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 وصف البرنامج األكاديمي

 

مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتبقعة من الطالب حتقيقها  إجيازايبفر وصف الربانمج األكادميي هذا  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصبى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 جنوبيةالجامعة التقنية ال التعليميةالمؤسسة  .1

 الشطرة -المعهد التقني  / المركز  علميالقسم ال .2

 أواسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم التقنيات الميكانيكية

 دبلوم تقني / ميكانيك اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 Accreditation Board for Engineering and Technology المعتمد   برنامج االعتماد .6
ABET)) 

 مجلس معايير الهندسة والتكنولوجيا

 الزيارات الميدانية العلمية والتدريب الصيفي والمكتبة المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 واالنترنيت وسوق العمل
2221\9\1 تاريخ إعداد الوصف  .8  

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  تأهيل طلبة القسم ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم األساسية كعمليات التصنيع  - 1

 إنتاجالعلوم فضالً عن القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال تقنيات  وغيرها من     

 للتعامل مع الحاالت الطبيعية المعادن ، بما يؤمن قاعدة بيانات على مستوى عالي من الدقة للخريج     

 . اإلنتاج واالستثنائية التي تتطلبها عملية     
 العمل على بلورة شخصية متميزة للطالب من خالل تطوير الوعي الثقافي واالجتماعي بما يؤهله بعد  - 2

 المساهمة الفعالة في خدمة مجتمعه . التخرج من      
 العمل على إيجاد بيئة علمية مناسبة ألعداد كوادر على درجة عالية من التخصص مع تطوير قابليتهم في  - 3

 في اإلنتاج أعمالالعلمي النظري والعملي بما يسهم في توفير قاعدة معلومات عن طبيعة تنفيذ  المجال     

 المعامل والمصانع .      
 البحث في التقنيات والمواضيع الحديثة لتعريف المشكالت التي تحتاج إلى المزيد من البحث العلمي المركز - 4

 والمعمق .      
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  المعرفية  األهداف - أ
 والتصنيع والخواص الميكانيكية اإلنتاجتأهيل طلبة قسم التقنيات الميكانيكية لمعرفة واسعة في علوم  -1أ

      جاإلنتاالخريج على توظيف تلك المعارف في مجال  للمواد والحاسوب بما يمكن      

 طلبة قسم التقنيات الميكانيكية ليكونوا ملمين بالجوانب النظرية والعملية لعدد من العلوم تأهيل -2أ

 ، اإلنتاجطرة على يوالس اإلدارةوالتصميم بالحاسوب،  كالعلوم الميكانيك والرياضيات األساسية     

 المختلفة وغيرها ةاإلنتاجيالتقنيات الكهربائية ، واستخدام المكائن  ومبادئالمعادن واختباراتها ،      

 المختلفة وطرق  اإلنتاجمكائن القطع والتشغيل والتشكيل المستخدمة في طرق  أنواعالتعرف على  -3أ

 وبعده اإلنتاج إثناءالمحافظة عليها      
 المختلفة اإلنتاجالسالمة المهنية للحد من المخاطر المصاحبة لعمليات  أهميةالتعرف على  -4أ
 جاإلنتاالتعرف على العالمات والرموز والمصطلحات الضرورية النجاز متطلبات  -5أ
 التعرف على تطبيقات علم السكون والحركة ومقاومة المواد -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ستخدمة في تحديد القدرة على تحديد االنحرافات الغير طبيعية في مستويات وطبيعة المعايير الم - 1ب 

 لقسم التقنيات الميكانيكية اإلنتاجعمليات         

 يكتسب معرفة ومهارة واسعة في علوم التقنيات الميكانيكية بما يمكن الخريج في توظيف تلك - 2ب 

 الصناعي . إنتاجمجال  المعارف والمهارات في         

  اإلنتاجيكتسب الطرق الحديثة في التعلم والتقييم والتفكير النقدي لحاالت تقنيات  إنالقدرة على  - 3ب 

 المختلفة وتأثيراتهالميكانيكي           

 والمخاطبات الشفوية والتحريرية والعمل ضمن الفريق اإلنتاجيةالقابلية على ان يدير المشاريع  -4ب 

 عرض النتائج ومهارة اإلنتاجي         

 العمل إثناءومتعلقات السالمة المهنية في  أساليبويفهم  األداءيطور  - 5 ب

       

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 . تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات ، لحل1

 العملية المشاكل     

 المستوى العملي في مختلف المختبرات التابعة للمؤسسة . تطبيق المواضيع المدروسة نظرياً على2

 التعليمية     

 المؤسسة التعليمية من قبل الكادر إطارخارج  أوللتخصص ضمن  المناظرة. زيارة المختبرات العملية 3

 األكاديمي والفني    

 التعليم آليةرق تنفيذ . استخدام القاعة الدراسية والورشة والمختبر والجانب العملي والتدريب الصيفي كط4

 والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3
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 . درجات للواجبات البيتية .4

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 جواإلنتاالعالقات بين التصميم  إلىالتي تمكن الطالب من التوصل  واإلدراكالمالحظة  -1ج   

 العالقات بين نوعية المعادن وطبيعة عناصر  إلىالتحليل والتفسير التي تمكن الطالب من التوصل  -2ج   

 والعدد المستخدمة في الورش األجهزة بإنتاجتنفيذ برامج مشاريع التخرج المتعلقة ل التشغيل. من خال          

 تاروالمختب          

 اإلنتاجياالستنتاج والتقويم من خالل دراسة المسلك التكنولوجي الخاص بتنفيذ متطلبات الوحدات  -3ج  
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 . تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات ، لحل 1

 العملية المشاكل     

 . تطبيق المواضيع المدروسة نظرياً على المستوى العملي في مختلف المختبرات التابعة للمؤسسة2

 التعليمية    

 المؤسسة التعليمية من قبل الكادر إطارخارج  أوللتخصص ضمن  المناظرة. زيارة المختبرات العملية 3

 األكاديمي والفني   

 التعليم  آلية. استخدام القاعة الدراسية والورشة والمختبر والجانب العملي والتدريب الصيفي كطرق تنفيذ 4

 والتعلم     

 . تحفيز مهارة التعلم الذاتي5

 حاإليضا. استخدام طريقة عرض النماذج و وسائل 6

 

 

 
 طرائق التقييم    

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراءدرجات عن كتابة التقارير  .5
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 المختبرات ومكائن الورش ألجهزةالصيانة الوقائية  إعمالتنفيذ  -1د 

 لبرامج التصميم بالحاسوب األمثلاالستخدام  -2د 

 الدورات ضمن الخطة العلمية -3د 

 تقارير علمية باستخدام تقنية االنترنت إعداد -4د 

 طرائق التعليم والتعلم          

 الشرح والتوضيح - 1

 طريقة المحاضرة - 2

 الجانب التطبيقي في المختبرات والورش - 3

 التدريب الصيفي - 4
 

 طرائق التقييم          

 االختبارات العملية - 1

 االختبارات النظرية - 2

 التقارير والدراسات إعداد - 3

 ناستمارات االستبيا - 4

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 الكلي مليع ظرين

 األولى

 2 2 1عمليات تصنيع / 

 للمرحلة ساعة842

 العامل خال األولى

 الدراسي

 ـــــــ 2 خواص مواد / 

 6 ـــــــ 1المعامل والورش / 

 2 3 الميكانيك 

 ـــــــ 2 الرياضيات 

 2 ـــــــ 1الحاسوب/ اساسيات 

 3 ـــــــ الرسم الهندسي 

 2 1 الكهرباء قنيةت 

ن اإلنساحقوق  

 والديمقراطية
 ـــــــ 2

 ـــــــ 2 اللغة االنكليزية 

 الثانية

 للمرحلة ساعة782 2 2 2عمليات تصنيع / 

 العامل الثانية خال

 الدراسي
 ـــــــ 3 المكائن أجزاءتقنية  

 1 1 المعادن 
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 6 ـــــــ 2المعامل والورش / 

 2 ـــــــ بحث التخرج مشروع
 3 ـــــــ الرسم الصناعي 

والسالمة  اإلدارة  

 المهنية
 ـــــــ 2

 اساسيات الحاسوب 

/2 
 2 ـــــــ

 ـــــــ 2 اللغة االنكليزية 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 أ.تعميق العمل اجلماعي بفاعلية وبروح الفريق الواحد
 لتنظيم العمل األولوايتالوقت وحتديد  إدارةب. 

 ناآلخريت. القدرة على حتفيز وتوجيه 
 ث. االستقاللية ابلعمل

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

 (معادن  –جنارة  –حلام  –ميكانيك  ) الصناعي  يشمل التخصصات -.فرع الدراسة : العلمي و املهين 1
 (.معدل التخرج : )حسب خطة القبول املركزي  2
 
 –جنارة  –حلام  –ميكانيك )الصناعي ( يشمل التخصصات  -العلمي و املهين ) الدراسة املسائية حسب الضوابط املركزية .3

 (السيارات  –معادن 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 اجلنوبيةاملوقع االلكرتوين للجامعة التقنية  .1
 الشطرة -.املوقع االلكرتوين للمعهد التقين 2
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 مخطط مهارات المنهج

 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم إشارةيرجى وضع 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر المقرررمز  السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

 االولى

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي 1عمليات تصنيع / 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي خواص مواد / 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي 1المعامل والورش / 

  / / /  / / /   / / / / / / أساسي الميكانيك 

 / / / /  / / /  / / / / / / / أساسي الرياضيات 

 / / / / / / / / / / / / / / / / فصلي 1الحاسوب/ اساسيات 

 / / / /  / / /  / / /  / / / أساسي الرسم الهندسي 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي تكنولوجيا الكهرباء 

 / / / /  / / /    / / / / / فصلي اإلنسانحقوق 

                 فصلي اللغة االنكليزية

 الثانية
 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي 2عمليات تصنيع / 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي المكائن أجزاءتقنية  
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 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي المعادن 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي 2المعامل والورش / 

 
 / / / /  / / / / / / /  / / / أساسي المشروع

 / / / / / / / / / / / /  / / / أساسي الرسم الصناعي

 
والسيطرة  اإلدارة

 النوعية
  / / /  / / / / / / /  / / / أساسي

 / / / / / / / / / / / / / / / / فصلي 2الحاسوب / اساسيات 

                 فصلي اللغة االنكليزية 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي القسم ال .2

 1عمليات تصنيع / اسم / رمز المقرر .3

)الدروس النظرية في القاعات الدراسية + الدروس   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 العملية في الورش( 
 2222-2221 الفصل / السنة .5

عملي(   2نظري +  2ساعات  )  4بواقع  (ساعة الكلي 122)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 "أسبوعيا
 1/9/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :تخريج كادر قادر على      

 
القدرة - 1 : اآلتية األعمالفي  لإلسهامويهيئ  واإلنتاجالتصنيع  مجاالتتخريج كادر قادر على العمل في  .9

إعداد - 3 .اإلنتاجيةإعداد المسار التكنولوجي بين الوحدات - 2 . على تحليل العمليات الى عناصر التشغيل

 . بطاقات وأوامر التشغيل لكل وحدة ولكل ماكنة وحساب عناصر ووقت التشغيل وبرامج التحميل للوحدات
 أجراء حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل- 4

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12



 

11 

 

  هداف المعرفية األ -أ
 عناصر التشغيل إلىالقدرة على تحليل العمليات  -1أ 

 اإلنتاجيالمسار التكنولوجي بين الوحدات  إعداد -2أ 

 التشغيل لكل وحدة وأوامربطاقات  إعداد -3أ 

 حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل إجراء -4أ 

 االزدواجات وتحليلها أنظمةالقدرة على تصميم  -5أ 

 تربطها مع بعضها المكائن وفهم العالقة التي أجزاءالقدرة على فهم طبيعة عمل -6أ 

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المهارات الفنية الخاصة بدراسة جداول التفاوتات - 1ب

 لمهارات الفنية الخاصة بدراسة طرق وجداول تشطيب السطوح المشغلة بالطرق المختلفةا -2ب 

 والتجليخ تثبيت المشغوالت على مكائن الخراطة والتفريز والقشط  - 3ب

 التروس وإنتاجتصميم  بإعمالالمهارات الفنية الخاصة   - 4ب

    المهارات الفنية الخاصة بالعمل على طرق التشكيل المختلفة ) الدرفلة ، السحب ، البثق(  -5ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزةاستخدام   - 5

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 . طريقة المحاضرة2

 . الجانب التطبيقي في المختبرات والورش3
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 بنية المقرر .11
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعات اسببعيا 4 األول
نظري+ 2 (ول الا

 )عملي2

الطالب يعرف 
تعريف القياس 

ووحدات القياس ، 
أجهزة طرق قياس 

  القياس البسيطة 

تعريف القياس 
ووحدات القياس ، 

اخلطأ وأسبايه ، 
طرق قياس األيعاد 

الرئيسية أجهزة 
القياس البسيطة 

 الناقلة 

 )المحاضرة

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

الطالب يعرف   الثاين اليومي(
 قدمات استعمال
 القياس 

قدمات القياس ) 
الفرنيات ( أجزائها 

استخداماهتا ، 
 أنباعها .

الطالب يعرف   الثالث 
 استعمال

 امليكرومرتات ،.

امليكرومرتات ، 
أنباعها ، 

استخداماهتا ، 
أجزائها ، فكرة 

 عمل امليكرومرت .
الطالب يعرف   الرايع 

قبالب القياس 
 واستخداماهتا ، 

قبالب القياس 
واستخداماهتا ، 
أنباعها ، طريقة 

 استعماهلا .
الطالب يعرف   اخلامس 

قياس الزوااي 
قياس الزوااي 

وأشكال اجلانبية 

 

 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات التأهيلية العامة و المهارات -د 

 المختبرات ومكائن الورش ألجهزةالصيانة الوقائية  إعمالتنفيذ  -1د 

 لجداول تصميم التروس المختلفة األمثلاالستخدام  -2د 

 بطاقات تشغيل التمارين على مكائن مختلفة إعداد -3د 

 يتنترنتقارير علمية باستخدام تقنية اال إعداد -4د 
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وأشكال اجلانبية 
أدوات قياس 

 الزوااي.

أدوات قياس 
الزوااي ن قدود 

القياس ) الضبعات 
 ( أنباعها.

الطالب يعرف   السادس
طريقة قياس 
عناصر اللبلب ، 
األقطار اخلارجية 
والداخلية وقياس 
اخلطبة وقطر 
اخلطبة ، أجهزة 
املقارنة امليكانيكي 

 االلكرتوين .

طريقة قياس 
عناصر اللبلب ، 
األقطار اخلارجية 
والداخلية وقياس 
اخلطبة وقطر 
اخلطبة ، أجهزة 
املقارنة امليكانيكي 

 .االلكرتوين 

الطالب يعرف   السايع
اجلهاز الضبئي، 

طرق القياس و 
احلديثة ) أجهزة 
القياس ابلرتدد 
الصبيت ، الضبئية 

 الرقمية ( .

اجلهاز الضبئي، 
يعض طرق القياس 
احلديثة ) أجهزة 
القياس ابلرتدد 
الصبيت ، الضبئية 

 الرقمية ( .

الطالب يعرف   الثامن
الربادة ودورها يف 

التطبير الصناعي  
، عملية الشنكرة ، 

األدوات 
املستخدمة 

والعمليات اليت 
تتضمنها عملية 
الربد ، املبارد 

املستعملة 
ومباصفاهتا ، 
املكائن وأنباعها 
وطرق ريط 
املشغبالت عليها ، 
استعماالت املبارد 
، طريقة تنظيف 

 املبارد . 

الربادة ودورها يف 
اعي  التطبير الصن

، عملية الشنكرة ، 
األدوات 

املستخدمة 
والعمليات اليت 
تتضمنها عملية 
الربد ، املبارد 

املستعملة 
ومباصفاهتا ، 
املكائن وأنباعها 
وطرق ريط 
املشغبالت عليها ، 
استعماالت املبارد 
، طريقة تنظيف 

 املبارد . 
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الطالب يعرف   التاسع
القطع ابملنشار ، 
الشروط الباجب 

ا يف عملية تبافره
النشر ، سالح 
املنشار ، التاجني 
وأنباعها ، 
االجنات ، طريقة 
سنها وصيانتها ، 
أنباع رؤوس 
املطارق اليدوية 

 وطريقة تثبيتها .

القطع ابملنشار ، 
الشروط الباجب 
تبافرها يف عملية 
النشر ، سالح 
املنشار ، التاجني 
وأنباعها ، 
االجنات ، طريقة 
سنها وصيانتها ، 

رؤوس  أنباع
املطارق اليدوية 

 وطريقة تثبيتها .

الطالب يعرف   العاشر
الثقب والربغلة 
وانباع املثاقب ، 
أنباع الربامي ، أنباع 
الراميرات ، كيفية 
أجراء عملية الثقب 

 والربغلة 

الثقب والربغلة 
وانباع املثاقب ، 
أنباع الربامي ، أنباع 

، كيفية  الراميرات
أجراء عملية الثقب 

 والربغلة 

الطالب يعرف   احلادي عشر
النماذج ، أنباعها 
، األخشاب 
املستعملة يف 
صناعتها ، الشروط 
الباجب تبفرها يف 

 النمبذج .

النماذج ، أنباعها 
، األخشاب 
املستعملة يف 
صناعتها ، الشروط 
الباجب تبفرها يف 

 النمبذج .

الطالب يعرف   الثاين عشر
األدوات واألجهزة 
املستخدمة يف 
صناعة النمبذج 
وقبالب االكبار 
وطريقة تصميم 

 منبذج يسيط .

األدوات واألجهزة 
املستخدمة يف 
صناعة النمبذج 
وقبالب االكبار 
وطريقة تصميم 

 منبذج يسيط .

الطالب يعرف   الثالث عشر
السباكة ، نبذة 
اترخيية ، الطرق ، 

كة ) الرئيسية للسبا 
سباكة الصبات  

السباكة ، نبذة 
اترخيية ، الطرق ، 
الرئيسية للسباكة ) 
سباكة الصبات  
السباكة الرملية ، 
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السباكة الرملية ، 
السباكة ابلقبالب 
املعدنية ، طرق 
أخرى للسباكة ( 
مزااي عملية 

 السباكة . 

السباكة ابلقبالب 
املعدنية ، طرق 
أخرى للسباكة ( 
مزااي عملية 

 ة . السباك

الطالب يعرف   الرايع عشر
السباكة الرملية ، 
رمال السباكة 
مباصفاهتا ، 
مكبانهتا ، رمل 
السباكة واألجهزة 

املستخدمة 
واإلضافات على 

 رمل السباكة . 

السباكة الرملية ، 
رمال السباكة 
مباصفاهتا ، 
مكبانهتا ، رمل 
السباكة واألجهزة 

املستخدمة 
واإلضافات على 

 رمل السباكة . 

الطالب يعرف   اخلامس عشر
املقالبة واألدوات 
املستخدمة يف 
جتهيز القبالب 
الرملية ، عملية 
مقالبة منبذج يسيط 
واخر مقعد ، 
القبالب الطفيلــــة 

بالب املستميثة والق
 املستخدمة 

املقالبة واألدوات 
املستخدمة يف 
جتهيز القبالب 
الرملية ، عملية 
مقالبة منبذج يسيط 
واخر مقعد ، 
القبالب الطفيلــــة 
والقبالب املستميثة 

 املستخدمة 

الطالب يعرف   السادس عشر
تعريف القياس 

ووحدات القياس ، 
اخلطأ وأسبايه ، 

طرق قياس األيعاد 
الرئيسية أجهزة 
القياس البسيطة 

 الناقلة 

تعريف القياس 
ووحدات القياس ، 

اخلطأ وأسبايه ، 
طرق قياس األيعاد 

الرئيسية أجهزة 
القياس البسيطة 

 الناقلة 

الطالب يعرف   السايع عشر
القياس )  قدمات

الفرنيات ( أجزائها 
استخداماهتا ، 

 أنباعها .

قدمات القياس ) 
الفرنيات ( أجزائها 

استخداماهتا ، 
 أنباعها .
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الطالب يعرف   الثامن عشر
امليكرومرتات ، 

أنباعها ، 
استخداماهتا ، 

أجزائها ، فكرة 
 عمل امليكرومرت .

،  امليكرومرتات
أنباعها ، 

استخداماهتا ، 
أجزائها ، فكرة 

 عمل امليكرومرت .

الطالب يعرف   التاسع عشر 
قبالب القياس 
واستخداماهتا ، 
أنباعها ، طريقة 

 استعماهلا .

قبالب القياس 
واستخداماهتا ، 
أنباعها ، طريقة 

 استعماهلا .

الطالب يعرف   العشرون 
قياس الزوااي 

وأشكال اجلانبية 
أدوات قياس 

الزوااي ن قدود 
القياس ) الضبعات 

 ( أنباعها.

قياس الزوااي 
وأشكال اجلانبية 

أدوات قياس 
الزوااي ن قدود 

القياس ) الضبعات 
 ( أنباعها.

الطالب يعرف   احلادي والعشرون 
طريقة قياس 
عناصر اللبلب ، 
األقطار اخلارجية 
والداخلية وقياس 
اخلطبة وقطر 
اخلطبة ، أجهزة 
املقارنة امليكانيكي 

 االلكرتوين .

طريقة قياس 
عناصر اللبلب ، 
األقطار اخلارجية 
والداخلية وقياس 
اخلطبة وقطر 
اخلطبة ، أجهزة 
املقارنة امليكانيكي 

 االلكرتوين .

الطالب يعرف   الثاين والعشرون 
اجلهاز الضبئي ، 
يعض طرق القياس 
احلديثة ) أجهزة 
القياس ابلرتدد 

الضبئية الصبيت ، 
 الرقمية ( .

اجلهاز الضبئي ، 
يعض طرق القياس 
احلديثة ) أجهزة 
القياس ابلرتدد 
الصبيت ، الضبئية 

 الرقمية ( .

الطالب يعرف   الثالث والعشرون 
الربادة عملية 

ودورها يف التطبير 
الصناعي  ، عملية 

الربادة ودورها يف 
التطبير الصناعي  
، عملية الشنكرة ، 

األدوات 



 

16 

 

،  الشنكرة
األدوات 

املستخدمة 
والعمليات اليت 
تتضمنها عملية 
الربد ، املبارد 

املستعملة 
ومباصفاهتا ، 
املكائن وأنباعها 
وطرق ريط 
املشغبالت عليها ، 
استعماالت املبارد 
، طريقة تنظيف 

 املبارد . 

املستخدمة 
اليت  والعمليات

تتضمنها عملية 
الربد ، املبارد 

املستعملة 
ومباصفاهتا ، 
املكائن وأنباعها 
وطرق ريط 
املشغبالت عليها ، 
استعماالت املبارد 
، طريقة تنظيف 

 املبارد . 

الطالب يعرف   الرايع والعشرون 
القطع عملية 

ابملنشار ، الشروط 
الباجب تبافرها 
يف عملية النشر ، 
سالح املنشار ، 
التاجني وأنباعها ، 
االجنات ، طريقة 
سنها وصيانتها ، 
أنباع رؤوس 
املطارق اليدوية 

 وطريقة تثبيتها .

القطع ابملنشار ، 
الشروط الباجب 
تبافرها يف عملية 
النشر ، سالح 
املنشار ، التاجني 
وأنباعها ، 
االجنات ، طريقة 
سنها وصيانتها ، 
أنباع رؤوس 
املطارق اليدوية 

 وطريقة تثبيتها .

الطالب يعرف   اخلامس والعشرون 
الثقب عملية

والربغلة وانباع 
املثاقب ، أنباع 
الربامي ، أنباع 
الراميرات ، كيفية 
أجراء عملية الثقب 

 والربغلة 

الثقب والربغلة 
وانباع املثاقب ، 

امي ، أنباع أنباع الرب 
الراميرات ، كيفية 
أجراء عملية الثقب 

 والربغلة 

الطالب يعرف   السادس والعشرون
النماذج ، أنباعها 
، األخشاب 
املستعملة يف 

النماذج ، أنباعها 
، األخشاب 
املستعملة يف 
صناعتها ، الشروط 
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صناعتها ، الشروط 
الباجب تبفرها يف 

 النمبذج .

الباجب تبفرها يف 
 النمبذج .

الطالب يعرف   السايع والعشرون 
األدوات واألجهزة 
املستخدمة يف 
صناعة النمبذج 
وقبالب االكبار 
وطريقة تصميم 

 منبذج يسيط .

األدوات واألجهزة 
املستخدمة يف 
صناعة النمبذج 
وقبالب االكبار 
وطريقة تصميم 

 منبذج يسيط .

الطالب يعرف   الثامن والعشرون 
السباكة ، عملية 

الطرق ، الرئيسية 
للسباكة ) سباكة 
الصبات  السباكة 
الرملية ، السباكة 
ابلقبالب املعدنية ، 
طرق أخرى 
للسباكة ( مزااي 

 عملية السباكة . 

السباكة ، نبذة 
اترخيية ، الطرق ، 
الرئيسية للسباكة ) 
سباكة الصبات  
السباكة الرملية ، 
السباكة ابلقبالب 
املعدنية ، طرق 

خرى للسباكة ( أ
مزااي عملية 

 السباكة . 
الطالب يعرف   التاسع والعشرون 

السباكة الرملية ، 
رمال السباكة 
مباصفاهتا ، 
مكبانهتا ، رمل 
السباكة واألجهزة 

املستخدمة 
واإلضافات على 

 رمل السباكة . 

السباكة الرملية ، 
رمال السباكة 
مباصفاهتا ، 
مكبانهتا ، رمل 
السباكة واألجهزة 

املستخدمة 
واإلضافات على 

 رمل السباكة . 

الطالب يعرف   الثالثبن 
املقالبة عملية 

واألدوات 
املستخدمة يف 
جتهيز القبالب 
الرملية ، عملية 
مقالبة منبذج يسيط 
واخر مقعد ، 
 القبالب الطفيلــــة

املقالبة واألدوات 
املستخدمة يف 
جتهيز القبالب 
الرملية ، عملية 
مقالبة منبذج يسيط 
واخر مقعد ، 
القبالب الطفيلــــة 
والقبالب املستميثة 

 املستخدمة 
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والقبالب املستميثة 
 املستخدمة 

 

 البنية التحتية  .22

 عمليات التصنيع ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 اإلنتاج.مدخل يف هندسة 2 )املصادر(  ـ املراجع الرئيسية 2
 اإليعادوتصميم  اإلنتاج.تكنبلبجيا هندسة 2

اجملالت )                ـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا  ا
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 نكتب عمليات تشغيل املعاد
 نكتب عمليات تشكيل املعاد

 يةالتقارير العلمية يف مباقع االنرتنت اجملان

 مبقع اليبتيبب التعليمي ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 مباقع الكتب والبحبث اجملانية ومنها

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-integrated 
manufacturing 
http://files.books.elebda3.net/elebda3.net-7468.pdf 
http://download-engineering-pdf-ebooks.com/80-1-
library-books 
http://download-engineering-pdf-ebooks.com/86-1-
library-books 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://
files.books.eleb 
da3.net/elebda3.net-6816.pdf&hl=ar 
http:///vv"v•nv.kemet.co.uk/blog/lapping/how-to-
measure-flatness 
technical-article 

 
 خطة تطبير املقرر الدراسي  .21

  إبعدادميكن يتم تكليف الطالب من املرحلة الثانية الختيار مبضبع مشروع التخرج ويقبم 

 املشروع ألجزاءعن املسلك التكنبلبجي لتنفيذ املشروع واحلساابت املتبقعة  أوليةورقة       

 استحداث خمتربات جمهزة ابلتقنيات احلديثة الغري تقليدية مثل القطع ابلليزر. إمكانية 

 قياس درجة تشطيب السطبح املشغلة يطرق. أجهزةومعدات حديثة مثل  أجهزةتبفري  إمكانية 

 التشغيل والتشكيل املختلفة               
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 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .12

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي الالقسم  .11

 خواص مواد اسم / رمز المقرر .12

)الدروس النظرية في القاعات الدراسية + الدروس   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .13

 العملية في الورش( 
 2222-2221 الفصل / السنة .14

 "أسبوعيانظري(   2ساعات  )  2ساعة الكلي ( بواقع 62)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .15

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .16  

 أهداف المقرر .17

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :     

 
- 1 : اآلتية األعمالفي  لإلسهامويهيئ  واإلنتاجالتصنيع  مجاالتتخريج كادر قادر على العمل في  .18

 3 . اإلنتاجيةإعداد المسار التكنولوجي بين الوحدات - 2 . على تحليل العمليات الى عناصر التشغيل القدرة
إعداد بطاقات وأوامر التشغيل لكل وحدة ولكل ماكنة وحساب عناصر ووقت التشغيل وبرامج التحميل -

 أجراء حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل- 4 . للوحدات

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .14
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  هداف المعرفية األ -أ
 . معرفة الخواص الميكانيكية والحرارية والكهربائية والمغناطيسية والكيمياوية للمواد 1أ

  .وأنواعها واستخداماتها وال معدنية. معرفة تركيب المواد المعدنية  2أ .

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

الخاصة بمعرفة الخصائص الميكانيكية  االختباراتوتنفيذ  األجهزة.سيكون الطالب قادرا استخدام  1ب

 للمواد

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزةاستخدام   - 5
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 طريقة المحاضرة. 2

 . الجانب التطبيقي في المختبرات والورش3
 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 للواجبات البيتية .. درجات 4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
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 بنية المقرر .15
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعات اسببعيا 2 األول
 ) نظري2 (ول الا

تعلم تصنيف املباد 
اهلندسية وخباصها 

 ..املختلفة

تعريف القياس 
ووحدات القياس ، 

اخلطأ وأسبايه ، 
طرق قياس األيعاد 

الرئيسية أجهزة 
القياس البسيطة 

 ..الناقلة 

 )المحاضرة

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

  ولياتال مراجعة  الثاين اليومي(

 ..املباد اهلندسية
القياس )  قدمات

الفرنيات ( أجزائها 
استخداماهتا ، 

 ..أنباعها 
تعلم تصنيف املباد   الثالث 

من حيث الرتكيب 
 …البلبري

امليكرومرتات ، 
أنباعها ، 

استخداماهتا ، 
أجزائها ، فكرة 

 عمل امليكرومرت .
تعلم انواع االشكال   الرايع 

البلورية ومعرفة 
 …خصائصها

قبالب القياس 
واستخداماهتا ، 
أنباعها ، طريقة 

 استعماهلا .
معرفة بعض   اخلامس 

اخلصائص امليكانيكية 
 …للمواد

قياس الزوااي 
وأشكال اجلانبية 

أدوات قياس 
الزوااي ن قدود 

القياس ) الضبعات 
 ( أنباعها.

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

الميكانيكية والحرارية والكهربائية والمغناطيسية . سيكون لدى الطالب خبرة جيدة في معرفة الخواص  1د

  .والكيمياوية للمواد تؤهله للعمل في القطاع العام والخاص في مجال اختصاصه
 .معدنية وأنواعها واستخداماتها . سيكون الطالب قادرا على معرفة تركيب المواد المعدنية وال 2د
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 السادس
 السايعو 

ساعات اسببعيا 4
 ) نظري2 (ول الا

تعلم طرق اختبار 
 …الصالدة

قياس طريقة 
عناصر اللبلب ، 
األقطار اخلارجية 
والداخلية وقياس 
اخلطبة وقطر 
اخلطبة ، أجهزة 
املقارنة امليكانيكي 

 االلكرتوين .
اجلهاز الضبئي، 
يعض طرق القياس 
احلديثة ) أجهزة 
القياس ابلرتدد 
الصبيت ، الضبئية 

 الرقمية ( .

 تعلم طرق اختبار  الثامن
 …املتانة

 الربادة ودورها يف
التطبير الصناعي  
، عملية الشنكرة ، 

األدوات 
املستخدمة 

والعمليات اليت 
تتضمنها عملية 
الربد ، املبارد 

املستعملة 
ومباصفاهتا ، 
املكائن وأنباعها 
وطرق ريط 
املشغبالت عليها ، 
استعماالت املبارد 
، طريقة تنظيف 

 املبارد . 
تعلم كيفية متثيل   التاسع

الصمام العادم 
لبحة على 

 …الرسم

القطع ابملنشار ، 
الشروط الباجب 
تبافرها يف عملية 
النشر ، سالح 
املنشار ، التاجني 
وأنباعها ، 
االجنات ، طريقة 
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سنها وصيانتها ، 
أنباع رؤوس 
املطارق اليدوية 

 وطريقة تثبيتها .
 معرفة اخلباص  العاشر

الكهرابئية 
 …للمباد

الثقب والربغلة 
وانباع املثاقب ، 

اع الربامي ، أنباع أنب 
الراميرات ، كيفية 
أجراء عملية الثقب 

 والربغلة 
معرفة اخلباص   احلادي عشر

 امليكانيكية
 …للمباد

اخلباص 
املغناطيسية للمباد 
( املباد 

الفريومغناطيسية 
،املباد 

البارامغناطيسية، 
املباد 

 الداايمغناطيسية
،التخلف 

املغناطيسي 
،العبامل املؤثرة 

 )على املغناطيسية
معرفة اخلباص   الثاين عشر

الكيمياوية 
 …للمباد

اخلباص الكيمياوية 
للمباد ( التاكل ، 

السلسة 
الكهروكيمياوية ، 

 )االكسدة
تعلم كيفية   الثالث عشر

احلديد  استخالص
ومعرفة اهم 

 …خاماته

احلديد ، اهم 
خاماته ، 

، الفرن  استخالصه
 . احملبالتالعايل ، 

معرفة اهم انباع   الرايع عشر
الصلب الكريبين 

 …واستخداماته

الصلب الكريبين ، 
اهم انباعه ، 
خباصه ، 

 . . استخداماته
معرفة اهم انباع   اخلامس عشر

الصلب السايئكي 
 … واستخداماته

الفبالذ السبائكي ، 
اهم انباعه ، 
خباصه ، 
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  استخداماته
معرفة اهم انباع   السادس عشر

حديد الزهر 
 … واستخداماته

حديد الزهر ، اهم 
انباعه ، خباصه ، 

  . استخداماته
معرفة اهم انباع   السايع عشر

حديد الزهر 
 ...واستخداماته

حديد الزهر ، اهم 
انباعه ، خباصه ، 

 .استخداماته
التعرف على معدن   الثامن عشر

النحاس واهم 
سبائكة وخباصه 

 …واستخداماته

النحاس ، سبائكه 
، خباصه ، 

 استخداماته ،

التعرف على معدن   التاسع عشر 
واهم  األملنيبم

سبائكة وخباصه 
 …واستخداماته

، سبائكه  األملنيبم
، خباصه ، 

 . استخداماته

التعرف على معدن   العشرون 
النيكل واهم 
سبائكة وخباصه 

 ..واستخداماته

النيكل ، سبائكه ، 
خباصه ، 

 . استخداماته

التعرف على معدن   احلادي والعشرون 
القصدير واهم 
سبائكة وخباصه 

 ..واستخداماته

لقصدير ، 
املنغنيز  ,اخلارصني
خباصه  , ، سبائكه

 ، استخداماته
لتعرف على ا  الثاين والعشرون 

املعادن البيضاء 
 ..وسبائك احملامل

سبائك احلديدية 
املعادن ( : اخرى

البيضاء وسبائك 
 . ) احملامل

مدخل اىل علم   الثالث والعشرون 
ميتالبرجيا 
 ..املساحيق

ميتالبرجيا 
طرق (املساحيق 

احلصبل على 
املساحيق 

 .)املعدنية
التعرف على كبس   الرايع والعشرون 

املساحيق وعملية 
 …التلبيد

املساحيق ، كبس 
ــــد ـــ  عملية التلبيــ

 معرفة املباد  اخلامس والعشرون 
 …السرياميكية

 املباد السـرياميكية
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تعلم انباع الزجاج   السادس والعشرون
وطرق صناعته 

 …واستخدامه

الزجاج ، انباعه ، 
ــــه ،  ــ صناعتـــ

 . استخداماته
التعرف على   السايع والعشرون 

 الكبنكريت
 …واستخداماته

الكبنكريت ، 
استخداماته 

 . الصناعيــة
، معرفة الببليمرات  الثامن والعشرون 

 . ..وانباع التبلمر
الببليمرات ، ا

جزئيات الببليمر ، 
 . انباع التبلمـر

تعلم خباص   التاسع والعشرون 
اللدائن 

  …واستخداماهتا

خباص 
 واستعماالت

 . اللدائــن
تعلم خباص   الثالثبن 

اللدائن 
  …واستخداماهتا

خباص 
 واستعماالت

 . اللدائــن
 

 البنية التحتية  .21

 …خباص املباد. معن حيىي احلمداين، هاشم كاظم اجلباهري ـ الكتب املقررة املطلبية 2

- 2ابقر رمحة هلال  د.حسني –مبادئ هندسة املعادن واملباد . ف. ييلي ، ترمجة - 1 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

جبرج  –هيكنس ، ترمجة  .امليتالبرجيا اهلندسية (امليتالبرجيا الفيزايوية التطبيقية) أ
املعادن ينيتها وخباصها ومعامالتها احلرارية . د.ج . - 3يعقبب ، رضا دمحم علي 

خباص - 4د . جعفر طاهر احليدري . عدانن نعمة -ترمجة  –ا. اوليمان  ,ديفريول 
اهلندسية . د. صباح امني كركجي ، د. وليد دمحم صاحل ، د. طالب حسني املباد 

عادل حممبد  ,املباد اهلندسية واختباراهتا . د. قحطان خلف اخلزرجي- 5الشريف 
 …املعادن . د.عبد الرزاق امساعيل خضري فيزايء- 6حسني ، عبد اجلباد دمحم شريف 

اجملالت )       اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا           
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

  العاملية اجملالت

 الرصينة العلمية اجلامعات مباقع ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 مبقع اليبتيبب التعليمي

 مباقع الكتب والبحبث اجملانية 

 
 خطة تطبير املقرر الدراسي  .21

  التطبر  ملباكبة املقرر على جديدة مفردات واضافة وخباصها اهلندسية املباد يف احلاصل العلمي التطبر متايعة .21
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .19

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي القسم ال .22

 1/ معامل اسم / رمز المقرر .21

 )الدروس العملية في الورش(   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .22

 2222-2221سنوي  الفصل / السنة .23

 "أسبوعياعملي(   6ساعات  ) 6ساعة الكلي ( بواقع 182)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .24

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .25  

 أهداف المقرر .26

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :     

 
 القياس وأدوات اليدوية العدد مختلف باستخدام والتصنيع التشغيل عمليات لتنفيذ اليدوية المهارة كتسابا

 . األمثل اإلنتاجي باألسلوب التشغيل باألسلوب التشغيل مكائن وتشغيل العمل على والمقدرة

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .19
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 بنية المقرر .22
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعات اسببعيا 1 الثالث-األول
 )عملي1 (ول الا

 

املبادئ األساسية 
 يف جنارة النماذج ، 

تشطيب أجزاء 
،النماذج  النمبذج

 )المحاضرة جنارة النماذج 

 الورشة ،، 

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .المختلفة الميكانيكية بالورش الخاصة المهارات وتعلم العمل موقع في المشاكل حل على القدرة- 1ب

 المشاريع إدارة على القابلية -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الصيفي التدريب / التخرج مشروع / االمثلة حل / الورشة / العملية المجاضرات / النظرية المجاضرات((
(( 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات /اليومي الحضور / االسبوعية التقارير /التحريرية االختبارات /الشفهية االختبارات((
 )) والنهائية الفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الصناعي الواقع تطوير -1ج 

 ومعالجتها العيوب تشخيص -2ج 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 التدريب / التخرج مشروع / االمثلة حل / الورشة / العملية المجاضرات / النظرية المجاضرات((
 )) الصيفي

 طرائق التقييم    

 ))للطالب التراكمي السجل /المالحظة /التحريرية االختبارات /الشفهية االختبارات((

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

 المختبرات ومكائن الورش ألجهزةالصيانة الوقائية  إعمالتنفيذ  -1د 

 لجداول تصميم التروس المختلفة األمثلاالستخدام  -2د 

 بطاقات تشغيل التمارين على مكائن مختلفة إعداد -3د 

 يتتقارير علمية باستخدام تقنية االنترن إعداد -4د 
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 تاالمتحانا …املركبة

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي
 التقارير،

 (االسبوعية

سباكة املعادن   التاسع - الرايع
سباكة  وأمهيتها ،

قبالب رملية 
يطريقة إنتاجية ، 

 … صهر املعادن

 سباكة املعادن  

اخلامس  - العاشر
 عشر

، الربد عملية  
 ، عملية التأجني

عملية الثقب 
أمهية  ، والربغلة

الصيانة للمكائن 
 …واملعدات

 الربادة والصيانة

 -السادس عشر
 احلادي والعشرون

: حلام الغاز ،  
املعدات 
 ،  املستخدمة

اللحام ابستخدام 
 ، CO2غاز 

على عمليات 
اللحام ابلقوس 

الكهرابئي احملمي 
ابلغاز 

…(Tig,mig) 

 اللحام

 -الثاين والعشرون 
 الرايع والعشرون

معدات قطع   
 ، البليت الثين

االنفرادات 
البسيطة ، 
حساب انفراد 

املشغالت 
املقطوعة 
 ...والناقصة 

السمكرة 
 واحلدادة

اخلامس والعشرون 
 الثالثبن -

 اخلراطةعمليات  
،خراطة املسلوب 
اخلارجي، عمل 

األسنان، 
سرعات القطع، 

 اخلراطة
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التدريب على 
اخلراطة 

 …الالمركزية
 

 البنية التحتية  .22

 …عمليات التصنيع ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 اإلنتاج.مدخل يف هندسة 2 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2
 …اإليعادوتصميم  اإلنتاج.تكنبلبجيا هندسة 2

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 نكتب عمليات تشغيل املعاد
 نكتب عمليات تشكيل املعاد

 يةالتقارير العلمية يف مباقع االنرتنت اجملان

 التعليميمبقع اليبتيبب  ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 مباقع الكتب والبحبث اجملانية ومنها

 

 
 

 خطة تطبير املقرر الدراسي 

 - العمل سبق مع مالئمة دراسية مناهج استحداث

 - الدراسية املناهج حتديث تستهدف علمية ومؤمترات ندوات عقد

   التخصص جمال يف العلمية التطبرات متايعة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .27

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي الالقسم  .28

 ميكانيك هندسي اسم / رمز المقرر .29

)الدروس النظرية في القاعات الدراسية + الدروس   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .32

 العملية في الورش( 
   2222-2221سنوي  الفصل / السنة .31

عملي(   2نظري +  3ساعات  )  5ساعة الكلي ( بواقع 152)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .32

 "أسبوعيا
2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .33  

 أهداف المقرر .34

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :     

 
 : اآلتية المفردات وفهم ودراسة واإلنتاج التصنيع مجاالت في العمل على قادر كادر تخريج

 حركة أو سكون حالة في وهي االجسام على القوى تأثيرات 1-

 عليها المسلطة االحمال بسبب االجسام في تحدث التي واالنفعاالت االجهادات 2

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .22



 

31 

 

  هداف المعرفية األ -أ
 . الحرك وعلم السكون لعلم االساسي المبادئ همف على رةدالق 1 أ

 – .القوى تحليل على رةدالق 2 أ
 – .وانواعه االحتكاك همف على رةدالق 3 أ
 – .والمساحات االجسام ثقل مركز ليلتح على رةدالق 4 أ
 . الحرك يي الثاني نيوتن قانون مفه على رةدالق 5 أ

 - .المواد لمقاوم االساسي المبادئ يهم على رةدالق 6 أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 القوى تحليل طرق  ةراسدب  ةالخاص الفني المهارات 1 ب

  .االحتكاك اختبار وتنفيذ ةراسدب ةالخاص ةالفني المهارات 2 ب

  .الضغط واختبار دالش اختبار وتنفيذ  ةراسدب  ةالخاص ةالفني المهارات 3 ب

   .الصالدة اختبارات وتنفيذ ةراسدب ةالخاص ةالفني المهارات 4 ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزةاستخدام   - 5

 
 طرائق التقييم      

 يومية الشفهية والتحريرية. امتحانات 1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 . طريقة المحاضرة2

 . الجانب التطبيقي في المختبرات والورش3
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 بنية المقرر .23
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعات اسببعيا 5 الثالث عشر-األول
نظري+ 1 (ول الا

 )عملي2

علم ( يفهم الطالب

 السكون،

 ,المحصلة

 ,االتزان ,العزوم

 مركز ,االحتكاك

 ,الثقل

 القصور عزم

 …الذاتي( 

 )المحاضرة السكون علم

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(

 –الرايع عشر 
 التاسع عشر

 علم( يفهم الطالب 

 الحركة ,الحركة

 ,الخطية

 بمسار الحركة

 ,منحني

 ,الدورانية الحركة

 قانون

 في الثاني نيوتن

 الحركة،

 والقدرة الشغل

 …والطاقة(  

 الحركة علم

 علم( يفهم الطالب   الثالثبن -العشرون

 مقاومة

 االجهادات ,المواد

 اجهاد ,المحورية

 ,القص

 ,االلتواء اجهاد

انواع االحمال 

مخططات قوى 

القص وعزوم 

 …االنحناء

مقاومة 

 االجهادات 

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية. 1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 المادة العلمية البحوث العلمية في سياق مفردات وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 .االحتكاك معامل إيجاد تجرب تنفيذ -1د 

 دالش اختبار تجرب تنفيذ 2د

 .الضغط اختبار تجرب نفيذ 3د

 .الكالل اختبار تجرب تنفيذ 4د

 .دالمعه ةمكتب فيالمصادر ةومراجع االنترنيت تقني باستخدام علمي تقارير إعداد 5د
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 البنية التحتية  .24

 امليكانيك اهلندسي ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 & Engineerig Mechanics Static & dynamics Bed ford-1 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

fowler 4uth ed 2005. 

Higdon & Stiles Engineering Machine  
Singh , Sadhu Strength of Martial  

 

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

Engineering Mechanics by singer 

 مبقع اليبتيبب التعليمي ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 مباقع الكتب والبحبث اجملانية ومنها

 

 
 خطة تطبير املقرر الدراسي  .25

تقليدية الغير الحديثة بالتقنيات مجهزة مختبرات استحداث ةامكاني 

 المنهج مفردات حسب االختبارات إلجراء حديثة ومعدات اجهزة يرفتو ةامكاني
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .35

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي الالقسم  .36

 الرياضيات اسم / رمز المقرر .37

 )الدروس النظرية في القاعات الدراسية(   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .38

 2222-2221 الفصل / السنة .39

 "أسبوعيانظري(   2ساعات  )  2ساعة الكلي ( بواقع 62)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .42

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .41  

 أهداف المقرر .42

تعريف الطالب على استخدام الرايضيات يف املواضيع العلمية االخرى وزايدة مقدرته على التفكري املنطقي عند حل هدف املادة : 
 التمارين وكذلك زايدة مقدرته على التطوير وكيفية ربط املعطيات مع معلوماته للحصول على حل املسألة 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج9

  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف الطالب على استخدام الرايضيات يف املواضيع العلمية ااخلرى وزايدة مقدرته على التفكري املنطقي عند حل

 .التمارين وكذلك زايدة مقدرته على التطوير وكيفية ربط املعطيات مع معلوماته للحصول على حل املسألة 1-أ 
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 بنية المقرر .26
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعات اسببعيا 2 األول والثاين 
 ) نظري2 (ول الا

الطالب يعرف 
 .…احملددات

احملددات وخباصها 
، حل املعادالت 

اآلنية يطريقة 
احملددات )كرمير( 

. 

 )المحاضرة

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

الثالث والرايع 
 واخلامس 

الطالب يعرف  
التفاضل ، جرب 

التفاضل ، جرب 
املشتقات ، الدوال 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 املختربية احلديثة األجهزةواستخدام ( SHOW DATA - استخدام التقنيات احلديثة يف بعض املواضيع (السبورة الذكية .الطريقة التقليدية يف القاء احملاضرات

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 / مشروع التخرج / التدريب الصيفي األمثلةالعملية / الورشة / حل  المحاضراتالنظرية /  المحاضرات((

(( 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 طريقة المحاضرة. 2

 . الجانب التطبيقي في المختبرات والورش3

 
 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 للواجبات البيتية .. درجات 4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
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املشتقات ، الدوال 
 …املتعددة

 التقييم املتعددة 

 اليومي(

السادس والسايع 
 والثامن 

الطالب يعرف  
الدوال املثلثية 

واللبغارمتية 
واألسية ومشتقاهتا 
والدوال الضمنية ، 

 …قاعدة السلسلة

الدوال املثلثية 
واللبغارمتية 

واألسية ومشتقاهتا 
والدوال الضمنية ، 

 قاعدة السلسلة .

التاسع والعاشر 
 واحلادي عشر 

سم الطالب يعرف ر  
الدوال ، رسم 
الدالة املثلثية 

والنهاايت العظمى 
 .…والصغرى 

رسم الدوال ، رسم 
الدالة املثلثية 
والنهاايت العظمى 

 والصغرى .

الثاين عشر 
 والثالث عشر 

الطالب يعرف  
تطبيقات التفاضل 

الفيزايوية ، السرعة 
والتعجيل 

وتطبيقات التفاضل 
 ...اهلندسية 

تطبيقات التفاضل 
الفيزايوية ، السرعة 

والتعجيل 
وتطبيقات التفاضل 

 اهلندسية .

الرايع عشر 
 واخلامس عشر

الطالب يعرف  
التكامل ، القبانني 
، وعالقته 
ابلتفاضل ، 
التكامل احملدد 

  …والغري حمدد

التكامل ، القبانني 
، وعالقته 
ابلتفاضل ، 
التكامل احملدد 

 والغري حمدد

السادس  والسايع 
والثامن  والتاسع 

 عشر

الطالب يعرف  
التكامل الضمين ، 
تطبيقات التكامل 
هندسية ) 

املساحات 
واحلجبم ( 

 …والفيزايوية

التكامل الضمين ، 
ات التكامل تطبيق

هندسية ) 
املساحات 

واحلجبم ( 
 والفيزايوية

العشرون واحلادي 
 والعشرون

الطالب يعرف  
الطرق العامة  يف 
التكامل التعبيض 
واجلزئية واستخدام 
الكسبر اجلزئية 

اآلسية 

الطرق العامة  يف 
التكامل التعبيض 
واجلزئية واستخدام 
الكسبر اجلزئية 

اآلسية 
 واللبغارمتية.
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 .…واللبغارمتية
الثالث الثاين و 

والرايع واخلامس 
والسادس 
 والعشرون 

الطالب يعرف  
املعادالت 

التفاضلية املنفصلة 
واملتجانسة واخلطية 
مع تطبيقاهتا 

 …املختلفة

املعادالت 
التفاضلية املنفصلة 
واملتجانسة واخلطية 
مع تطبيقاهتا 

 املختلفة . 

السايع والعشرون 
 والثامن والعشرون 

الطالب يعرف  
املتجهات ) 
الضرب االجتاهي 
والكمي وحساب 
الزوااي يني 

 . …املتجهات

املتجهات ) 
الضرب االجتاهي 
والكمي وحساب 
الزوااي يني 

 املتجهات . 

التاسع والعشرون 
 والثالثبن 

الطالب يعرف  
اإلحصاء ) مبادئ( 

ونظرية 
 …االحتماالت

اإلحصاء ) مبادئ( 
ونظرية 

 االحتماالت 

 

 

 البنية التحتية  .21

 ..عهدملانية القسم ومكتبة اجم يفمتبفرة  ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 ..عهدملانية القسم ومكتبة اجم يفمتبفرة  ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 ..اجملالت العلمية ، التقارير

 ..مبقع اليبتيبب التعليمي ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 .مباقع الكتب والبحبث اجملانية ومنها

 استحداث مناهج دراسية مالئمة مع سوق العمل  .1

 املناهج الدراسيةعقد ندوات ومؤمترات علمية تستهدف حتديث  .2

  متابعة التطورات العلمية يف جمال التخصص .3
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .43

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي القسم ال .44

 1/ اساسيات الحاسوب اسم / رمز المقرر .45

 ( المختبر)الدروس العملية في   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .46

 2222-2221فصلي    الفصل / السنة .47

 "أسبوعيا 15 نظري(  2ساعات  )  2ساعة الكلي ( بواقع 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .48

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .49  

 أهداف المقرر .52

التعرف على نظام التشغيل وأهميته والمهام التي يؤديها ، مكونات الحاسوب وملحقاته ، البرامج  .51

 .والتعرف على العالم الخارجي باألنترنيت واالتصالالتطبيقية المكتبية 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف المتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .28
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  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على اساسيات الحاسوب. والتعرف على انظمة التشغيل الحديثة -1أ 

 Microsoft office 2010 or 2013التعرف على التطبيقات الرئيسية  -2أ 
 اإللكتروني، والتسوق  اإللكتروني، التعرف على الشبكات ، التعامل مع البريد األنترنيتالعيش مع  -3أ 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 العمل على الحاسوب - 1ب

 . المهارات الفنية الخاصة بمعرية اجزاء الحاسوب والتعامل معها – -2ب 

 Word العمل على برنامج معالج النصوص  - 3ب
 Excel  العمل على برنامج الحسابات  - 4ب

 العمل على برنامج العروض التقديمية-  -5ب
 باألنترنيتالعمل على ربط الحاسوب  -6ب
 .عمل بريد الكتروني والتعامل معه-7ب
 تعلم ابحث عن المعلومات عن طريق االنترنيت-8ب
 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .الشرح والتوضيح واستخدام السبورة - 1

 show Data اجهزة العرض الحديثة استخدام  - 2

 .ي مختبر حاسبات القسمف المتوفرةاستخدام الحاسبات  - 3

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية. 3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 . طريقة المحاضرة2

 الحاسبة. الجانب التطبيقي في مختبر 3
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 بنية المقرر .29
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعات 2 الخامس - األول

 (اسبوعيا 

 )عملي2

الطالب يفهم 

اساسيات 

الحاسوب 

ويستخدم 

 …الحاسبة

نظمة التشغيل، ا

ادارة الملفات، 

التعرف على 

 .أنواع الحاسبات

 )المحاضرة

، 

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 ،الفصلية 

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(

الطالب يفهم   العاشر - السادس

مكونات 

الحاسوب المادية 

ويستخدم 

 …الحاسبة

المكونات المادية 

للحاسوب، لوحة 

النمط  , التحكم

والنمط  اآلمن

 االعتيادي

تعريف  ,للحاسبة

البرمجيات 

للحاسوب برنامج 

 إدارة القرص

 – الحادي عشر
 عشرالخامس 

الطالب يفهم  

البرامج التطبيقية 

للحاسوب 

ويستخدم 

 …الحاسبة

 لتعرف على
office 2013 

or 2010 
برنامج معالجة 

النصوص 

word. 

 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 والنهائية.. االمتحانات الفصلية 2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) التأهيلية العامة و المهارات -د 

 .لحاسباتل تهرمفتنفيذ اعمال  -1د 

 .األنترنتاعداد تقارير علمية باستخدام تقنية  -2د 
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 البنية التحتية  .13

 نظمة التشغيلا احلاسبات و ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 األنرتنيت ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 .انيةجملا األنرتنتمباقع  يفالتقارير العلمية 

 مبقع اليبتيبب التعليمي ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 مباقع الكتب والبحبث اجملانية ومنها

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-integrated 
manufacturing 
http://files.books.elebda3.net/elebda3.net-7468.pdf 
http://download-engineering-pdf-ebooks.com/80-1-
library-books 
http://download-engineering-pdf-ebooks.com/86-1-
library-books 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://
files.books.eleb 
da3.net/elebda3.net-6816.pdf&hl=ar 
http:///vv"v•nv.kemet.co.uk/blog/lapping/how-to-
measure-flatness 
technical-article 

 

 
 

 خطة تطبير املقرر الدراسي  .12

  األنرتنيتري حاسبات حديثة وريط املخترب يشبكة فامكانية تب.   
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة –المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .52

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي القسم ال .53

 رسم هندسي اسم / رمز المقرر .54

 ( مختبر الحاسوب)الدروس العملية في   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .55

 2222-2221سنوي  الفصل / السنة .56

 "أسبوعيا(  عملي 3ساعات  ) 3ساعة الكلي ( بواقع 92)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .57

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .58  

 أهداف المقرر .59

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :     

 
وتقوية ملكة الخيال والتصور وبواسطتها يكون قادراً على فهم وإبراز الرسم الهندسي يساعد في توسيع  .62

 وتوضيح األجزاء المختلفة من المنشآت الهندسية

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

الربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد من التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .32
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  هداف المعرفية األ -أ
كيفية رسم المساقط والمجسمات  لمجموعة من التمارين يتم تدريبه على عملية عكسية وهي رسم  .  1أ

 المجسم إذا علمت مساقطه 

 . بعد ان يتدرب الطالب على كيفية رسم المساقط والمجسمات لمنظور رسم المجسمات بطريقة ا 2أ .

 داستنتاج المسقط المفقو 3أ .

  . المنظور المائلرسم المجسمات بطريقة .  4أ .

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 سيكون الطالب قادرا استخدام اجهزة الحاسوب  في تصميم االجزاء الميكانيكية وربطها وتجميعها . 1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزةاستخدام   - 5

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 . طريقة المحاضرة2

 . الجانب التطبيقي في المختبرات والورش3
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 بنية المقرر .33
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اسببعيا ساعات 1  2
 ) عملي1 (ول الا

رسم االشكال 
 …اهلندسية

امهية الرسم 
اهلندسي ،استخدام 

)يرانمج  احلاسبب
للرسم  األوتبكاد(

،مقاسات لبحة 
الرسم ،رسم 

 االشكال اهلندسية

 )المحاضرة

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

تعديالت الرسبم    2 اليومي(
ابستخدام 
)يرانمج  احلاسبب
 …األوتبكاد(

تعديالت الرسبم 
،مساعدات الرسم 

ابستخدام 
)يرانمج  احلاسبب

 األوتبكاد(
انباع التعرف على   1

اخلطبط للرسم 
 …اهلندسي

انباع اخلطبط 
اهلندسي للرسم 

،العمليات 
اهلندسية ،وضع 

 االيعاد
 رسم املنظبر رسم املنظبر  4+5

1+1+1 
 

نظريةاالسقاط ،  
رسم مساقط 

 …يسيطة

 رسم مساقط .

 freeرسم ابليد )  9

hand لبحات )
 رسم ابليد

 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
 األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات التأهيلية العامة و المهارات -د 

 سيكون الطالب قادرا استخدام اجهزة الحاسوب  في تصميم االجزاء الميكانيكية وربطها وتجميعها
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 على املساقط
ساعات اسببعيا 4 23+22

 ) نظري2 (ول الا
املساقط الرئيسية ، 

 الزوجيةالزاوية 

. 
املساقط الرئيسية ، 

 الزاوية الزوجية

امهية الرسم   22+25
اهلندسي ،استخدام 

)يرانمج  احلاسبب
للرسم  األوتبكاد(

،مقاسات لبحة 
الرسم ،رسم 

 االشكال اهلندسية

امهية الرسم 
اهلندسي ،استخدام 

)يرانمج  احلاسبب
للرسم  األوتبكاد(

،مقاسات لبحة 
الرسم ،رسم 

 االشكال اهلندسية
21+21 

 

رسم املساقط 
الرئيسية ابلزاويتني 

 …الزوجية

 املساقط الرئيسية

21+29  
 

استنتاج املسقط 
الثالث من 

 …املسقطني

 استنتاج املسقط

23+22  
 

استنتاج املنظبر من 
مسقطني او 

 …ثالثة

 استنتاج املنظبر

22+21  

 

القطبع ،اشكال 
خطبط القطع 

حسب نبع 
 …املادة

القطبع ،اشكال 
 خطبط القطع

24+25  
 

رسم مساقط 
مقطبعة من 
 …مسقط واحد

رسم مساقط 
 مقطبعة

21+21 
 

رسم مسقط 
 …مقطبع جزئيا

رسم مساقط 
 مقطبعة

21+29+13  
 

رسم مسقط نصف 
مقطبع ،رسم 
 …مقاطع متعرجة

رسم مسقط نصف 
 مقطبع
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 البنية التحتية  .14

 الرسم اهلندسي ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 الرسم اهلندسي ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

  العاملية اجملالت

 الرصينة العلمية اجلامعات مباقع ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 مبقع اليبتيبب التعليمي

 مباقع الكتب والبحبث اجملانية 
 

 
 

 خطة تطبير املقرر الدراسي  .15

  احلديثة اهلندسيةلرسم اهلندسي ويرامج الرسم ا يف احلاصل العلمي التطبر متايعة .11
 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .61

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي الالقسم  .62

 تكنبلبجيا الكهرابء اسم / رمز المقرر .63

)الدروس النظرية في القاعات الدراسية + الدروس   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .64

 ( مختبرالعملية في ال
 2222-2221 الفصل / السنة .65

(  عملي 2 نظري 1ساعات  )  3ساعة الكلي ( بواقع 92)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .66

 "أسبوعيا
2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .67  

 أهداف المقرر .68

  : اآلتية األعمال في لإلسهام ويهيئ الكهرباء مجاالت في العمل على قادر كادر تخريج
 الكهربائية الدوائر تحليل على القدرة -1

 الكهربائية الدوائر ربط -2

 النظرية النتائج مع ومقارنتها الكهربائية للدوائر مختبرية وقياسات حسابات اجراء -3

 بها الخاصة الحسابات اجراء وامكانية الكهربائية والمحوالت المحركات على االطالع -4

 عملها ومبدا استخدامها وكيفية الكهربائية للدائرة الحماية اجهزة على التعرف -5

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .37
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  هداف المعرفية األ -أ
  الكهربائي لالائرة الحسابي العمليات تحليل على رةدالق.  1أ

 بينها والتمييز الكهربائي االائرة اجزاء معري .  2أ

 ةالكهربائي لألجهزة العمل دامب فةمعر. 3أ

 الكهربائي الطاق توليا كيفي معري 4 أ

 

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الصحيح القياس بطرق ةالخاص القنية المهارات . 1ب

 ةالمختلف القياس اجهزة استخدام ةكيفي ةراسدب الخاص ةالفني المهارات . 2ب
 ةالصحيح ةبالطريق ةويدالي ةدالع استخدام كيفي بالعمل ةالخاص الفنية المهارات . 3ب
 ةالكهربائي التأسيسات بأعمال ةالخاص ةالفني المهارات . 4ب
 ةالمختلف الربط طرق على بالعمل ةالخاص ةالفني المهارات . 5ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزةاستخدام   - 5

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 . طريقة المحاضرة2

 التطبيقي في المختبرات والورش. الجانب 3
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 بنية المقرر .38
 اسم الوحدة / أو مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ساعات 1 األول
 (ول الاسببعيا ا

 نظري2

 )عملي2+

 وحدات أساسيات الكهرابء  -أوال
 القياس

 )المحاضرة

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(

البحدات والرمبز الكهرابئية ،   الثاين
الدائرة الكهرابئية البسيطة ، 
شدة  تيار القبة الدافعة 

  …للكهرابئية 

 اوم قانون

فرق اجلهد ، قانبن اوم ، طرق   الثالث 
تبصيل املقاومات ) تبايل ، 

 تبازي ، مركب ( 
أمثلة تطبيقية حلل دوائر  

 .…كهرابئية 

  ربط التوالي
 والتوازي

اثنيا : التيار املتناوب ) املتغري   الرايع 
 ) 

طرق احلصبل على التيار 
املتناوب ، أنباع حمطات تبليد 

 ...الطاقة الكهرابئية 

 التيار
 المتناوب

، شكل  مبجة  املبجة اجليبية  اخلامس 
التيار مع الزمن الرتدد ، تعريف 
قيمة الفعالة للتيار واجلهد 

 ...املتناوب 

قيمة الفعالة للتيار 
 واجلهد

 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 القياس ألدوات االمثل االستخدام  .  1د
 .وأنواعها واستخداماتها معدنية الاو. سيكون الطالب قادرا على معرفة تركيب المواد المعدنية  2د

 - مختلف القياس ألجهزة معايرة اجراء ةكيفي . 3د

 - االنترنت ةتقني باستخدام ةعلمي تقارير ادداع . 4د
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معرفة أعمال ومعامل القدرة ،   السادس
تطبيقات وأمثلة على استعمال 
التيار املتناوب يف احلياة 

 العملية . 
  …اثلثا : الكهرومغناطيسية 

 معامل القدرة

   
 السايع

. اجملال املغناطيسي ،  
خصائص اجملال ، خصائص 
املغناطيسية ، انباع املباد 
املغناطيسية ، تعار يف ) كثافة 
اجملال ، شدة اجملال ، القبة 

 ..الدافعة املغناطيسية (

 مغناطيسيةكهرو ال

التأثري املغناطيسي للتيار   الثامن
الكهرابئي تطبيقات على 

اجلذب  استخدام خاصية قبة
 .  …املغناطيسية

 اجملال املغناطيسي

 التيار املتناوب ذو ثالثة أوجه    التاسع
التيار املتناوب أحادي البجه ، 
التيار الثالثي املتناوب الثالثي 
األوجه ، طريقة متييز األوجه ، 
نظام تبصيل األسالك ابإلمجال 

 ...اخلارجية 

التيار املتناوب ذو 
 ثالثة أوجه  

طريقة التبصيل على شكل   العاشر
، تيار البجه وتيار  (Y)جنمة 

اخلط من النجمة ، جهد البجه 
وجهد اخلط من النجمة ، 
القدرة يف حالة النظام ذو ثالثة 
اوجه ، طريقة تبصيل االمحال 

 .  …الكهرابئية

   (Y)جنمة ريط 

طريقة تبصيل على شكل   احلادي عشر
(، تيار البجه وتيار ∆دلتا)

اخلط يف حالة دلتا جهد البجه 
وجهد اخلط ، القدرة تطبيقات 
وأمثلة على تبصيل على شكل 

 جنمة ودلتا . 

 خامساً : احملبالت الكهرابئية 
سادسًا: حمركات التيار 

 . …املتناوب ذو ثالثة أوجه

 (∆دلتا) ربط
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أنباع احملركات ، احملركات   الثاين عشر
احلثية ثالثية االوجه ، انباعها ، 

 ...استخداماهتا 

ركات مح  
 التيار
 ثالثة

 هأوج
تركيب احملركات التأثريية )   الثالث عشر

حيثية ثالثية االوجه ( ، مبدأ 
نظرية مغناطيسي الدوارة ، 

 ...مبدأ نظرية عمل احملركات 

مبدأ عمل 
احملركات 
 الكهرابئية

طرق يدء احلركة يف احملركات   الرايع عشر
 . ..احلثية ثالثي االوجه 

يدء احلركة  طرق
 يف احملركات احلثية

طرق التحكم والسيطرة يف   اخلامس عشر
تغيري سرعة حمركات احلثية 
ثالثي االوجه ) تغيري أقطاب 
،، تغري جهد املصدر ، تغري 

 الذيذية ،تغري اجتاه الدوران ( 
سايعًا : حمركات التيار املتناوب 

 …أحادي االوجه 

التحكم والسيطرة 
يف تغيري سرعة 

 حمركات احلثية

احملركات التأثريية ذو وجه   السادس عشر
واحد ، انباعها تركيبها ، 
استخداماهتا ، عكس 

 . …دوراهتا

احملركات التأثريية 
 ذو وجه واحد

حمركات أتثريية أحادية البحدة   السايع عشر
ذو مكثف البدء ، تركيبها ، 

 ...استخداماهتا 

حمركات أتثريية 
أحادية البحدة ذو 

 مكثف
حمركات أحادية البجه ذو   الثامن عشر

البجه املشطبر تركيبها ، 
 ...استخداماهتا 

حمركات أحادية 
البجه ذو البجه 

 املشطبر
 اثمناً : وقاية ) محاية ( احملركات   التاسع عشر 

املصهرات ، انباعها ، معامل 
 …االنصهار 

وقاية ) محاية ( 
 احملركات 

 
قباطع الدورة ، متايع احلراري   العشرون 

  …ضد زايدة احلمل 
 قباطع الدورة

احلادي 
 والعشرون 

طرق حتديد األعطال  –اتسعًا  
 ...يف احملركات 

األعطال يف  انباع
 احملركات

الطرق املتبعة يف حتديد   الثاين والعشرون 
األعطال عجز احملرك عن 
الدوران ، احملرك يدور يسرعة 

 .  …اقل من سرعته املتقنة

عجز احملرك عن 
 الدوران
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الثالث 
 والعشرون 

ارتفاع درجة حرارة احملرك إثناء  
الدوران، دوران احملرك 

 …يضبضاء 

حرارة  ارتفاع درجة
احملرك إثناء 

 الدوران
الرايع 

 والعشرون 
كيفية عالج وإصالح كل  

 ...عطل من األعطال السايقة 
وإصالح كل عطل 
من األعطال 

 السايقة
اخلامس 

 والعشرون 
دوائر التحكم والسيطرة  

املستخدمة يف تشغيل احملركات 
 . …يدوايً  واتبماتيكيا 

 

تشغيل احملركات 
 واتبماتيكيايدوايً  

السادس 
 والعشرون

سالمة وإدامة  …سالمة وإدامة احملركات 
 احملركات

السايع 
 والعشرون 

طرق عمل الصيانة للمحركات  
، الفرتات الزمنية الالزمة ، 

 …انباع الصيانة

 ركاتاحملصيانة 

الثامن 
 والعشرون 

التزييت ، التشحيم ، التنظيف  
 ...، كراسي احملاور 

 احملركاتإدامة 

التاسع 
 والعشرون 

األمن الصناعي ، السالمة  
 . ..املهنية إثناء عملية الصيانة 

 السالمة املهنية

 مناقشة تقارير مناقشة تقارير   الثالثبن 

 

 

 

 

 البنية التحتية  .19

 ءالكهربا تكنولوجيا ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 Electrical Technology by – Theraga-1 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

2- Electrical Technology by – Hughes 

3- Electrical Technology by – Erick 

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 الكهربائية اسس كتب
 الكهربائية واالالت المحركات كتب

 المجانية االنترنت مواقا في العلمية التقارير
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 التعليمي اليوتيوب موقع ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....

 ومنها المجانية والبحوث الكتب مواقع
http://www.kutub.info/library/category/13 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity 
https://simple.wikipedia.org/wiki/Electricity 

http://science.howstuffworks.com/electricity.htm 

 
 

 خطة تطبير املقرر الدراسي  .43

 عن اولي ورقبأعداد  ويقوم التخرج مشروع الختيار موضوع الثاني المرحل من الطالب تكليف يتم يمكن .42

 المشروع ألجزاء المتوقع والحسابات المشروع لتنفيذ التكنولوجي المسلك

 الكهربائية المحركات تشغيل مثل تقليديةالغير  الحديثة بالتقنيات مجهزة مختبرات استحداث ةامكاني

 اوتوماتيكيا

 االطوار ثالثي االجهزة مثل حديثة ومعدات اجهزة يرفتو امكاني
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .69

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي الالقسم  .72

 ديمقراطيةالو االنسان  حفوق اسم / رمز المقرر .71

)الدروس النظرية في القاعات الدراسية + الدروس   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .72

 العملية في الورش( 
 2222-2221فصلي  الفصل / السنة .73

 "أسبوعيا 15 نظري(  2ساعات  )  2ساعة الكلي ( بواقع 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .74

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .75  

 أهداف المقرر .76

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :     

 
77.  

بها وتربية االجيال  والتعريف اإلنسان حقوق وقيم مبادئ الطالب على يتعرف ا قادر يكون أن .1

 على احترمها والتمسك بها

 تفاصيلها في الحريات هذه وماهية العامة الحريات على يتعرف .2

 بها المرتبطة األساسية والحريات اإلنسان بحقوق المستمرة التوعية على الطالب يتعرف .3

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 قدسيتها مس أو منها النيل أو تجاهلها إلى يرمي ما كل يحارب .4

 العامة بالحريات وعالقتها الديمقراطية مفهوم على يتعرف .5

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .42

  هداف المعرفية األ -أ
 االنسان بها يتحلى ان الممكن من التي والمبادئ القيم على التعر على القارة -1أ 

 تطبيقها وكيفي وأهميتها القديمة العصور يف االنسان حقوق معريه -2أ 

 وأهميتها عملها وكيفي االنسان بحقوق المهتم الحكومية وغير الحكومي المنظمات على التعر -3أ 

 حسابات مبدئية لتكاليف التشغيل إجراء -4أ 

 والقوانين الدستور في الوطني الضمانات الصعيد على االنسان حقوق احترام وحماية ضمانات -5أ 

 غير المنظمات العام دور والراي الصحافة حرية في الدستورية الضمانات الرقابة الضمانات في

 االنسان وحماية حقوق احترام في الحكومية

 المكائن وفهم العالقة التي تربطها مع بعضها أجزاءالقدرة على فهم طبيعة عمل -6أ 

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 وأهميتها االنسان حقوق بدراسة الخاص المهارات - 1ب

 وأهميته الدستور بدراسة الخاص المهارات -2ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزةاستخدام   - 5

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
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 بنية المقرر .43
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

ساعات 2 األول

ول الاسبوعيا ا

 ) نظري2 (

حقوق إنسان: 

مفهومها، 

 …أهدافها 

 )المحاضرة حقوق إنسان

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(

حضارة وادي -أ  الثاني

 -الرافدين    ب

حقوق اإلنسان 

في الحضارة 

 -اإلغريقية   جـ

حقوق اإلنسان 

في الحضارة 

  …الرومانية

حقوق اإلنسان في حضارة 

وادي الرافدين والحضارة 

 والرومانيةاإلغريقية 

موقف الشرائع   الثالث 

السماوية من 

حقوق 

 -1اإلنسان:

الديانة 

 -2المسيحية 

الديانة 

الشرائع السماوية من 

 حقوق اإلنسان

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 . طريقة المحاضرة2

 التطبيقي في المختبرات والورش. الجانب 3

 

 
 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 يتتقارير علمية باستخدام تقنية االنترن إعداد -1د 
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 …اإلسالمية 
الحضارة   الرابع 

الغربية وحقوق 

-1  اإلنسان:
المصادر 

القانونية 

لحقوق اإلنسان 

 في بريطانيا:

الميثاق  -أ

األعظم عام 

     م 1211

عريضة  -ب

الحقوق عام 

 …م.  1628

الحضارة الغربية وحقوق 

 اإلنسان

المدرسة   الخامس 

الطبيعية 

ونظرية العقد 

 …االجتماعي

المدرسة الطبيعية ونظرية 

 العقد االجتماعي

مفهوم الفساد   السادس

اإلداري 

والمالي. أنواع 

الفساد من حيث 

الحجم. أنواع 

الفساد من 

ناحية االنتشار 

... 

مفهوم وأنواع الفساد 

 اإلداري والمالي. أنواع

تأثير الفساد:   السابع

الجهات 

المسؤولية على 

مكافحة الفساد 

 …عالميا   

الجهات المسؤولية على 

 مكافحة الفساد عالميا   

الديمقراطية:   الثامن

تعريفها: 

الديمقراطية 

كشكل لنظام 

 …الحكم

 الديمقراطية: تعريفها:

الديمقراطية   التاسع

كنمط للعالقات 

 …اإلنسانية

الديمقراطية كنمط للعالقات 

 اإلنسانية

الليبرالية /   العاشر

الديمقراطية  

السياسية / 

 …خصائصها

 الليبرالية

تطبيق   الحادي عشر

الديمقراطية 

 …السياسية

 الديمقراطية السياسية

الديمقراطية   الثاني عشر

 –االقتصادية 

االجتماعي، 

خصائص 

الديمقراطية 

 –االقتصادية 

االجتماعية، 

دور الدولة في 

تطبيق 

 –الديمقراطية االقتصادية 

 االجتماعي
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الديمقراطية 

 -االقتصادية

 ...االجتماعية
إشكال   الثالث عشر

الديمقراطية ) 

الديمقراطية 

 -المباشرة 

الديمقراطية 

 -شبه المباشرة 

الديمقراطية 

 …التمثيلية (

 إشكال الديمقراطية

تقييم   الرابع عشر

الديمقراطية 

 -التمثيلية 

المستجدات 

والنظام 

التمثيلي. 

حسنات 

الديمقراطية 

التمثيلية 

وشروط 

 …نجاحها

 إشكال الديمقراطية

مراجعة شاملة   الخامس عشر

للمواد المذكورة 

للتهيئة 

 …لالمتحانات 

 مراجعة شاملة

 

 

 

 البنية التحتية 

 والديمقراطية  االنسان حقوق ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 والديمقراطية االنسان حقوق كتب ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... 
 المجانية المواقع في العلمية التقارير

 االنسان حقوق في كتب

 موقع اليوتيوب التعليمي ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 مواقع الكتب والبحوث المجانية 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي 

 االنسان بحقوق خاص موضوع عن تقارير بعمل الطالب تكليف يمكن
 ادارتها وكيفيه عملها على اكثر فللتعر االنسان حقوق منظمات احدى الى ةانيدمي بزيارات القيام ةامكاني

   . المجال هذا يف ةمدالمق والتسهيالت
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .78

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي الالقسم  .79

 1\اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .82

 )الدروس النظرية في القاعات الدراسية +(   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .81

 2222-2221الفصلي  الفصل / السنة .82

 أسبوع  15  نظري( 2ساعات  )  2ساعة الكلي ( بواقع 32)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .83

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .84  

 أهداف المقرر .85

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :     

 
 اعداد الطلبة املتخصصني ابللغة االنكليزية عن طريق تعليمهم املهارات اللغوية املختلفة .86

 واساليب متنوعة تساعد الطالب يف اتقان مهارات التدريس بشكل فاعلالتعرف على طرائق  .87

 متكني الطالب من اجراء البحوث النظرية والتجريبية والتطبيقية .88

89.  

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .44

  هداف المعرفية األ -أ
  .كبسيلة للتحاور وفهم الثقافات  األجنبيةفهم الغاية من دراسة اللغات - 2أ
  .التأكيد على ترسيخ مفهبم اللغات السليمة والصحيحة يف الرتكيب- 2أ
 .اإلنكليزيةاىل اساليب التقييم والتقبمي املتبعة يف تدريس اللغة  ابإلضافةمعرفة وفهم اساليب وطرائق التدريس احلديثة - 1أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 التحريرية والشفبية  االختباراتالتعرف على مهارات  – 2ب 
 التبازن يف استخدام تلك املهارات خاللتطبير مهارات تعليم اللغة من  – 2ب 

 واالستماعاجياد فرص التدريب لتطبير مهارات التحدث  – 1ب  

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 االلقاء . 1
 البصف. 2

 املناقشة. 3 

 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تشجيع الطالب للمشاركة يف نشاطات القسم وخباصة اليت تسهم يف ممارسة اللغة- 2ج
  ان يتعرف الطالب على امهية اتقان لغة اجنبية- 2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 البصف 
  االلقاء 

 املناقشة 
 

 
 طرائق التقييم    
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 بنية المقرر .45
طريقة  أو الموضوعاسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

ساعات 2 األول
اسببعيا 

 (ول الا

 نظري2

( 

Unit one :getting to know 
you tenses Questions 

Questions words 

Unit one :getting to know 
you tenses Questions 

Questions words 

 )المحاضرة

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

التحريرية 

، 

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(

 the way we live Present  الثاين
tenses Present simple 

Present continuous Have 
/have got „Mil 

Unit two : live Present 
tenses Present simple 

Present continuous Have 
/have got „Mil 

 it all went wrong Past tenses  الثالث 
Past simple Past continuous 

Unit three: it all went wrong 
Past tenses Past simple Past 

continuous 
 Jet's go shopping Quantity  الرايع 

Much and many Some and 
any Something 

,anyone,nobody,everywhere 
A few, a little, a lot of 

Articles 

Unit four Jet's go shopping 
Quantity Much and many 
Some and any Something 

,anyone,nobody,everywhere 
A few, a little, a lot of 

Articles 
 what do you want to do Past  اخلامس 

tenses Verb patterns Future 
intentions Going to and will 

Unit Five :what do you want 
to do Past tenses Verb 

patterns Future intentions 
Going to and will 

 ?tell me! What's it like  السادس
What's it like? Comparative 

and superlative Adjectives  

Unit six: tell me! What's it 
like? What's it like? 
Comparative and 

superlative Adjectives  
 fame Present perfect and  السايع

past simple For and since 
Unit seven :fame Present 
perfect and past simple For 

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
 املهارات العامة والتأهيلية املنقبلة (املهارات اأخلرى املتعلقة يقايلية التبظيف والتطبر الشخصي-د 
 التحليل– 2د
 التفسري– 2د 
 التقبمي - 1د 
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Tense revision and since Tense revision 
 do's and don'ts Have(got) to  الثامن

Should must 
Unit eight: do's and don'ts 

Have(got) to Should must 
 going places Time and  التاسع

conditional clauses what if 
Unit nine: going places Time 
and conditional clauses 

what if 
 scared to death Verbs  العاشر

patterns Infinitives What 
,etc.+infinitive Something 

,etc.+infinitive 

Unit ten: scared to death 
Verbs patterns Infinitives 
What ,etc.+infinitive 

Something ,etc.+infinitive 
احلادي 

 عشر
 things that changed the 

world Passives  
Unit eleven :things that 
changed the world Passives  

الثاين 
 عشر

 dreams and reality Second 
conditional might 

Unit twelve :dreams and 
reality Second conditional 

might 
الثالث 
 عشر

 earning a living Present 
perfect continuous Present 
perfect simple versus 

Continuous ) 

Unit thirteen :earning a 
living Present perfect 
continuous Present perfect 

simple versus Continuous ) 
الرايع 
 عشر

 family ties Present perfect 
and past perfect and 
clarification Reported 

statements 

Unit fourteen: family ties 
Present perfect and past 
perfect and clarification 

Reported statements 
اخلامس 

 عشر
 Revision Unit fifteen : revision 

 

 البنية التحتية  .41

  New Headway Pre intermediate ـ الكتب املقررة املطلبية 2

  New Headway Pre intermediate ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

New Headway Pre intermediate 

 ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....

 

 مبقع اليبتيبب التعليمي
 مباقع الكتب والبحبث اجملانية ومنها

 خطة تطبير املقرر الدراسي  .41

   
 استخدام أجهزة اختبار الصبت احلديثة  
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 نموذج وصف المقرر

 

 المقرروصف 

 

 

 الشطرة –المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .92

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي القسم ال .91

 2عمليات تصنيع / اسم / رمز المقرر .92

 )الدروس النظرية في القاعات الدراسية(   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .93

 2222-2221سنوي  الفصل / السنة .94

(  عملي 2+ نظري 2ساعات  )  4ساعة الكلي ( بواقع 122)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .95

 "أسبوعيا
2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .96  

 أهداف المقرر .97

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :      .98

 
 التشغيل عناصر الى العمليات تحليل على القدرة .1

 اإلنتاجية الوحدات بين التكنولوجي المسار إعداد .2

 وبرامج التشغيل ووقت عناصر وحساب ماكنة ولكل وحدة لكل التشغيل وأوامر بطاقات إعداد .3

 للوحدات التحميل

 التشغيل لتكاليف مبدئية حسابات أجراء .4

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .48

 
 - ةيفالمعر فاألهدا أ
 التشغيل عناصر الى العمليات تحليل على القدرة - 1أ

 االنتاجية الوحدات بين التكنولوجي المسار اعداد – 2أ 

 

 وحدة لكل التشغيل واوامر بطاقات اعداد – 3أ 

 

 التشغيل لتكاليف مبدئية حسابات اجراء – 4أ 

 

 وتحليلها االزدواجات انظمة تصميم على القدرة - 5أ

 بعضها مع تربطها التي العالقة ويهم المكائن اجزاء عمل طبيعة يهم على القدرة - 6أ
  .المهاراتية الخاصة بالمقرر األهداف -

 التفاوتات جداول بدراسة الخاصة الفنية المهارات  – 1ب

 المختلفة بالطرق المشغلة السطوح تشطيب وجداول طرق بدراسة الخاصة الفنية المهارات  – 2ب 

والقشط  والتفريز الخراطة مكائن على المشغوالت تثبيت بالعمل الخاصة الفنية المهارات  – 3ب

 والتجليخ

 التروس وانتاج تصميم بأعمال الخاصة الفنية المهارات– 4ب

 ) البثق ، السحب ، لةفالدر ( المختلفة التشكيل طرق على بالعمل الخاصة الفنية المهارات– 5ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزة استخدام - 5

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء والعملية . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 
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 بنية المقرر .49
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

ساعات اسببعيا 4
 نظري2 (ول الا

 ) عملي 2+

الطالب يعرف 
العمليات 
 التصنيعية

 …هاتصنيفو 

مقدمة عامة عن 
العمليات 

التصنيعية ، 
تصنيف العمليات 

التصنيعية ، 
التشكيل االويل ، 

عمليات التشغيل ، 
عمليات االهناء 

السطحي، 
عمليات الريط، 

والعمليات االخرى 
اليت تؤثر من تغيري 

 اخلباص.

 )المحاضرة

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 . طريقة المحاضرة2

 . الجانب التطبيقي في المختبرات والورش3

 

 
 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 لواجبات البيتية .ا. درجات 4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي األخرىالمهارات  لمهارات العامة والتأهيلية المنقولةا -د 

 

 المختبرات ومكائن الورش األجهزةتنفيذ اعمال الصيانة الوقائية - 1د

 ربط دائمي ومؤقت األجزاءلجداول تصميم التروس المختلفة وربط  األمثل االستخدام- 2د 

 للوالب سنانا نتاجإل المالئمةاعداد بطاقات تشغيل التمارين على مكائن مختلفة معرية التروس - 3د 

 األنترنتاعداد تقارير علمية باستخدام تقنية - 4د 



 

67 

 

 الثاين

الطالب يعرف  
عمليات التصنيع 

 و ابزالة الرايش
عمليات التصنيع 
 ..يدون ازالة رايش

تصنيف عمليات 
التصنيع، عمليات 

التصنيع ابزالة 
)اخلراطة  الرايش

التقليدية، التفريز 
التقليدي ومكائن 
التحكم الرقمي، 

القشط، التجليخ( 
،تصنيف عمليات 

التصنيع يدون ازالة 
رايش ) السباكة ، 
اللحام ، التشكيل 
، البثق، الدرفلة ، 
الدلفنة واحلدادة(، 
تصنيف العمليات 
التصنيعية ابلطرق 

الغري تقليدية 
 )احلديثة(

 الثالث

 يعرفالطالب  
العناصر االساسية 

لعملية التشغيل 
 …امليكانيكي

عمليات التصنيع 
ابزالة الرايش، 
مفاهيم عامة ، 

اخلامات 
املستخدمة 

واجلدوى 
االقتصادية، 

اآلالت املستخدمة 
يف عملية التشغيل 

امليكانيكي، 
العناصر االساسية 

لعملية التشغيل 
 امليكانيكي.

 الرايع

 الطالب يعرف 
 ةعملية اخلراط

املباصفات الفنية و 
للمخرطة، زوااي 

قلم اخلراطة ، 
تصنيف قلم 

 …اخلراطة

عملية اخلراطة 
التقليدية، خمرطة 
الذنبة، املخرطة 

الربجية، 
املباصفات الفنية 
للمخرطة، زوااي 

قلم اخلراطة ، 
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تصنيف قلم 
اخلراطة من حيث 

املباد املصنبع 
منها، انباع اقالم 

اخلراطة، انباع 
زوااي اقالم 

خلراطة، اتثري زوااي ا
القلم على عملية 

القطع، نظرية 
 تكبن الرايش

الطالب يعرف   اخلامس 
طرق تثبيت 

املشغبالت شروط 
القطع وحساب 

سرعة القطع 
 …وازمان القطع

طرق تثبيت 
املشغبالت على 

املخرطة، العبامل 
االساسية يف اختيار 

سرعة القطع، 
شروط القطع 

وحساب سرعة 
القطع وازمان 

القطع، استخدام 
اجلداول اخلاصة 

للعناصر االساسية 
لعملية التشغيل 

امليكانيكي وخرائط 
السرعات والشكل 

 االيضاحي.
الطالب يعرف   السادس

 .عمليات التسنني
 …وتصنيفها

عمليات التسنني، 
انباع االسنان 

املستخدمة 
وتصنيفها حسب 

االستخدام، 
االنظمة املتبعة يف 
تصنيف االسنان، 

التشغيل 
امليكانيكي 

لالسنان وحساب 
االزمنة، التشغيل 

امليكانيكي 
للسلبات، انباع 
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السلبات وطرق 
تنفيذها على 

 املخرطة
الطالب يعرف   السايع

مصادر احلرارة 
الناجتة اثناء عملية 
القطع، احلد 
القاطع الناشىء، 

 …هومضار  هفبائد

مصادر احلرارة 
الناجتة اثناء عملية 
القطع، احلد 
القاطع الناشىء، 
فبائد ومضار احلد 
القاطع الناشىء، 
استخدام التربيد 
اثناء عملية القطع 
، وظائف وخباص 
سائل التربيد، انباع 
سبائل التربيد 

 صنيفها.وت
الطالب يعرف   الثامن

يطاقات 
 …التشغيل

االستخدامات 
اجلانبية االخرى 

للمخرطة 
التقليدية، صيانة 
املخرطة ، ختطيط 
االنتاج، مقدمة عن 
يطاقات التشغيل 
او املسلك 

 التكنبلبجي .
 الطالب يعرف  التاسع

املسلك 
التكنبلبجي وكيفية 
االستفادة من 

 …يطاقة التشغيل

املسلك مفهبم 
التكنبلبجي وكيفية 
االستفادة من 
يطاقة التشغيل 
لعمل مسار معني ، 
اعداد يطاقة 
التشغيل ملنتج 
معني وحساب 

 االزمنة
الطالب يعرف   العاشر

اعداد يطاقة 
التشغيل ملنتج 
معني وحساب 

 …االزمنة

مكائن اخلرطة 
الربجية، مكائن 
اخلراطة املربجمة 
فكرة عامة، 
عمليات االمتتة، 
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ألية عمل املكائن 
 املربجمة، 

الطالب يعرف   احلادي عشر
يرجمة مكائن 

 …التحكم الرقمي

عمليات تثبيت 
اخلامة وتصفري 
احملاور ملكائن 
التحكم الرقمي، 
يرجمة مكائن 
التحكم الرقمي، 
االوامر التحضريية 

واملساعدة 
واالضافية 

 ورمبزها، متارين.
الطالب يعرف   الثاين عشر

 …القشطعملية 
عملية القشط، 
حركاهتا ومنتجاهتا، 
انباع مكائن 
القشط )النطاحه، 
الراسية، النقارة، 
ذات العرية( 

وامكانيات 
ومنتجات كل نبع، 
االجزاء واملكبانت 
ملكائن القشط، 
ميكانيكية شبط 
القطع وشبط 

 الرجبع.
الطالب يعرف   الثالث عشر

ملحقات مكائن 
القشط )معدات 
التثبيت، معدات 

 …التقسيم(

ملحقات مكائن 
القشط )معدات 
التثبيت، معدات 
التقسيم(، انباع 
عملية القشط، 
جداول معدالت 
القطع وحساب 

 زمن القشط.
الطالب يعرف   الرايع عشر

عملية التجليخ، 
مقدمة عن آلية 
القطع ابلتجليخ، 

 …احلركات 

عملية التجليخ، 
مقدمة عن آلية 
القطع ابلتجليخ، 

سية، احلركات االسا
تصنيف احجار 
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التجليخ، رمبز 
 . احجار التجليخ

الطالب يعرف   اخلامس عشر
انباع مكائن 
التجليخ ومنتجات 

 …كل ماكنه

انباع مكائن 
التجليخ ومنتجات 
كل ماكنه، مكائن 
التجليخ السطحي 
)االفقي، الراسي(، 
مكائن التجليخ 

االسطباين 
)اخلارجي 

والداخلي، املركزي 
والعائم(، مكائن 

 سن عدد القطع.
الطالب يعرف   السادس عشر

 …عملية التفريز
عملية التفريز، 

حركاهتا ومنتجاهتا، 
انباع مكائن 

التفريز، مكبانت 
واجزاء مكائن 
التفريز، انباع 

سكاكني التفريز 
 واستخداماهتا.

الطالب يعرف   السايع عشر
ملحقات مكائن 

التفريز، طرق 
تثبيت 

 …الشغالت

ملحقات مكائن 
التفريز، طرق 

تثبيت الشغالت 
)املباشرة يباسطة 
القامطات، والغري 

مباشرة يباسطة 
انباع املالزم 

والزوااي(، طرق 
تثبيت السكاكني، 

التثبيت ابملالزم 
الدوارة واملالزم 

 الثايتة .
الطالب يعرف   الثامن عشر

جهاز راس التقسيم 
 …، طرق التقسيم

جهاز راس التقسيم 
، طرق التقسيم 
)املباشر، والغري 

مباشر، الفارقي او 
التفاضلي، تقسيم 
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الزاوية(، انباع 
عمليات التفريز 

ومنتجات كل 
 .عملية.

الطالب يعرف   التاسع عشر 
انباع الرتوس، 

املباصفات الفنية 
 …سو للرت 

انباع الرتوس، 
تفريز الرتس 
االسطباين، 

املباصفات الفنية 
س االسطباين، للرت 

عناصر الرتس 
االسطباين، جدول 
اختيار رقم سكينة 

 .التفريز للرتس.
الطالب يعرف   العشرون 

الرتس احللزوين، 
عناصر الرتس 

احللزوين 
واملباصفات 

 …الفنية

الرتس احللزوين، 
عناصر الرتس 

احللزوين 
واملباصفات الفنية 
له، اختيار سكينة 

وحساابت  التفريز
 التغيري.تروس 

الطالب يعرف   احلادي والعشرون 
الرتوس املخروطية 
واملباصفات الفنية 

 …هلا

الرتوس املخروطية 
واملباصفات الفنية 
هلا، حساب زاوية 
التفريز واخلراطة 
للرتس املخروطي، 
تروس اجلريدة 
املسننة والرتوس 

 .الدودية
الطالب يعرف   الثاين والعشرون 

حساابت زمن 
 …التفريز

حساابت زمن 
التفريز، حساب 
زمن التفريز يف 
حالة اجملرى املغلق، 
اجملرى املفتبح من 
جهة واحدة ، من 
جهتني، حساب 
زمن التفريز يف 
حالة استخدام 
السكينة القطع 
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 احمليطية .
املكائن الالتقليدية   الثالث والعشرون 

 …يف القطع
املكائن الالتقليدية 

 يف القطع:
القطع ابلشرارة  

الكهرابئية، القطع 
ابملبجات الفبق 
الصبتية، مميزات 
وعيبب العملية، 

حمددات 
االستخدام 

واملنتجات، تصميم 
عدة القطع، معدل 

 . االزاله للمعدن.
الطالب يعرف   الرايع والعشرون 

القطع عملية 
الكهروكيمياوي 

 …للمعادن

القطع 
الكهروكيمياوي 

للمعادن، املميزات 
والعيبب 

واملنتجات، تصميم 
عدة القطع، معدل 

 .االزاله للمعدن.
الطالب يعرف   اخلامس والعشرون 

القطع عملية 
ابلنفاث املائي، 

 …القطع ابلليز

القطع ابلنفاث 
املائي، القطع 
ابلليزر، املميزات 

والعيبب 
واملنتجات ، 
تصميم رأس 
القطع، دراسة 
املتغريات لكل 
طريقه واتثريها على 
معدل االزالة 

 والدقه.
الطالب يعرف   السادس والعشرون

تشكيل املعادن، 
 …نظرية التشكيل

تشكيل املعادن، 
نظرية التشكيل، 
اسس التشكيل 

د وعلى على البار 
الساخن، انباع 

 التشكيل.
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الطالب يعرف   السايع والعشرون 
عملية، الدرفلة 

 …عملية البثق

عملية الدرفلة، 
اسس عملية 

الدرفلة، طرق 
الدرفلة ومنتجاهتا، 

نبع املكائن 
 املستخدمة.

عملية البثق، نظرية 
البثق، البثق 
املباشر، البثق الغري 
مباشر، منتجات 
 عملية البثق، ايعاد

 اخلامة.
الطالب يعرف   الثامن والعشرون 

عملية القص 
 …والتخرمي

عملية القص 
والتخرمي، اسس 
عملية القص، 
انباع القبالب، 
ايعاد اخلامه، 
حساب قدرة 

 القص.
الطالب يعرف   التاسع والعشرون 

 املقالبةعملية 
واألدوات 

املستخدمة يف 
جتهيز القبالب 
الرملية ، عملية 
مقالبة منبذج يسيط 
واخر مقعد ، 
القبالب الطفيلــــة 
والقبالب املستميثة 

 …املستخدمة 

املقالبة واألدوات 
املستخدمة يف 
جتهيز القبالب 
الرملية ، عملية 
مقالبة منبذج يسيط 
واخر مقعد ، 
القبالب الطفيلــــة 

ستميثة والقبالب امل
 املستخدمة 

 الطالب يعرف  الثالثبن 
الطرق 

يف  …الالتقليدية
 تشكيل املعادن

الطرق الالتقليدية 
يف تشكيل املعادن، 

)التشكيل 
اهليدروستاتيكي، 

التشكيل ابلدفعات 
املغناطيسية، 

التشكيل 
اهليدروكهرابئي، 
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التشكيل يشحنة 
من املتفجرات( 
مميزات وخباص  

 كل عملية.
 

 

 

 

 البنية التحتية  .53

 عمليات التصنيع ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 االنتاج هندسة في مدخل .1 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

 االبعاد وتصميم االنتاج هندسة تكنولوجيا .2

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 املعادن تشغيل عمليات كتب
 املعادن تشكيل عمليات كتب

 يةالتقارير العلمية يف مباقع االنرتنت اجملان

 مبقع اليبتيبب التعليمي ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 مباقع الكتب والبحبث اجملانية 

 
 

 
 

 خطة تطبير املقرر الدراسي  .52

 - العمل سبق مع مالئمة دراسية مناهج استحداث

 - الدراسية املناهج حتديث تستهدف علمية ومؤمترات ندوات عقد

   التخصص جمال يف العلمية التطبرات متايعة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .99

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي الالقسم  .122

 تقنية اجزاء المكائن اسم / رمز المقرر .121

 )الدروس النظرية في القاعات الدراسية(   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .122

 2222-2221سنوي  الفصل / السنة .123

 "أسبوعيانظري(   3ساعات  )  3ساعة الكلي ( بواقع 92)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .124

 16/6/2221 تاريخ إعداد هذا الوصف  .125

 أهداف المقرر .126

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :      .127

 
 الميكانيكية في نظام الماكنة والعالقة التي تربط االجزاء األجزاءتهدف اجزاء المكائن الى توضيح دور  .128

 تحديد كل العوامل المؤثرة عليها  األجزاءببعضها وكيفية اجراء بعض الحسابات لتصميم هذه 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .52
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 - ةيفالمعر فاألهدا أ
 القدرة على معرية والتعرف على مقاومة المواد- 1أ

 معرية وانواع اجزاء المكائن وكيفية تجميعها- 2أ 

القدرة على معرية انواع ربط اجزاء المكائن الربط الدائمي - 4القدرة على تصميم اجزاء المكائن أ- 3أ 

 المبرشمة والوصالتت اللحام الوص

 ربط اللوالببط اجزاء المكائن الربط المؤقت كالقدرة على معرية انواع ر- 5أ 

 وركائز التحميل والحدبات والسيور واألعمدةالقدرة على تصميم التروس - 6أ
  .المهاراتية الخاصة بالمقرر األهداف -

 المهارات الفنية بتصميم وتصنيع التروس وطريقة ربطها لنقل القدرة – 1ب

 المهارات الفنية الخاصة بتصميم النوابض ومكان استخدامه – 2ب 

تصميم وصالت اللحام والخوابير واي جزء من اجزاء المكائن  بأعمالالمهارات الفنية الخاصة  – 3ب

  رياضيا وربطها لنقل الحركة
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزةاستخدام   - 5

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 طريقة المحاضرة .2

 . الجانب التطبيقي في المختبرات والورش3
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 المقرربنية  .53
خمرجات التعلم  الساعات األسبوع

 املطلبية

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 

ساعات اسببعيا 1
 ) نظري1 (ول الا

يفهم  الطالب
مقاومة املباد 

  …وتطبيقاهتا

مراجعة 

لمقاومة 

 المواد

 )المحاضرة

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(

2-3 

الطالب يفهم  
البصالت املربمشة 
انباعها تصميمها 

 …وكفاءة البصلة

البصالت املربمشة 
انباعها تصميمها 

 وكفاءة البصلة

4-5 

الطالب يفهم  
امللحبمة البصالت 

انباعها 
 …تصميمها

البصالت امللحبمة 
 انباعها تصميمها

6-7 

الطالب يفهم  
البصالت امللبلبة 

تصميم لبالب 
التثنبيت تصميم 

لبالب نقل 
 …القدرة

البصالت امللبلبة 
تصميم لبالب 

التثنبيت تصميم 
 لبالب نقل القدرة

الطالب يفهم   8-9
وصالت الريط 
ابخلايبر انباعها 
تصميم اخلبايري 

وصالت الريط 
ابخلايبر انباعها 
تصميم اخلبايري 

 الغاطسة

 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 للواجبات البيتية .. درجات 4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي األخرىالمهارات  لمهارات العامة والتأهيلية المنقولةا -د 

 

 المختبرات ومكائن الورش األجهزةتنفيذ اعمال الصيانة الوقائية - 1د

 ربط دائمي ومؤقت األجزاءلجداول تصميم التروس المختلفة وربط  األمثل االستخدام- 2د 

 للوالب سنانا نتاجإل المالئمةاعداد بطاقات تشغيل التمارين على مكائن مختلفة معرية التروس - 3د 

 األنترنتاعداد تقارير علمية باستخدام تقنية - 4د 
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 …الغاطسة

الطالب يفهم   23-22
الفباصل 

االحتكاكية انباعها 
 …تصميمها

الفباصل 
االحتكاكية انباعها 

 .تصميمها

الطالب يفهم انباع   22-21
النبايض 

 …وتصميمها

انباع النبايض 
 وتصميمها

الطالب يفهم انباع   24-25
السيبر 

  ..وتصميمها

انباع السيبر 
 .وتصميمها

الطالب يفهم   21-21
 …تصميم االعمدة

يفهم تصميم 
 .االعمدة

الطالب يفهم   21-29
 …حمامل االرتكاز

 حمامل االرتكاز

الطالب يفهم   23
اختيار املساند 

 …الكروية

املساند اختيار 
 الكروية

الطالب يفهم   22-22
تصميم الرتوس 
يباسطة معادلة 

 …لبيس

تصميم الرتوس 
يباسطة معادلة 

 لبيس

الطالب يفهم   21-24
 …سلسلة الرتوس

 . سلسلة الرتوس

الطالب يفهم .   25-21
تصميم صندوق 

 …تروس يسيط

تصميم صندوق 
 . تروس يسيط

الطالب يفهم   21-21
 …الدوديةالرتوس 

 الرتوس الدودية

الطالب يفهم   29-13
 احلدابت

 احلدابت
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 البنية التحتية  .54

 أجزاء مكائن ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 Strength of Material by Ferdinal  L-21 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

.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 

  

 

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 يةالعلمية يف مباقع االنرتنت اجملانالتقارير 

 مبقع اليبتيبب التعليمي ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 مباقع الكتب والبحبث اجملانية 

 

 
 

 خطة تطبير املقرر الدراسي  .55

 - العمل سبق مع مالئمة دراسية مناهج استحداث

 - الدراسية املناهج حتديث تستهدف علمية ومؤمترات ندوات عقد

   التخصص جمال يف العلمية التطبرات متايعة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .129

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي القسم ال .112

 المعادن اسم / رمز المقرر .111

 )الدروس النظرية في القاعات الدراسية(   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .112

 2222-2221سنوي  الفصل / السنة .113

(  عملي 2+نظري 2ساعات  )  2ساعة الكلي ( بواقع 122)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .114

 "أسبوعيا
2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .115  

 أهداف المقرر .116

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :      .117

 
  .المعدن خواص ومعرفة المعادن بجميع الخاصة العينات تحليل على القدرة .1

  .المعادن لمختلف الهندسية االختبارات ألجراء التكنولوجي المسار إعداد .6

  . المختلفة الحرارية المعامالت اجراء على القدرة .7

 .التأكل من المعدن على للحفاض الوقاية طرق تحديد على القدرة .8

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

من الربط بينها وبين وصف  المتاحة. والبدالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .56
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 - ةيفالمعر فاألهدا أ
 المعادن لمختلف العينات تحليل على القدرة   - 1أ

 االختبارات جميع بين التكنولوجي المسار اعداد   – 2أ 

 المعادن  على الميكانيكية االختبارات اجراء   – 3أ 

 المعادن للجميع يةفالتوالال يةفاالتال الفحوصات اجراء – 4أ  

 الحرارية المعامالت جميع دراسة على القدرة – 5أ

 المختبر يف المستخدمة والمعدات ةاألجهز عمل طبيعة همف على القدرة – 6أ

 
  .المهاراتية الخاصة بالمقرر األهداف -

 الصحيحة الفحص بطرق الخاصة الفنية المهارات    – 1ب

 المختلفة القياس اجهزة استخدام كيفية بدراسة الخاصة الفنية المهارات    – 2ب 

 المختبر يي المستخدمة المحاليل انواع استخدام كيفية بالعمل الخاصة الفنية المهارات    – 3ب

 المعادن انواع لجميع الحراري االتزان مخططات بدراسة الخاصة الفنية المهارات – 4ب

 المختلفة التأكل طرق من بالوقاية الخاصة الفنية المهارات – 5ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزة استخدام - 5

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 امتحانات فصلية ونهائية. .2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 . طريقة المحاضرة2



 

83 

 

 

 بنية المقرر .57
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

اسببعيا  ةساع2
 (ول الا

عملي  2+نظري2
( 

تعريف يعلم 
املعادن ، التبلبر ، 
 التبلبر الشيجريي

، أتثري معدل 
التربيد على ينية 

 .…املعادن 

تعريف يعلم 
 املعادن

 )المحاضرة

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(
 الثاين

تركيب الكتل  
املعدنية ) جتميد 
الصبات ( العيبب 
الشائعة يف 

 . …الصبات

 جتميد الصبات

 الثالث

معامل االكتظاظ  
الذري ، االجتاهات 
البلبرية ، 
املستبايت البلبرية 
، ظاهرة التأصل 

…  

معامل االكتظاظ 
 الذري

 الرايع

عيبب الشبكة  
البلبرية ، النقطية ، 

 ...اخلطية

الشبكة البلبرية ، 
 النقطية ، اخلطية.

 . الجانب التطبيقي في المختبرات والورش3

 

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية. 1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 لواجبات البيتية .ا. درجات 4

 المادة العلمية البحوث العلمية في سياق مفردات وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي األخرىالمهارات  لمهارات العامة والتأهيلية المنقولةا -د 

 

 المختلفة الحرارية المعامالت تنفيذ  - 1د

 القياس ألجهزة االمثل االستخدام  - 2د 

 المختلفة الفحوصات اجراء كيفية  - 3د

 االنترنت تقنية باستخدام علمية تقارير اعداد  - 4د 
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التشكيل املرن   اخلامس 
والتشكيل اللدن ) 
االنزالق ، التبأمية 

)… 

التشكيل املرن 
 والتشكيل اللدن

االصالد االنفعايل   السادس
، التشكيل على 
البارد ، التشكيل 

 . ..على الساخن

 االصالد االنفعايل

االستعادة ، أعادة   السايع
التبلبر ، النمب 

 . ..البلبري 

االستعادة ، أعادة 
 التبلبر

الشد ، منحين   الثامن
 -االجهاد 

االنفعال ، الكسر 
، انباع الكسر ، 
التحبل من الكسر 
املطيلي اىل الكسر 

 …اهلش

 -منحين االجهاد 
 االنفعال

الكالل ، آلية   التاسع
حدوث الكالل ، 
العبامل املؤثرة 
على حد الكالل ، 
املباد املقاومة 

 …للكالل 

 الكالل

الزحف ، الية   العاشر
حدوث الزحف ، 
منحين الزحف ، 
طريقة استخراج 
حد الزحف ، 
املباد املقاومة 

 …للزحف

 الزحف

املركب ، الطبر ،   احلادي عشر
احمللبل اجلامد ، 
النظام ، االتزان ، 
تكبين السبائك ، 
اخلليط امليكانيكي 

 …، االيبتكتيك 

خمطط االتزان 
 احلراري
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خمطط االتزان   الثاين عشر
احلراري لنظام 
ثنائي اتم اإلذاية يف 
احلالة السائلة 
والصلبة ، خمطط 
االتزان احلراري 
لنظام ثنائي اتم 
اإلذاية يف احلالة 
السائلة وعدمي 
اإلذاية يف احلالة 
الصلبة ) 

 ...االيبتيكتيك ( 

خمطط االتزان 
 احلراري 

خمطط االتزان   الثالث عشر
احلراري لنظام 

اتم اإلذاية يف  ثنائي
احلالة السائلة 
وحمدود اإلذاية يف 

 . …احلالة الصلبة

خمطط االتزان 
 احلراري

خمطط االتزان   الرايع عشر
احلراري لنظام 
ثنائي اتم اإلذاية يف 
احلالة السائلة 
ويكبن مركب  
كيمياوي عند 

 ...االجنماد 

خمطط االتزان 
 احلراري

احلديد ، ذوابن   اخلامس عشر
الكريبن يف احلديد 
، خمطط االتزان 
احلراري لنظام 
حديد / الكريبن ، 
أهم التفاعالت 
اليت يتضمنها 

 . …املخطط
 

خمطط االتزان 
  احلراري

تكملة خمطط   السادس عشر
االتزان احلراري 
لنظام حديد / 

 …الكريبن 

خمطط االتزان 
 احلراري
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 تكبين االوستنايت  السايع عشر
، الية التحبل من 
االوستنايت اىل 

 ... الرباليت

خمطط االتزان 
 .احلراري

حتبالت   الثامن عشر
االوستنايت يثببت 
درجة والتحبالت 
ابلتربيد املستمر 

... 

خمطط االتزان 
 احلراري 

املعامالت احلرارية   التاسع عشر 
) التلدين ، املعادلة 

 …، التقيسية (

خمطط االتزان 
 احلراري 

تكملة املعامالت   العشرون 
احلرارية ) التقيسية 
واملراجعة ( 
املعامالت احلرارية 
دون الصفرية ، 

 . …التعتيق

خمطط االتزان 
 احلراري 

التقسية السطحية   احلادي والعشرون 
) الكرينة ابنباعها 
واملعامالت احلرارية 
الالحقة والنرتدة 

)… 

 التقسية السطحية

الصلب السبائكي   الثاين والعشرون 
، أتثري عناصر 
السبك على 
خباص الصلب 

…. 

الصلب  .
 السبائكي

الصلب املقاوم   الثالث والعشرون 
للصدأ ، صلب 

 .…العدد 

الصلب املقاوم  
 للصدأ

حديد الزهر ،   الرايع والعشرون 
العبامل املؤثرة 
على شكل 
الكريبن يف حديد 
الزهر ، انباع 
حديد الزهر ، 
مقارنة يني حديد 

 حديد الزهر
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الزهر االييض 
والرمادي ، 
املعامالت احلرارية 

 … حلديد الزهر
تكملة إنتاج حديد   اخلامس والعشرون 

الزهر واهم 
 . ..أنباعه

 حديد الزهر

تعريف التآكل ،   السادس والعشرون
التكاليف 

االقتصادية املباشرة 
وغري املباشرة 
للتآكل ، مظاهر 
التآكل ، آلية 

حدوث 
 .…التآكل

 التآكل

السلبية ، قانبن   السايع والعشرون 
فارداي التآكل 
العام ، التآكل 
الكلفاين ، التآكل 

 .  …الكهفي

 التآكل

االختيار االمثل   الثامن والعشرون 
تلطيف للمادة ، 

احمليط ، التصميم 
والتشغيل ، طرق 
البقاية من 

 …التأكل

 التآكل

املعامالت   التاسع والعشرون 
السطحية 

ابستخدام التقنيات 
احلديثة ، ليزر ، 

 …يالزما ، انبدة

املعامالت 
 السطحية

تعريف ابملباد   الثالثبن 
النانبية وطرق 

 …استخدامها

  ملباد النانبيةا
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 البنية التحتية  .51

 Engineering Metallurgy ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 Metallurgy for Engineering – Rollason ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

Metallurgy for Engineering – Rollason 

Engineering physical Metallurgy 

 المجانية االنترنت مواقع في العلمية التقارير

 مبقع اليبتيبب التعليمي ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 مباقع الكتب والبحبث اجملانية 

 
 

 
 

 خطة تطبير املقرر الدراسي  .59

 بأعداد ويقوم التخرج مشروع موضوع الختيار الثانية المرحلة من الطالب تكليف يتم يمكن .1

 – المشروع ألجزاء المتوقعة والحسابات المشروع لتنفيذ التكنولوجي المسلك عن اولية ورقة

 

 بالليزر القطع مثل تقليدية الغير الحديثة بالتقنيات مجهزة مختبرات استحداث امكانية .2

التشغيل  المشغلة بطرق السطوح تشطيب درجة قياس اجهزة حديثة مثل ومعدات اجهزة توفير امكانية .3

 المختلفة والتشكيل
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .118

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي القسم ال .119

 2\المعامل  اسم / رمز المقرر .122

 )الدروس النظرية في القاعات الدراسية(   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .121

 2222-2221سنوي  السنةالفصل /  .122

 "أسبوعيا(  عملي 6ساعات  )  6ساعة الكلي ( بواقع 182)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .123

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .124  

 أهداف المقرر .125

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :      .126

 

اكتساب املهارة اليدوية لتنفيذ عمليات التشغيل والتصنيع ابستخدام خمتلف العدد اليدوية وأدوات القياس واملقدرة هدف املادة : 
 على العمل وتشغيل مكائن التشغيل ابألسلوب التشغيل ابألسلوب اإلنتاجي األمثل

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .62
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 - ةيفالمعر فاألهدا أ

 القياس وأدوات اليدوية العدد مختلف باستخدام والتصنيع التشغيل عمليات لتنفيذ اليدوية المهارة اكتساب
 . األمثل اإلنتاجي باألسلوب التشغيل باألسلوب التشغيل مكائن وتشغيل العمل على والمقدرة

  .المهاراتية الخاصة بالمقرر األهداف -

 المشاريع اداره على القابلية     – 1ب

 المجال هذا في االزمه و العمل موقع في المشاكل حل على القدرة     – 2ب 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزة استخدام - 5

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 طريقة المحاضرة .2

 . الجانب التطبيقي في المختبرات والورش3
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 بنية المقرر .61
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

اسببعيا  ةساع1
عملي  1 (ول الا
( 

أجزاء التعرف على 
 كرتات التفريز،  املاكنة
تفريز االسطح ، 

  …املستوية

ماكنة  ،التفريز
التفريز االفقية ، 
 الرئيسية اجلامعة

 )المحاضرة

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(

 الثاين

رؤوس التقسيم  
تفريز  ،وأستخداماهتا

 …الرتوس املستقيمة

ماكنة  ،التفريز
التفريز االفقية ، 
 الرئيسية اجلامعة

 الثالث

تفريز الرتوس احللزونية  
واجلرائد املسننة 

 …املائلة

ماكنة  ،التفريز
التفريز االفقية ، 
 الرئيسية اجلامعة

 الرايع

تفريز املشغوالت  
تفريز  ، بتقاسيم الزوااي
 …اجملاري الداخلية

ماكنة  ،التفريز
التفريز االفقية ، 
 الرئيسية اجلامعة

 ،صيانة ماكنة التفريز  اخلامس 
تفكيك وتركيب عمود 

فتح منضدة  ،الشياق
املاكنة وصيانتها 

فتح صندوق  ،وتركيبها
سرعات القطع الرئيسية 

... 

 

ماكنة  ،التفريز
التفريز االفقية ، 
 الرئيسية اجلامعة

 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 لواجبات البيتية .ا. درجات 4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي األخرىالمهارات  لمهارات العامة والتأهيلية المنقولةا -د 

 

  ةالنقاشي ممهاراته تحسين   - 1د

 التعلم الى التعليم مرحلة من الطالب ونقل البحثية مدركاتهم رفع   - 2د 

 



 

92 

 

ماكنات التعرف على   السادس
احجار  ،التجليخ
ماكنات  ،التجليخ

التجليخ السطحي 
جتليخ األسطح  ،

املستوية واملتوازية 
 ،واملتعامدة واملائلة

جتليخ اجملاري املختلفة 
 …، واجملاري املستديرة

 ،التجليخ

التجليخ االسطواين،   السايع
عمليات جتليخ 
اسطواين خارجي 

 …وداخلي

التجليخ 
 االسطواين

التجليخ الالمركزي -1  الثامن
 …وجتليخ الكرنكات

التجليخ 
 الالمركزي

 سن العدد …ماكنة سن العدد  التاسع

صيانة مكائن   العاشر
التجليخ ) ماكنة 

التجليخ 
االسطواين العامة 

الداخلي 
 …واخلارجي (

 

صيانة مكائن 
 التجليخ

املقاشط النطاحة   احلادي عشر
 …والراسية

 القشط

عمل اجملاري على   عشرالثاين 
املشغوالت الدائرية 
ابستخدام اجهزة 
التقسيم على 

اجهزة التقسيم 
 على املقاشط
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 . …املقاشط
صيانة ماكنة   الثالث عشر

 القشط النطاحة :
صيانة ماكنة القشط 

 …العربة

صيانة ماكنة 
 القشط

اخلراطة الالمركزية   الرايع عشر
واخلراطة 

 ابستخدام العيينة
الرابعية وطرق 

تثبيت املشغوالت 
 ...اخلاصة 

 

اخلراطة 
 الالمركزية

خراطة اخلارجية   اخلامس عشر
والداخلية وخراطة 

 …التشكيل

خراطة اخلارجية 
 والداخلية

 املخارط الربجية …املخارط الربجية  السادس عشر

االقالم والعدد -1  السايع عشر
املستخدمة وطريقة 
ضبطها والتجهيز 
لعمل مشغوالت 

 متنوعة .
كيفية اعداد خرائط -2

 ...تتباع العمليات

 االقالم والعدد .

اجراء عمليات -1  الثامن عشر
تفكيك للعينات 
الثالثية والرابعية 

 وصيانتها .
تفكييك الغراب -2

املتحرك واجراء 
 …صيانة

 صيانة املخرطة

تعريف اجزاء املاكنة ،   التاسع عشر 
حماور احلركة ، لوحة 
التحكم ، تعريف 

املكائن املربجمة 
-Gابستخدام 

Code 
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وتشغيل املاكنة 
     …عمليا

الربانمج ، هيكلية   العشرون 
الربانمج ، كيفية برجمة 
مكائن التفريز ، الدوال 
املستخدمة يف املكائن 

 …املربجمة

املكائن املربجمة 
-Gابستخدام 

Code 

دوال احلركة اخلطية   احلادي والعشرون 
(G1,G2) دوال،

خزن نقاط صفر 
القطعة ) النقاط 

 …املرجعية(

املكائن املربجمة 
-Gابستخدام 

Code 

عمل برانمج لتنفيذ   الثاين والعشرون 
 قطع دائري ) ربع دئرة

، نصف دائرة ، دائرة 
كاملة ( وتطبيقه على 
احلاسبة ابستخدام 
برامج حماكاة وتنفيذه 

 …عملياً على املاكنة 

 

املكائن املربجمة 
-Gابستخدام 

Code 

الدوال الثابتة ، دالة   الثالث والعشرون 
، صيانة املاكنة  التثقيب

كيفية تبديل عدة 
 …القطع 

املكائن املربجمة 
-Gابستخدام 

Code 

التعرف على   الرايع والعشرون 
اجزاء ماكنة 

اخلراطة املربجمة . 
مفاتيح لوحة 

التحكم ووظيفة 
كل منها ، عدد 

القطع ، حماور 
 املاكنة . 

استخدام برانمج 
CAD-CAM 

املكائن املربجمة 
واليت تعمل 

 -CADبنظام 
-CADبرانمج 

CAM 
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لتصميم منتج هندسي 
وتنفيذ املنتج على 
احلاسبة بطريقة احملاكاة 

Simulation  ... 
اخلامس 

 والعشرون 
التعرف على   

كيفية استدال 
العدد التالفة او 

تعريف عدة 
 جديدة . 

تنفيذ منتج متكامل 
على املاكنة ابتدًا من 
مرحلة التصميم على 
برانمج الـ 

CAD/CAM  ًمرورا
 بعملية احملاكاة وانتهاءاً 

بتنفيذ املنتج على 
 …املاكنة 

-CADبرانمج 

CAM 

السادس 
 والعشرون

التعرف على  
اجزاء ماكنة 

التفريز املربجمة : 
مفاتيح لوحة 

التحكم ووظيفة 
كل منها ، عدد 

 القطع ، حماور
  …املاكنة 

 

اجزاء ماكنة 
 التفريز املربجمة

التعرف على كيفية   السايع والعشرون 
التالفة استبدال العدد 

او تعريف عدد 
 …جديدة

ماكنة التفريز 
 املربجمة

 استخدام برانمج   الثامن والعشرون 

CAD/CAM  

ماكنة التفريز 
 املربجمة
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لتصميم منتج هندسي 
وتنفيذ املنتج على 
احلاسبة بطريقة احملاكاة 

Simulation  … 
التعرف على كيفية   التاسع والعشرون 

استبدال العدد التالفة 
تعريف عدد  او

 …جديدة

ماكنة التفريز 
 املربجمة

تنفيذ العديد من   الثالثبن 
التمارين على مكائن 

 …اخلراطة والتفريز

التمارين على 
التفريز  مكائن
 املربجمة

 

 

 

 

 البنية التحتية  .12

 عمليات التصنيع ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 اإلنتاج.مدخل يف هندسة 2 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2
 اإليعادوتصميم  اإلنتاج.تكنبلبجيا هندسة 2

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 نكتب عمليات تشغيل املعاد
 نكتب عمليات تشكيل املعاد

 يةالتقارير العلمية يف مباقع االنرتنت اجملان

 مبقع اليبتيبب التعليمي املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....ب ـ 
 مباقع الكتب والبحبث اجملانية ومنها

 
 خطة تطبير املقرر الدراسي 

 - العمل سوق مع مالئمة دراسية مناهج استحداث .1

 - الدراسية المناهج تحديث تستهدف علمية ومؤتمرات ندوات عقد .2

 التخصص مجال في العلمية التطورات متابعة .3
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .127

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي القسم ال .128

 مشروع بحث التخرج اسم / رمز المقرر .129

 )الدروس النظرية في القاعات الدراسية(   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .132

 2222-2221سنوي  الفصل / السنة .131

 "أسبوعيا(  عملي 2ساعات  ) 2ساعة الكلي ( بواقع 62)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .132

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .133  

 أهداف المقرر .134

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :      .135

 

انتاجية متكاملة وتعرفهم على اساليب االنتاج اجلماعي يف تنفيذ املشاريع ونطبيقاهتا للمناهج النظرية  تنفيذ الطالب العمال
 . والتطبيقية والعملية السايق تدريسها خالل الفرتات التدريسية كافة

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .63
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 - ةيفالمعر فاألهدا أ
 دعم سبيل في الطلبة من مجموعته مع التعامل كيفية ويتعلم .المشروع في البارزة األهداف يحدد   - 1أ

  بالمشروع الخاصة التصاميم ويضع الخرائط ويرسم الجماعي العمل

  .المهاراتية الخاصة بالمقرر األهداف -

 سبيل في الطلبة من مجموعته مع التعامل كيفية ويتعلم .المشروع في البارزة األهداف يحدد     – 1ب
  بالمشروع الخاصة التصاميم ويضع الخرائط ويرسم الجماعي العمل دعم

 المجال هذا في االزمه و العمل موقع في المشاكل حل على القدرة     – 2ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 التدريب / التخرج مشروع / االمثلة حل / الورشة / العملية المحاضرات / النظرية المحاضرات((
 )) الصيفي

 طرائق التقييم      

 االمتحانات /اليومي الحضور / االسبوعية التقارير /التحريرية االختبارات /الشفهية االختبارات((
 والنهائية الفصلية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

   مهني وبدافع بإنصاف العمل موقع في بواجبات القيام  -1ج 

 طرائق التعليم والتعلم     

 التدريب / التخرج مشروع / االمثلة حل / الورشة / العملية المجاضرات / النظرية المجاضرات((

 )) الصيفي

 
 طرائق التقييم    

 ))للطالب التراكمي السجل /المالحظة /التحريرية االختبارات /الشفهية االختبارات((     
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 بنية المقرر .64
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

 (اسببعيا  ةساع2

 )عملي  2
مناقشة املشاريع 

ارها ياليت يتم اخت
وحتديد اسلبب 

 ...وخطة العمل 

ارها وحتديد ياخت
 خطة العمل

 )المحاضرة

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(

 الثاين

حتديد وتبزيع  
املسؤوليات ووضع 
الربانمج الزمين 
لتنفيذ املشروع 

… . 

حتديد وتبزيع 
 املسؤوليات

 الثالث

اعداد الرسبمات   
ويطاقات التشغيل 
ملعامل امليكانيك 
املختلفة  اخلاصة 
أبجزاء املشروع 

…. 

اعداد الرسبمات  
 ويطاقات التشغيل

الرايع -الرايع
 العاشر

تنفيذ املشروع يف  
وحدات املعامل 

واعداد 
اليت  تقاريرللمراحل

مت التبصل اليها مع  
املتايعة االسببعية  
لسري االعمال 
ملعدالت االنتاج 

ومعبقات 
 . ...التشغيل

 تنفيذ املشروع

مناقشة الطلبة من   عشراخلامس 
قبل جلنة وتقبمي 
خطط التنفيذ حنب 
االفضل ) وتعترب 
تقيم لنهاية الفصل 

 …االول (

 مناقشة الطلبة

 -عشر السادس
 السايع عشر

استئناف تنفيذ  
فقرات املشروع 
واالنتهاء من 

 …اجلانب العملي

استئناف اجلانب 
 العملي
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مناقشة تفاصيل   الثامن عشر
املشروع وتبجيه 
الطلبة العداد 
التقرير يصبرته 
النهائية ) وتعترب 
تقييم الفصل الثاين 

)… 

عداد التقرير ا
 يصبرته النهائية

االنتهاء من   التاسع والعشرون
املشروع جبانبيه 
النظري والعملي 
والتهيئ للمناقشة 

 …النهائية

االنتهاء من 
املشروع جبانبيه 

 النظري والعملي

املناقشة النهائية   الثالثبن
 …للمشروع

 املناقشة النهائية

 

 البنية التحتية  .15

 عمليات التصنيع ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 االنتاج هندسة في مدخل .3 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

 االبعاد وتصميم االنتاج هندسة تكنولوجيا .4

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 املعادن تشغيل عمليات كتب
 املعادن تشكيل عمليات كتب

 يةاالنرتنت اجملانالتقارير العلمية يف مباقع 

 مبقع اليبتيبب التعليمي ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 مباقع الكتب والبحبث اجملانية 

 
 خطة تطبير املقرر الدراسي  .11

 أبعداد ويقبم التخرج مشروع مبضبع الختيار الثانية املرحلة من الطالب تكليف يتم ميكن .11

 – املشروع ألجزاء املتبقعة واحلساابت املشروع لتنفيذ التكنبلبجي املسلك عن اولية ورقة .11
19.  

 CAD/CAMابلليزر وخمتربات  القطع مثل تقليدية الغري احلديثة ابلتقنيات جمهزة خمتربات استحداث امكانية .13

 املختلفة التشغيل والتشكيل املشغلة يطرق السطبح تشطيب درجة قياس اجهزة حديثة مثل ومعدات اجهزة تبفري امكانية .12
 مالحظة : .12
كائن يتم اختيار املشاريع حبيث تكبن انتاجية ذات فائدة علمية واقتصادية واالستفادة من املعلبمات اهلندسية لتصنيع االجهزة املختربية وامل .11

القبالب املختلفة امليكانيكية ) مثل : جهاز مقاومة ، جهاز اسناد العينات ، مكايس ميكانيكية ، ماكنة حقن البالستك ، تصميم وتصنيع 
.) 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .136

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي القسم ال .137

 رسم صناعي اسم / رمز المقرر .138

 ( مختبر االوتوكادفي  العملية)الدروس   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .139

 2222-2221سنوي  الفصل / السنة .142

 "أسبوعيا(  عملي 3ساعات  ) 3ساعة الكلي ( بواقع 92)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .141

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .142  

 أهداف المقرر .143

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :      .144

 
 الهندسية والمصطلحات الرموز ومعرفة الفنية الرسومات لقراءة الالزمة المهارة الطالب أكساب .145

 الحياة في مصادفة واالكثر والمعقدة البسيطة المجمعة الميكانيكيةاألجزاء  ورسم ، القياسية والمواصفات
 .االوتوكاد نظام باستخدام الحاسوب بواسطة للطالب العملية

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .74
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 - ةيفالمعر فاألهدا أ
 ميكانيكية الجزاء االوتوكاد نظام باستخدام الحاسوب بواسطة الرسم    - 1أ

 متكاملة آلة الى وتحويلها الميكانيكية االجزاء تجميع كيفية فهم    – 2أ 

 وبالعكس مساقط الى االبعاد الثالثية االجسام تحويل    – 3أ 

 عليها االبعاد وضع وكيفية الميكانيكيه المجسمات رسم  – 4أ  

  .المهاراتية الخاصة بالمقرر األهداف -

 له معطى نموذج اي رسم على قادرا الطالب سيكون     – 1ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزة استخدام - 5

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرة . 1

 Data show  العرض جهاز . 2
 الحاسوب جهاز . 3
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 بنية المقرر .75
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 الثالث -االول

 ةساع1
 1 (اسببعيا
 )عملي 

قائمة الرسم ثنائي االيعاد   
(Draw) …. 

 ,المحاضرة الرسم ثنائي االيعاد
 , الحاسوب
 جهاز
 العرض

 امتحانات
 نظرية
 وعملية

 سايعال -الرايع
قائمة التنقيحات  

(modify )… 
 التنقيحات

 التاسع-الثامن
 Object)قائمة  

Snap) . 
(Object 

Snap) 

احلادي -العاشر
 عشر

الطبقات  
(Layers ) . 

 الطبقات

-الثاين عشر
 الثالث عشر

 Dimensionأليعادا 

 ) .) 
 أليعادا

-الرايع عشر
 اخلامس عشر

مبادئ الرسم ينظام اوتبكاد  
 ...ابأليعاد الثالثة 

الرسم ينظام اوتبكاد ابأليعاد 
 الثالثة

البكرات والسيبر انباعها   السادس عشر
واستخداماهتا مع رسم 
لبحتان لتجميع اجزاء 
حتتبي على عجالت 
السيبر ابنباعها 

 …املختلفة

 . البكرات والسيبر

السايع  والثامن 
 عشر

الرتوس انباعها ، الرتوس  
العدلة التعاريف االساسية 
، رسم الرتس العدل مع 

 الرتوس انباعها

 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 .لواجبات البيتية ا. درجات 4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي األخرىالمهارات  لمهارات العامة والتأهيلية المنقولةا -د 

 

 في والخاص العام القطاع في للعمل تؤهله االتوكاد برنامج باستخدام جيدة خبرة الطالب لدى سيكون   - 1د
 اختصاصه مجال

 الميكانيكية الرسومات اصعب وطبع رسم على قادرا الطالب سيكون   - 2د  
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لبحة جتميعية لتعشيق 
 ...الرتس العدل 

التاسع عشر 
 والعشرون

الرتوس املخروطية ، مع  
رسم لبحة جتميعية لتعشيقة 

 . …الرتس املخروطي

 الرتوس املخروطية

احلادي والثاين 
 والعشرون

مقدمة عن يرانمج  
 …اوتبديسك انفينتبر

 يرانمج اوتبديسك انفينتبر

ييئة الرسم الثنائي   الثالث والعشرون
 …االيعاد

 الرسم الثنائي االيعاد

الرايع واخلامس 
 والعشرون

 ييئة التجميع …ييئة التجميع 

السادس والسايع 
 والعشرون

ييئة التحليل الديناميكي  
 …واحلركة

 التحليل الديناميكي واحلركة

 االضافات على الرسبم …االضافات على الرسبم  الثامن والعشرون

مقدمة عن يرانمج ماسرتكام   التاسع والعشرون
(Mastercam)… 

 يرانمج ماسرتكام

مترين استخراج مسار العدة   الثالثبن
 …لقطع قالب

 مترين

 

 

 

 البنية التحتية  .11

 الراضى يبسف لالستاذ الصناعي الرسم ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 العريية املصادر ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

 اخلفاف الرسبل عبد ، "اهلندسي الرسم" 1-

 واين يربت ، "اهلندسي الرسم تكنبلبجيا" 2-

 االجنبية املصادر

3- "Fundamental of engineering drawing", 

Feench and Vierck. 

4- "Engineering drawing", S. Bogolyubove 

N. Voinov 
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5- "Basic Technical drawing", Spencer 

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 ابحلاسوب اخلاصة العاملية اجملالت

 المجانية االنترنت مواقع في العلمية التقارير

 مبقع اليبتيبب التعليمي ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 مباقع الكتب والبحبث اجملانية 

 
 

 
 

 خطة تطبير املقرر الدراسي 

 استخدامه لعدم وذلك  32 – 22  االسبوع من انفينتور االوتوديسك ببرنامج المتعلق الجزء حذف .4

 - في اساسي كبرنامج

 بعض بإرجاع نوصي منها انفينتور االوتوديسك برنامج حذف ترحقن التي االسابيع عن كتعويض .5

 تم قد التي المواضيع

 عدد بزيادة المواضيع بعض )االسابيع( ساعات عدد زيادة الى اضافة الدودية كالتروس سابقا حذفها .6

 المختبرية التمارين

 والتروس التحميل وكراسي والقارنات القوابض مثل لها الحالية الساعات كفاية وعدم الهميتها وذلك

 والمخروطية العدلة
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .146

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي القسم ال .147

 اإلدارة الصناعية والسالمة المهنية اسم / رمز المقرر .148

 )الدروس النظرية في القاعات الدراسية(   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .149

 2222-2221سنوي  الفصل / السنة .152

 "أسبوعيانظري(   2ساعات  )  2ساعة الكلي ( بواقع 62)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .151

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .152  

 أهداف المقرر .153

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :      .154

 
  لالنحراف النوعية السيطرة مخططات تحديد على القدرة .9

  .)الحسابي لوسط السيطرة مخطط ( للمتغيرات السيطرة مخططات اعداد .11

  .النوعية وتحسين تطوير ، بالنوعية المتحكمة العواملتحديد  على القدرة .11

 العمل لتكاليف مبدئية حسابات أجراء .12

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .77
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 - ةيفالمعر فاألهدا أ
 النوعية السيطرة لمفهوم الطالب تعليم  - 1أ

 االنتاجية تحسين يخدم وبشكل المختلفة الصناعات يف االدارة اهميته  – 2أ 

 التالف نسبة بتقليل يخدم وبشكل المختلفة الصناعات يف االدارة اهميته   – 3أ 

  .المهاراتية الخاصة بالمقرر األهداف -

 االنتاجية تحسين يخدم وبشكل المختلفة الصناعات يف االدارة اهميته   – 1ب

 التالف نسبة بتقليل يخدم وبشكل المختلفة الصناعات يف االدارة اهميته   – 2ب 

 لإلدارة التكنولوجي النظام مفهوم   – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزة استخدام - 5

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 . طريقة المحاضرة2

 . الجانب التطبيقي في المختبرات والورش3
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 المقرربنية  .78
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االول

اسببعيا  ةساع2
 ) نظري2 (ول الا

 ، وتطبرها االدارة
 وتطبر مراحل

 املبادئ ، االدارة

 ، لالدارة االساسية

 خصائص

 مستبايت

 …االدارة

 )المحاضرة وتطبرها االدارة

 الورشة ،، 

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(

 الثاين

 الصناعية االدارة 

 اهلندسة ، ،وظائفها

 الصناعية

 االدارة ،خصائص

 …الصناعية

  الصناعية االدارة

 الثالث

 البحدة ترتيب 

 : الصناعية

 انباع تصنيف

 - البحدة تراتيب

 البحدة ترتيب

 الصناعية

 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 لواجبات البيتية .ا. درجات 4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي األخرىالمهارات  لمهارات العامة والتأهيلية المنقولةا -د 

 

 الورش ومكائن المختبرات الجهزة الوقائية الصيانة مخططات تنفيذ - 1د

 الصناعية للمشاريع الجدوى دراسة - 2د 

  الحوايز انواع ، الحوايز ، االجور حساب طرق - 3د 

 االنترنت تقنية باستخدام علمية تقارير اعداد - 4د 
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 …الصناعية

 الرايع

 دراسة عن فكرة 

 للمشاريع اجلدوى

 ملشروع. الصناعية

 الصناعي

 دراسات مراحل

 …اجلدوى

 اجلدوى دراسة عن

 للمشاريع

 الصناعية

 االنتاج ختطيط  اخلامس 

 ختطيط ،مفهبم

 اهداف ، االنتاج

 ورقاية ختطيط

 . ..االنتاج

 .االنتاج ختطيط

 ، االنتاج انباع  السادس
 ختطيط طرائق

 االنتاج

 الربجمة اساليب ،

 والطريقة اخلطية

 وطريقة البيانية

 .… النقل

 ختطيط طرائق

 االنتاج

 تقارير مناقشة  السايع

 قبل من تقدم

 اختبار الطلبة مع

... 

 ختطيط طرائق

 االنتاج

 ، العمل دراسة  الثامن
 دراسة اساليب

 العمل

 ، الطريقة دراسة ،
 ، البقت دراسة

 ... العمل قياس

 العمل دراسة

 والبقت

 القياسي

 امهية الصيانة،  التاسع

 مفهبم الصيانة،

 النظام

 ..التتكنبلبجي

 الصيانة مفهبم

 ، الصيانة انباع  العاشر
 ... العطالت انباع

 الصيانة انباع

 مفهبم ، التدريب  احلادي عشر

 امهية ، التدريب

 اساليب ، التدريب

 التدريب مفهبم .
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 ... التدريب

 ، التكاليف  الثاين عشر
 التكاليف تصنيف

، 

 . .االجبر

 الصناعية التكاليف

 واالجبر

 

 حساب طرق  الثالث عشر

 ، احلبافز ، االجبر

 ..احلبافز انباع

 ناعيةالص ليفاالتك

 واالجبر

 ، املشرتايت  الرايع عشر
 ، الشراء خطبات

 انباع ، املخزون

 املخزونة املباد

 السيطرة واساليب

 ... عليها

  املشرتايت. ادارة

 الصناعية السالمة  اخلامس عشر

 انباع ، احلادثة ،

 الطرق ، احلبادث

 احلبادت من

 البقاية ،معدات

 ... وانباعها

  الصناعية السالمة

 : النبعية السيطرة  السادس عشر

 ، الضبط معىن
 ... اجلبدة معىن

 النبعية السيطرة

 ، النبعية تعريف  السايع عشر
 النبعية مباصفات

، 

 املتحكمة العبامل

 تطبير ، ابلنبعية

 ، النبعية وحتسني
 نبعية ، التصميم

 ، املطايقة
 املباصفات

 القياسية

 ..العاملية

فاتاملباص  

ةالقياسب  

 . والعراقية العاملية

 ضبط اساليب  الثامن عشر

 اساليب ، اجلبدة

 والتفتيش الفحص

 ضبط خطبات ،

 ضبط اساليب

 اجلبدة

 الفحص وخطط

 ابلعينات
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 طرق ، اجلبدة

 جدول ، العينات

 الفحص

 .. ..ابلعينات
 خاصية منحىن  التاسع عشر 

 نبعية ، التشغيل

 مجع ، التصميم

 انبعها ( البياانت

 … ) وحتليلها

 ضبط اساليب

 اجلبدة

 الفحص وخطط

 ابلعينات

 السيطرة خمططات السيطرة خمططات  العشرون 

 :السيطرة خمططات  احلادي والعشرون 

 خمطط اعداد

 البسط

 . واستخدامها

 خمطط اعداد

 ابريتب

 ..واستخدامها

 السيطرة خمططات

 مع خمطط اعداد  الثاين والعشرون 

 االحنراف

 املعياري

 خمطط اعداد

 ..العيبب

 خمططات .

 السيطرة

 التشتت خمطط  الثالث والعشرون 

 اعداد ،طريقة

 …التشتت خمطط

 السيطرة خمططات 

 السيطرة خمططات  الرايع والعشرون 

 لالحنراف النبعية

 ولنسبة املعياري

 . املعاية البحدات

 ( التكراري املدرج

 اعداده

 …)واستخدامه

 السيطرة خمططات

 السيطرة خمططات  اخلامس والعشرون 

 ( للمتغريات

 السيطرة خمطط

 …احلسايب لبسط

 

 خمططات انباع

 السيطرة
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 السيطرة خمططات  السادس والعشرون

 ( للمتغريات

 السيطرة خمطط

-R للمدى

Chart وخمطط 

 السيطرة

 املعياري لالحنراف

δ-chart… 

 خمططات انباع

 السيطرة

 السيطرة خمططات  السايع والعشرون 

 ( للمميزات

 السيطرة خمطط

 البحدات لنسبة

-P املعيبة

chart .).. 

 خمططات انباع

 السيطرة

 السيطرة خمططات  الثامن والعشرون 

 للممميزات

 السيطرة خمطط (

 يف العيبب عدد

-C واحدة مفردة

Chart . ).. 

 خمططات انباع

 السيطرة

 السيطرة خمططات  التاسع والعشرون 

 ( للمميزات

 السيطرة خمطط

 عدد ملتبسط

 جممبعة يف العيبب

-U املفردات

chart .) 

 خمططات انباع

 السيطرة

 تقارير مناقشة  الثالثبن 

 قبل من تقدم

 الطلبة

 اختبار مع

  تقارير مناقشة
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 البنية التحتية  .19

   1992 الفنية المعاهد هيئة -الصناعية االدارة ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 – – جامعة والنشر للطباعة الكتب دار الصناعية الهندسة ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

 2222 االولى الطبعة البصرة –

 االيزو ومتطلبات الشاملة الجودة ادارة -

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 - الشاملة الجودة ادارة

 المجانية االنترنت مواقع في العلمية التقارير

 مبقع اليبتيبب التعليمي ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 مباقع الكتب والبحبث اجملانية 

 
 

 
 

 خطة تطبير املقرر الدراسي  .13

 بأعداد ويقوم التخرج مشروع موضوع الختيار الثانية المرحلة من الطالب تكليف يتم يمكن .7

 – المشروع ألجزاء المتوقعة والحسابات المشروع لتنفيذ التكنولوجي المسلك عن اولية ورقة

 

  الحديثة بالتقنيات مجهزة مختبرات استحداث امكانية .8
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة -المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .155

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي الالقسم  .156

 2\اساسيات الحاسوب اسم / رمز المقرر .157

 )الدروس النظرية في القاعات الدراسية(   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .158

 2222-2221فصلي  الفصل / السنة .159

 "أسبوعيا 15 نظري(  2ساعات  )  2ساعة الكلي ( بواقع 32)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .162

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .161  

 أهداف المقرر .162

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :      .163

 

مع تطبيقات يف جمال    (AutoCAD     2D&3D )تعريف الطالب ابستخدام برانمج الرسم اهلندسي الثنائي والثالثي االبعاد  
 ختصصه

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .81
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 - ةيفالمعر فاألهدا أ
  تشغيله وكيفية تنصيه وكيفية االتوكاد برنامج على التعرف . 1 أ

  للرسم الالزمة االوامر جميع فهم . 2 أ

 االبعاد وثالثية االبعاد ثنائية الرسومات ورسم فهم على القدرة. 3 أ

 المخزنة الملفات واستنساخ طبع على القدرة . 4 أ

  .المهاراتية الخاصة بالمقرر األهداف -

  له معطى نموذج اي رسم على قادرا الطالب سيكون . 1 ب

  

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الشرح والتوضيح - 1

 حاإليضاعرض النماذج ووسائل   - 2

 العرض الحديثة أجهزةاستخدام  - 3

 طريقة المحاضرة  - 4

 والمعدات المتوفرة في المختبرات والورش األجهزةاستخدام   - 5

 
 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء . درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 كواإلدراالمالحظة  -1ج 

 التحليل والتفسير -2ج 

 االستنتاج والتقييم -3ج 

 والتقويم اإلعداد -4ج 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 . الشرح والتوضيح1

 . طريقة المحاضرة2

 . الجانب التطبيقي في المختبرات والورش3

 

 



 

116 

 

 

 بنية المقرر .82
خمرجات التعلم  الساعات األسبوع

 املطلبية

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 االول

ساعات 2
 (ول الاسببعيا ا

 ) عملي2

 يفهم الطالب
يرانمج الـ 

AutoCAD  ، 
  

مدخل اىل يرانمج الـ 
AutoCAD  ، 

 Snap)اعدادات الشاشة 

, Limit , Grid , Pan 
,Zoom ,….)  

 )المحاضرة

 ، 

 ،المختبر 

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

 التحريرية ،

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(

الثاين والثالث 
 والرايع

قائمة  الطالب يفهم 
  …الرسم

 . (Draw)قائمة الرسم   

اخلامس 
 والسادس

الطالب يفهم  
 ..التنقيحات

قائمة التنقيحات 
(modify 

 السايع
الطالب يفهم  

Snap… 
 (Object Snap)قائمة 

. 
  

الطالب يفهم   الثامن
 …لطبقات

 . ( Layers)الطبقات 

الطالب يفهم   التاسع
 …األيعاد

 (  Dimensionاأليعاد

.) 
 الطالب يفهم  العاشر

الكتاية ، 
   …التهشري

الكتاية ، التهشري  
Hatching    

خزن  الطالب يفهم  احلادي عشر
امللفات واسترياد 

  …ملفات

خزن امللفات واسترياد 
ملفات من يرامج اخرى 

 وتصديرها .

 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
  المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي األخرىالمهارات  لمهارات العامة والتأهيلية المنقولةا -د 

 

 والخاص العام القطاع في للعمل تؤهله االتوكاد برنامج باستخدام جيدة خبرة الطالب لدى سيكون  - 1د
 اختصاصه مجال في

   الميكانيكية الرسومات اصعب وطبع رسم على قادرا الطالب سيكون  - 2د 
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 عملالطالب يفهم   الثاين عشر
واسترياد اجزاء من 

 …يرامج

 (Blocks)عمل 
واسترياد اجزاء من يرامج 
اخرى مثل : تقسيم عنصر 

مبسافات متساوية  
(Divide)    تبزيع ،

عناصر على طبل مسار 
(Measure). 

الثالث والرايع 
 عشر

الطالب يفهم  
تطبيقات رسم  

 …على احلاسبب

تطبيقات رسم  على 
احلاسبب حسب ختصص 

 القسم
الطالب يفهم   اخلامس عشر

الطبع 
 …واالستنساخ

الطبع واالستنساخ واخراج 
امللفات على الطايعة الرامسة 

. 
 

 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب املقررة املطلبية 2

 .Auto CAD Smart Book", Mostafa Abd El-Basset" -1 2 ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

2- "Mastering Auto CAD 2002", George Omura. 

 ، "االيعاد وثالثي ثنائي الرسم يف متارين" 3-

 .جاسم علي اجمد

 العامة املؤسسة ، "احلاسب مبساعدة الرسم"

  املهين والتدريب الفين للتعليم

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

 ابحلاسبب اخلاصة العاملية اجملالت

 مبقع اليبتيبب التعليمي ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
  الرصينة العلمية اجلامعات مباقع

 
 

 خطة تطبير املقرر الدراسي  .14

 
a. من التطبيق هذا ان باعتبار االولى الدراسية السنة في فقط االبعاد ثنائي للرسم االوتوكاد برنامج تدريس 

 ان ويجب الهندسي الرسم مادة في االولى السنة من باستخدامه ويبدؤون القسم لطلبة مهم هو البرنامج

 .الثانية السنة الصناعي الرسم مادة في لتطبيقه بالكامل جاهزين الطلبة يكون

b. ببرنامج االبعاد ثالثي الرسم على مقتصر الدراسي العام من االول الفصل خالل الثانية السنة منهج يكون 

 .االوتوكاد

c. انفينتور اوتوديسك برنامج مثل الثاني الدراسي الفصل خالل لدراستها المهمة االخرى البرامج بعض يضاف 

 الثانية السنة الصناعي الرسم مادة في منهم المطلوب
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الشطرة –المعهد التقني  المؤسسة التعليمية .164

 قسم التقنيات الميكانيكية    / المركز علمي القسم ال .165

 2\اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .166

 )الدروس النظرية في القاعات الدراسية(   أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .167

 2222-2221الفصلي  الفصل / السنة .168

 "أسبوعيا 15 نظري(  2ساعات  )  2ساعة الكلي ( بواقع 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .169

2221\9\1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .172  

 أهداف المقرر .171

 تخريج كادر قادر على العمل في مجاالت التصنيع واإلنتاج ويهيئ لإلسهام في األعمال اآلتية :     

 
 عن طريق تعليمهم المهارات اللغوية المختلفة اإلنكليزيةاعداد الطلبة المتخصصين باللغة 

 التعرف على طرائق واساليب متنوعة تساعد الطالب في اتقان مهارات التدريس بشكل فاعل
 تمكين الطالب من اجراء البحوث النظرية والتجريبية والتطبيقية

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

بينها وبين وصف  المتاحة. والبد من الربطالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .85
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  هداف المعرفية األ -أ
  .كبسيلة للتحاور وفهم الثقافات  األجنبيةفهم الغاية من دراسة اللغات - 2أ
  .التأكيد على ترسيخ مفهبم اللغات السليمة والصحيحة يف الرتكيب- 2أ
 .اإلنكليزيةاىل اساليب التقييم والتقبمي املتبعة يف تدريس اللغة  ابإلضافةمعرفة وفهم اساليب وطرائق التدريس احلديثة - 1أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 التحريرية والشفبية  االختباراتالتعرف على مهارات  – 2ب 
 التبازن يف استخدام تلك املهارات خاللتطبير مهارات تعليم اللغة من  – 2ب 

 واالستماعاجياد فرص التدريب لتطبير مهارات التحدث  – 1ب  

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 االلقاء . 1
 البصف. 2

 املناقشة. 3 

 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية الشفهية والتحريرية1

 . امتحانات فصلية ونهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء الدراسية النظرية والعملية. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع 3

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ممارسة اللغةتشجيع الطالب للمشاركة يف نشاطات القسم وخباصة اليت تسهم يف - 2ج
  ان يتعرف الطالب على امهية اتقان لغة اجنبية- 2ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 البصف 
  االلقاء 

 املناقشة 
 

 
 طرائق التقييم    

 . االمتحانات اليومية الشفهية والتحريرية1

 . االمتحانات الفصلية والنهائية.2

 سير المحاضرات . إثناء. درجات للمشاركة واألسئلة والمناقشة للمواضيع الدراسية النظرية والعملية 3
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 بنية المقرر .86
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

ساعات 2 األول
اسببعيا 

 (ول الا

 نظري2

( 

Auxiliary verb 
 Naming the tenses 
Questions and 
negatives Short 
answers 

Unit one :it's a 
wonderful world! 
 Auxiliary verb 
 Naming the tenses 
Questions and 
negatives Short 
answers 

 )المحاضرة

 ، الورشة ،

 المختبر ،

 الجانب

 العملي(

 تاالختبارا

 هية ،فالش

 تاالختبارا

التحريرية 

، 

 تاالختبارا

 العملية

 ت،االمتحانا

 الفصلية ،

 تاالمتحانا

 النهائية ،

 التقييم

 اليومي(

 happy Present tenses  الثاين
Present simple Present 
continuous Simple or 
continuous Present 
passive 

Unit two :Get happy 
Present tenses Present 
simple Present 
continuous Simple or 
continuous Present 
passive 

 Telling tales Past  الثالث 
tenses Past simple and 
continuous Past simple 
and past perfect Past 
passive 

Unit three: Telling tales 
Past tenses Past simple 
and continuous Past 
simple and past perfect 
Past passive 

 Doing the right thing  الرايع 
Modal verb (1)-
oldigation and 
permission Have (got) 
to ,can,be allowed to 
should ,must 

Unit four :Doing the 
right thing Modal verb 
(1)-oldigation and 
permission Have (got) 
to ,can,be allowed to 
should ,must 

 on the move Future  اخلامس 
forms Going to and will 
Present continuous 

Unit Five :on the move 
Future forms Going to 
and will Present 
continuous  

 I just love it Questions  السادس
with like Verb patterns 

Unit six : I just love it 
Questions with like 

Verb patterns 
 the world of work :  السايع

Present perfect Present 
perfect verses past 

Unit seven: the world 
of work Present perfect 
Present perfect verses 

 . درجات للواجبات البيتية .4

 البحوث العلمية في سياق مفردات المادة العلمية وإجراء. درجات عن كتابة التقارير 5
 اأخلرى املتعلقة يقايلية التبظيف والتطبر الشخصياملهارات العامة والتأهيلية املنقبلة (املهارات -د 
 التحليل– 2د
 التفسري– 2د 
 التقبمي - 1د 
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simple Present perfect 
passive 

past simple Present 
perfect passive 

 just imagine I :  الثامن
Conditionals First 
conditional Second 
conditional Time 

clauses 

Unit eight: just imagine 
I Conditionals First 
conditional Second 
conditional Time 
clauses 

 getting on together  التاسع
Modal verbs (2)-
probability Must ,could 
,might ,can't Must have 
,could have, might 

have, can't have 

Unit nine: getting on 
together Modal verbs 
(2)-probability Must 
,could ,might ,can't 
Must have ,could have, 
might have, can't have 

 obsessions Present  العاشر
perfect continuous 
Questions and answer 
Present perfect simple 

verses 

Unit ten obsessions 
Present perfect 
continuous Questions 
and answer Present 
perfect simple verses 

احلادي 
 عشر

 tell me about it! 
Indirect questions  

Unit eleven: tell me 
about it! Indirect 

questions  
الثاين 
 عشر

 dreams and reality 
Second conditional 

might 

Unit twelve: tell me 
about it! Question 

الثالث 
 عشر

 life's great events! 
Reported speech 

Reported speech ) 

Unit thirteen: life's 
great events! Reported 
speech Reported 

speech ) 
الرايع 
 عشر

 life's great events! 
Reported questions 
Reported 
requests/commands 

Unit fourteen: life's 
great events! Reported 
questions Reported 

requests/commands 
اخلامس 

 عشر
 revision Unit fifteen : revision 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

122 

 

 

 البنية التحتية  .11

  New Headway Pre intermediate ـ الكتب املقررة املطلبية 2

  New Headway Pre intermediate ـ املراجع الرئيسية )املصادر(  2

اجملالت )  اـ الكتب واملراجع اليت يبصى هبا                
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

New Headway Pre intermediate 

 مبقع اليبتيبب التعليمي ب ـ املراجع االلكرتونية، مباقع االنرتنيت ....
 الكتب والبحبث اجملانية ومنهامباقع 

 

 
 

 خطة تطبير املقرر الدراسي  .11

 

 استخدام معدات اختبار الصبت احلديثة  
 

 

 

 

 

 

 

 


