لتحديد المشاكل وحلها على ارض الواقع -   4د
 
 
 
 
 
 
 

 طرائق التعليم والتعلم 

 اعداد وتنفيذ البحوثوالمشاريع من قبل الطلبة ضمن مفردات مادة المعادن وعرضها في المؤتمرات الطالبية السنوية. •
تدريب الطلبة (التدريبالصيفي) لدى المؤسسات الحكومية ذات العالقة لكسب الطلبة المهارات الكافية واعدادهم للعمل  •

 الوظيفي بشكل جيد.
 وضع و تحديث مفردات مادة المعادن لمواكبة التطور بما يحقق تطورا شخصيا لمستوى الطلبة . •

    طرائق التقييم 
 مناقشة البحوث والمشاريع من قبل لجان علمية في القسم. •
 االختبارات التحريرية. •

 

 بنية المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم مفردات المادة المطلوبة

استيعاب الطالب  ع2 +  ن 2  1
 للماده

تعريف بعلم المعادن ، التبلور ، التبلور 
الشيجيري ، تأثير معدل التبريد على 
بنية المعادن . تعريف بمختبر المعادن 
(مختبر المقاومة ، مختبر المعالجات 
الحرارية ، مختبر الفحص المجهري 
 وتحضير العينات ، مختبر التصوير )

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب   ع2 + ن 2 2
 للماده

تركيب الكتل المعدنية ( تجميد الصبات 
) العيوب الشائعة في الصبات . تجربة 

الشد البسيط ، منحني االستطالة ، 
منحني االجهاد واالنفعال ، التشكيل 
المرن واللدن ، معامل المرونة ، 

 االستطالة (U.T.S)اقصى مقاومة شد 
النسبية ، النقصان في مساحة المقطع . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
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استيعاب الطالب  ع2 +  ن 2 3
 للماده

معامل االكتظاظ الذري ، االتجاهات 
البلورية ، المستويات البلورية ، 

ظاهرة التأصل . تجربة الضغط ، 
منحني الحمل ، االستطالة ، منحني 
االجهاد ، االنفعال ، عالقة الطول 
بمساحة المقطع ، العوامل المؤثرة 

على تجربة الضغط . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب   ع2 + ن 2 4
 للماده

عيوب الشبكة البلورية ، النقطية  
الخطية. اختبار الصالدة ، طريقة 

برنيل . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب   ع2 + ن 2 5
 للماده

التشكيل المرن والتشكيل اللدن 
( االنزالق ، التوأمية ) . اختبار 

الصالدة ، طريقة فيكرز . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 6
 للماده

االصالد االنفعالي ، التشكيل على 
البارد ، التشكيل على الساخن . اختبار 

.    -  B  -الصالدة ، طريقة  روكويل

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 7
 للماده

االستعادة ، أعادة التبلور ، النمو 
البلوري  اختبار الصالدة ، طريقة  

 .  -  C  -روكويل

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 8
 للماده

منحنيات اإلجهاد ، االنفعال في الحني 
، المد ، الكسر ، أنواع الكسر ، 

التجوال من الكسر المطيلي الى الهش 
. اختبار الكالل . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 9
 للماده

الكالل، آلية حدوث الكالل ، العوامل 
المؤثرة على حد الكالل ، المواد 
 المقاومة للكالل .اختبار الزحف .

 اختبار الصدمات ( أيزود – شاربي).
تحضير العينات للفحص المجهري ( 
التنعيم ، الصقل ، األظهار ، الفحص 

تحت المجهر) 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 10
 للماده

الزحف ، آلية حدوث الزحف ، المواد 
المقاومة للزحف . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 11
 للماده

المركب ، الطور ، المحلول الجامد ، 
النظام ، االتزان ، تكوين السبائك ، 
الخليط الميكانيكي ، االيوتكتيك . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 12
 للماده

مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائي 
تام اإلذابة في الحالة السائلة والصلبة ، 
مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائي 
تام اإلذابة في الحالة السائلة وعديم 

اإلذابة في الحالة الصلبة ( االيوتيكتيك 
 . (

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 13
 للماده

مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائي 
تام اإلذابة في الحالة السائلة ومحدود 

اإلذابة في الحالة الصلبة . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 14
 للماده

مخطط االتزان الحراري لنظام ثنائي 
تام اإلذابة في الحالة السائلة ويكون 

مركب كيمياوي عند االنجماد . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

 
استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 15

 للماده

الحديد ، ذوبان الكربون في الحديد ، 
مخطط االتزان الحراري لنظام حديد / 

الكربون ، أهم التفاعالت التي 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي
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يتضمنها المخطط . 

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 16
 للماده

تكملة مخطط االتزان الحراري لنظام 
حديد / الكربون . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 17
 للماده

تكوين االوستنايت ، آلية تحويل 
البراليت الى اوستنايت . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 18
 للماده

تحوالت االوستنايت بثبوت درجة 
والتحوالت بالتبريد المستمر . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 19
 للماده

المعامالت الحرارية ( التلدين ، 
المعادلة ، التقيسية ) 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 20
 للماده

تكملة المعامالت الحرارية ( التقيسية 
والمراجعة ) المعامالت الحرارية دون 

الصفرية ، التعتيق . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 21
 للماده

التقسية السطحية ( الكربنة بأنواعها 
والمعامالت الحرارية التي تتبعها ) 

التذوة ، السنيدة . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 22
 للماده

الصلب السبائكي ، تأثير عناصر 
السبك على خواص الصلب . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 23
محاضرة نظري الصلب المقاوم للصدأ ، صلب العدد .  للماده

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 24
 للماده

إنتاج حديد الزهر ومعامالته الحرارية 
 .

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 25
محاضرة نظري تكملة إنتاج حديد الزهر واهم أنواعه .  للماده

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 26
 للماده

تعريف التآكل ، التكاليف االقتصادية 
المباشرة وغير المباشرة للتآكل ، 

مظاهر التآكل ، آلية حدوث التآكل . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 27
 للماده

السلبية ، قانون فارداي التآكل العام ، 
التآكل الكلفاني ، التآكل الكهفي . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 28
 للماده

التآكل المصاحب للتربة ، التآكل 
االختياري ،التآكل مابين البلورات ، 

التآكل المصاحب لإلجهاد . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

 واجب بيتي

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 29
 للماده

االختيار األمثل للمادة ، تلطيف المحيط 
، التصميم والتشغيل . 

محاضرة نظري 
 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

واجب بيتي 
 
 
 

 

استيعاب الطالب  ع2 + ن 2 30
محاضرة نظري  طرق الوقاية من التآكل . للماده

 + عملي

مناقشة ،امتحان 
 ، ، حل مسائلسريع

واجب بيتي 
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 البنية التحتية  .۱۲

مباديء هندسة المعادن والمواد   تاليف ف بيلي     -۱ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 مكتبة المعهد للحصول على المصادر االضافية  للمناهج الدراسية. -۲

ـ المراجع الرئيسية (المصادر)   2

1-Engineering   Metallurgy (part 1) 
    Higgins (Capright1973 R.A.H) 
2- Metallurgy for Engineering – Rollason 
     (Third Eddi 1961) 
3- Engineering Physical MetallurgyProf Y.Lnthin 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى 
 بها(المجالتالعلمية،التقارير،

جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسعللمعادن  -
 والمواد الهندسية

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 
 االنترنيت ....

   Metals and Engineeringالمواقع  على االنترنيت التي تخص  
Metallurgy 

 

 وصف المقرر

 )مادة الرسم الصناعي(

وصف المقرر 

 
 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۳
 

مواكبة التطور وادخال الحاسوبوتطبيقاته في بعض االختبارات العملية الخاصة بالمواد الهندسية  
 

 

 

يفهم الطالب مبادئ الرسم الهندسي والصناعي ورسم اآلالت واالجزاء الميكانيكية في المعامل والورش. 

 

 المعهد التقني - الديوانية المؤسسة التعليمية .۱

  قسم التقنيات الميكانيكية /السنة الثانية  القسم العلمي  / المركز .۲

 Auto Cad الرسم الصناعي اسم / رمز المقرر .۳
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  البرامج التي يدخل فيها .٤

 اسبوعي ي حضور أشكال الحضور المتاحة .٥

 سنوي الفصل / السنة .٦

  ساعة كلية90 اسبوع = 30* ساعة عملي اسبوعياً 3  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .۷

19/1/202 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸ 0 

 أهداف المقرر  .۹
 

 يفهم الطالب علم الرسم الصناعي ألنه احدى االسس العلمية للعمل في تنفيذ االعمال الميكانيكية. .۱
 له دور هام في انجاز الحلول للمشاكل الفنية في تنفيذ وتصنيع االجزاء الميكانيكية. .۲
 دوره االساسي والبارز في  تصميم المكائن واآلالت واالجهزة والعدد  .۳

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .۱۰

 :المعرفيةاألهداف أ-
 

 الفنية.  اكتساب المهارة الالزمة لقراءة الرسومات  -1       
 والصناعي.معرفة الرموز والمصطلحات الهندسية والمواصفات القياسية في الرسم الهندسي -  2      

 العملية.رسم االجزاء الميكانيكية المجمعة البسيطة والمعقدة في الحيات  -۳
 للرسم.اكتساب المهارة في العمل على برنامج االوتوكاد  -٤

 

 
 :األهداف المهاراتية الخاصة بالمقررب -  
 والصناعي.دراسة تفصيلية لعلم الرسم الهندسي  - 1ب 
  التفاصيل الفنية التي يحتاجها الطالب أثناء الرسم الميكانيكي الهندسي.ـ دراسة2ب 
 تعليم الطالب بعد انتهاء العام الدراسي مبدأ الرسم الميكانيكي الهندسي والتصميم.   - 3ب 
 . إعداد التقني  ليكون تقني ناجحا من خالل تعلم المبادئ الصحيحة لتخصص تقنيات الميكانيك فرع االنتاج-4ب
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      طرائق التعليم والتعلم  

  بمخرجات التعليم السابقة للمهارات على برنامج الحاسبة االوتوكاد.والمواضيع المتعلقةتزويد الطلبة باألساسيات  •
 والصناعي. بمخرجات التعليم في الرسم الهندسي والمواضيع المتعلقةتزويد الطلبة باألساسيات  •
 العملية.عن طريق المناقشة يتم مشاركة الطلبة عن طريق حل بعض المشاكل  •
 االوتوكاد.مطالبة الطالب بتعلم وممارسة العمل على استخدام برنامج الحاسبة  •

 

     طرائق التقييم  

 تقييم الطلبة بشكل فردي عن طريق اعطاء تمرين يومي للرسم . •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق امتحانات يومية بأسئلة عملية . •
 تقييم الطلبة بشكل جماعي عن طريق اعطاء واجبات ال صفية بالرسم الصناعي . •
 امتحانات نهاية الفصل االول و الفصل الثاني و االمتحانات النهائية للدور االول والثاني  •

 
 

 
 

: األهداف الوجدانية والقيميةج- 

معرفة ودراسة كيفية استخدام برنامج االوتوكاد في الرسم الهندسي والصناعي.  .۱
.  رسم االجزاء الميكانيكية وتجميعها في الرسم الهندسي والصناعيودراسة كيفية معرفة  .۲
 رسم وتصميم اآلالت واالجزاء الميكانيكية واستخدامها في الورش والمعامل الميكانيكية . .۳

 
 

 طرائق التعليم والتعلم 

 لجذب النظر وشد الطلبة  Data Showاستخدام الوسائل الحديثة في عرض الجانب العلمي و النظري مثل اجهزة  •
 لتصل الفكرة بشكل افضل الى الطالب.

 استخدام وسائل اإليضاح للرسم الهندسي والصناعي وكيفية تجميع االجزاء عمليا في المختبر . •
االستجواب للطبة من خالل الحلقات النقاشية عن طريق طرح االسئلة التفكيرية (كيف ، لماذا ، متى ، اين ، اي )  •

 لمواضيع محددة .
استخدام اسلوب العصف الذهني و التغذية الراجعة من اجل تفعيل الخبرات المتراكمة لدى الطلبة من خالل ربط ما  •

 تم اخذه من مواد دراسية في المراحل الدراسية السابقة وربطها بالجديدة .
اكساب الطلبة المهارات العملية من خالل اجراء تمارين متعددة تخص المنهج وباستخدام برنامج االوتوكاد.  •

 

    طرائق التقييم 
 يتم التقييم على اساس:

 % عملي) 15امتحان الفصل االول  ( .۱
 % عملي) 15امتحان الفصل الثاني  (  .۲
 % )  عن تقييم مجموعة اللوحات التي تم رسمها خالل العام الدراسي .20اعمال السنة  ( .۳
% عملي)  الدور االول و الدور الثاني. 50 امتحان نهائي  ( .٤
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: )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي د - 
 

 جوانبها التطبيقيةوالمعرفية.تمكين الطلبة من مادة الرسم الهندسي والصناعي في -1  
 التي حصل عليها من وتفسير النتائج تطوير قدرة الطالب على التخيل في رسم التمارين والتجميع في الرسم الصناعي - 2

 .العمليةخالل اجراء الرسومات 
 واستخراج النتائج تمكين الطالب من استخدام برنامج االوتوكاد وكيفية االستفادة منها في عمليات الرسم الصناعي    - 3

بشكل دقيق. 
 تمكين الطالب من اجراء المسح الميداني لتحديد المشاكل وحلها على ارض الواقع في تنفيذ          التمارين -   4

 الميكانيكية.المرسومة في الورش 
 

 طرائق التعليم والتعلم 

 قبل الطلبة ضمن مفردات مادة الرسم الهندسي والصناعيوعرضها في المؤتمرات والمشاريع من - اعداد وتنفيذ البحوث1 
 الطالبية السنوية

- تدريب الطلبة (التدريبالصيفي) لدى المؤسسات الحكومية ذات العالقة في اختصاصهم. لكسب الطلبة المهارات الكافية 2  
 والمصانع.واعدادهم للعمل الوظيفي بشكل جيد في الورش 

 - وضع و تحديث مفردات مادة الرسم  الهندسي والصناعي لمواكبة التطور بما يحقق تطورا  شخصيا لمستوى الطلبة  .3

    طرائق التقييم 
 مناقشة تمارين الطلبة المنجزة في المحاضرات االسبوعية. •
 التحريرية.االختبارات  •
 

 

 بنية المقرر .۱۱

الساعات  األسبوع
 عملي

مخرجات التعلم 
 طريقة التقييم طريقة التعليم المفردات المطلوبة

استيعاب الطالب  3  1
 للمادة

General Revision 

Types of lines, projection, 
sections , Dimensions by used 

AutoCAD 

 عملي

مناقشة ، اجراء تمرين 
عملي لرسم انواع 
الخطوط والمساقط 

 والقطع

استيعاب الطالب   3 2+3
 للمادة

Bolts and Bolted joints 

Type of Bolts and Nuts, 

Assembly Drawing for Bolting 
System 

 عملي

مناقشة وشرح انواع 
لوحة 2اللوالب مع رسم 

تبين انواع اللواب 
 والصواميل

استيعاب الطالب  3 4+5
 للمادة

Keys and Keyways joints, 

Types of Keys and their uses, 

Assembly Drawing for Keys 
System 

 عملي

مناقشة وشرح انواع 
اللوالب مع تجميع ورسم 

لوحة تبين انواع 
 الخوابير واستخداماتها
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استيعاب الطالب   3 6+7
 للمادة

Welding joints ,Welding symbols 

Assembly Drawing for Welding 
System indicated the Welding 

Symbols 

 عملي

مناقشة وشرح انواع 
الربط باللحام مع رموز 

لوحة 2اللحام . رسم 
تجميعية مع وضع 

الرموز لجك 
 وبراكيتميكانيكي

استيعاب الطالب   3 8+9
 للمادة

Rivets and Riveted joints, 

Types of Rivets and Rivets joints, 

Assembly Drawing for Rivets 
System 

 عملي

مناقشة وشرح انواع 
الربط بالبرشام مع 

تجميع ورسم لوحة تبين 
انواع الربط 
 واستخداماتها

استيعاب الطالب  3 10
 للمادة

Assembly Drawing to 
Mechanical Screw jack عملي 

رسم لوحة لتجميع 
االجزاء الميكانيكية 

 لرافعة ميكانيكية

استيعاب الطالب  3 11
 للمادة

Springs ,Types of Springs and 
their uses, 

Assembly Drawing for 
Compressed Spring 

 عملي
شرح النوابض وانواعها 

 رسم واستخداماتها مع 
 لوحة لنابض انضغاطي

استيعاب الطالب  3 12
 للمادة

Assembly Drawing for Exhaust 
Valve عملي 

رسم لوحة لتجميع 
االجزاء الميكانيكية 

 لصمام عادم

استيعاب الطالب  3 13
 للمادة

Types of Couplings, 

Assembly Drawing for Couplings 
System 

 عملي

شرح عن وصالت 
االعمدة وانواعها  

 رسم ( القارنات)مع 
 لوحة لقارنةجاسئة .

استيعاب الطالب  3 14
 للمادة

Clutches ,Types of Clutches and 
their uses, 

Assembly Drawing for Clutches 
System 

 عملي
شرح القوابض وانواعها 

 رسم واستخداماتها مع 
 لوحة لقابض احتكاكي.

استيعاب الطالب  3 15
 للمادة

Bearings, 

Assembly Drawing for journal 
Bearing 

 عملي

شرح اكراسي التحميل 
 رسم لوحة تجميعية مع 

لكرسي تحميل احتكاكي 
. 

استيعاب الطالب  3 16
 للمادة

Belts and pulleys ,Types and 
their uses 

Tow Assembly Drawing Sheets 
to assemble parts contain, 

pulleys, and different Types of 
Belts 

 عملي

شرح البكرات والسيور 
وانواعها واستخداماتها 

 رسم لوحة لتجميع مع 
اجزاء تحتوي على 

 عجالت وسيور.

استيعاب الطالب  3 17+18
 للمادة

Types of Gears ,Spur Gear 
definitions, 

Drawing Spur Gear ,and 

Assembly Drawing for Spur Gear 
box System 

 عملي

شرح التروس وانواعها 
، التروس العدلة 

 والتعاريف االساسية مع 
رسم لوحة لترس عدل 

ولوحة تجميعية لتروس 
 عدلة .

استيعاب الطالب  3 19+20
 للمادة

Bevel Gears, 

Assembly Drawing for Bevel 
 عملي

شرح التروس 
 رسم المخروطية مع 

 لوحة لتروس مخروطية 
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 .الرسم الصناعي لألستاذ يوسف الراضي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ـ المراجع الرئيسية (المصادر)   2

-  تكنولوجيا الرسم الهندسي    تأليف فبرت وفاندر. 1
 - معجم المصطلحات التكنولوجية االساسية 2

 
 

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

( 

 كتاب الرسم الصناعي -
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 
 mechanical engineeringالمواقع  على االنترنيت التي تخص  االنترنيت ....

 
 

Gear box System 
 

استيعاب الطالب  3 21+22
 للمادة

Introduction of Autodesk 
inventor program شرح البرنامج مع  عملي

 التطبيق العملي للبرنامج

استيعاب الطالب  3 23
 للمادة

Drawing Tow –Dimension 
Environment الرسم الثنائي البعاد عملي 

استيعاب الطالب  3 24+25
 تمرين عملي عملي Assembly Environment للمادة

استيعاب الطالب  3 26+27
 للمادة

Dynamics Analysis Environment 
&Movement تمرين عملي عملي 

استيعاب الطالب  3 28
 للمادة

Additions on Engineering 
Drawings تمرين عملي عملي 

استيعاب الطالب  3 29+30
 للمادة

Special practical project of any 
process System 

 عملي
مشروع وهو رسم 
الغراب المتحرك 

 للمخرطة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۲
 

 الرسم الهندسي والصناعي وتطبيقاته فيمواكبة التطور وادخال الحاسوب
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نموذج وصف المقرر 

 اإلدارة والسالمة المهنية)(

وصف المقرر 

 

 جامعة الفرات  األوسط التقنية-المعهد التقني- الديوانية المؤسسة التعليمية .۱

 التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .۲

 اإلدارة والسالمة المهنية اسم / رمز المقرر .۳

 البرامج التي يدخل فيها  .٤

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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حضوري الكتروني  اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .٥

 سنوي الفصل / السنة .٦

  ساعة60 أسبوع = 30 نظري *2 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .۷

 19/1/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸

 أهداف المقرر .۹

السيطرة النوعية واهميتها في الصناعات المختلفة وبشكل يخدم تحسين االنتاجية اإلدارة وتعليم الطالب لمفهوم 
 وتقليل نسبة التالف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .۱۰

 أ- األهداف المعرفية  
 مفهوم اإلدارة وأنواعها.التعرف على  -۱
. الوظائف اإلدارية وترتيب المصنع-التعرف على 2
 .دراسة الجدوى للمشاريع الصناعية- التعرف على 3

ب -  األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  
 القدرة على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج. -۱
 القدرة على العمل على المجموعة لغرض انجاز العمل.     -۲

      طرائق التعليم والتعلم 

۱- . ً  ألقاء المحاضرات نظريا
 عرض األفالم. -۲
المناقشة.  -۳
 
 

 
 طرائق التقييم
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 اختبار شفوي. -۱
اختبار تحريري.  -۲

 
ج- األهداف الوجدانية والقيمية  

 العصف الذهني. -۳
 وسائل إيضاح.  -٤

     طرائق التعليم والتعلم

 أسئلة فكرية. -۱
رسم  -۲
 

 
    طرائق التقييم

 اختبار شفوي. -۱
اختبار تحريري  -۲
 

 
د - المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ). 
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 بنية المقرر .۱۱

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 2 
استيعاب 
الطالب 
 للمادة

االدارة : 
االدارة وتطورها ، مراحل وتطور االدارة ، المبادئ 

االساسية لالدارة ، خصائص االدارة ، مستويات 
االدارة 

 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

2 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

االدارة : 
الوظائف االدارية ، االدارة الصناعية ، وظائفها ، 
الهندسة الصناعية ، خصائص االدارة الصناعية . 

 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

3 

2 

استيعاب 
الطالب 
 للمادة

ترتيب الوحدة الصناعية : 
- موقع وترتيب الوحدة الصناعية 

- العوامل الرئيسية المؤثرة على اختيار مواقع 
المشاريع الصناعية . 

- ترتيب الوحدة الصناعية ( الترتيب االولي 
للمصنع). 

- تصنيف انواع تراتيب الوحدة الصناعية . 
-مزايا ومحددات والحاالت التي يطبق فيها ( الترتيب 

السلعي ، الوظائفي ، المختلط   ، المشترك ) . 

 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

4 

2 
استيعاب 
الطالب 
 للمادة

دراسة الجدوى للمشاريع الصناعية : 
فكرة عن دراسة الجدوى للمشاريع الصناعية . 

المشروع الصناعي 
مراحل دراسات الجدوى 
اهمية دراسات الجدوى . 

 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

5 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

تخطيط االنتاج : 
تخطيط االنتاج ،مفهوم تخطيط االنتاج ، اهداف 

تخطيط ورقابة االنتاج . 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

6 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

تخطيط االنتاج : 
انواع االنتاج ، طرائق تخطيط االنتاج ، اساليب 

البرمجة الخطية والطريقة البيانية وطريقة النقل . 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

7 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

 محاضرة نظريمناقشة تقارير تقدم من قبل الطلبة مع اختبار . 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

8 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

دراسة العمل والوقت القياسي : 
دراسة العمل ، اساليب دراسة العمل ، دراسة الطريقة 

، دراسة الوقت ، قياس العمل . 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

9 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

الصيانة : 
 محاضرة نظري الصيانة، اهمية الصيانة، مفهوم النظام التتكنولوجي 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

10 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

الصيانة : 
 محاضرة نظريانواع الصيانة ، انواع العطالت . 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي
مناقشة ،امتحان  محاضرة نظريالتدريب : استيعاب  2 11
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الطالب 
 للمادة

التدريب ، مفهوم التدريب ، اهمية التدريب ، اساليب 
التدريب . 

، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

12 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

التكاليف الصناعية واالجور : 
 محاضرة نظري التكاليف ، تصنيف التكاليف ، االجور . 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

13 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

التكاليف الصناعية واالجور : 
طرق حساب االجور ، الحوافز ، انواع الحوافز 

 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

14 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

ادارة المشتريات: 
المشتريات ، خطوات الشراء ، المخزون ، انواع 

المواد المخزونة واساليب السيطرة عليها . 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

15 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

السالمة الصناعية : 
السالمة الصناعية ، الحادثة ، انواع الحوادث ، 
الطرق من الحوادت ،معدات الوقاية وانواعها . 

 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

16 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

السيطرة النوعية : 
 محاضرة نظريمعنى الضبط ، معنى الجودة . 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

17 

2 
استيعاب 
الطالب 
 للمادة

السيطرة النوعية : 
تعريف النوعية ، مواصفات النوعية ، العوامل 
المتحكمة بالنوعية ، تطوير وتحسين النوعية ، 

التصميم ، نوعية المطابقة ، المواصفات القياسية 
العالمية والعراقية . 

 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

18 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

اساليب ضبط الجودة وخطط الفحص بالعينات : 
اساليب ضبط الجودة ، اساليب الفحص والتفتيش ، 

خطوات ضبط الجودة ، طرق العينات ، جدول 
الفحص بالعينات . 

 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

19 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

اساليب ضبط الجودة وخطط الفحص بالعينات: 
منحنى خاصية التشغيل ، نوعية التصميم ، جمع 

البيانات ( انوعها وتحليلها ) . 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

20 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

 محاضرة نظري مخططات السيطرة 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

21 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

مخططات السيطرة: 
اعداد مخطط الوسط واستخدامها . 
اعداد مخطط باريتو واستخدامها . 

 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

22 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

مخططات السيطرة: 
اعداد مخطط مع االنحراف المعياري 

اعداد مخطط العيوب 
 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

23 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

مخططات السيطرة: 
 محاضرة نظري مخطط التشتت ،طريقة اعداد مخطط التشتت . 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي
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 البنية التحتية  .۱۲

  1990االدارة الصناعية – هيئة المعاهد الفنية  -۱ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
ايسر سوسان ، فارس جعبار شالش . 

الهندسة الصناعية – دار الكتب للطباعة والنشر – جامعةالبصرة –  -۲
 د. عادل عبد المالك كولایر2000الطبعة االولى 

 
الطبعة  2009-2000ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات االيزو -1ـ المراجع الرئيسية (المصادر)   2

  ، مطبعة االشقر – بغداد 2001االولى 
   د. خليل العاني ، د. اسماعيل ابراهيم القزاز ، د. عادل عبد المالك 

كولایر 
2- Hammdy A. Taha "Operations Research : an 
introduction " 6th edition (1997), Prentice –Hall. 
3-Prem Kumar Gupta and D.S Hira "Operation 
Research : an introduction " 2 nd edition (1989)S. 
Chand &Company LTD, New Delhi. 
4-Charles E.Ebeling "An Introduction to 
Reliability and Maintainability Engineering 
"(1997) ,Mc Graw – Hill 
5-Phillips , D.T.;Ravindran , A .;Solberg , J 
."Operation Research : Principles and Pactice " 

24 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

مخططات السيطرة: 
مخططات السيطرة النوعية لالنحراف المعياري 

ولنسبة الوحدات المعابة . 
المدرج التكراري ( اعداده واستخدامه) 

 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

25 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

انواع مخططات السيطرة: 
مخططات السيطرة للمتغيرات ( مخطط السيطرة 

 . (X-chart)لوسط الحسابي 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

26 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

انواع مخططات السيطرة: 
مخططات السيطرة للمتغيرات ( مخطط السيطرة 

 ومخطط السيطرة لالنحراف  R-Chartللمدى 
 ).  δ-chartالمعياري 

 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

27 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

انواع مخططات السيطرة: 
مخططات السيطرة للمميزات ( مخطط السيطرة 

).  P-chartلنسبة الوحدات المعيبة 
 محاضرة نظري

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

28 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

انواع مخططات السيطرة: 
مخططات السيطرة للممميزات 

-C( مخطط السيطرة عدد العيوب في مفردة واحدة 
Chart .  ( 

 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

29 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

انواع مخططات السيطرة: 
مخططات السيطرة للمميزات ( مخطط السيطرة 

-Uلمتوسط عدد العيوب في مجموعة المفردات 
chart  .(

 محاضرة نظري 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي

30 

استيعاب  2
الطالب 
 للمادة

 محاضرة نظريمناقشة تقارير تقدم من قبل الطلبة مع اختبار . 

مناقشة ،امتحان 
، حل سريع
 ، واجب مسائل

 بيتي
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(1976) John Wiley . 

 

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

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۳

 
مواكبة التطور وادخال الحاسوب وتطبيقاته في العمل 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر
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 2تطبيقات الحاسوب/

 وصف المقرر

 

 

 المعهد التقني- الديوانية المؤسسة التعليمية .۱

 التقنيات الميكانيكية  القسم العلمي  / المركز .۲

 1تطبيقات الحاسوب/ اسم / رمز المقرر .۳

  البرامج التي يدخل فيها .٤

 حضوري الكتروني اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .٥

 ثانيةال الفصل / السنة .٦

  ساعة90 أسبوع =30*3عملي = 2نظري +1 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .۷

 19/1/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۸

 أهداف المقرر .۹

تعريف الطالب بالحاسبة مع فكرة عن افاقها واستخدامها في المجاالت المختلفة وعن مبادئ البرمجة وإكسابه 
 تخصصه.مهارة في استخدام الحاسبة لتنفيذ برامج معدة سابقاً للتطبيق في مجال 

   مع تطبيقات في مجال تخصصه. Windows , AutoCADتعريف الطالب باستخدام نظام 
 

 
 
 
 
 
 

 

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.؛

  وطرائق التعليم والتعلم والتقييممقررمخرجات ال .۱۰
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 هداف المعرفية أ- األ
 التعرف على الحاسوب وتطبيقاته المختلفة . -۱
 التعرف على كيفية برمجة الحاسوب واكتساب المهارات.-2
 التعرف على برنامج االوتوكاد والرسم بواسطة لحاسوب.- 3

 مقرر. الخاصة باليةالمهاراتاألهداف -  ب 
 القدرة على العمل في مجاالت الحاسوب المختلفة. -۱
 القدرة على العمل على المجموعة لغرض انجاز العمل. -۲

 طرائق التعليم والتعلم 

۱- . ً  ألقاء المحاضرات نظريا
 عرض األفالم . -۲
 المناقشة. -۳
 

 
 

      طرائق التقييم 

 اختبار شفوي. -۱
 اختبار تطبيقي. -۲

 
 األهداف الوجدانية والقيمية ج- 

 العصف الذهني. •
 وسائل إيضاح. •

     طرائق التعليم والتعلم 

 أسئلة فكرية. •
 تطبيق عملي  •

 
    طرائق التقييم 

 اختبار شفوي. -۱
 اختبار تحريري -۲

 
 

 المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).التأهيلية د - المهارات العامة و
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 بنية المقرر .۱۱

الساعا األسبوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة ت

 استيعاب الطالب للماده 3 1

 : مفهوم نظام Windows*نظام التشغيل 
وندوز ، مزاياه ومتطلباته األساسية ، 

تشغيل النظام ، مكونات الشاشة الرئيسية 
 مفهوم Desktopلسطح المكتب 

 اسلوب التعامل مع فعاليات  Iconاالقونة
الفارة اهمية ومكونات شريط المهام 

Taskbar  االستفادة من ، Start للدخول 
الى البرامج ، مفهوم المهام المحملة ، 

 Shutالخروج من النظام وأطفاء الحاسبة 
Down .(

محاضرة 
 نظري
 وعملي

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 استيعاب الطالب للماده 3 2-5

مفهوم النافذة ألي برنامج والتعرف على 
 التعامل مع اقونات الرئيسية،مكوناتها 

 ; My Document)سطح المكتب مثل 
My Computer ; Recycle Bin) . 

 من  My Computer* التعرف على 
حيث االقراص ، المجلدات والملف وكيفية 
التعامل مع تهيئة االقراص المرنة ونسخ 

المجلدات والملفات والتعامل مع سلة 
المهمالت وكيفية حدف الملفات 

واسترجاعها من خالل ما توفره سلة 
المهمالت من هذا الجانب 

محاضرة 
 نظري
 وعملي

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

مدخل الى برنامج اوتوكاد اصدار  استيعاب الطالب للماده 3 6
 وشرح واجهة البرنامج .  (2000)

محاضرة 
 نظري
 وعملي

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 , Snap , Limit)اعدادات الشاشة  استيعاب الطالب للماده 3 7-9
Grid , Pan ,Zoom 

محاضرة 
 وعملينظري

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 . (Draw)قائمة الرسم  استيعاب الطالب للماده 3 10-11
محاضرة 
نظري 
 وعملي

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

محاضرة  .( modifyقائمة التنقيحات ( استيعاب الطالب للماده 3 12
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 استيعاب الطالب للماده 3 13
 خزن الملفات .(Object Snap)قائمة 

واستيراد ملفات من برامج اخرى 
وتصديرها 

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

محاضرة .  ( Layers)لطبقات ا استيعاب الطالب للماده 3 14
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

محاضرة االبعاد. الكتابة  استيعاب الطالب للماده 3 15
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 واستيراد اجزاء من (Blocks)عمل  استيعاب الطالب للماده 3 16
برامج اخرى 

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

رسم مخطط باختصاص القسم . الطبع  استيعاب الطالب للماده 3 17
واالستنساخ واخراج الملفات على الطابعة 

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع



83 
 

 
 البنية التحتية  .۱۲

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية (المصادر)  2

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

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۳

 
 

 تحديث المقررات تبعا لتطور لتطور العلوم والتكنلوجيا
 

 
 

 

 

 ، واجب بيتيالراسمة . 

محاضرة  مقدمة في برنامج جداول البيانات  اكسل استيعاب الطالب للماده 3 18-19
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

اعداد الصفحة،اختيار (صف-عمود – استيعاب الطالب للماده 3 20-21
خلية) 

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

محاضرة قائمة تحرير وادراج(صف-عمود)  استيعاب الطالب للماده 3 22
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 استيعاب الطالب للماده 3 23
ملئ البيانات وكيفية نسخها وتنسيقها الى 

اماكن اخرى،والدوال الرياضية 
واالحصائية 

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 عمل مشروع استيعاب الطالب للماده 3 24
 

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي

 ،تصميم power pointمقدمة في نظام  استيعاب الطالب للماده 3 25-30
 شرائح،كيفية عرض

محاضرة 
 نظري 

مناقشة ،امتحان 
 ، حل مسائلسريع

 ، واجب بيتي
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