


      

 ٚطف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 ٤ٛتز ثُضؼ٤ِْ ثُضو٢٘ / ؽجٓؼز ثُلٌثس ثال٠ّٝ ثُضو٤٘ز  ثُضؼ٤ٔ٤ِزثُٔؤّْز  .1

 ثُٔؼٜو ثُضو٢٘ ًٌدالء / ثًٌَُٔ  ؼ٢ِٔثُوْْ ثُ .2

ثٝ ثّْ ثُذٌٗجٓؼ ثألًجه٢ٔ٣  .3

 ث٢ُٜ٘ٔ 
 ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز 

 هدِّٞ صو٢٘ ثّْ ثُٖٜجهر ثُٜ٘جة٤ز  .4

  :ثُ٘ظجّ ثُوًث٢ّ  .5
 ١ّٞ٘ 

 ٤ٗزُِْ٘ز ثُغج ١ّٞ٘ /ُِْ٘ز ثال٠ُٝ ١ّٞ٘

 ال٣ٞؽو ثُٔؼضٔو   دٌٗجٓؼ ثالػضٔجه .6

 ال٣ٞؽو ثُٔؤعٌثس ثُنجًؽ٤ز ثألمٌٟ  .7

 1/12/2019 صج٣ًل إػوثه ثُٞٙق  .8

 أٛوثف ثُذٌٗجٓؼ ثألًجه٢ٔ٣ .9

 ثُؼَٔ ػ٠ِ ٓنضِق ٌٓجةٖ هطغ ثُٔؼجهٕ )ثُنٌثٟز , ثُضل٣ٌَ, ثُضؾ٤ِل, ثُو٠ٖ, ثُضغو٤خ(. -1

 ز دجٗٞثع ثُٔؼجهٕ ٝثّضنوثٓجصٜج.ثُؼَٔ ػ٠ِ ٓنضِق ثػٔجٍ ثُْذجًز ٝثُِقجّ ُٝٚ هًث٣ -2

ثُووًر ػ٠ِ صنط٠٤ ثُؼ٤ِٔجس ثالٗضجؽ٤ٚ ٝثػوثه ثُْٔجً ثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ ُٜيٙ ثُؼ٤ِٔجس دجهثء ًٝلجءر ػج٤ُٚ  -3

 ُضقو٤ن ثُ٘ٞػ٤ٚ ٝصو٤َِ ثٌُِق ٝص٤ْٔٚ دطجهجس ثُضٖـ٤َ ُٔنضِق ثُٔ٘ضؾجس .
 ثالٗضجؽ٤ز. ثُووًر ػ٠ِ ص٘ل٤ي ثػٔجٍ ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز ٝٝذ٠ ثُؾٞهر ك٢ ثُٔٚجٗغ -4

 ثُووًر ػ٠ِ صنط٠٤ ٝص٘ل٤ي ثػٔجٍ ث٤ُٚجٗز ثُطجًةز ٝثُو٣ًٝز ٌُِٔجةٖ ٝثالالس. -5

 
 
 
 

 ثُٔطِٞدز ٌٟٝثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْ ذٌٗجٓؼٓنٌؽجس ثُ  .10



  
 1اٌظفؾخ 

 
  

  ثالٛوثف ثُٔؼٌك٤ز  - أ
     ثٕ ٣ٌٕٞ ِٓٔج دجمض٤جً ثُٔؼجهٕ ثُٔ٘جّذز ُِٔ٘ضؾجس ٝثٗٞثع ثُٔؼجُؾجس ثُقٌث٣ًز.   -1أ

 ٕ ٣ٌٕٞ ِٓٔج دجٌُّْ ثُٚ٘جػ٢ ُٔنضِق ثُض٤ًٌذجس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز .ث-2أ

 ثٕ ٣ٌٕٞ ِٓٔج دؼ٤ِٔجس ص٤٘ٚغ ثُٔؼجهٕ ثُٔنضِلز ُٔنضِق ثُٔ٘ضؾجس. -3أ
 ثٕ ٣ضؼٌف ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ٌٟم ثالمضذجً ث٤ٌُٔج٢ٌ٤ٗ ٝثُٔؼو٢ٗ.-4أ
 ثٕ ٣ضؼٌف ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثٗٞثع ثؽَٜر ثُو٤جُ ٝثؽَٜر ؽٞهر ثُْطٞؿ. -5أ
 ػ٠ِ ص٘ظ٤ْ ثُْٔجً ثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ ُِؼ٤ِٔجس ثالٗضجؽ٤ز. ثٕ ٣ٌٕٞ هجهًث -6أ

 ذٌٗجٓؼ ُنجٙز دجُث ٤زثُٜٔجًثصثألٛوثف  –ح 

 ٜٓجًر ثّضنوثّ ؽ٤ٔغ ٌٓجةٖ ثُضٖـ٤َ ث٤ٌُٔج٢ٌ٤ٗ - 1ح 

 ٜٓجًر ثّضنوثّ ؽ٤ٔغ ثؽَٜر ثُو٤جُ ٝثؽَٜر ثُلق٘ - 2ح 

  ثُٔؾ٣ٌٜز. ٜٓجًر ثٗؾجٍ ثػٔجٍ ثُِقجّ ٝثُْذجًز ثُٔنضِلز ٝثؽٌثء ثُلقٞٙجس – 3ح 

 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ      

 ثُٔقجٌٝر , ثُضو٣ًخ ث٢ُٜ٘ٔ -
 ثُٔنضذٌ , ٌٖٓٝع -
     ث٣َُجًثس ث٤ُٔوث٤ٗز -
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

 ثالٓضقجٗجس ث٤ٓٞ٤ُز ٝ ثُل٤ِٚز ٝثُٜ٘جة٤ز -

 ثُضوج٣ًٌ ثُٔنضذ٣ٌز -

 ثُٖٔج٣ًغ ثُؼ٤ِٔز -
 ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ٝثُو٤ٔ٤ز . -ػ

 .ٝٝغ دٌٗجٓؼ ٓضٌجَٓ الٗضجؽِٟٚٝخ ثُضل٤ٌٌ ك٢ ص٤ْٔٚ ٓ٘ضؼ ػٌٛ   -1ػ    
   .ثُضٖؾ٤غ ػ٠ِ صط٣ٌٞ ثُلٌٌ ك٢ ثُقلع ٝثُضن٤ٖٔ ٝ صقل٤َٙ ٗقٞ ثُضل٤ٌٌ ثُ٘جهو -2ػ    

 صط٣ٌٞ ٜٓجًثس ثُذقظ ك٢ ثالٗض٤ٌٗش ُض٤ّٞغ ثالكن ثُٔؼٌك٢. -3ػ   

 ثُطِذز ثُٔٞٛٞد٤ٖ.ثّضنوثّ ثُؼٚق ثُي٢٘ٛ ك٢ ثمٌثػ ثالكٌجً ثالدوثػ٤ز ُذؼٜ  -4ػ   
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ     

 اٌزؼ١ٍُ اٌزشبهوٟ -
 اٌزؼ١ٍُ اٌّزّووي ؽٛي اٌطبٌت -
 اٍزقلاَ اٌجٛهث٠ٕٛذ -
 ػوع االفالَ اٌؼ١ٍّخ -
 اٍزقلاَ اٌَجٛهح اٌي٠ز١خ -
 رم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ  -

 اٍزقلاَ اٍب١ٌت وَو اٌغّٛك ِٓ فالي ِغّٛػخ ِٓ اٌزّبه٠ٓ اٌفىو٠خ ٚاالٌؼبة -
 ثةن ثُضو٤٤ْ ٌٟ   

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ -1
 االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ -2
 االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ -3
 رم١١ُ َِزّو -4

 اٌزمبه٠و -5
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 .ثُٖن٢ٚ(ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ٤ق ٝثُضطًٞ  )ثُٜٔجًثسثُٔ٘وُٞز ثُضأ٤ِ٤ٛز ٝ ثُٜٔجًثس ثُؼجٓز-ه 

 ٜٓجًر ثُؼَٔ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثؽَٜر ثٌُٔجةٖ .-1ه

 ه ْٓجً صٌُ٘ٞٞؽ٢ ُِؼ٤ِٔجس ثالٗضجؽ٤ز .ٜٓجًر ثُضنط٠٤ ٝثػوث -2ه

 ٜٓجًر صنط٠٤ ٝص٘ل٤ي ثػٔجٍ ث٤ُٚجٗز ثُطجًةز ٝثُو٣ًٝز ٌُِٔجةٖ ٝثالالس. -3ه

 ٜٓجًر ثػوثه ٓقجٌٝر صو٣ًذ٤ز ٝثُوجءٛج ػ٠ِ ثُٔضوًد٤ٖ. -4ه   

 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ          

 اٌزؼ١ٍُ اٌزشبهوٟ -
 اٌزؼ١ٍُ اٌّزّووي ؽٛي اٌطبٌت -
 ٛهث٠ٕٛذاٍزقلاَ اٌج -
 ػوع االفالَ اٌؼ١ٍّخ -
 اٍزقلاَ اٌَجٛهح اٌي٠ز١خ -

 رم١َُ اٌطٍجخ اٌٝ ِغب١ِغ -
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ          

 االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ -1
 االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ -2
 االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ -3
 رم١١ُ َِزّو -4

 اٌزمبه٠و -5
 

 د٤٘ز ثُذٌٗجٓؼ  .11

 ثُْجػجس ثُٔؼضٔور           جمثّْ ثُٔوًٌ أٝ ثُْٔ ًَٓ ثُٔوًٌ أٝ ثُْٔجم ثٌُٔفِز ثُوًث٤ّز 

 ػ٢ِٔ     ٗظ١ٌ      

ٝ
ٌٚ

ال
 ا
ٕخ

َ
اٌ

 

METE139 ؽمٛق االَٔبْ ٚاٌل٠ّمواؽ١خ 

Human Rights & Democracy 
2  

METE1310 1 اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

English Language 2 
1  

METE126 1اٌؾبٍٛة  ِجبكئ 

Computer Application 1 
1 2 

METE125 اٌو٠بػ١بد 

Mathematics 
2  

METE127 ٍٟاٌوٍُ إٌٙل 

Engineering Drawing 
 3 

METE113  ًِ1اٌّؼب 

Workshops 1 
 8 

METE124 ا١ٌّىب١ٔه 

Mechanics 
2 3 
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METE111  1ػ١ٍّبد رظ١ٕغ 

Manufacturing Processes 1 
2 2 

METE112 فٛاص ِٛاك 

Material Properties 
2  

METE128 رم١ٕخ وٙوثبء 

Electrical Technique 
1 2 

١خ
بٔ

ٌض
 ا
ٕخ

َ
اٌ

 

METE211  ٓرم١ٕخ اعياء اٌّىبئ 

Machine Parts  
3  

METE212  2ػ١ٍّبد رظ١ٕغ 

Manufacturing Processes 2 
2 2 

METE213  ْاٌّؼبك 

Metallurgy 
2 2 

METE214  ًِ2اٌّؼب 

Workshops 2 
 8 

METE215  اٌّشوٚع 

Project 
 2 

METE216 ٕبػٟاٌوٍُ اٌظ 

Industrial Drawing 
 3 

METE227 االكاهح ٚاٌَالِخ ا١ٌّٕٙخ 

Management & Occupational 
Safety 

2  

METE228  2رطج١مبد اٌؾبٍٛة 

Computer Application 2 
1 2 

METE239 2 اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  

English Language 2 
1  

 
 
 

 ثُضنط٠٤ ُِضطًٞ ثُٖن٢ٚ .12

 . مطلوبة من خالل بناء الثقة بالنفس وفقا لحاجة سوؽ العمل من مهاراتترسيخ تطوير الذات للطالب 

 ثُٔؼٜو(ثألٗظٔز ثُٔضؼِوز دجالُضقجم دج٤ٌُِز أٝ  )ٝٝغٓؼ٤جً ثُوذٍٞ  .13

 موضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلميحسب خطة القبول المركزي وفق انظمة 
 

 أْٛ ٓٚجهً ثُٔؼِٞٓجس ػٖ ثُذٌٗجٓؼ .14

 .لمنهجيةالكتب ا -1

 .المعدة من قبل التدريسيين الحقائب التعليمية -2

 ت.مواقع االنترن المصادر الحديثة من -3
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 ِقطؾ ِٙبهاد إٌّٙظ

 ٠وعٝ ٚػغ اشبهح فٟ اٌّوثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّقوعبد اٌزؼٍُ اٌفوك٠خ ِٓ اٌجؤبِظ اٌقبػؼخ ٌٍزم١١ُ
 ظوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجؤبِِق 

إٌَخ / 

اٌَّزٛ

ٜ 

 أٍبٍٟ اٍُ اٌّموه اٌّموه هِي

أَ 

 افز١بهٞ

األ٘لاف 

 خ ١اٌّؼوف
األ٘لاف 

 ١خاٌّٙبهار

 جؤبِظ اٌقبطخ ثبٌ

األ٘لاف 

اٌٛعلا١ٔخ 

 ٚاٌم١ّ١خ 

اٌّٙبهاد اٌؼبِخ 

 )إٌّمٌٛخٚاٌزؤ١ٍ١٘خ 

اٌّٙبهاد األفوٜ 

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ 

اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه 

 (اٌشقظٟ

أ

1 
أ

2 
أ

3 
أ

4 
ة

1 
ة

2 
ة

3 
ة

4 
ط

1 
ط

2 
ط

3 
ط

4 
ك

1 
ك

2 
ك

3 
 4ك

ٝ
ٌٚ

ال
 ا
ٕخ

َ
اٌ

 

METE139  ْؽمٛق االَٔب

 ٚاٌل٠ّمواؽ١خ

Human Rights & 
Democracy 

               اٍبٍٟ

  

METE1310 1 اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

English Language 2 
                 اٍبٍٟ

METE126 1اٌؾبٍٛة  ِجبكئ 

Computer 
Application 1 

               اٍبٍٟ
  

METE125 اٌو٠بػ١بد 

Mathematics 
                 اٍبٍٟ

METE127 ٍٟاٌوٍُ إٌٙل 

Engineering Drawing 
                 اٍبٍٟ

METE113  ًِ1اٌّؼب 

Workshops 1 
               اٍبٍٟ

  

METE124 ا١ٌّىب١ٔه 

Mechanics 
               اٍبٍٟ

  

METE111  1ػ١ٍّبد رظ١ٕغ 

Manufacturing 
Processes 1 

               اٍبٍٟ

  

METE112 فٛاص ِٛاك 

Material Properties 
               اٍبٍٟ

  

METE128 رم١ٕخ وٙوثبء 

Electrical Technique 
               افز١بهٞ

  

بٔ
ٌض
 ا
ٕخ

َ
اٌ

١خ
 

METE211  ٓرم١ٕخ اعياء اٌّىبئ 

Machine Parts  ٍٟاٍب               
  

METE212  2ػ١ٍّبد رظ١ٕغ 

Manufacturing 
Processes 2 

               اٍبٍٟ

  

METE213  ْاٌّؼبك 

Metallurgy ٍٟاٍب               
  

METE214  ًِ2اٌّؼب 

Workshops 2 
               اٍبٍٟ

  

METE215  اٌّشوٚع 

Project 
               اٍبٍٟ

  

METE216 ٟاٌوٍُ اٌظٕبػ 

Industrial Drawing 
               اٍبٍٟ

  

METE227 االكاهح ٚاٌَالِخ ا١ٌّٕٙخ 

Management & 
Occupational Safety 

               اٍبٍٟ

  

METE228  2رطج١مبد اٌؾبٍٛة 

Computer 
Application 2 

               اٍبٍٟ

  

METE239 2 اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  

English Language 2 
                 اٍبٍٟ
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 ِموهاد إٌَخ االٌٚٝ -1

 
 ٗٔٞىػ ٝٙق ثُٔوًٌ

 

 ٚطف اٌّموه

 

 

 

 ثُضو٢٘ ًٌدالءثُٔؼٜو  ثُٔؤّْز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .1

 ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز / ثًٌَُٔ ؼ٢ِٔ ثُوْْ ثُ .2

 أ٣ٌُج٤ٝجس ثُٔوًٌثّْ / ًَٓ  .3

 ٓذجٌٕ إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .4

 ك٢ِٚ ثُلَٚ / ثُْ٘ز .5

 ّجػز 33ًَ كَٚ  )ث٢ٌُِ(ػوه ثُْجػجس ثُوًث٤ّز  .6

  1/12/2319 صج٣ًل إػوثه ٛيث ثُٞٙق  .7

قَ أُْٔجةَ ث٣ٌُج٤ٝز ك٢ ٓؾجٍ أُٔقوهثس  ثُٜٔجًر ثُالٍٓز ُ أُطجُخ  ثًْجح:       أٛوثف ثُٔوًٌ .8

ٝثألًغٌ ٓٚجهكز ك٢  أُالٍٓز ُِضؼجَٓ ٓغ ثُْٔجةَ ث٣ٌُج٤ٝز ٝأُٜ٘و٤ّز رًوو٤ِْقٚ دأُٝأُضلجَٝ ٝأُضٌجَٓ  ٝص

دجّضنوثّ ثُضو٤٘جس ثُقو٣غز ٝثُضؼجَٓ ٓغ ثُذٌثٓؼ  ُِوًثّجس أألػ٠ِ  ُِطجُخٝكضـ أُذجح   .ثُؼ٤ِٔز صٚف٤ج

ء أُؾذٌ ٌٓٝٗز أُؼوَ ثُل٢٘ ٝأُٜ٘و٢ّ ػٖ ٣ٌٟن ٌٓثؽؼز صطذ٤و٤ز ٕجِٓز ُٔذجه٤١ز ثُض٢ صوػْ ّثُٜ٘و

ٝأُٜ٘وّز ٝأُٔغِغجس ٝأُٜ٘وّز ثُضق٤ِ٤ِز ٖٝٓ مالٍ صو٣ًخ أُطجُخ ػ٠ِ فَ أًذٌ ٤ًٔز ٌٓٔ٘ز ٖٓ أُضٔج٣ًٖ 

د٤ٜ٘ٔز ٝثًْجدٚ  أ٣ٌُج٤ٝز ُِٔقوهثس, ٝأُضلجَٝ, , ٝثُضٌجَٓ  دأّضنوثّ ٓذجه١ء أ٣ٌُج٤ٝجس أٗلز أُيًٌ

              .ثُٜٔجًر ثُٔطِٞدز ُيُي

المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص 

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

 ؛البرنامج.
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 ُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ٌْٟٝثةن ث ٔوًٌجس ثُٓنٌؽ .13

  ٛوثف ثُٔؼٌك٤ز ثأل -أ
صؼ٣ٌق أُطجُخ ٓذجه١ء أُٔقوهثس أ٣ٌُج٤ٝز , ٝأُضلجَٝ , ,ثُضٌجَٓ ُقَ أُْٔجةَ أ٣ٌُج٤ٝز  -1أ

 ٝصطذ٤وجصٜج أُل٣َ٤جة٤ز ٝأُٜ٘و٤ّز .

  ٔوًٌ.ثُنجٙز دجُ ٤زثُٜٔجًثصثألٛوثف   -ح 

ِٚ ُ      - 1ح  : هـجهًثً ػـ٠ِ ُٔقوهثسٔٞٝٞع  أ٤ٌّـٕٞ ثُـطجُخ دؼـو هًثّضـ

 صؼ٣ٌق ثُٔقوه ٝٝٙق أٗٞثػٚ ٣ٌٟٝوز إ٣ؾجه ه٤ٔز ًَ ٗٞع. .1

 .ثّضنوثّ مٞثٗ ثُٔقوهثس ك٢ صذ٠٤ْ فَ ثُٔقوه ثُي١ د٤ٖ ٣و٣ٚ .2

 .ثُنط٤ز دط٣ٌوز ثُٔقوهثس إل٣ؾجه ه٤ْ ٓؾج٤َٛ صِي ثُٔؼجهالس فَ ثُٔؼجهالس .3

 

ِٚ ُـ  - 2ح  : هـجهًثً ػـ٠ِ ٤وجس ثُل٣َ٤جة٤ز ُِٖٔضوزثُضطذٝأُضلجَٝ  ٔجهر٤ٌّـٕٞ ثُـطجُخ دؼـو هًثّضـ

 صؼ٣ٌق ثُضلجَٝ ٣ًج٤ٝج ٝٛ٘و٤ّج ٝك٣َ٤جة٤ج. .1

 . ٝؿ٤ٌٛج إ٣ؾجه ٗجصؼ ثالٕضوجم أل١ ٗٞع ٖٓ ثُوٝثٍ ثُؾذ٣ٌز ٝثُوٝثٍ ثأل٤ّز ٝثُِٞؿجًص٤ٔز .2

ٝ 

 .(ُِوٝثٍ ٤ًٝل٤ز ث٣ؾجهٛجثُٜ٘ج٣جس ثُؼظ٠ٔ ٝثُٚـٌٟٓؼٌكز ٓلّٜٞ ثُ٘وجٟ ثُقٌؽز ) .3

ؼظ٠ٔ ٝثُٚـٌٟ ك٢ ثُضطذ٤وجس ثُل٣َ٤جة٤ز ٝث٣ؾجه ثُٔطِٞح ك٢ ْٓجةَ صِي ّضنوثّ ثُٜ٘ج٣جس ثُ .4

 .ثُضطذ٤وجس

 

 

ِٚ       - 3ح  : هـجهًثً ػـ٠ِ ُِضٌجَٓ ٌٟٝه٤ٌّٚـٕٞ ثُـطجُخ دؼـو هًثّضـ

 ٣ًج٤ٝج ٝٛ٘و٤ّج ٝك٣َ٤جة٤ج. أُـ٤ٌ ٓقوٝه ٝأُٔقوٝه صؼ٣ٌق ثُضٌجَٓ د٘ٞػ٤ٚ .1

  .ٝؿ٤ٌٛج ٣ز ٝثُوٝثٍ ثأل٤ّز ٝثُِٞؿجًص٤ٔزإ٣ؾجه ٗجصؼ ثُضٌجَٓ أل١ ٗٞع ٖٓ ثُوٝثٍ ثُؾذٌ .2

 فَ دؼٜ ْٓجةَ ثُضٌجَٓ ثُض٢ ال ٣ٌٖٔ فِٜج دجّضنوثّ هٞث٤ٖٗ ثُضٌجَٓ ثُؼجٓز. .3

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٤ًل٤ز فَ صِي ثُْٔجةَ دجّضنوثّ ٟن ثُضٌجَٓ دجُضؾَةز أٝ ثُضؼ٣ٜٞ أٝ ثًٌُْٞ ثُؾَة٤ز  .4

 ٝٓؼٌكز ثُط٣ٌوز ثُٔغ٠ِ ُقَ أ١ ْٓأُز.

 
 ْ ٝثُضؼِْ ٌٟثةن ثُضؼ٤ِ     

 ثُط٣ٌوز ثُٔذجٌٕر ٖٓ مالٍ ثُٔقجٌٝثس .

 .)  Tutorials (ثُط٣ٌوز ثُيثص٤ز ٖٓ مالٍ فَ ثُضٔج٣ًٖ أُؼ٤ِٔز  

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

  (Quizzes )ثالٓضقجٕ ث٢ٓٞ٤ُ ٖٓ مالٍ فَ ثُضٔج٣ًٖ ٝأألٓضقجٗجس أُلؾجة٤ز  -1
 ثالٓضقجٕ ثُل٢ِٚ -2
 ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ٝثُو٤ٔ٤ز  -ػ

 ضٔجه ٓذجهٟ ث٤ُج٤ٝجصٞػالهضٚ دجُؼِّٞ ثالمٌٟ أُل٣َ٤جة٤ز ٜٓ٘ج ٝأُٜ٘و٤ّز ًٝيُي ٓغ أُؼِّٞ أُؼجٓز.ثػ -1ػ

 

 صقو٣و ٓلٌهثس ٓضجفز ُِطجُخ صْجػوٙ ك٢ ثًضْجح ثُٜٔجًر ٝثُووًر ػ٠ِ ثمض٤جً ٓج ٣قون ُٚ ثُـٌٛ            -2ػ
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 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ     

 

 ٝصطذ٤وجصٜج أُؼ٤ِٔز. ٌثسثإلِّٞح ثُٔذجٌٕ ٖٓ مالٍ ثُٔقجٝ

 

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ    

 

 ٖٓ مالٍ أألٓضقجٗجس أ٤ٓٞ٤ُز ٝأُل٤ِٚز.

 

 
 ثُٔ٘وُٞز ) ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ٤ق ٝثُضطًٞ ثُٖن٢ٚ (.ثُضأ٤ِ٤ٛز ثُؼجٓز ٝ ثُٜٔجًثس -ه 

 صق٤ْٖ ٜٓجًثصْٜ ثُل٣ٌٌز.  -1ه

  ٖٓ ٌٓفِز ثُضؼ٤ِْ ث٠ُ ثُضؼِْ.ًكغ ٓوًًجصْٜ ثُض٣ًٞٚز ٝٗوَ ثُطجُخ   -2ه
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 ث١ٕخ اٌّموه ٌٍفظً االٚي11 .

اٌَب األٍجٛع

 ػبد

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع

 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

أٌّؾلكاد  2 االٚي 

 ٚفٛاطٙب.

 

رؼو٠ف اٌّؾلك  :  اٌّؾلكاد

ٚٚطف أٔٛاػٗ ٚؽو٠مخ إ٠غبك 

 ل١ّخ وً ٔٛع.

ص اٌّؾلكاد فٟ اٍزقلاَ فٛا

رج١َؾ ٚؽً اٌّؾلك اٌنٞ ث١ٓ 

 ٠ل٠ٗ.

 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

ؽو٠مخ وو٠ّو ٌؾً  2 اٌضبٟٔ

اٌّؼبكالد اٌقط١خ 

 ثبٌّؾلكاد

ؽً اٌّؼبكالد اٌقط١خ  :اٌّؾلكاد

بك ل١ُ ثطو٠مخ اٌّؾلكاد إل٠غ

ِغب١ً٘ رٍه اٌّؼبكالد ) اٍزؼّبي 

 ؽو٠مخ وو٠ّو(

 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

 اٌزفبػً أٌزفبػً 2 اٌضبٌش 

رؼو٠ف اٌزفبػً ه٠بػ١ب  -

 ٕٚ٘ل١ٍب ٚف١ي٠بئ١ب.

 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

زّو ِٓ لجً  اٌَّ

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

إ٠غبك ٔبرظ االشزمبق ألٞ ٔٛع ِٓ   عجو أٌّشزمبد  2 اٌواثغ

اٌلٚاي اٌغجو٠خ ٚاٌلٚاي األ١ٍخ 

 . ٚغ١و٘ب ٚاٌٍٛغبهر١ّخ

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 خ  اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌ

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

إ٠غبك ٔبرظ االشزمبق ألٞ ٔٛع ِٓ   أٌّزؼلكح. أٌلٚاي 2 اٌقبٌِ

اٌلٚاي اٌغجو٠خ ٚاٌلٚاي األ١ٍخ 

 . ٚغ١و٘ب ٚاٌٍٛغبهر١ّخ

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

رفبػً أٌلٚاي  2 ٌَبكً ا

 أٌّضٍض١خ 

أٌلٚاي رؼو٠ف ِشزمخ  -اٌزفبػً: 

 أٌّضٍض١خ ٚأٌٍٛغبهر١ّخ ٚأأل١ٍخ 

 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

أٌلٚاي أٌٍٛغبهر١ّخ  2 اٌَبثغ 

 ٚأأل١ٍخ 

أٌلٚاي ِشزمخ رؼو٠ف  -اٌزفبػً: 

 أٌٍٛغبهر١ّخ ٚأأل١ٍخ 

 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

أٌلٚاي أٌؼ١ّٕخ,  2 اٌضبِٓ

 لبػلح أٌٍٍََخ.

أٌلٚاي رؼو٠ف  -اٌزفبػً: 

ه٠بػ١ب ٕٚ٘ل١ٍب  أٌؼ١ّٕخ,

 ٚف١ي٠بئ١ب.

 

ِزبثؼزُٙ رٛع١ٗ أٌطٍجخ ٚ

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ  يهٍُ أٌلٚا هٍُ أٌلٚاي 2 اٌزبٍغ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ  : هٍُ أٌلاٌخ أٌّضٍض١خ هٍُ أٌلٚاي ٍض١خ هٍُ أٌلاٌخ أٌّض 2 اٌؼبشو

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

إٌٔٙب٠بد أٌؼؼّٝ  2 اٌؾبكٞ ػشو

 ٜٚأٌظغو

 :هٍُ أٌلٚاي

 إٌٔٙب٠بد أٌؼؼّٝ ٚأٌظغوٜ-

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

ً  اٌَّزّو ِٓ لج

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 

 

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ
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رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ  أٌزله٠ت ػٍٝ أٌزطج١مبد  رطج١مبد أٌزفبػً  2 اٌضبٟٔ ػشو

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

زفبػً رطج١مبد أٌ 2 اٌضبٌش ػشو

أٌف١ي٠ب٠ٚخ 

)أٌَوػخ 

ٚأٌزؼغ١ً( 

ٚأٌزطج١مبد 

 إٌٔٙل١ٍخ.

أٌزله٠ت ػٍٝ أٌزطج١مبد 

أٌف١ي٠ب٠ٚخ  ٌٍّشزمخ )أٌَوػخ 

 ٚأٌزؼغ١ً( ٚأٌزطج١مبد إٌٔٙل١ٍخ. 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

 اٌزىبًِ  2 اٌواثغ ػشو

 لٛا١ٕٔٗ 

 

 اٌزىبًِ

رؼو٠ف اٌزىبًِ ثٕٛػ١ٗ ه٠بػ١ب  -

 ٕٚ٘ل١ٍب ٚف١ي٠بئ١ب.

 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

 خ اٌزىبًِػالل 2 اٌقبٌِ ػشو

أٌزىبًِ ٚثبٌزفبػً, 

أٌّؾلٚك ٚغ١و 

 أٌّؾلٚك.

 

إ٠غبك ٔبرظ اٌزىبًِ ألٞ ٔٛع ِٓ  -

اٌلٚاي اٌغجو٠خ ٚاٌلٚاي األ١ٍخ 

 .ٚغ١و٘ب ٚاٌٍٛغبهر١ّخ

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّموه ٌٍفظً اٌضبٟٔ

اٌَب األٍجٛع

 ػبد

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 عاٌّٛػٛ

 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

 رطج١مبد أٌزىبًِ   ٌزىبًِا 2 االٚي

 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

جخ ِٚزبثؼزُٙ رٛع١ٗ أٌطٍ رطج١مبد اٌزىبًِ أٌؼّٕٟ , أٌؼّٕٟ  اٌزىبًِ 2 اٌضبٟٔ

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

إٌٔٙل١ٍخ د أٌزىبِال 2 اٌضبٌش

)أٌَّبؽبد 

 ٚأٌؾغَٛ( 

 

رطج١مبد أٌزىبًِ إٌٔٙل١ٍخ 

 )أٌَّبؽبد ٚأٌؾغَٛ( .

 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 ا١ِٛ١ٌخ  اٌّؾبػوح 

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

  داٌزىبِال 2 اٌواثغ

 أٌف١ي٠ب٠ٚخ 

 

  .أٌف١ي٠ب٠ٚخ  داٌزىبِال رطج١مبد

 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

أٌطوق أٌؼبِخ  2 اٌقبٌِ

 , أٌزؼ٠ٛغٌٍزىبًِ

 .أٌزغيئخ  ٚ

 رىبِالد   رؼو٠ف ؽوق

أٌزغيئخ, ٚأٌزله٠ت  ٚ أٌزؼ٠ٛغ

ػٍٝ ٘نٖ أٌطوق ثؾً أِضٍخ 

 َِٚبئً ِٕبٍجخ. 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

 ٌىَٛها  رىبِالد 2 أٌَبكً

 .أٌغيئ١خ 

 ٌىَٛها  رىبِالد رؼو٠ف 

أٌغيئ١خ ٚأٌزله٠ت ػٍٝ ٘نٖ 

أٌطوق ثؾً أِضٍخ َِٚبئً 

 ِٕبٍجخ. 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

 ٌىَٛها  رىبِالد 2 أٌَبثغ

 أأل١ٍخ.

أأل١ٍخ,  ٌىَٛها  رىبِالد رؼو٠ف 

طوق ثؾً ٚأٌزله٠ت ػٍٝ ٘نٖ أٌ

 أِضٍخ َِٚبئً ِٕبٍجخ. 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

أٌّؼبكالد  2 أٌضبِٓ

  .أٌزفبػ١ٍخ

  رؼو٠ف أٌّؼبكالد أٌزفبػ١ٍخ

رطج١مبد  رؼو٠ف  أٌزله٠ت ػٍٝ

 .أٌّؼبكالد أٌزفبػ١ٍخ

ِٚزبثؼزُٙ رٛع١ٗ أٌطٍجخ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ
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 ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز  .11

 مقرر منهجي ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1

  خليل ابراىيم عباس + ألحقيبة ألتعليمية لمدرس ألمادة ألكتاب ألمنهجي )ثُٔٚجهً(  غ ثٌُة٤ْ٤ز ـ ثٌُٔثؽ2

 ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                

 ( ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,.... ) 
Calculus by Thomas, 
Engineering Mathematics', 
Engineering Mathematics' Advanced. 

 ثُٔٞثهغ ثالٌُض٤ٌٗٝز ثُٔضنٚٚز 

 
 
 
 مطز صط٣ٌٞ ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  .12

% ك٢ ًَ ػجّ 13ثٝجكز ٝصقو٣ظ ٓلٌهثس ٝٓٞث٤ٝغ ٖٝٔ ثُضطًٞ ثُقجَٙ ك٢ ثُٔوًٌ ٝدْ٘ذز ال صضؾجٍٝ   

 هًث٢ّ .

أٌّؼبكالد  2 أٌزبٍغ

 أٌزفبػ١ٍخ

إٌّٔفظٍخ, 

ٚرطج١مبرٙب 

 أٌّقزٍفخ

 أٌّؼبكالد أٌزفبػ١ٍخ:

رؼو٠ف أٌّؼبكالد أٌزفبػ١ٍخ 

 ,إٌّٔفظٍخ ٚرطج١مبرٙب أٌّقزٍفخ

 رطج١مبد  رؼو٠ف أٌزله٠ت ػٍٝ

 .أٌّؼبكالد أٌزفبػ١ٍخ إٌّٔفظٍخ 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 

أٌّؼبكالد  2 أٌؼبشو

 أٌزفبػ١ٍخ

أٌّزغبَٔخ, 

ٚرطج١مبرٙب 

 أٌّقزٍفخ

رؼو٠ف أٌّؼبكالد أٌزفبػ١ٍخ 

 أٌّزغبَٔخ ٚرطج١مبرٙب أٌّقزٍفخ

رطج١مبد  رؼو٠ف  أٌزله٠ت ػٍٝ

 .الد أٌزفبػ١ٍخ أٌّزغبَٔخ أٌّؼبك

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 

أٌّؼبكالد  2 اٌؾبكٞ ػشو

 أٌقط١خ, أٌزفبػ١ٍخ

ٚرطج١مبرٙب  

 أٌّقزٍفخ

 رؼو٠ف أٌّؼبكالد أٌزفبػ١ٍخ

 أٌقط١خ ٚرطج١مبرٙب أٌّقزٍفخ

رطج١مبد  رؼو٠ف  أٌزله٠ت ػٍٝ

 فبػ١ٍخ أٌقط١خأٌّؼبكالد أٌز

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 

: أٌؼوة أٌّزغٙبد 2 اٌضبٟٔ ػشو

 أألرغبٟ٘ ٚأٌىّٟ.

رؼو٠ف أٌّزغٙبد, أٌؼوة 

 .أألرغبٟ٘ ٚأٌىّٟ 

 :  رطج١مبد أٌّزغٙبد

رطج١مبد أٌّزغٙبد فٟ أٌؼوة 

 .أألرغبٟ٘ ٚأٌىّٟ

ؼزُٙ رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبث

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

 : أٌّزغٙبد 2 اٌضبٌش ػشو

 َبة أٌيٚا٠ب ث١ٓؽ

 أٌّزغٙبد.

 : أٌّزغٙبد

 رؼو٠ف أٌيٚا٠ب ث١ٓ أٌّزغٙبد.

 :  رطج١مبد أٌّزغٙبد

ؽَبة أٌيٚا٠ب ث١ٓ فٟ رطج١مبد 

 . أٌّزغٙبد

ؼزُٙ رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبث

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ

 أألؽظبء ا . ِجبكئٗ ٚ أألؽظبء 2 اٌواثغ ػشو

 .رؼو٠ف ِجبكٞء أألؽظبء

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ١خؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ

 :  أألؽظبء 2 اٌقبٌِ ػشو

 ٔؼو٠خ أألؽزّبالد.

 أألؽظبء ا

 رؼو٠ف ٔؼو٠خ أألؽزّبالد. 

رٛع١ٗ أٌطٍجخ ِٚزبثؼزُٙ 

اٌَّزّو ِٓ لجً  

اٌّلهً   اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ  

 ؽً اٌزّبه٠ٓ ٚأألِزؾبٔبد أٌفغبئ١خ
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 ّٔٛمط ٚطف اٌّموه

 

 ٚطف اٌّموه

 

 

 ثُضو٢٘ ًٌدالءثُٔؼٜو  ثُٔؤّْز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .9

 ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز    / ثًٌَُٔ ؼ٢ِٔ ثُوْْ ثُ .13

 ٜ٘و٢ّ دجُقجّٞحثٌُّْ ثُ ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .11

 ٓذجٌٕ إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .12

 ك٢ِٚ ثُلَٚ / ثُْ٘ز .13

 ًَ كَٚ 45 )ث٢ٌُِ(ػوه ثُْجػجس ثُوًث٤ّز  .14

 2319/ 1/12 صج٣ًل إػوثه ٛيث ثُٞٙق  .15

هٌأٙ ثٌُّٞٓجس ثُل٤٘ز ٝٓؼٌكز ثٌٍُٓٞ ُض٘ل٤ي ٝ ثًضْجح ثُٜٔجًر ثُالٍٓز:     أٛوثف ثُٔوًٌ .16

و٤ج٤ّز ًّْٝ ثألؽَثء ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ثُٔؾٔؼز ثُذ٤ْطز ٝثُٔؼوور ُثٝثُٔٚطِقجس ثُٜ٘و٤ّز ٝثُٔٞثٙلجس 

ٝثألًغٌ ٓٚجهكز ك٢ ثُق٤جر ثُؼ٤ِٔز ُِطجُخ دجّضنوثّ ثُضو٤٘جس ثُقو٣غز ٝثُضؼجَٓ ٓغ ثُذٌثٓؼ ثُٜ٘و٤ّز ٝثُض٢ 

 صوػْ ثٌُّْ د٤ٜ٘ٔز ٝثًضْجدٚ ثُٜٔجًر ثُٔطِٞدز ُيُي               

تعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ال

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

 ؛البرنامج.

 ضؼِْ ٝثُضو٤٤ٌْٟٝثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُ ٔوًٌجس ثُٓنٌؽ .13

  ٛوثف ثُٔؼٌك٤ز ثأل -أ
 صؼ٣ٌق ثُوث٤ًّٖ دٔذجها ٝهٞثػو ثٌُّْ ثُٜ٘و٢ّ ٝثّضنوثّ دٌٗجٓؼ ثٌُّْ ثُٜ٘و٢ّ "ثالصًٞجه" 
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  ٔوًٌ.ثُنجٙز دجُ ٤زثُٜٔجًثصثألٛوثف   -ح 

 ثؽجهر ثُطجُخ ثّضنوثّ ثُقجّٞح ٝثّضنوثّ ثُطٌم ثألكَٞ ٝثألٌّع ٝثألهم ك٢ ثٌُّْ ثُٜ٘و٢ّ - 1ح

صو٣ًخ ثُوث٤ًّٖ ػ٠ِ ص٘ل٤ي ثٌُّّٞ ثُٜ٘و٤ّز ثُٔنضِلز ٝكن هٞثػو ثٌُّْ ثُٜ٘و٢ّ ثألّج٤ّز   - 2ح

 دجّضنوثّ أهٝثس دٌٗجٓؼ ثألٝصًٞجه

 
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ      

 ثُط٣ٌوز ثُٔذجٌٕر ٖٓ مالٍ ثُٔقجٌٝثس 

 ثُط٣ٌوز ثُيثص٤ز ٖٓ مالٍ ًّْ ثُضٔج٣ًٖ ػ٠ِ ثُقجّٞح دجّضنوثّ ٗجكير ثالصًٞجه

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

 ثالٓضقجٕ ث٢ٓٞ٤ُ ٖٓ مالٍ ًّْ ثُض٣ٌٖٔ -3
 ثالٓضقجٕ ثُل٢ِٚ -4
 ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ٝثُو٤ٔ٤ز  -ػ

 ثػضٔجه ٓذجهٟ ثٌُّْ ٝػالهضٚ دجُؼِّٞ ثالمٌٟ -1ػ

 صقو٣و ٓلٌهثس ٓضجفز ُِطجُخ صْجػوٙ ك٢ ثًضْجح ثُٜٔجًر ٝثُووًر ػ٠ِ ثمض٤جً ٓج ٣قون ُٚ ثُـٌٛ            -2ػ

  
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ     

 

 ثإلِّٞح ثُٔذجٌٕ ٖٓ مالٍ ثُٔقجٌٝثس

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ    

 

 ثالٓضقجٕ ث٢ٓٞ٤ُ ٖٓ مالٍ ًّْ ثُض٣ٌٖٔ -1

 ثالٓضقجٕ ثُل٢ِٚ -2

 
 ثُٔ٘وُٞز ) ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ٤ق ٝثُضطًٞ ثُٖن٢ٚ (.ثُضأ٤ِ٤ٛز ثُؼجٓز ٝ ثُٜٔجًثس -ه 

 ٜٓجًثصْٜ ثُل٣ٌٌز صق٤ْٖ  -1ه

 ًكغ ٓوًًجصْٜ ثُض٣ًٞٚز ٝٗوَ ثُطجُخ ٖٓ ٌٓفِز ثُضؼ٤ِْ ث٠ُ ثُضؼِْ-2ه
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 كَٚ ثٍٝ د٤٘ز ثُٔوًٌ .14

ٓنٌؽجس ثُضؼِْ  ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُٔطِٞدز
٣ٌٟوز  ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ ثّْ ثُٞفور / أٝ ثُٔٞٝٞع

 ثُضو٤٤ْ

1 3 

اٌزؼوف ػٍٝ ثؤبِظ 

االٚرٛوبك ٌٍوٍُ 

ثبٍزقلاَ اٌؾبٍٛة 

اٌقطٛؽ  ٚاٌزؼوف ػٍٝ 

 ,إٌٙل١ٍخ

 اٌَّبلؾ,اٌّمبؽغ

اٌوٍُ ِواعؼخ ػبِخ ٌّٛاػ١غ 

,اٌقطٛؽ إٌٙل١ٍخ ٌٕٙلٍٟا

,اٌَّبلؾ,اٌّمبؽغ,ٚػغ االثؼبك 

 ثبٍزقلاَ ثؤبِظ االٚرٛوبك.

ٌَّزّو ااٌزٛعٗ 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

2 3 

 اٌؾبٍٛةاٍزقلاَ 

ٌٍزؼوف ػٍٝ هٍُ أٛاع 

اٌقطٛؽ ٚاٌؼ١ٍّبد 

 إٌٙل١ٍخ.

هٍُ اٌؼ١ٍّبد إٌٙل١ٍخ ؽوق 

,ِغ  اٌّقزٍفخ ٚأٛاع اٌقطٛؽ

 هٍُ ٌٛؽخ.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

3 3 

اٌزؼوف ػٍٝ هٍُ 

اٌقطٛؽ ثبٍزقلاَ اِٚو 

  اٌوٍُ فٟ االٚرٛوبك

هٍُ ٌٛؽخ ثبٍزقلاَ ثؤبِظ 

اٚرٛوبك رٛػؼ أٛاع اٌقطٛؽ 

 ٚاٌؼ١ٍّبد إٌٙل١ٍخ

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

4 3 

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

االٚاِو اٌَّبػلح فٟ 

ثبٍزقلاَ  اٚرٛوبك

 اٌؾبٍٛة

هٍُ ٌٛؽخ ٚاٍزقلاَ اٚاِو 

 .ٌزؼل٠ً فٟ اٚرٛوبكاٌوٍُ ٚا

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

5 3 

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

ل١بٍبد ٚؽغُ االٚهاق 

 ٚرقط١ؾ اٌٍٛؽخ

 ثبٍزقلاَ اٌؾبٍٛة

هٍُ ٌٛؽخ ٚٚػغ االؽبه ٌٙب 

ٚوبفخ اٌّؼٍِٛبد ثبٍزقلاَ 

 . اٚرٛوبك

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٍجخ ِٓ لجً  ٌٍط

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

6 3 

اٌزؼوف ػٍٝ اٚاِو اٌوٍُ 

ٌٍلائوح ٚاٌمًٛ ٚهٍُ 

 ٌٛؽخ ثبٌؾبٍٛة

ٌشىً ٕ٘لٍٟ ٌٛؽخ رطج١م١خ -1

 ١ِىب١ٔىٟ ٠ؾزٛٞ كٚائو

هٍُ ٌٛؽخ ٌشىً ٠ؾزٛٞ -2

 الٛاً.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 ح ا١ِٛ١ٌخاٌّؾبػو

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

7 3 

اٌزؼوف ػٍٝ اٚاِو اٌوٍُ 

ٌٍَّزط١ً ٚاٌّوثغ ٚهٍُ 

 ٌٛؽخ ثبٌؾبٍٛة

 هٍُ ٌٛؽخ رطج١م١خ 

 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

8 3 

اٌزؼوف اٌزؼوف ػٍٝ 

اٚاِو اٌزؼل٠ً االٚفَذ 

ٌزؾو٠ه فٟ ٚاٌّوآح ٚا

 اٌجؤبِظ اٚرٛوبك

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو  هٍُ ٌٛؽخ رطج١م١خ 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

9 3 

اٌزؼوف ػٍٝ ؽو٠مخ 

اٌوٍُ اال٠يِٚزوٞ  

 ثبٍزقلاَ اٌؾبٍٛة

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو   هٍُ ٌٛؽخ رطج١م١خ

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 وح ا١ِٛ١ٌخاٌّؾبػ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

10 3 

هٍُ اشىبي ث١َطخ 

 ا٠يِٚزو٠خ

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو  هٍُ ٌٛؽخ رطج١م١خ

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

11 3 

هٍُ اشىبي ا٠يِٚزو٠خ 

 ِؼملِخ.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو   هٍُ ٌٛؽخ رطج١م١خ

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

بم اصٕبء االٍز

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ
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12 3 

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ ٚػغ 

االثؼبك ػٍٝ اٌوٍِٛبد 

 اٌّقزٍفخ 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو   هٍُ ٌٛؽخ رطج١م١خ

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

13 3 

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ هٍُ 

اٌَّبلؾ اٌّقزٍفخ 

 ٍزقلاَ اٌؾبٍٛةثب

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو  هٍُ ٌٛؽخ رطج١م١خ

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

14 3 

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ هٍُ 

اٌّمبؽغ ٚهٍُ اٌَّبلؾ 

 اٌّمطٛػخ ثبٌؾبٍٛة

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو   هٍُ ٌٛؽخ رطج١م١خ

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 ١ِٛ١ٌخاٌّؾبػوح ا

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

15 3 

شوػ ٌٛؽخ ِزىبٍِخ 

رؾزٛٞ ِٕظٛه َِٚبلؾ 

ِٚمطغ اِبِٟ ٚٚػغ 

 االثؼبك

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو  هٍُ ٌٛؽخ رطج١م١خ

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

 كَٚ عج٢ٗ د٤٘ز ثُٔوًٌ .13

ِْ ٓنٌؽجس ثُضؼ ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُٔطِٞدز
٣ٌٟوز  ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ ثّْ ثُٞفور / أٝ ثُٔٞٝٞع

 ثُضو٤٤ْ

1 3 

هٍُ اٌَّبلؾ اٌوئ١َ١خ 

اٌضالصخ ثبٌيا٠ٚز١ٓ 

اٌيٚع١ز١ٓ ِٚالؽظخ 

 اٌفوق ث١ّٕٙب.

هٍُ اٌَّبلؾ اٌوئ١َ١خ اٌضالصخ 

ثبٌيا٠ٚز١ٓ اٌيٚع١ز١ٓ ِٚالؽظخ 

 اٌفوق ث١ّٕٙب.

ٌَّزّو ااٌزٛعٗ 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

 االٍزبم اصٕبء

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

2 3 

هٍُ اٌَّبلؾ اٌوئ١َ١خ 

اٌضالصخ ثبٌيا٠ٚز١ٓ 

اٌيٚع١ز١ٓ ِٚالؽظخ 

 اٌفوق ث١ّٕٙب.

هٍُ اٌَّبلؾ اٌوئ١َ١خ اٌضالصخ 

ثبٌيا٠ٚز١ٓ اٌيٚع١ز١ٓ ِٚالؽظخ 

 اٌفوق ث١ّٕٙب.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

الي هٍُ ِٓ ف

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

3 3 

اٍزٕزبط اٌَّمؾ اٌضبٌش 

 ِٓ اٌَّمط١ٓ.

اٍزٕزبط اٌَّمؾ اٌضبٌش ِٓ 

 اٌَّمط١ٓ.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

4 3 

اٍزٕزبط اٌَّمؾ اٌضبٌش 

 ِٓ اٌَّمط١ٓ.

اٍزٕزبط اٌَّمؾ اٌضبٌش ِٓ 

 اٌَّمط١ٓ.

زٛعٗ  اٌَّزّو اٌ

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

5 3 

اٍزٕزبط إٌّظٛه ِٓ 

 َِمط١ٓ اٚ صالصخ.

اٍزٕزبط إٌّظٛه ِٓ َِمط١ٓ 

 اٚ صالصخ.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

6 3 

ط إٌّظٛه ِٓ اٍزٕزب

 َِمط١ٓ اٚ صالصخ.

اٍزٕزبط إٌّظٛه ِٓ َِمط١ٓ 

 اٚ صالصخ.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ
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 ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز  .13

 ٜٓ٘ؾ٢ ٓوًٌ ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1

 ّضجً ؽذجً ٓضؼخٓوًُ ثُٔجهر  ٓقجٌٝثس+ثُٜ٘و٢ًّضجح ثٌُّْ  )ثُٔٚجهً(  ـ ثٌُٔثؽغ ثٌُة٤ْ٤ز 2

 ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                

 ( ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,.... ) 
ًضجح ثٌُّْ ثُٜ٘و٢ّ ٝثُؼ٤ِٔجس ثُٜ٘و٤ّز ُِٔؤُق ثالّضجى ػذو 

 ثٌٍُّٞ ثُنلجف

7 3 

ٔظو٠خ اٌمطغ, اشىبي 

ٚفطٛؽ اٌمطغ ؽَت 

ٔٛع اٌّبكح, هٍُ َِبلؾ 

 ِمطٛػخ.

ٔظو٠خ اٌمطغ, اشىبي ٚفطٛؽ 

ٔٛع اٌّبكح, هٍُ اٌمطغ ؽَت 

 َِبلؾ ِمطٛػخ.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

8 3 

ٔظو٠خ اٌمطغ, اشىبي 

ٚفطٛؽ اٌمطغ ؽَت 

ٔٛع اٌّبكح, هٍُ َِبلؾ 

 ِمطٛػخ.

ٔظو٠خ اٌمطغ, اشىبي ٚفطٛؽ 

اٌمطغ ؽَت ٔٛع اٌّبكح, هٍُ 

 َِبلؾ ِمطٛػخ.

اٌَّزّو   اٌزٛعٗ

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

9 3 

هٍُ َِبلؾ ِمطٛػخ ِٓ 

 َِمؾ ٚاؽل ِؾلك.

هٍُ َِبلؾ ِمطٛػخ ِٓ َِمؾ 

 ٚاؽل ِؾلك.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

10 3 

ِمطٛػخ ِٓ  هٍُ َِبلؾ

 َِمؾ ٚاؽل ِؾلك.
رسم مساقط مقطوعة من مسقط 

 واحد محدد.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

11 3 

رسم مساقط مقطوعة من 
 مسقط واحد محدد.

رسم مساقط مقطوعة من مسقط 
 واحد محدد.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

 ٌٍطٍجخ ِٓ لجً 

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

12 3 

رسم مسقط مقطوع 
 جزئيا.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو  رسم مسقط مقطوع جزئيا.

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

13 3 

رسم مسقط مقطوع 
 جزئيا.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو  رسم مسقط مقطوع جزئيا.

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

14 3 

رسم نصف مقطوع,رسم 
 المقاطع المتعرجة.

رسم نصف مقطوع,رسم 
 المقاطع المتعرجة.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

15 3 

رسم نصف مقطوع,رسم 
 المقاطع المتعرجة.

رسم نصف مقطوع,رسم 
 المقاطع المتعرجة.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ
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ح ـ ثٌُٔثؽغ ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ 

 ثالٗض٤ٌٗش 
,دؼٜ ثٌُٖٝفجس ٝثُلو٣ٞثس ثُٔٞثهغ ثالٌُض٤ٌٗٝز ثُٔضنٚٚز

 ثُضؼ٤ٔ٤ِز ك٢ ث٤ُٞص٤ٞح

 

 مطز صط٣ٌٞ ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  .13

% ك٢ ًَ ػجّ 23ثٝجكز ٝصقو٣ظ ٓلٌهثس ٝٓٞث٤ٝغ ٖٝٔ ثُضطًٞ ثُقجَٙ ك٢ ثُٔوًٌ ٝدْ٘ذز ال صضؾجٍٝ     

 هًث٢ّ .
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 اٌَّزٜٛ االٚي -اٌفوع االٔزبط 

 ػلك اٌٛؽلاد اٌَبػبد االٍجٛػ١خ اٌَّزٜٛ هِي اٌّموه اٍُ اٌّموه

 1ِؼبًِ ١ِىب١ٔه 
TI113 1 

 

 ِظ ع ْ
4 

- 6 6 

 

 

 االٍجٛع
 اٌّفوكاد اٌؼ١ٍّخ

 ّفوكادرفبط١ً اٌ

 االٚي

 نجارة النماذج  -

المبادئ األساسٌة فً نجارة النماذج ، تعرٌف أنواع الخشب واستعماالته ،  -1

 أنواع النماذج ونجارتها واستخداماتها فً السباكة .

تصحٌح النموذج ، الشروط الواجب توافرها فً تصحٌح النموذج ، معامل  -2

ٌطة ذات حد فاصل واحد االنكماش ، تمرٌن على الرسم التنفٌذي لنماذج بس

 وبدون صندوق . 

المعدات المستخدمة والعدد الٌدوٌة والمعدات المٌكانٌكٌة المستخدمة ،ماكنة  -3

الثخانة، منشار الصٌنٌة ،منشار الشرٌط ،ماكنة الرابوة ، ماكنة الصنفرة ، 

 المحولة . 

 تدرٌب عملً لشنكرة ألجزاء حسب الرسم التشغٌلً على العالمات .

 كمال التدرٌب ، تشطٌب أجزاء النموذج وطرق تجمٌعه ، أبعاده النهائٌة . أ اٌضبٟٔ

 النماذج المركبة : شرح الحدود الفاصلة المتعددة ، الفراغات الداخلٌة .  اٌضبٌش

 اٌواثغ

 سباكة المعادن   -2

سباكة المعادن وأهمٌتها ، الغرض من استعمال المسبوكات فً الصناعة ، محتوٌات 

ة احتٌاطات األمن الصناعً بالسبك ، تشكٌل قالب رملً لنموذج قطعة وحدة السباك

واحدة أمام الطالب ، رمال القوالب والقلوب أنواعها ومصادرها وخواص مواد 

 اإلضافة وعملٌات الخلط وضبط المقادٌر ، استعمال خالط الرمل ، معالجة الرمال . 

 واحدة لتشكٌل قالب رملً. تشكٌل القوالب الرملٌة بالطرق الٌدوٌة لنموذج قطعة 

 اٌقبٌِ
قالب رملً لنموذج من قطعة واحدة مع تحدٌد المصبات والمصاعد ، صهر 

 المعادن وصبه فً قالب ، استخراج وتنظٌف المسبوكات . 

 اٌَبكً
تشكٌل قالب رملً مثل السابق مع صهر المعدن وصبه فً قالب وإخراج 

 المسبوك وتنظٌفه.

 اٌَبثغ

ٌة بطرٌقة إنتاجٌة ، تدرٌب على استخدام لوحات السباكة التً سباكة قوالب رمل

تحوي أكثر من قطعة فً القالب الواحد وبها قلوب ، طرق تنظٌف المسبوكات 

بالفرش ، المبارد ، أحجار التجلٌخ ، كرات الصلب ، الهواء المضغوط ، 
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المكائن الدوارة ، مراجعة وفحص المسبوكات ، تحدٌد العٌوب الظاهرة 

 باتها ، مراجعة أبعاد المسبوكات ، والتأكد من مطابقتها لألبعاد المطلوبة .ومسب

 اٌضبِٓ
رجة ومركب لها قلب تكون هذه التمارٌن ضمن دسباكة قوالب رملٌة لنماذج مت

 التمارٌن التً سٌقوم بها الطالب باستكمال تشغٌلها فً المعامل األخرى .

 اٌزبٍغ
اتها ، استخداماتها ، الفرن الدوار ، القالب، أفران صهر المعادن ، أنواعها ، صف

 الثابت.

 اٌؼبشو

 البرادة والصيانة - 

 التطور الصناعً ودور البراد منه . -1
القدمة ذات الورنٌة انواعها طرق القٌاس بها كٌفٌة عمل ورنٌة تقرأ مقٌاس  -2

 االرتفاعات ذات األعماق ، الفراجٌل .
 عملٌة الشنكرة  -3

تخدمة ، مواد اإلظهار شوكة الصدم ، الفرجال سطوح األساس العدد المس 
العدل ، فرجال الشنكرة ، الذنبة والتذنٌب ، الزاوٌة القائمة ، زهرات 
الشنكرة ، الشنكار العادي والحساس ، مقٌاس االرتفاعات ، المنقلة الجامعة 

 وقٌاس الزواٌا ، تمرٌن عملً ٌجمع عملٌات الشنكرة .

 المبارد وعملٌة البرد  -4
 لمبارد ومواصفاتها، المتاكن وأنواعها وطرق ربط المشغوالت عملها .أنواع ا

 اٌؾبكٞ ػشو

استعماالت المبارد ، طرٌقة تنظٌف المبارد عملٌة البرد ، تمرٌن على 

 الشنكرة والبرادة  البسٌطة .  

 القطع بالمنشار

المنشار الٌدوي ، سالح المنشار ، تثبٌت سالح المنشار ، الشروط الواجب 

 ا فً النشر ، تمرٌن على عملٌة القطع بالمنشار .توفره

 اٌضبٟٔ ػشو

 عملٌة التأجٌن -1

أنواع االجنات ، سن االجنه وصٌانتها ، أنواع رؤوس المطارق الٌدوٌة ، 

 طرٌقة تثبٌت رأس المطرقة ،تمرٌن على عملٌة التأجٌن.

 عملٌة الثقب والبرغلة -2

راٌمٌرات ، كٌفٌة أجراء عملٌة أنواع المثاقٌب ، أنواع البراٌم ، أنواع ال

الثقب والبرغلة ، تمرٌن على عملٌات الثقب والبرغلة الٌدوٌة والمٌكانٌكٌة 

 بعد أجراء عملٌات الشنكرة 

 القالوظ -3

ظ ،جداول األسنان الداخلٌة والخارجٌة تدرٌب على أجراء وأنواع القالو

 ظ مختلفة . وعملٌات قالو
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 أعمال البرادة السابق ذكرها .تدرٌبات متنوعة على  اٌضبٌش ػشو

 اٌواثغ ػشو
أهمٌة الصٌانة للمكائن والمعدات ، توضٌح عملٌات الصٌانة الدورٌة والشاملة ، 

 كٌفٌة أعداد تقارٌر الصٌانة . 

 اٌقبٌِ ػشو

أنواع الحشً وموانع التسرب واستخداماتها وطرق تثبٌتها ونزعها ومراجعة -1

 عملها 

 ها والكشف علٌها وإصالحها .أنواع المحابس وطرق عمل-2

 االٍجٛع
 اٌّفوكاد اٌؼ١ٍّخ

 رفبط١ً اٌّفوكاد

 االٚي

 اللحام -

السالمة المهنٌة واحتٌاطات األمن : لحام الغاز ، المعدات المستخدمة وكٌفٌة تركٌبها 
ا ، أسالك اللحام وضبطها العدد األخرى المساعدة والغازات المستخدمة ومواصفاته

وأنواعها وقٌاساتها ، المواد المساعدة األخرى ، تجهٌزات اللحام ، أنواع اللهب 
وطرٌقة إشعال وضبط اللهب المطلوب ، المشغوالت شطف وتنظٌف الحواف 

 المطلوب لحامها .

 ٌضبٟٔا

 تدرٌبات عملٌة : 

قطع طولً  لحام سطوح متقابلة ، سطوح متعامدة ، سطوح مائلة ، لحام دائرة ،
 وعرضً

 اٌضبٌش

رغ١ٙياد اٌٍؾبَ ، رله٠ت ػٍّٟ ػٍٝ اٍزقلاَ اٌمًٛ اٌىٙوثبئٟ فٟ ٌؾبَ األٍطؼ 

 اٌّقزٍفخ ، اٌّؼلاد اٌَّزقلِخ ، األلطبة ٚؽو٠مخ روو١جٙب ، رله٠ت ػٍّٟ .

 

 اٌواثغ

ٚػ١ٍّبد اٌمطغ ثبٌغبى ، اٌّؼلاد اٌَّزقلِخ  CO¬¬2اٌٍؾبَ ثبٍزقلاَ غبى 

 عت رٛافو٘ب   ٚاالؽز١بؽبد اٌٛا

 CO¬¬2ػًّ رّبه٠ٓ ػٍٝ اٌٍؾبَ ِشغٛالد ثبٍزقلاَ غبى  

 . (Tig,mig)تدرٌب على عملٌات اللحام بالقوس الكهربائً المحمً بالغاز  اٌقبٌِ

 تدرٌبات تجمٌعٌة باستخدام مختلف عملٌات القطع واللحام المختلفة . اٌَبكً

 ٌَبثغا

 السمكرة والحدادة -

لثنً ، ماكنة الدرفلة ،ماكنة الحزوز والعدد الٌدوٌة ،استعمال معدات قطع  البلٌت ا
و تقوٌس البلٌت ٌدوٌاً ، الدسرة اعتٌادٌة ، القائمة وطرٌقة الرسم  ، االنفرادات 

 البسٌطة ، حساب انفراد المشغالت المقطوعة والناقصة .

 اٌضبِٓ

ز١ٓ رله٠ت ػٍٝ ؽَبة أفواك اٌّشغٛالد اٌّزمبؽؼخ ، ػًّ رّو٠ٓ الٍطٛأ

 ِزمبؽؼز١ٓ .

 

 أٔفواكاد ِقوٚؽ ٚ ِقوٚؽ ٔبلض . اٌزبٍغ

 اٌؼبشو

 الخراطة -

المخرطة ومواصفتها واستخداماتها وملحقاتها وطرق تركٌبها ، تشغٌل المخرطة ، 
 أنواع أقالم المخرطة باستخدام كل منها

 عملٌات الخراطة : اٌؾبكٞ ػشو
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مدرج بسٌط ، استخدام أدوات خراطة مستوٌة ، عدلة ، عمل السنتر ، عمل تمرٌن 
 القٌاس.

 اٌضبٟٔ ػشو
خراطة المسلوب الخارجً بالطرق المختلفة مع شرح القوانٌن الخاصة بكل طرٌقة 

 ، عمل تمرٌن خاص بالمسلوب الخارجً .

 اٌضبٌش ػشو
 عمل األسنان المختلفة خارجٌاً ) المثلث ( عمل تمرٌن ٌشمل سن المثلث -

 ل تمرٌن .عمل السن مربع خارجً وعم-2

 اٌواثغ ػشو
 ٍوػبد اٌمطغ ٚافز١به٘ب ٚاٍزؼّبي اٌغلاٚي اٌقبطخ ثٙب .

 

 رٕف١ن اٌزله٠ت ػٍٝ اٌقواؽخ اٌالِووي٠خ ٚاٍزقلاَ اٌؼ١ٕخ اٌوثبػ١خ . اٌقبٌِ ػشو
 

 اٌّظبكه ٚاٌّواعغ:
 

 ال رٛعل ِظبكه فٟ إٌّٙبط اٌوئ١َٟ ٌٍمَُ
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 ّٔٛمط ٚطف اٌّموه

 

 ٚطف اٌّموه

 

 ثُٔؼٜو ثُضو٢٘ ًٌدالء ٤زثُٔؤّْز ثُضؼ٤ِٔ .1

   ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز / ثالٗضجػ  ثُوْْ ثُؼ٢ِٔ  / ثًٌَُٔ .2

  ٤ٌٓج٤ٗي ٛ٘و٢ّ ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .3

 ًٞٞ ٢ٓٞ٣ فْخ ؽوٍٝ ثُوًُٝ ثالّذٞػ٢ف إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .4

 ك٢ِٚ ثُلَٚ / ثُْ٘ز .5

 ٢ِ ( ًَ كَّٚجػز ػٔ 45ّجػز ٗظ١ٌ /  30ّجػز ) 75 ػوه ثُْجػجس ثُوًث٤ّز )ث٢ٌُِ( .6

 1/12/2319 صج٣ًل إػوثه ٛيث ثُٞٙق  .7

 أٛوثف ثُٔوًٌ: .8
 

لٌكون ملما بدراسة تأثٌر القوى على االجسام الثابتة والمتحركة ودراسة االجهادات  اعداد الطالب

 .واالنفعاالت نتٌجة االحمال

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.

 ٓنٌؽجس ثُٔوًٌ ٌٟٝثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْ .9

 ثألٛوثف ثُٔؼٌك٤ز   -أ

 .ثٗٞثع ثُوٟٞ ًٌٝٓذجصٜج ٌٟٝم صق٤ِِٜج ًث ػ٠ِ كْٜ ٤ٌٕٞ ثُطجُخ هجهّ  -1أ
 ثُؼَّٝ ٝثُٔقِٚز . ٌٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ك٤ّْٜ -2أ

 ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ كْٜ ثالصَثٕ ُألؽْجّ. -3أ

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثٗٞثع ثالفضٌجى ُألؽْجّ ٌٟٝم صقو٣و هٟٞ ثالفضٌجى د٤ٖ ٤ٌٕٞ ثُطجُخ هجهًث ّ -4أ

 .ثالؽْجّ 
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 صقو٣و ٌٓثًَ ثالعوجٍ ُألٌٕجٍ ثُٜ٘و٤ّز .ٌٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ٤ّ -5أ
ٓؼٌكز ثٗٞثع ثالؽٜجهثس ٝثالٗلؼجالس ثُٔضُٞور ٗض٤ؾز ثالفٔجٍ ػ٠ِ ثالؽْجّ  ػ٠ِ ٤ٌٕٞ ثُطجُخ هجهًثّ -6أ

. 
 ثألٛوثف ثُٜٔجًثص٤ز ثُنجٙز دجُٔوًٌ.   -ح 

 ٟ ُألؽْجّ .٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ ٣ضوًح ػ٠ِ صق٤َِ ثُوٞ -1ح

 ٣ضوًح صقو٣و ػَّ ثُوٟٞ ُألؽْجّ . ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ  - 2ح

 .ػ٠ِ فَ ؽ٤ٔغ ثُْٔجةَ ثُٔضؼِوز دجالفضٌجى  ح٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ ٣ضوً  - 3ح

 صقو٣و ٌٓثًَ ثالعوجٍ ُألٌٕجٍ ثُٜ٘و٤ّز .   ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ  -4ح
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ      

 ثّج٤ُخ ثُؼٌٛ )ثُٔقجٌٝر(. -1
 ثّج٤ُخ ثُٔ٘جهٖز . -2
 ثّج٤ُخ ثُضو٣ًِ ثُؼ٢ِٔ )ثُٔنضذٌ(. -3

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

 .}ثهٝثس ٓوج٤ُٚ )ػوه، ثٌٕؿ، ػٌف، هجًٕ، ػَِ(، فَ ثالّتِز{ثهٝثس ثمضذج٣ًز  -أٝال

 .}ثٓضقجٗجس ٓلجؽتز (، ٖٓجًًز ثُطجُخ ك٢ فَ دؼٜ ثالّتِز   {ثهٝثس ال ثمضذج٣ًز  -عج٤ٗج

 
 ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ٝثُو٤ٔ٤ز  -ػ

 .ٝٝغ دٌٗجٓؼ ٓضٌجَٓ إلٗضجؽِٟٚٝخ ثُضل٤ٌٌ ك٢ ص٤ْٔٚ ٓ٘ضؼ ػٌٛ   -1ػ    
   .ثُضٖؾ٤غ ػ٠ِ صط٣ٌٞ ثُلٌٌ ك٢ ثُقلع ٝثُضن٤ٖٔ ٝ صقل٤َٙ ٗقٞ ثُضل٤ٌٌ ثُ٘جهو -2ػ    

 صط٣ٌٞ ٜٓجًثس ثُذقظ ك٢ ثالٗض٤ٌٗش ُض٤ّٞغ ثالكن ثُٔؼٌك٢. -3ػ   

 وثّ ثُؼٚق ثُي٢٘ٛ ك٢ ثمٌثػ ثالكٌجً ثالدوثػ٤ز ُذؼٜ ثُطِذز ثُٔٞٛٞد٤ٖ.ثّضن -4ػ   

  
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ     

 ث٠ُ ؽجٗخ ٝٙق ثُقٍِٞ. ثُضق٤َِ ، صطذ٤ن ٝصٌص٤خ ثُٔؼٌكزهوًر ثُطجُخ ػ٠ِ  -

 

 ُقَ ثٌُٖٔالس ثُٔٞؽٞهر.ؼٌكز ثُووًر ػ٠ِ ثُضؼِْ ثُذ٠٤ْ ٝثُؼ٤ٔن ك٢ ثّضٌٖجف ثُٔ  -

 

 ثالمضذجً ٣َ٣و ٖٓ صقل٤َ ثُطجُخ ٗقٞ ثُوًثّز ٝثالّضَثهر ٤ُِٝ ٤ِّٝز ػوجح ُٚ.ثُض٤٤َٔ دجٕ  -

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ    

 .}ثهٝثس ٓوج٤ُٚ )ػوه، ثٌٕؿ، ػٌف، هجًٕ، ػَِ(، فَ ثالّتِز{ثهٝثس ثمضذج٣ًز  -أٝال

 ( -- ثّتِز ثُٔوجدِز ، ثّتِز ثالمض٤جً ٖٓ ٓضؼوه فْجد٤ز ، ثّتِز  )س ٓٞٝٞػ٤ز  ثمضذجًث -عج٤ٗج

 ثُٜٔجًثس ثُؼجٓز ٝثُضأ٤ِ٤ٛز ثُٔ٘وُٞز ) ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ٤ق ٝثُضطًٞ ثُٖن٢ٚ (. -ه 

 ٜٓجًثس ثالصٚجٍ ٝثُضٞثَٙ ٝصٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ك٣ٌن ثُؼَٔ. -1ه 

 ث٤َُٔ ُِضؼجٕٝ ٝثُؼَٔ ثُؾٔجػ٢. -2ه 

 ٝثُقٞثً. ٜٓجًس ُـ٣ٞز ك٢ كٖ ثالّضٔجع ٝكٖ ثاله٘جعثٓضالى  -3ه 

  ، هجد٤ِز ػ٠ِ ثُض٘ذؤ ٝثالّضوٌثء .هٞر ىثًٌر ثٓضالى ٙلجس ه٤جه٣ز،   -4ه 
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 الفصل االول 

 د٤٘ز ثُٔوًٌ .13

ثّْ ثُٞفور / أٝ  ٓنٌؽجس ثُضؼِْ ثُٔطِٞدز ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُٔٞٝٞع
 ٣ٌٟوز ثُضو٤٤ْ ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ

–صؼ٣ٌق ػِْ ث٤ٌُٔج٤ٗي  2 1

أٗظٔز –ػِْ ثٌُْٕٞ -ثهْجٓٚ

 ثُٞفوثس.–٤جُ ثُو

 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ1ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /
 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 

ث٤ٌُٔجس ثُو٤ج٤ّز ٝثُٔضؾٜجس  2 2

 ؽٔغ ٌٟٝؿ ثُٔضؾٜجس –
 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ1ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

–ٓ٘ظٞٓجس ثُوٟٞ –ثُوٞر  2 3

 صق٤َِ ثُوٟٞ-صٔغ٤َ ثُوٞر
 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ1ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ1ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ / ٓقِٚز ثُوٟٞ  2 4

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

ٓقِٚز ػور هٟٞ ْٓض٣ٞز  2 5

 ٓضاله٤ز 
 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ1ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ٌرثُٔقجٝ ٤ٓ1ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ / ثُؼَّٝ  2 6

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ1ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ / ٗوَ ثُؼَّٝ –ػَّ ثالٍهٝثػ  2 7

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

ٓقِٚز ػور هٟٞ ْٓض٣ٞز  2 8

 ٓضٞث٣ٍز
 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ1ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

ٓقِٚز ػور هٟٞ ْٓض٣ٞز  2 9

 ؿ٤ٌ ٓضاله٤ز.
 ثُٔقجٌٝر ٤ٗ1ي ٛ٘و٢ّ /٤ٌٓج

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 ػ٤ِٔز صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ1ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ / ٓنط٠ ثُؾْْ ثُقٌ. 2 10

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 ػ٤ِٔز صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ1ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ / ثالصَثٕ. 2 11

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز
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 الفصل الثاني 
ثّْ ثُٞفور / أٝ  ٓنٌؽجس ثُضؼِْ ثُٔطِٞدز ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُٔٞٝٞع
 ٣ٌٟوز ثُضو٤٤ْ ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ

 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ / .هجٕٗٞ ٤ٗٞصٖ ثُغج٢ٗ  2 1

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 
 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ/ ثُقًٌز ثُنط٤ز دضؼؾ٤َ عجدش 2 2

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 

ثُقًٌز ثَُث٣ٝز ,ثٌُْػز  2 3

 ثَُث٣ٝز .
 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 

ثُٖـَ ,ثُطجهز ,ثُووًر ,.  2 4

ثالفٔجٍ ,ثالؽٜجهثس 

,ثُِوٝٗز  ,ثالٗلؼجٍ ,ثٌُٔٝٗز

 ,ثُضٖٞٙ

 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ / ثالؽٜجهثس  2 5

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

هجٕٗٞ ٛٞى, ٓ٘ق٢٘ ثالؽٜجه  2 6

ثٗلؼجٍ ,ثٗٞثع ثالؽٜجهثس 

,ثالؽٜجهثس ثُؼٔٞه٣ز ػ٠ِ 

ْٓجفز ثُٔوطغ ,ٝػ٠ِ 

 فجس ٓنضِلزْٓج

 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ثُٔقجٌٝر  ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ / االجهادات العمودية  2 7

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ 

 ثّتِز ػجٓز 

 ٓ٘جهٖز

 صٔج٣ًٖ
 ثُٔقجٌٝر ٢ّ1 /٤ٌٓج٤ٗي ٛ٘و  ثالفضٌجى 2 12

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

ًٌَٓ –ًٌَٓ ثُغوَ  2 13

 ثُْٔجفجس.
 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ1ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ثُٔقجٌٝر ٤ٓ1ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ / ػَّ ثُوًٚٞ ثُيثص٢  2 14

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ثُٔقجٌٝر ٤ٗ1ي ٛ٘و٢ّ /٤ٌٓج ػَّ ثُْٔجفجس ثًٌُٔذز. 2 15

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز
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 ثُٔقجٌٝر  ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ / اجهاد القص 2 8

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ 

 ثّتِز ػجٓز 

 ٓ٘جهٖز 

 ثُٔقجٌٝر  ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ / داجهاد الش 2 9

 ػٌٛ ٗٔجىػ 

 صٔج٣ًٖ 

ثّتِز ػجٓز  

 ٓ٘جهٖز 

 ثُٔقجٌٝر  ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ / االجهادات الحرارية 2 10

 ػٌٛ ٗٔجىػ 

 صٔج٣ًٖ 

 ثّتِز ػجٓز 

 ٓ٘جهٖز 

العتبات وانواع االحمال المسلطة  2 11
 علية 

 ثُٔقجٌٝر  ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ 

 صٔج٣ًٖ

 ز ثّتِز ػجٓ

 ٓ٘جهٖز

اجهاد القص على العتب ألحمال  2 12
 محورية 

 ثُٔقجٌٝر  ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ 

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز 

 ٓ٘جهٖز

اجهاد القص على العتب ألحمال  2 13
 موزعة 

 ثُٔقجٌٝر  ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ 

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز 

 ٓ٘جهٖز

عزم االنحناء لعتب ألحمال  2 14
 ية محور 

 ثُٔقجٌٝر  ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ 

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز 

 ٓ٘جهٖز

عزم االنحناء لعتب ألحمال  2 15
 موزعة 

 ثُٔقجٌٝر  ٤ٓ2ٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ /

 ػٌٛ ٗٔجىػ 

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز 

 ٓ٘جهٖز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .خطة تطوير المقرر الدراسي11

 

 % في كل عام دراسي20 زفي المقرر وبنسبة ال تتجاو اضافة وتحديث مفردات ومواضيع ضمن التطور الحاصل 
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 االٍجٛع
 كاد اٌؼ١ٍّخاٌّفو

 رفبط١ً اٌّفوكاد

 االٚي
                    –ل١بً األؽٛاي ثبٍزقلاَ اكٚاد ل١بً األؽٛاي -أظّخ اٌم١بً

ل١بً اٌٛىْ.-ل١بً وزٍخ االعَبَ  

 رّض١ً اٌّزغٙبد ث١ب١ٔب.-ِم١بً اٌوٍُ ٌضبٟٔا

 رؾ١ًٍ اٌمٛح ث١ب١ٔب.-رّض١ً اٌمٛح ث١ب١ٔب اٌضبٌش

 اٌواثغ
ا٠غبك -ا٠غبك اٌّؾظٍخ ثطو٠مخ ِزٛاىٞ األػالع ث١ب١ٔب-ٓ ث١ب١ٔبا٠غبك ِؾظٍخ لٛر١

 اٌّؾظٍخ ثطو٠مخ ِضٍش اٌمٜٛ ث١ب١ٔب.

 ؽو٠مخ ِؼٍغ اٌمٜٛ.-ِؾظٍخ ػلح لٜٛ َِز٠ٛخ ِزالل١خ ث١ب١ٔب اٌقبٌِ

 اصجبد اْ اٌؼيَ ٠ؼزّل ػٍٝ اٌمٛح ٚمهاػٙب.-ػيَ اٌمٛح اٌَبكً

 

 

 

 

  ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1

 مٌكانٌك هندسً ستاتك )هبلر (-1 ـ ثٌُٔثؽغ ثٌُة٤ْ٤ز )ثُٔٚجهً(  2

 مٌكانٌك هندسً )مٌرٌام (-2

 مقاومة مواد )هبلر(-3

 مٌكانٌك هندسً )نٌلسون (-4

 
            ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج     

 ) ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,....  (
-٤ٓAbdul Kareem M. B. Alٌج٤ٗي ٛ٘و٢ّ ّضجصي /

Shammaa 

ك٠ٕب١ِىب - َِبئً ِؾٌٍٛخ فٟ اٌؾووخ اٌقط١خ/ٗجٕو ٓقٔو أفٔو 

 ٓقٔو
neering mechanics. Dynamics Engi  سلسلة ملخصات

 شوم

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ug818TH ح ـ ثٌُٔثؽغ ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ ثالٗض٤ٌٗش ....

EVE0 
-https://www.youtube.com/watch?v=XbCdh7h

Nx0 
https://www.youtube.com/watch?v=gZF2wdhj

IgY 
https://www.youtube.com/watch?v=XkQM3z3

QV0I 
 

https://www.researchgate.net/profile/Abdul_Kareem_M_B_Al-Shammaa?_sg=Rw3PzipZJN4Kh6kvdXDagpiB3WhSeoKIsGXUnVnOY2PsDQLQf0eU8kl2-ZodrAesRd4zVBw.ju_eZfSvYPfPljbaSlQIzZo03Bg_iQr3boVvNQWmpO2IUAAkBUotsx3vwXSJJvx55bKDVX_YiG6NPsmCO2xqeQ
https://www.researchgate.net/profile/Abdul_Kareem_M_B_Al-Shammaa?_sg=Rw3PzipZJN4Kh6kvdXDagpiB3WhSeoKIsGXUnVnOY2PsDQLQf0eU8kl2-ZodrAesRd4zVBw.ju_eZfSvYPfPljbaSlQIzZo03Bg_iQr3boVvNQWmpO2IUAAkBUotsx3vwXSJJvx55bKDVX_YiG6NPsmCO2xqeQ
https://www.researchgate.net/profile/Abdul_Kareem_M_B_Al-Shammaa?_sg=Rw3PzipZJN4Kh6kvdXDagpiB3WhSeoKIsGXUnVnOY2PsDQLQf0eU8kl2-ZodrAesRd4zVBw.ju_eZfSvYPfPljbaSlQIzZo03Bg_iQr3boVvNQWmpO2IUAAkBUotsx3vwXSJJvx55bKDVX_YiG6NPsmCO2xqeQ
https://www.kutub-pdf.net/book/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9.html
https://www.kutub-pdf.net/book/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9.html
https://www.kutub-pdf.net/book/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A9.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ug818THEVE0
https://www.youtube.com/watch?v=Ug818THEVE0
https://www.youtube.com/watch?v=XbCdh7h-Nx0
https://www.youtube.com/watch?v=XbCdh7h-Nx0
https://www.youtube.com/watch?v=gZF2wdhjIgY
https://www.youtube.com/watch?v=gZF2wdhjIgY
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 اصجبد لبػلح الِٟ.-ارياْ صالصخ لٜٛ ٌَبثغا

 ا٠غبك اٌمٛحاٌالىِخ ٌالرياْ ث١ب١ٔب.-افزجبه االرياْ ث١ب١ٔب ٌضبِٓا

 ِؾظٍخ ػلح لٜٛ َِز٠ٛخ غ١و ِزالل١خ ث١ب١ٔب. اٌزبٍغ

 ا٠غبك ِؼبًِ االؽزىبن ٌغَُ ػٍٝ ٍطؼ َِزٛٞ.-ِؼبًِ االؽزىبن اٌؼبشو

 اٌؾبكٞ ػشو
                              –اصجبد اْ ِؼبًِ االؽزىبن ٠َبٚٞ ظً ىا٠ٚخ االؽزىبن 

 ا٠غبك ِؼبًِ االؽزىبن ٌغَُ ثطو٠مخ اٌَطؼ اٌّبئً.

 ا٠غبك ِووي االشىبي إٌٙل١ٍخ األٍب١ٍخ ػ١ٍّب. اٌضبٟٔ ػشو

 ا٠غبك ِووي اٌَّبؽبد اٌّووجخ ػ١ٍّب. اٌضبٌش ػشو

 ا٠غبك ػيَ اٌمظٛه اٌنارٟ ٌٍَّبؽبد اٌج١َطخ. اٌواثغ ػشو

 ؽبد اٌّووجخ.ا٠غبك ػيَ اٌمظٛه اٌنارٟ ٌٍَّب اٌقبٌِ ػشو

 اٌفظً اٌضبٟٔ

 االٍجٛع
 اٌّفوكاد اٌؼ١ٍّخ

 رفبط١ً اٌّفوكاد

 االٚي
رطج١مبد ػٍٝ)اٌَّبفخ,االىاؽخ,االٔطالق,اٌَوػخ, اٌَوػخ اال١ٔخ,ِزٍٛؾ اٌَوػخ 

 ,اٌزؼغ١ً(.

 .رّض١ً ِؼبكالد اٌؾووخ ث١ب١ٔب -ِؼبكالد اٌؾووخ- -أٛاع اٌؾووخ ٌضبٟٔا

 اٌؾووخ اٌقط١خ ثزؼغ١ً ِٕزظُ.-اٌقط١خ إٌّزظّخرطج١مبد ػٍٝ اٌؾووخ  اٌضبٌش

 .ا٠غبك اٌزؼغ١ً االهػٟ ػ١ٍّب-اٌَمٛؽ اٌؾو ٌالعَبَ اٌواثغ

 اٌزؼغ١ً ٚاٌيِٓ.-اٌَوػخ ٚاٌيِٓ-ِقطؾ االىاؽخ ٚاٌيِٓ-ِقططبد اٌؾووخ اٌقبٌِ

 اٌَبكً
اٌؾووخػٍٝ َِبه ِٕؾٕٟ -اٌؾووخ ػٍٝ َِبه ِٕؾٕٟ ثبٔطالق صبثذ-رطج١مبد ػٍٝ 

 ِّبٍٟ ِٕزظُ.ثزؼغ١ً 

 ؽووخ اٌّمنٚفبد. ٌَبثغا

 اٌؾووخ اٌلٚها١ٔخ ثزؼغ١ً ىاٚٞ ِٕزظُ. -اٌؾووخ اٌلٚها١ٔخ إٌّزظّخ-رطج١مبد ػٍٝ  اٌضبِٓ

 لٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ فٟ اٌؾووخ. اٌزبٍغ

 رطج١مبد لبْٔٛ ١ٔٛرٓ اٌضبٟٔ ػٍٝ اٌؾووخ اٌقط١خ ٚػٍٝ اٌَّبه إٌّؾٕٟ. اٌؼبشو

 .لبْٔٛ اٌغنة اٌؼبَ اٌؾبكٞ ػشو

 اٌطبلخ اٌؾوو١خ.-ؽبلخ اٌٛػغ -اٌشغً ٚاٌطبلخ اٌضبٟٔ ػشو

 اٌملهح ٚاٌىفبءح. اٌضبٌش ػشو

 اٌيفُ اٌياٚٞ.-اٌيفُ اٌقطٟ-اٌلفغ ٚاٌيفُ اٌواثغ ػشو

 ؽفع اٌيفُ اٌياٚٞ.-ؽفع اٌيفُ اٌقطٟ اٌقبٌِ ػشو
 

 اٌّظبكه ٚاٌّواعغ:
 

1- F. P. Beer, E. R. Johnston, and E. R. Eisenberg, Vector Mechanics for Engineers - 
Statics and Dynamics, 8th Ed., McGraw-Hill Book Co., 2007. 
2- J. L. Meriam, L. G. Kraige and J. William, Engineering Mechanics, Vol. 1: Statics, 
John Wiley & Sons, 2002. 
3-R. C. Hibbeler, Engineering Mechanics - Statics and Dynamics, 12th Ed., Prentice 

Hall, 2008. 

4-Bed Ford and Fowler, Static and Dynamics, 4
th
- Ed, 2005. 

5-Singer, Engineering Mechanics. 
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 ٗٔٞىػ ٝٙق ثُٔوًٌ

 

 ٚطف اٌّموه

 

 

 

 

 ثُٔؼٜو ثُضو٢٘ ًٌدالء ثُٔؤّْز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .11

 ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز / ثالٗضجػ / ثًٌَُٔ ؼ٢ِٔ ثُوْْ ثُ .12

 1ػ٤ِٔجس ص٤٘ٚغ ثُٔؼجهٕ/ ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .13

 ًٞٞ ٢ٓٞ٣ فْخ ؽوٍٝ ثُوًُٝ ثالّذٞػ٢ف إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .14

 ك٢ِٚ ثُلَٚ / ثُْ٘ز .15

 ّجػٚ ًَ كَٚ 60 )ث٢ٌُِ(ػوه ثُْجػجس ثُوًث٤ّز  .16

 1/12/2019 ثُٞٙق صج٣ًل إػوثه ٛيث  .17

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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اعداد الطالب ليكون قادرا على العمل على جميع أجهزة وأدوات القياس الخاصة بعمليات :  أٛوثف ثُٔوًٌ .18
التشغيل الميكانيكي أضافة الى قدرتو على أجراء األختبارات الخاصة برمال السباكة والفحوصات التي تهتم بجودة 

باكة واللحام . كما يهدؼ المقرر الى أكساب الطالب المهارات في تشكيل المنتجات المصنعة بعمليات التشكيل بالس
 وتشغيل المعادن بالسباكة واللحام والحدادة والحسابات المطلوبة لبلوغ أعلى دقة في األنتاج.

 
 

 ٌٟٝثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْ ٔوًٌجس ثُٓنٌؽ .15

  ٛوثف ثُٔؼٌك٤ز ثأل -أ
صؼ٣ٌق ثُو٤جُ ٝٝفوثس ثُو٤جُ ، ثُنطأ ٝأّذجدٚ ، ٌٟم ه٤جُ ثألدؼجه ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ    -1أ

 ثٌُة٤ْ٤ز أؽَٜر  ثُو٤جُ ثُذ٤ْطز ثُ٘جهِز

 ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ أّضنوثّ أؽَٜر ٝأهٝثس ثُو٤جُ ٓغَ ثُووٓجس ىثس ث٤ًُٗٞز دٔنضِق  -2أ

 ر ثألّوجٟ ثُٞٞة٢ ٝأؽَٜر أٗٞثػٜج ، ثُٔج٤ٌٌٓٝ٣ضٌثس ، هٞثثُخ ه٤جُ ثألدؼجه ٝثَُٝث٣ج ، أؽَٜ      

 ثُٔوجًٗز      

 ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ص٤٘ٚغ ثُٔ٘ضؾجس دؼ٤ِٔجس ثُذٌثهر ٝثُْذجًز ٝثُِقجّ ًٝيُي أؽٌثء   -3أ

 ثُؼ٤ِٔجس ثُض٤ِ٤ٌٔز ثُض٢ صضطِذٜج ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ ثُٔنضِلز دؼو إٔ ٣ضٌٖٔ ٖٓ ثُضو٣ًخ ػ٠ِ أّضنوثّ       

  ٣و٣ٚ دجٌَُٖ ثألٓغَ .        
 ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ كْٜ ٝٓٔجًّز ٌٕٟٝ ثُْالٓز ث٤ُٜ٘ٔز ٖٓ مالٍ ػِٔٚ ػ٠ِ ٓنضِق ٌٓجةٖ -4أ

 ثُوطغ ثُْٔضنوٓز مالٍ ػ٤ِٔجس ثُضٖـ٤َ ٝثُض٤ٌَٖ .       
 ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ أمض٤جً ثٌُٓجٍ ثُٔالةٔز ألؽٌثء ػ٤ِٔجس ثُٔوجُذز ث٤ٌُِٓز ٖٓ مالٍ  -5أ

 ٣ز ثُٔنضِلز ثُض٢ ٣ؾ٣ٌٜج ػ٠ِ أٗٞثع ٓنضِلز ٖٓ ثٌُٓجٍ .ثُلقٞٙجس ثُٔنضذٌ     
   -6أ
  ٔوًٌ.ثُنجٙز دجُ ٤زثُٜٔجًثصثألٛوثف   -ح 

 ٤ّضٌٖٔ ثُطجُخ ٖٓ أّضنوثّ ٣و٣ٚ ٝٗظٌٙ دٌَٖ أكَٞ مالٍ ٝفوثصٚ ثُضو٣ًذ٤ز ػ٠ِ أؽَٜر   – 1ح

 ثُو٤جُ دٌجكز أٗٞثػٜج .           

 ُض٢ ص٤ٚخ ثُٔ٘ضؾجس ٝصلووٛج ٝظ٤لضٜج ثُض٤ٔ٤ٔٚز مال٤ٍّضٌٖٔ ثُطجُخ ٖٓ ٓؼٌكز ثُؼ٤ٞح ث – 2ح

 أؽٌثةٚ ُِلقٞٙجس ثألصالك٤ز ٝثُال أصالك٤ز ػ٠ِ ثُٔ٘ضؾجس ك٢ ٓنضذٌ ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ         

 ٤ّضٌٖٔ ثُطجُخ ٖٓ أمض٤جً أهثر أٝ ؽٜجٍ ثُو٤جُ ثُٚق٤ـ ٝثُٔالةْ ٌَُ ػ٤ِٔز أٗضجؽ٤ز   - 3ح

   ٤٘غ ثُٔالةٔز ُضٖـ٤َ ثُٔ٘ضؾجس .٤ّضٌٖٔ ثُطجُخ أمض٤جً ٓجً٘ز ثُضٚ  -4ح
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ      

 ثّج٤ُخ ثُؼٌٛ )ثُٔقجٌٝر(. -4
 ثّج٤ُخ ثُٔ٘جهٖز . -5
 ثّج٤ُخ ثُضو٣ًِ ثُؼ٢ِٔ )ثُٔنضذٌ(. -6
 

 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

 .}ثهٝثس ٓوج٤ُز )ػوه، ثٌٕؿ، ػٌف، هجًٕ، ػَِ(، فَ ثالّتِز{ثهٝثس ثمضذج٣ًز  -أٝال

 .}هجةٔز ثُلق٘ )ثؽَٜر ثُو٤جُ(، ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ ثُٔضوًػ )صٔج٣ًٖ ثًُٞٓ(  {ضذج٣ًزثهٝثس الثم -عج٤ٗج
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 ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ٝثُو٤ٔ٤ز  -ػ

 .ٝٝغ دٌٗجٓؼ ٓضٌجَٓ الٗضجؽِٟٚٝخ ثُضل٤ٌٌ ك٢ ص٤ْٔٚ ٓ٘ضؼ ػٌٛ   -1ػ
 .ثُضٖؾ٤غ ػ٠ِ صط٣ٌٞ ثُلٌٌ ك٢ ثُقلع ٝثُضن٤ٖٔ ٝ صقل٤َٙ ٗقٞ ثُضل٤ٌٌ ثُ٘جهو -2ػ

 ٣ٌ ٜٓجًثس ثُذقظ ك٢ ثالٗض٤ٌٗش ُض٤ّٞغ ثالكن ثُٔؼٌك٢.صطٞ -3ػ   

 ثّضنوثّ ثُؼٚق ثُي٢٘ٛ ك٢ ثمٌثػ ثالكٌجً ثالدوثػ٤ز ُذؼٜ ثُطِذز ثُٔٞٛٞد٤ٖ. -4ػ   

 
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ     

 ث٠ُ ؽجٗخ ٝٙق ثُقٍِٞ. ثُضق٤َِ ، صطذ٤ن ٝصٌص٤خ ثُٔؼٌكزهوًر ثُطجُخ ػ٠ِ  -

 

 ُقَ ثٌُٖٔالس ثُٔٞؽٞهر.ؼٌكز ُؼ٤ٔن ك٢ ثّضٌٖجف ثُٔثُووًر ػ٠ِ ثُضؼِْ ثُذ٠٤ْ ٝث  -

 

 ثُض٤٤َٔ دجٕ ثالمضذجً ٣َ٣و ٖٓ صقل٤َ ثُطجُخ ٗقٞ ثُوًثّز ٝثالّضَثهر ٤ُِٝ ٤ِّٝز ػوجح ُٚ. -

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ    

 .}ثهٝثس ٓوج٤ُز )ػوه، ثٌٕؿ، ػٌف، هجًٕ، ػَِ(، فَ ثالّتِز{ثهٝثس ثمضذج٣ًز  -أٝال

 ( -- ثّتِز ثُٔوجدِز، ثّتِز ثالمض٤جً ٖٓ ٓضؼوه، ثّتِز ثُٚٞثح ٝثُنطأ) س ٓٞٝٞػ٤ز ثمضذجًث -عج٤ٗج

 
 ثُٜٔجًثس ثُؼجٓز ٝثُضأ٤ِ٤ٛز ثُٔ٘وُٞز ) ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ٤ق ٝثُضطًٞ ثُٖن٢ٚ (. -ه   

 ٜٓجًثس ثالصٚجٍ ٝثُضٞثَٙ ٝصٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ك٣ٌن ثُؼَٔ. -1ه

 ٝثُؼَٔ ثُؾٔجػ٢.ث٤َُٔ ُِضؼجٕٝ  -2ه 

 ٜٓجًس ُـ٣ٞز ك٢ كٖ ثالّضٔجع ٝكٖ ثاله٘جع ٝثُقٞثً.ثٓضالى  -3ه 

 ، هجد٤ِز ػ٠ِ ثُض٘ذؤ ٝثالّضوٌثء .هٞر ىثًٌر ثٓضالى ٙلجس ه٤جه٣ز،   -4ه 
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 ثُلَٚ ثالٍٝ د٤٘ز ثُٔوًٌ .16

ثّْ ثُٞفور / أٝ  ٓنٌؽجس ثُضؼِْ ثُٔطِٞدز ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُٔٞٝٞع
 ُضو٣ٌْٟ٤٤وز ث ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ

تعريف القياس ووحدات القياس ،  2 1
الخطأ وأسبابو ، طرؽ قياس 

األبعاد الرئيسية أجهزة القياس 
 البسيطة الناقلة 

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 صؾجًح -2

 ٓنضذ٣ٌز    

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 صؾجًح  -2
 ٓنضذ٣ٌز    

قدمات القياس ) الفرنيات (    2 2
 . أجزائها استخداماتها ، أنواعها

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 صؾجًح -2

 ٓنضذ٣ٌز    

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 صؾجًح  -4
 ٓنضذ٣ٌز    

الميكرومترات ، أنواعها ،  2 3
استخداماتها ، أجزائها ، فكرة 

 عمل الميكرومتر .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 صؾجًح -2

 ٓنضذ٣ٌز    

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 صؾجًح  -2
 ٓنضذ٣ٌز    

اس واستخداماتها ، قوالب القي 2 4
 أنواعها ، طريقة استعمالها .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 صؾجًح -2

 ٓنضذ٣ٌز    

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 صؾجًح  -4
 ٓنضذ٣ٌز    

قياس الزوايا وأشكال الجانبية  2 5
أدوات قياس الزوايا ن قدود 
 القياس ) الضبعات ( أنواعها.

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 صؾجًح -2

 ٓنضذ٣ٌز    

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 صؾجًح  -2
 ٓنضذ٣ٌز    

طريقة قياس عناصر اللولب ،  2 6
األقطار الخارجية والداخلية وقياس 

الخطوة وقطر الخطوة ، أجهزة 
 المقارنة الميكانيكي االلكتروني .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 صؾجًح -2

 ٓنضذ٣ٌز    

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 صؾجًح  -4
 ٓنضذ٣ٌز    

الضوئي ، بعض طرؽ  الجهاز 2 7
القياس الحديثة ) أجهزة القياس 

بالتردد الصوتي ، الضوئية الرقمية 
. ) 

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 صؾجًح -2

 ٓنضذ٣ٌز    

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 صؾجًح  -2
 ٓنضذ٣ٌز     

 ٓ٘جهٖز -3
البرادة ودورىا في التطوير  2 8

الصناعي  ، عملية الشنكرة ، 
يات األدوات المستخدمة والعمل
التي تتضمنها عملية البرد ، 

المبارد المستعملة ومواصفاتها ، 
المكائن وأنواعها وطرؽ ربط 

المشغوالت عليها ، استعماالت 
 المبارد ، طريقة تنظيف المبارد .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 صؾجًح -2

 ٓنضذ٣ٌز    

 أمضذجً -4
٢ٓٞ٣ 

 صؾجًح  -5
 ٓنضذ٣ٌز     

 ٓ٘جهٖز -6

 أمضذجً -1 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/، الشروط  القطع بالمنشار 2 9
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الواجب توافرىا في عملية النشر ، 
سالح المنشار ، التاجين وأنواعها 
، االجنات ، طريقة سنها وصيانتها 

، أنواع رؤوس المطارؽ اليدوية 
 وطريقة تثبيتها .

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

٢ٓٞ٣ 
 ٓ٘جهٖز -2

وانواع المثاقب ، الثقب والبرغلة  2 13
أنواع البرايم ، أنواع الرايمرات ، 

يفية أجراء عملية الثقب ك
 .والبرغلة

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -4

النماذج ، أنواعها ، األخشاب  2 11
المستعملة في صناعتها ، الشروط 

 . الواجب توفرىا في النموذج

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -2

األدوات واألجهزة المستخدمة في  2 12
صناعة النموذج وقوالب االكوار 

 وطريقة تصميم نموذج بسيط .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 هٖزٓ٘ج -4

السباكة ، نبذة تاريخية ، الطرؽ ،  2 13
الرئيسية للسباكة ) سباكة الصبات  

السباكة الرملية ، السباكة 
بالقوالب المعدنية ، طرؽ أخرى 
 للسباكة ( مزايا عملية السباكة .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -2

اكة الرملية ، رمال السباكة السب 2 14
مواصفاتها ، مكوناتها ، رمل 

السباكة واألجهزة المستخدمة 
 واإلضافات على رمل السباكة .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -4

المقالبة واألدوات المستخدمة في  2 15
ية تجهيز القوالب الرملية ، عمل

مقالبة نموذج بسيط واخر مقعد ، 
القوالب الطفيلػػػػة والقوالب 

 المستميثة المستخدمة

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -2
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 ثُلَٚ ثُغج٢ٗ د٤٘ز ثُٔوًٌ .17
 

اللباب ، أنواعها ، رمل اللباب  2 1
ونسب خلطة والمواد المضافة 

ليو ، مراحل عملها ) خلط الرمل ا
وتجهيزه ،عمل الكور ، تجفيفو ( 
فائدة عملية التجفيف األفران او 

 طرؽ تجفيف الكور ومعداتها .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -4

السباكة بالقوالب المعدنية ،  2 2
رد المركزي أنواعها ، السباكة بالط

 ، وأنواعها .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -2

السباكة بالشمع المفقود ،  2 3
السباكة المستمرة ، السباكة 

 القشرية .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -4

صهر المعادن وأسسها ، أنواع  2 4
أفران الصهر ، فرن الدست ، 

األبعاد الرئيسية وطريقة التشغيل ، 
فرن البوادؽ ، فرن القوس 

الكهربائي ، الفرن العاكس ، الفرن 
 الدوار .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -2

كات ، معداتها صب المسبو  2 5
وأسسها ، تنظيف المسبوكات ، 

عيوب المسبوكات ، فحص 
 المسبوكات .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -4

اللحام ، أسس اللحام المعادن ،  2 6
توضيح الطرؽ الرئيسية  للحام 

والتي ) لحام الضغط  لحام 
س الكهربائي ، طرؽ الصهر بالقو 

أخرى للحام الصهر ، لحام 
التبرس ولحام الكاوية ( انواع 

 وصالت اللحام .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -2

لحام الضغط على الساخن  2 7
والمتضمن ) لحام المقاومة 

الكهربائية بما فيو لحام النقطة 
م الخط ، لحام الوميض ( ولحا

لحام الضغط على البارد ، لحام 
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الضغط باستخدام المتفجرات ، 
لحام الضغط باستخدام الموجات 

 فوؽ الصوتية .
لحام الصهر ولحام الغازي ، لحام  2 8

ىيدروجين ولحام –االوكسي 
استيلين ، أنواع  –االوكسي 

اللهب ، اللحام اليميني واللحام 
باال وكسي  اليساري ، القطع

 استيلين .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -2

لحام القوس الكهربائي ، تيار  2 9
اللحام ، طريقة القطبية المباشرة 

والقطبية المعكوسة ، أنواع 
األقطاب ، تغليف األقطاب 

 المعدنية وأنواعها .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -4

حركة االلكترود، طرؽ عزل  2 13
األقطاب ومنطقة اللحام ، لحام 

القوس الكهربائي باستخدام 
الغازات الواقية ) اللحام بغاز ثاني 
اوكسيد الكربون ، لحام باالركون 

 (TIG  لحام ،)MIG. ) 

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -2

لحام القوس الكهربائي  2 11
بالهيدروجين الذري ، لحام القوس 

المضمور ، لحام الصهر 
 بالترميث.

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -4

لحام الكاوية ) لحام التبريس و  2 12
لحام المونة ولحام السمكرة ( 

وبعض األنواع الحديثة من اللحام 
) اللحام بأشعة ليزر ، اللحام 

 بحزمة االلكترونات ( .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -2

عيوب اللحام ، اختبارات اللحام  2 13
. 

 ثُٔقجٌٝر -1 ٤٘ٚ1غ/ػ٤ِٔجس ثُض

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -4

تشكيل المعادن ونظرية التشكيل  2 14
وأسس التشكيل على البارد وعلى 

الساخن ، الحدادة وأسس 
الحدادة وطرقها ) يدوي ، 

ميكانيكي ( معدات الحدادة ، 

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -1
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -2
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 ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز  .18

  ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1

   عبد الخالق عبد حسنعمليات تصنيع ادلعادن        )ثُٔٚجهً(  ـ ثٌُٔثؽغ ثٌُة٤ْ٤ز 2

 ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                 ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ

 ( ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,.... ) 
 مقدمة في هندسة األنتاج
 مدخل في هندسة األنتاج

 مبادئ صب المعادن
 أصول الدقة في التصميم واألنتاج

ح ـ ثٌُٔثؽغ ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ ثالٗض٤ٌٗش 

.... 
 اعيل خضرأ.د عبد الرزاق أسم                  طرق التصنيع

  W.A.J Chapman    تكنموجيا األنتاج وأعمال الورش
   ف . بتراك              تشكيل المعادن بدون قطع

 

 مطز صط٣ٌٞ ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  .19

   

% ك٢ ًَ ػجّ 13ثٝجكز ٝصقو٣ظ ٓلٌهثس ٝٓٞث٤ٝغ ٖٝٔ ثُضطًٞ ثُقجَٙ ك٢ ثُٔوًٌ ٝدْ٘ذز ال صضؾجٍٝ 

 هًث٢ّ .

 

 

 
 

 

 

 

 

اليدوية والميكانيكية ، عناصر 
 حدادة االسطبات .

طرؽ الحدادة الخاصة ، قوالب  2 15
الحدادة وصناعتها ، القوة المؤثرة 

، شرح عمليات الحدادة 
المختلفة ) االتصال ، طرؽ 

المقاطع الهندسية المختلفة في 
عمليات القطع عمل مدرجات 

تشكيل مشغوالت بسيطة ، 
 متنوعة ( .

 ثُٔقجٌٝر -1 1ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ/

 ػٌٛ    -2

 ٗٔجىػ      

 صٔج٣ًٖ     
 

 أمضذجً -3
٢ٓٞ٣ 

 ٓ٘جهٖز -4
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 عمليةال المفردات

 المفردات تفاصيل األسبوع

 االول
 إتباعها الواجب االحتٌاطات المختبر، فً القٌاس وأجهزة أدوات مختلف على الطالب تعرٌف

 القٌاس. بمختبرات توفرها الواجب فً العمل، الشروط

 الثانً
 دامواالستخ الدقة حٌث من القدمات أنواع على الورنٌة، التعرف القدمة ذات باستخدام القٌاس
 مختلفة. لنماذج القٌاس أجراء القدمات، باستخدام القٌاس القٌاس، كٌفٌة ومدى

 الثالث
واالستخدام  الدقة حٌث من المٌكرومٌترات أنواع على التعرف المٌكرومٌتر، باستخدام القٌاس

 مختلفة. المٌكرومٌترات لنماذج باستخدام ومجال القٌاس، القٌاس

 الرابع
 تجمٌعها للحصول كٌفٌة القٌاس، لقوالب المختلفة المجموعات على التعرف القٌاس، قوالب
 .القٌاس قوالب باستخدام المٌكرومٌتر دقة فحص كٌفٌة بعد محدد، على

 الخامس
( والضوئٌة وااللكترونٌة المٌكانٌكٌة) المختلفة المقارنة أجهزة على التعرف المقارنة، أجهزة
 .منها كل على مختلفة قٌاسات أجراء

 سالساد
 إلجراء استخدامها الزواٌا، بقٌاس المستخدمة والعدد األجهزة على التعرف الزواٌا، قٌاس

 .معٌنة لزواٌا مختلفة قٌاسات

 السابع
 قٌاس االبعاد الطولٌة، واستخداماته، أجزاء الجهاز على التعرف الضوئً، االسقاط جهاز
 مختلفة. لنماذج زواٌا قٌاس

 .استخدامها بإجراء القٌاسات المختلفة، القٌاس قدود التعرف على )الضبعات(، القٌاس قدود الثامن

 التاسع
اجراء قٌاسات  األجهزة واألدوات المستخدمة، على التعرف )القالووظات( اللوالب قٌاس

 لعناصر اللولب المختلفة )القطر الخارجً، القطر الداخلً، قطر الخطوة، خطوة السن(.

 ٌاس السابقة بإجراء قٌاسات لألبعاد نفسها واجراء مقارنة للنتائج.استخدام مختلف أدوات الق العاشر

 الحادي عشر
 تحضٌر جهاز واستخدام القٌاسٌة الرمل عٌنة شروط مختبر الرمل، أجهزة على التعرف
 الحنً(. الشد، )الضغط، االختبارات لمختلف عٌنات لتحضٌر الرمل القٌاسٌة عٌنات

 الكٌمٌاوي(. التفاعل بطرٌقة التجفٌف، لرمل )بطرٌقةبا الرطوبة نسبة قٌاس الثانً عشر

 الثالث عشر
 المحسوبة النتائج مع بالتجربة المحسوبة النتائج ومقارنة رمل السباكة نفاذٌة درجة اختبار

 الجداول. من

  الرابطة )الطٌن( بالرمل. المادة نسبة اختبار الرابع عشر

 .النعومة رقم حساب الرمل، حبٌة جملح بالنسبة النعومة درجة اختبار الخامس عشر

 الفصل الثانً

 العملية المفردات                                          

 المفردات تفاصيل األسبوع

 األول
 كل نسبة وحساب اشكال الحبٌبات وفحص تكبٌر الحبٌبة لشكل بالنسبة الرمل حبٌبات اختبار
 .شكل

 الثانً
حمل االجهادات، مقاومة الرمل )األخضر والجاف( للضغط الرمل لت اختبارات متانة

  والقص.

 . والحنً الرمل للشد مقاومة اختبار الثالث

 الرمل للصدمات. مقاومة اختبار الرابع

 الخامس
 بٌن العالقة واٌجاد السباكة رمل مواصفات على االخرى المضافة المواد إضافة تأثٌر اختبار

 .فةالمضا والمواد درجة النفاذٌة
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 المشغوالت. بعض لحام على التدرٌب اللحام، وأجهزة المختلفة اللحام أنواع على التعرف السادس

 السابع

 حٌث من اللحام خط وارتفاع عرض فحص الخارجٌة( )الفحوص اللحام خطوط رات اختبا
 شكل وتناسق اللحام

 .الخاصة سالقٌا ضبعات باستخدام لها المحددة المقاٌٌس مع اللحام وصلة مطابقة -
 .والتشققات والمسامات والنقر الحزوز الكشف عن -
 للجهة المقابلة. اللحام خط نفاذ -

 الثامن
 ضغط استخدام الكٌروسٌن، استخدام)والغازات  السوائل نفاذ -اللحام  وصالت احكام اختبار
 .الهواء( او الماء

 .لصدمات(ا الحنً, الشد, )اختبار المٌكانٌكٌة المتانة اختبارات التاسع

 العاشر
 .المقطع( وفحص اللحام خالل وصلة مقطع اللحام )عمل لوصلة الداخلٌة العٌوب اختبار 

 الزٌارات العلمٌة. إثناء مشاهدتها او االخرى المتاحة الطرق بأحد الداخلٌة العٌوب اختبار

الحادي والثانً و 
 الثالث عشر

 والمكائن منها تصنع التً ادوالمو صنعها وطرٌقة النماذج أنتاج عدد على التعرف
 . بسٌط كور وصندوق بسٌط عمل نموذج المستخدمة فً صناعة النموذج,

الرابع و الخامس 
 عشر

فً عملٌة التثقٌب, األصول التقنٌة فً  المستخدمة بأنواعها، والعدد المثاقب على التعرف
 الراٌمر و القلوظة.وأنواع الثقوب, عمل تمارٌن متكاملة من حٌث التثقٌب و عملٌات التثقٌب

 اٌّظبكه

 مدخل فً هندسة اإلنتاج -1

 (.1966حسن حسٌن فهمً، جالل شوقً ) –تألٌف 

 مبادئ صب المعادن – 2

 د. صالح الدٌن محمد المهنً. –ترجمة         

 طرق تشكٌل المعادن – 3

 (.1963د. أنور عبد الواحد ) –تألٌف        

 طرق التصنٌع – 4

 بو صفٌة، د. عبد الرزاق إسماعٌل خضر.د. عارف أ –تألٌف     
 األسس التكنولوجٌة -اشغال المعادن – 5

 (.1977عبد المنعم عاكف ) –تألٌف     

 مبادئ عملٌات التفرٌز – 6

 محمد عبد الحمٌد الرفاع –ترجمة     
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 ٗٔٞىػ ٝٙق ثُٔوًٌ

 

 ٚطف اٌّموه

 

 

 ؽجٓؼز ثُلٌثس ثال٠ّٝ ثُضو٤٘ز / ثُٔؼٜو ثُضو٢٘ ًٌدالء ثُٔؤّْز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .19

 ضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗزهْْ ثُ    / ثًٌَُٔ ؼ٢ِٔ ثُوْْ ثُ .23

  مٞثٗ ثُٔٞثه ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .21

 ًٞٞ ٢ٓٞ٣ فْخ ؽوٍٝ ثُوًُٝ ثالّذٞػ٢ف إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .22

 ك٢ِٚ ثُلَٚ / ثُْ٘ز .23

 ّجػز ًَ كَٚ 33 )ث٢ٌُِ(ػوه ثُْجػجس ثُوًث٤ّز  .24

 1/12/2319 صج٣ًل إػوثه ٛيث ثُٞٙق  .25

٣ًز ٝثُالد٣ًِٞز ٝثُضؼٌف ػ٠ِ ثُنٞثٗ ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز هًثّز ثُنٞثٗ ثُٜ٘و٤ّز ُِٔٞثه ثُذِٞ:  أٛوثف ثُٔوًٌ

ُِٔؼجهٕ ٝثُْذجةي ، ثُنٞثٗ ثٌٌُٜدجة٤ز ُِٔٞثه ثُٜ٘و٤ّز ، ثُنٞثٗ ثُٔـ٘ج٤ْ٤ٟز ُِٔٞثه ثُٜ٘و٤ّز ٝهًثّز 

 ثُنٞثٗ ٝثُٚلجس ثُؼجٓز ُِٔٞثه ث٤ٌُْث٤ٌ٤ٓز ٝثُذ٤ٌُٞٔثس.
 

 

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر

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

 ؛البرنامج.

 ٌٟٝثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْ ٔوًٌجس ثُٓنٌؽ .23
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  ٛوثف ثُٔؼٌك٤ز ثأل -أ
 ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ ٣ؼٌف ثُٔلج٤ْٛ ثالّج٤ّز ُِنٞثٗ ثُٜ٘و٤ّز ُِٔٞثه -1أ

 ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ  ٤ٔ٣َ د٤ٖ ثُٔٞثه ثُٜ٘و٤ّز ثُٔنضِلز ٖٓ مالٍ مٚجةٜٚج ثُٜ٘و٤ّز -2أ

 مالٍ ثُضق٤َٔ ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ ٣ؼٌف ثُوٞث٤ٖٗ ثُقجًٔز ُِْٞى ثُٔٞثه ثُٜ٘و٤ّز  -3أ
٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ  ٣وًى أ٤ٔٛز ثُنٞثٗ ثُٜ٘و٤ّز ك٢ ثُضطذ٤وجس ثُٜ٘و٤ّز ك٢ ثُق٤جر  -4أ

 ث٤ٓٞ٤ُز
  

  ٔوًٌ.ثُنجٙز دجُ ٤زثُٜٔجًثصثألٛوثف   -ح 

 ٤ٌّضْخ ثُطجُخ ٜٓجًر ثُض٤٤َٔ د٤ٖ ثُٔٞثه ثُٜ٘و٤ّز ثُٔنضِلز. – 1ح

ثُٔٞثه ثُٜ٘و٤ّز دٌَٖ ٣ض٘جّخ ٓغ مٚجة٘ ثُضطذ٤وجس  ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ  ٣نضجً – 2ح

 ثُٔنضِلز.

 ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ ٣ضوًح ألؽٌثء ثُلقٞٙجس ثُٜ٘و٤ّز ثُٔنضِلز ُِٔٞثه.  - 3ح

  
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ      

 

 ثُطٌثةن ثالُوجة٤ز ) ثِّٞح ثُوجء ثُٔقجٌٝر( -1
 ٞدز(ثُطٌثةن ثُقٞث٣ًز ) أِّٞح ثُقٞثً / ثّتِز ٝثؽ -2
 ثُطٌثةن ثالّضٌٖجك٤ز )ثعجًر ثالكٌجً ثُٔضؼِوز دجُٔٞٝٞع ُض٤ٔ٘ز ثالدوثع( -3
 ( Homeworkٌٟثةن ثُٖ٘جٟ )ثِّٞح ثُٖ٘جٟ ثُذ٤ض٢  -4

 

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

 ثالٓضقجٕ ثُضق١ٌ٣ٌ -1
 ثالٓضقجٕ ثُٖل١ٞ -2
 ثُٔ٘جهٖز -3
 فٍِٞ ثُٖ٘جٟ ث٢ٓٞ٤ُ -4

 
 ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ٝثُو٤ٔ٤ز  -ػ

ثُضل٤ٌٌ ٝثُضق٤َِ ثُٔٞٝٞػ٢ ُِقجالس ثُض٢ صْضٞؽخ ثّضنوثّ ٓذجها ثُنٞثٗ  ٜٓجًثس ثّضنوثّ -1ػ

 ثُٜ٘و٤ّز 
 ٜٓجًثس ثالٟالع ػ٠ِ ثُٔٞٝٞػجس ىثس ثُِٚز دجُٔجهر ٤ًٝل٤ز ثالّضلجهر ٜٓ٘ج . -2ػ

هًٝ ًٍع ثُو٤ْ ٝثُٔذجها ُوٟ ثُطجُخ ٖٓ مالٍ ثُضأ٤ًو ػ٠ِ ٜٓجًثس ك٢ صط٣ٌٞ هوًثس ثُطجُخ ٝ-3ػ

 ك٢ ثُق٤جر ث٤ٓٞ٤ُزثُٔٞثه ثُٜ٘و٤ّز 

 
  

 ثُٔ٘وُٞز ) ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ٤ق ٝثُضطًٞ ثُٖن٢ٚ (.ثُضأ٤ِ٤ٛز ثُؼجٓز ٝ ثُٜٔجًثس -ه 

صٖؾ٤غ ثُطِذز ػ٠ِ ثالدوثع ٝمِن ًٝؿ ثُٔغجدٌر ٌٌٝٗثٕ ثُيثس ُو٣ْٜ ٖٓ مالٍ ثُضٖؾ٤غ ثُْٔضٌٔ ػ٠ِ     -1ه

 ٤ْٜ٘ إلٗؾجٍ ٓضطِذجصْٜ ثُوًث٤ّزًٌٝٝر ثُضؼجٕٝ ثُٖٔضٌى ٝثُلجػَ ك٤ٔج د
 ص٣َٝوْٛ دجُٔٞهغ ثالٌُض٢ٌٗٝ ثُنجٗ دجُؾجٓؼز ثُٔضؼِن دضٞثكٌ كٌٗ ْٓضوذ٤ِز ُِضؼ٤٤ٖ ٝثُضٞظ٤ق -2ه

 أًْجدْٜ ٓؼٌكز دأ٤ٔٛز صط٣ٌٞ هجد٤ِجصْٜ ٖٓ مالٍ صغو٤ق ثُيثس دجالٟالع ػ٠ِ ٓنضِق ثُٔؼجًف-3ه

 ًج٣ٌُجٝز ٝثُلٕ٘ٞ دٌجكز ثٗٞثػٚ ك٢ ثٝهجس ثُلٌثؽ. ثُضأ٤ًو ػ٠ِ صط٣ٌٞ ثُٔٞثٛخ ثُيثص٤ز ُوٟ ثُطِذز-4ه
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 فظً اٚي ث١ٕخ اٌّموه .11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 األٚي

 
2 

ؽو٠مخ االٌمبء    رؼو٠ف اٌّٛاك إٌٙل١ٍخ . ِفَٙٛ اٌّٛاك إٌٙل١ٍخ

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 ؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞاٌز

 اٌضبٟٔ
2 

ٚطف ِب١٘خ اٌنهح ، اٌؼٕظو ، 

 اٌوٚاثؾ )االٚاطو(

اٌنهح ، اٌؼٕظو ، أٔٛاع 

 اٌوٚاثؾ فٟ اٌّٛاك إٌٙل١ٍخ . 

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

  اٌضبٌش

2 

ِؼوفخ اٌفوق ث١ٓ اٌّٛاك 

 اٌجٍٛه٠خ ٚاٌالثٍٛه٠خ

 اٌّٛاك اٌجٍٛه٠خ ٚاٌالثٍٛه٠خ .

 

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌواثغ
2 

اٌز١١ّي ث١ٓ أٛاع االشىبي 

 اٌجٍٛه٠خ 

  (H.C.P)األشىبي اٌجٍٛه٠خ 

(F.C.C)  (B.C.C)  . 

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

  اٌقبٌِ

2 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌقٛاص 

 ا١ٌّىب١ٔى١خ ٌٍّٛاك

 

 ٌٍّٛاك. اٌقٛاص ا١ٌّىب١ٔى١خ 

) اإلعٙبك ، االٔفؼبي ِٕؾٕٟ 

اإلعٙبك االٔفؼبي ، اٌّط١ٍ١خ ، 

 اال١ٙٔبه ( .

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌَبكً
2 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌظالكح 

 ٚافزجبهارٙب

ؽو٠مخ االٌمبء  اٌظالكح ، افزجبه اٌظالكح .

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌَبثغ

2 

ؼوف ػٍٝ اٌظالكح اٌز

 ٚافزجبهارٙب

 

 رىٍّخ .

 

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌضبِٓ
2 

اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّزبٔخ 

 ٚافزجبهارٙب

ؽو٠مخ االٌمبء  اٌّزبٔخ ، افزجبهاد اٌّزبٔخ .

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌزبٍغ

2 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌقٛاص اٌؾواه٠خ 

 ٚل١بٍبرٙب

 

 اٌقٛاص اٌؾواه٠خ ٌٍّٛاك .

)اٌزّلك اٌؾواهٞ ، اٌزٛط١ً 

 اٌؾواهٞ (

 

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌؼبشو

2 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌقٛاص 

اٌىٙوثبئ١خ ٌٍّٛاك ٚاٌؼٛاًِ 

 اٌّؤصوح

اٌقٛاص اٌىٙوثبئ١خ ٌٍّٛاك 

)اٌّٛاك األ١ٔٛ٠خ ، اٌّٛاك 

اٌؼبىٌخ ، اٌّٛاك اٌفٍي٠خ ، 

ٛاًِ اٌّؤصوح ػٍٝ اٌؼ

 اٌّٛط١ٍخ ( .

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌؾبكٞ ػشو

2 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌقٛاص 

اٌّغٕبؽ١َ١خ ٌٍّٛاك ٚاٌؼٛاًِ 

 اٌّؤصوح

 

 اٌقٛاص اٌّغٕبؽ١َ١خ ٌٍّٛاك 

) اٌّٛاك اٌف١وِٚغٕبؽ١َ١خ ، 

اٌّٛاك اٌجبهاِغٕبؽ١َ١خ ، 

اٌّٛاك اٌلا٠بِغٕبؽ١َ١خ ، 

ف اٌّغٕبؽ١َٟ ، اٌزقٍ

اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ػٍٝ 

 اٌّغٕبؽ١َ١خ ( . 

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌضبٟٔ ػشو

2 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌقٛاص اٌى١ّ١بئ١خ 

 ٌٍّٛاك ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصوح

 اٌقٛاص اٌى١ّ١ب٠ٚخ ٌٍّٛاك 

) اٌزآوً ، اٌٍٍََخ 

 اٌىٙوٚو١ّ١ب٠ٚخ ، األوَلح( 

ؽو٠مخ االٌمبء 

 ؾٛاه/اٌ

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌضبٌش ػشو

2 

اٌزؼوف ػٍٝ فٛاص اٌؾل٠ل 

 ٚاٍزقالطٗ

 

اٌؾل٠ل ، أُ٘ فبِبرٗ ، 

اٍزقالطٗ ، اٌفوْ اٌؼبٌٟ ، 

 اٌّؾٛالد .

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌواثغ ػشو

2 

اٌزؼوف ػٍٝ اٌظٍت اٌىوثٟٛٔ 

 ٚاٍزقلاِبرٗ

ُ٘ اٌظٍت اٌىوثٟٛٔ ، أ

أٔٛاػٗ ، فٛاطٗ ، 

 اٍزقلاِبرٗ .

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌقبٌِ ػشو

2 

اٌفٛالم اٌَجبئىٟ ،  اٌزؼوف ػٍٝ 

أُ٘ أٔٛاػٗ ، فٛاطٗ ، 

 اٍزقلاِبرٗ .

. 

اٌفٛالم اٌَجبئىٟ ، أُ٘ أٔٛاػٗ 

 ، فٛاطٗ ، اٍزقلاِبرٗ . 

 

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 / اٌشفٛٞاٌزؾو٠وٞ
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 صبٟٔفظً  ث١ٕخ اٌّموه .11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االٚي

2 

ؽل٠ل اٌي٘و،  اٌزؼوف ػٍٝ 

أٔٛاػٗ ، فٛاطٗ ، اٍزقلاِبرٗ 

. 

ؽل٠ل اٌي٘و، أٔٛاػٗ ، 

 فٛاطٗ ، اٍزقلاِبرٗ .

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

زؾبْ االِ

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌضبٟٔ
2 

 صىٍّخ 

 

 رىٍّخ 

 

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌضبٌش
2 

إٌؾبً ، ٍجبئىٗ  اٌزؼوف ػٍٝ 

 ، فٛاطٗ ،اٍزقلاِبرٗ .

إٌؾبً ، ٍجبئىٗ ، فٛاطٗ 

 ،اٍزقلاِبرٗ .

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

  اٌواثغ

2 

األ١ٌَّٕٛ  ،   ؼوف ػٍٝ اٌز

 ٍجبئىٗ ، فٛاطٗ ،اٍزقلاِبرٗ .

األ١ٌَّٕٛ  ، ٍجبئىٗ ، فٛاطٗ 

 ،اٍزقلاِبرٗ .

 

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌقبٌِ
2 

ا١ٌٕىً ، ٍجبئىٗ ،  اٌزؼوف ػٍٝ 

 فٛاطٗ ،اٍزقلاِبرٗ .

ا١ٌٕىً ، ٍجبئىٗ ، فٛاطٗ 

 ،اٍزقلاِبرٗ .

ؽو٠مخ االٌمبء 

 اٌؾٛاه/

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌَبكً

2 

اٌمظل٠و ،   اٌزؼوف ػٍٝ 

ٍجبئىٗ ، فٛاطٗ ،اٍزقلاِبرٗ . 

 اٌقبهط١ٓ ، ٍجبئىٗ

 

اٌمظل٠و ، ٍجبئىٗ ، فٛاطٗ 

،اٍزقلاِبرٗ . اٌقبهط١ٓ ، 

ٍجبئىٗ ، فٛاطٗ 

 ،اٍزقلاِبرٗ.

إٌّغ١ٕي ، ٍجبئىٗ ، فٛاطٗ 

 ،اٍزقلاِبرٗ.

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

ِزؾبْ اال

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌَبثغ

2 

اٌَجبئه  اٌزؼوف ػٍٝ 

 اٌالؽل٠ل٠خ   

ٍجبئه الؽل٠ل٠خ افوٜ .) 

اٌّؼبكْ اٌج١ؼبء ، ٍجبئه 

 اٌّؾبًِ ( 

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌضبِٓ

2 

١ِزبٌٛهع١ب  اٌزؼوف ػٍٝ 

 اٌَّبؽ١ك 

) ؽوق اٌؾظٛي ػٍٝ اٌَّبؽ١ك 

وق ا١ٌّىب١ٔى١خ ، اٌّؼل١ٔخ ، اٌط

اٌطوق اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ ، 

اٌقٛاص اٌطج١ؼ١خ ٚا١ٌّىب١ٔى١خ 

 ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ ٌٍَّبؽ١ك .

 

 ١ِزبٌٛهع١ب اٌَّبؽ١ك 

) ؽوق اٌؾظٛي ػٍٝ 

اٌَّبؽ١ك اٌّؼل١ٔخ ، اٌطوق 

ا١ٌّىب١ٔى١خ ، اٌطوق 

اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ ، 

اٌقٛاص اٌطج١ؼ١خ 

ٚا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ 

 ؽ١ك .ٌٍَّب

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌزبٍغ
2 

وجٌ  و١ف١خ  اٌزؼوف ػٍٝ 

 اٌَّبؽ١ك ، ػ١ٍّخ اٌزٍج١ل

وجٌ اٌَّبؽ١ك ، ػ١ٍّخ 

 اٌزٍج١ل .

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌؼبشو
2 

 اٌزؼوف ػٍٝ اٌّٛاك ا١ٌَوا١ِى١خ

 

 اٌّٛاك ا١ٌَوا١ِى١خ 

 

مخ االٌمبء ؽو٠

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌؾبكٞ ػشو
2 

اٌيعبط ،أٔٛاػٗ ،  اٌزؼوف ػٍٝ 

 طٕبػزٗ ،اٍزقلاِبرٗ.

اٌيعبط ،أٔٛاػٗ ، طٕبػزٗ 

 ،اٍزقلاِبرٗ.

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

 اٌضبٟٔ ػشو

2 

اٌىٛٔىو٠ذ ،  اٌزؼوف ػٍٝ 

   اٍزقلاِبرٗ اٌظٕبػ١خ .

 

اٌىٛٔىو٠ذ ، اٍزقلاِبرٗ 

 اٌظٕبػ١خ .

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

  ػشو اٌضبٌش

2 

اٌج١ٌّٛواد ،   اٌزؼوف ػٍٝ 

عيئ١بد اٌج١ٌّٛو ، أٛاع 

 اٌج١ٌّٛو .

اٌج١ٌّٛواد ، عيئ١بد 

 اٌج١ٌّٛو ، أٛاع اٌج١ٌّٛو .

ؽو٠مخ االٌمبء 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

  ػشو ٌواثغ ا
2 

فٛاص   اٌزؼوف ػٍٝ 

 ٚاٍزؼّبالد اٌٍلائٓ .

ؽو٠مخ االٌمبء  فٛاص ٚاٍزؼّبالد اٌٍلائٓ . 

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ

  ػشو اٌقبٌِ 
2 

ػٍٝ   فٛاص  اٌزؼوف

 ٚاٍزؼّبالد اٌٍلائٓ .

ؽو٠مخ االٌمبء  رىٍّخ اٌٍلائٓ

 /اٌؾٛاه

االِزؾبْ 

 اٌزؾو٠وٞ/ اٌشفٛٞ
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 ثُضقض٤ز ثُذ٤٘ز  .13

ادلنهاج ادلقرر ) كتاب خواص ادلواد (  للمؤلف ادلهندس / معن حيىي احلمداىن  ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1
 م 2333-وادلهندس هاشم كاظم اجلواهري . الطبعة الثانية 

هندس ) كتاب خواص ادلواد (  للمؤلف ادلهندس / معن حيىي احلمداىن وادل  )ثُٔٚجهً(  ـ ثٌُٔثؽغ ثٌُة٤ْ٤ز 2
 م 2333-هاشم كاظم اجلواهري . الطبعة الثانية 

 ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                

 ( ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,.... ) 
 الكتب والبحوث ادلتخصصة يف رلال خواص ادلواد اذلندسية

 عن جهات اكادميية ومهنية ادلقاالت العربية الصادرة ح ـ ثٌُٔثؽغ ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ ثالٗض٤ٌٗش 

 

 مطز صط٣ٌٞ ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  .13

  

ك٢   ٛ٘وّز ثُٔٞثهٓقجُٝز ًد٠ ثُٔٞث٤ٝغ ثُوًث٤ّز دٞثهغ  ثُؼَٔ ثُلؼ٢ِ ٖٓ مالٍ ث٣َُجًثس ث٤ُٔوث٤ٗز ألهْجّ 

 هٝثةٌ ثُوُٝز، ؽؼَ ثُٔوًٌ دل٤ِٖٚ هًث٤٤ّٖ، صٞك٤ٌ ثٌُٔثؽغ ثُقو٣غزثُؾجٓؼجس ثُق٤ٌٓٞز  ٝٓنضذٌثس 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 43اٌظفؾخ 

 
  

 
 
 
 

 ٗٔٞىػ ٝٙق ثُٔوًٌ

 

 ٚطف اٌّموه

 

 

 ثُٔؼٜو ثُضو٢٘ ًٌدالء  ٔؤّْز ثُضؼ٤ٔ٤ِزثُ .26

   ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز     / ثًٌَُٔ ؼ٢ِٔ ثُوْْ ثُ .27

  صو٤٘ز ثٌٌُٜدجء    ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .28

 ٓذجٌٕ  إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .29

 ك٢ِٚ ثُلَٚ / ثُْ٘ز .33

 ّجػز ػ٢ِٔ ( ٌَُ كَٚ 30ّجػز ٗظ١ٌ + 15 ( 45  )ث٢ٌُِ(ػوه ثُْجػجس ثُوًث٤ّز  .31

 1/12/2319 ه ٛيث ثُٞٙق صج٣ًل إػوث .32

 
 :صٜوف ث٠ُ صو٤٘ز ثٌٌُٜدجء   :ًٌأٛوثف ثُٔو .33

  ضو٤٘ز ثٌٌُٜدجءثُوٞث٤ٖٗ ثالّج٤ّز ُهًثّز 

  ِّثٌٌُٜدجة٤ز ثُٔنضِلز ٝٗظ٣ٌز ػِٜٔج ٌٟٝم صٖـ٤ِٜج ٝثُٔقٞالس ثُٔقًٌجس هًثّز ث 

 . ٤ًل٤ز إٙالؿ ثألػطجٍ ثٌٌُٜدجة٤ز ٝػَٔ ث٤ُٚجٗز ُٜج 
 

 

 
 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْٝ ٔوًٌجس ثُٓنٌؽ .21

  ٛوثف ثُٔؼٌك٤ز ثأل - أ

صؼ٣ٌق ثُوث٤ًّٖ ػ٠ِ ٤ًل٤ز صق٤َِ ًٝد٠ ثُوٝثةٌ ثٌٌُٜدجة٤ز ٖٓ مالٍ ثؽٌثء ثُقْجدجس ثُنجٙز دجُوٝثةٌ  

ٝثُضؼٌف ػ٠ِ ٓٚجهً ثُووًر ٤ًٝل٤ز ثّضنوثّ ثؽَٜر ه٤جُ ثُض٤جً ثٌٌُٜدجة٢ ٝكٌم ثُؾٜو ٝثُضؼٌف ػ٠ِ 

 .٤ًل٤ز إٙالؿ ثألػطجٍ ثٌٌُٜدجة٤ز ٝػَٔ ث٤ُٚجٗز ُٜجًٝد٠  ٝصٖـ٤َ ثُٔقًٌجس  ٓقطجس ثُطجهز ٤ًٝل٤ز

  ٔوًٌ.ثُنجٙز دجُ ٤زثُٜٔجًثصثألٛوثف   -ح 

٣ٌٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثّضنوثّ ثُطٌم ثالكَٞ ٝثالهم ك٢ ثُقْجدجس ثُٜ٘و٤ّز ُضق٤َِ ثُوٝثةٌ  – 1

 .ثٌٌُٜدجة٤ز 
 .وٝثةٌ ٝثُٔقًٌجس ٝثالؽَٜر ثٌٌُٜدجة٤زؽ٤ٔغ ثُـ٤َ صٖ ًد٠ ٝ ػ٣٠ٌِٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ   - 2
ه٤جُ ثُض٤جً ثٌٌُٜدجة٢ ٝكٌم ثُؾٜو ٝ ثُووًر ثٌٌُٜدجة٤ز ك٢ هٝثةٌ  ٣ٌٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ٤ًل٤ز– 3

 .ثُض٤جً ثُْٔضٌٔ ٝثُض٤جً ثُٔض٘جٝح 
جة٤ز ٝػَٔ ٣ٌٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثُضو٣ًخ ػ٠ِ ثُضأ٤ِّ ثٌٌُٜدجة٢ ٤ًٝل٤ز ػَٔ ثُٞٙالس ثٌٌُٜد  -4

 .ث٤ُٚجٗز ُٜج 
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ      

 

 ثُط٣ٌوز ثُٔذجٌٕر ٖٓ مالٍ ثُٔقجٌٝثس 

 )ثُٞثؽخ ثُذ٤ض٢ (  sheetثُط٣ٌوز ثُيثص٤ز ٖٓ مالٍ فَ ثُضٔج٣ًٖ ثُٔؼطجر ك٢ 

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

 

 ثالٓضقجٕ ث٢ٓٞ٤ُ  -1
 ثالٓضقجٕ ثُل٢ِٚ  -2
 ثالٓضقجٕ ثُؼ٢ِٔ )ثُٔنضذٌ(  -3

 
 وثف ثُٞؽوث٤ٗز ٝثُو٤ٔ٤ز ثألٛ -ػ

 ثػضٔجه ٓذجها ثُضق٤َِ ٝثُقْجح ٝػالهضٜٔج دجُؼِّٞ ثالمٌٟ  -1

 صقو٣و ٓلٌهثس ٓضجفز ُِطجُخ صْجػوٙ  ك٢ ثًضْجح ثُٜٔجًر ٝثُووًر ػ٠ِ ثمض٤جً ٓج ٣قن ُٚ ثُـٌٛ  -2

 ثُضٖؾ٤غ ػ٠ِ صط٣ٌٞ ثُلٌٌ ك٢ ثُقلع ٝثُضن٤ٖٔ ٝ صقل٤َٙ ٗقٞ ثُضل٤ٌٌ ثُ٘جهو -3

 

 
 ثُٔ٘وُٞز ) ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ٤ق ٝثُضطًٞ ثُٖن٢ٚ (.ثُضأ٤ِ٤ٛز ثُؼجٓز ٝ ثُٜٔجًثس -ه 

 صق٤ْٖ ٜٓجًثصْٜ ثُل٣ٌٌز  -1

 ًكغ ٓوًًجصْٜ ثُض٣ًٞٚز ٝٗوَ ثُطجُخ ٖٓ ٌٓفِز ثُضؼ٤ِْ ث٠ُ ٌٓفِز ثُضؼِْ  -2

 ٢صط٣ٌٞ ٜٓجًثس ثُذقظ ك٢ ثالٗض٤ٌٗش ُض٤ّٞغ ثالكن ثُٔؼٌك -3

  ُؾٔجػ٢ث٤َُٔ ُِضؼجٕٝ ٝثُؼَٔ ث -4
  .هجد٤ِز ػ٠ِ ثُض٘ذؤ ٝثالّضوٌثء ،هٞر ىثًٌر ثٓضالى ٙلجس ه٤جه٣ز،  -5
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 كَٚ ثٍٝ د٤٘ز ثُٔوًٌ .22

ٓنٌؽجس ثُضؼِْ  ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُٔطِٞدز
 ٣ٌٟوز ثُضو٤٤ْ ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ ثّْ ثُٞفور / أٝ ثُٔٞٝٞع

 

 

1 

 

 

3 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثٌٍُٓٞ 

ثٌٌُٜدجة٤ز ٝصقو٤ن 

هجٕٗٞ ثّٝ ٝث٣ؾجه 

ثٌُٔجكتز  ثُٔوجٝٓز

ُِٔوجٝٓجس 

ٝمٚجة٘ ًدطٜج 

)صٞث٢ُ صٞث١ٍ 

 ًٌٓخ (

ثُٞفوثس ٝثٌٍُٓٞ 

ثٌٌُٜدجة٤ز ، ثُوثةٌر 

ٕور ثٌٌُٜدجة٤ز ثُذ٤ْطز، 

 ص٤جً ثُوٞر ثُوثكؼز ٌٌُِٜدجة٤ز 

 .كٌم ثُؾٜو 

ثُضٞؽٚ 

ثُْٔضٌٔ ُِطِذز 

ٖٓ هذَ ثالّضجى 

ثع٘جءثُٔقجٌٝر 

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز 

 

 

 

 

 

 
ّٝ ، ٌٟم ص٤َٙٞ هجٕٗٞ ث  3 2

 ثُٔوجٝٓجس 

 ) صٞث٢ُ ، صٞث١ٍ ، ًٌٓخ (

  

3  

 

3 

 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٌٟم 

ص٤ُٞو ثُض٤جً ثُٔض٘جٝح 

ٌَٕٝ ثُٔٞؽز 

ثُنجٙز دٜج 

ٝثُوٞث٤ٖٗ ثُض٢ صن٘ 

)ثُض٤جً,ثُضٌهه,ٍٖٓ 

ثُٔٞؽز ,ثُؾٜو 

 ثُٔض٘جٝح ( 

ٌٟم ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثُض٤جً 

ثٗٞثع ٓقطجس ثُٔض٘جٝح ،

  ص٤ُٞو ثُطجهز ثٌٌُٜدجة٤ز

ضٞؽٚ ثُ

ثُْٔضٌٔ ُِطِذز 

ٖٓ هذَ ثالّضجى 

ثع٘جءثُٔقجٌٝر 

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

ٌَٕ   ثُٔٞؽز ثُؾ٤ذ٤ز ،  3 4

ٓٞؽز ثُض٤جً ٓغ ثَُٖٓ 

ثُضٌهه ، صؼ٣ٌق ه٤ٔز ثُلؼجُز 

 ُِض٤جً ٝثُؾٜو ثُٔض٘جٝح .

  

ٌٟم ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثُض٤جً   3 5

ثُٔض٘جٝح , ثٗٞثع ٓقطجس 

 ص٤ُٞو صجٟجهز ثٌٌُٜدجة٤ز 

 

 

 

ثُٔٞؽز ثُؾ٤ذ٤ز , ٌَٕ ٓٞؽز   3 6

ثُض٤جً ٓغ ثَُٖٓ ثُضٌهه , 

صؼٌف ه٤ٔز ثُلؼجُز ُِض٤جً 

 ٝثُؾٜو ُذٔض٘جٝح 

  

7  

 

3 

ثُضؼٌف ػ٠ِ صأع٤ٌ 

ٓؼجَٓ ثُووًر ك٢ 

 ثُض٤جً ثُٔض٘جٝح

ٓؼٌكز أػٔجٍ ٝٓؼجَٓ ثُووًر 

، صطذ٤وجس ٝأٓغِز ػ٠ِ 

ثّضؼٔجٍ ثُض٤جً ثُٔض٘جٝح ك٢ 

 ثُق٤جر ثُؼ٤ِٔز .

 ثُضٞؽٚ

ثُْٔضٌٔ ُِطِذز 

ٖٓ هذَ ثالّضجى 

ثع٘جءثُٔقجٌٝر 

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

8 3 

 

 

 

د٤جٕ ٤ًل٤ز ص٤ُٞو 

ثُٔؾجٍ ثُٔـ٘ج٢ْ٤ٟ 

ٝثُل٤ٜ ثُٔـ٘ج٢ْ٤ٟ 

ٝثُٔٞثه ثُٔـ٘ج٤ْ٤ٟز 

ٝثُضجع٤ٌثُٔـ٘ج٢ْ٤ٟ 

 ُِض٤جً ثٌٌُٜدجة٢   

ثُٔؾجٍ ثُٔـ٘ج٢ْ٤ٟ ، 

مٚجة٘ ثُٔؾجٍ ،  

مٚجة٘ ثُٔـ٘ج٤ْ٤ٟز 

, ثه ثُٔـ٘ج٤ْ٤ٟز ثٗٞثع ثُٔٞ،

صؼج٣ًق )ًغجكز ثُٔؾجٍ , 

ٕور ثُٔؾجٍ , ثُوٞر ثُوثكؼز 

ثُضٞؽٚ 

ثُْٔضٌٔ ُِطِذز 

ٖٓ هذَ ثالّضجى 

ثع٘جءثُٔقجٌٝر 

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز
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 (ثُٔـ٘ج٤ْ٤ٟز 

ثُضأع٤ٌ ثُٔـ٘ج٢ْ٤ٟ ُِض٤جً     3 9

صطذ٤وجس ػ٠ِ   ثٌٌُٜدجة٢

ثّضنوثّ مج٤ٙز هٞر ثُؾيح 

 ثُٔـ٘ج٤ْ٤ٟز .

  

 

13 
 

 

 

 

 

3 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثٗٞثع 

ثُض٤جً ثُٔض٘جٝح 

 ٌٟٝم ثُض٤َٔ د٤ٜ٘ج

ثُض٤جً ثُٔض٘جٝح أفجه١ 

ثُٞؽٚ ، ثُض٤جً ثُغالع٢ 

 ثُٔض٘جٝح ثُغالع٢ ثألٝؽٚ ، 

ثُضٞؽٚ 

ثُْٔضٌٔ ُِطِذز 

ٖٓ هذَ ثالّضجى 

ثع٘جءثُٔقجٌٝر 

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

٣ٌٟوز ص٤٤َٔ ثألٝؽٚ ، ٗظجّ   3 11

ى دجإلؽٔجٍ ص٤َٙٞ ثألّال

 ثُنجًؽ٤ز .

  

 

 

12 

 

 

 

3 

 

 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٌٟم 

ثُض٤َٙٞ ك٢ 

 ثُٔقًٌجس 

 

٣ٌٟوز ثُض٤َٙٞ ػ٠ِ ٌَٕ 

، ص٤جً ثُٞؽٚ  (Y)ٗؾٔز 

ٝص٤جً ثُن٠ ٖٓ ثُ٘ؾٔز ، 

ؽٜو ثُن٠ ٖٓ  ٝؽٜو ثُٞؽٚ 

ثُووًر ك٢ فجُز ثُ٘ؾٔز 

 ثُ٘ظجّ ىٝ عالعز ثٝؽٚ ,

ثُضٞؽٚ 

ثُْٔضٌٔ ُِطِذز 

ٖٓ هذَ ثالّضجى 

جٌٝر ثع٘جءثُٔق

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 

 

 

٣ٌٟوز ص٤َٙٞ ثالفٔجٍ   3 13

 .ثٌٌُٜدجة٤ز 

  

 

 

14 

 

 

3  

 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٌٟم 

ثُض٤َٙٞ ك٢ 

 ثُٔقًٌجس 

 

٣ٌٟوز ص٤َٙٞ ػ٠ِ ٌَٕ 

، ص٤جً ثُٞؽٚ ٝص٤جً ∆(هُضج)

ثُن٠ ك٢ فجُز هُضج ؽٜو 

 ثُٞؽٚ ٝؽٜو ثُن٠ ، ثُووًر 

ثُضٞؽٚ 

ثُْٔضٌٔ ُِطِذز 

ٖٓ هذَ ثالّضجى 

ثع٘جء 

ثُٔقجٌٝر 

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

صطذ٤وجس ٝأٓغِز ػ٠ِ   3 15

ص٤َٙٞ ػ٠ِ ٌَٕ ٗؾٔز 

 ٝهُضج .
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 كَٚ عج٢ٗ د٤٘ز ثُٔوًٌ .23
 

ٓنٌؽجس ثُضؼِْ  ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُٔطِٞدز
٣ٌٟوز  ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ ثّْ ثُٞفور / أٝ ثُٔٞٝٞع

 ثُضو٤٤ْ
 

 

1 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثٗٞثع  3

ثُٔقًٌجس  ٝٓج٢ٛ 

ثةٜج ٤ًٝل٤ز ثؽَ

ص٤ًٌخ ثُٔقًٌجس 

 ٌٟٝم دوء ثُقًٌز 

،  أٗٞثع ثُٔقًٌجس

ثُٔقًٌجس ثُقغ٤ز عالع٤ز 

ثٗٞثػٜج ثالٝؽٚ ، 

 .ثّضنوثٓجصٜج,

 

ثُضٞؽٚ ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ 

 ثالّضجى ثع٘جء

 ثُٔقجٌٝر 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

ص٤ًٌخ ثُٔقًٌجس ثُضأع٣ٌ٤ز )   3 2

ف٤غ٤ز عالع٤ز ثالٝؽٚ (ٝ ٌٟم 

ز ك٢ ثُٔقًٌجس دوء ثُقًٌ

    ثُقغ٤ز عالع٢ ثالٝؽٚ

ٓذوأ ٗظ٣ٌز ٓـ٘ج٢ْ٤ٟ 

ثُوٝثًر, ٓذوأ ٗظ٣ٌز ػَٔ 

 ثُٔقًٌجس 

  

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

٤ًل٤ز ثُضقٌْ ك٢ صـ٤ٌ 

ٌّػز ثُٔقًٌجس 

ثُقغ٤ز ٝ ث٤ُْطٌر 

 ػ٤ِٜج

ٌٟم دوأ ثُقًٌز ك٢ 

ثُٔقًٌجس ثُقغ٤ز عالع٤ز 

ٌٟم ثُضقٌْ ٝ  ثالٝؽز

ٝث٤ُْطٌر ك٢ صـ٤٤ٌ ٌّػز 

قغ٤ز عالع٢ ٓقًٌجس ثُ

ثالٝؽٚ )صـ٤٤ٌ أهطجح ، صـ٤ٌ 

ؽٜو ثُٔٚوً ، صـ٤ٌ ثُيديدز 

  )ٝصـ٤ٌ ثصؾجٙ ثُوًٝثٕ 

ثُضٞؽٚ ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ 

ثالّضجى 

ثع٘جءثُٔقجٌٝر 

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز
 
 
 
 
 
 

4  

 

3 

 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٤ًل٤ز 

ػٌِ ثُوًٝثٕ 

ُِٔقًٌجس ثُقغ٤ز 

 ثفجه٣ز ٝعالع٤ز ثُطًٞ

ز ىٝ ٝؽٚ ثُٔقًٌجس ثُضأع٣ٌ٤

ثٗٞثػٜج ص٤ًٌذٜج ٝثفو ،

  ػٌِ هًٝثصٜج ,ثّضنوثٜٓج ,

ثُضٞؽٚ ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ 

ثالّضجى 

ثع٘جءثُٔقجٌٝر 

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

جس أفجه٣ز ثُٞؽٚ ىٝ ٓقًٌ  3 5

ٝ  ٌٓغق ثُذوء ,ص٤ًٌذٜج ,

 ثّضنوثٓجصٜج .

  

ٓقًٌجس أفجه٣ز ثُٞؽٚ ىٝ   3 6

ثُٞؽٚ ثُٖٔطًٞ ص٤ًٌذٜج ٝ 

 ثّضنوثٓجصٜج .

  

 

 

7 

 

 

3 

 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثٗٞثع 

 ثُقٔج٣ز ُِٔقًٌجس

ج ، ثٌُٜٔٚثس ، ثٗٞثػٜ

  .ٓؼجَٓ ثالٜٗٚجً

ثُضٞؽٚ ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ 

ء ثالّضجى ثع٘ج

ُٔقجٌٝر ث

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

,ٓضجدغ فٌث١ً  هٞثٟغ ثُوًٝر  3 8

 ٝو ٣ٍجهر ثُقَٔ

  

9  

 

٤ًل٤ز صقو٣و ثالػطجٍ 

ًٌجس ٝٓج٢ٛ ُِٔق

 ْٓذذجصٜج

و ثُطٌم ثُٔضذؼز ك٢ صقو٣

ثألػطجٍ ػؾَ ثُٔقٌى ػٖ 

ثُٔقٌى ٣وًٝ  ثُوًٝثٕ

ثُضٞؽٚ ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ 

 ثالّضجى ثع٘جء

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز
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 ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز  .24

 ٓوًٌ ٜٓ٘ؾ٢  ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1

ف٤ٖ٘  ًضجح صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثٌٌُٜدجء + ٓقجٌٝثس ٓوًُ ثُٔجهر )ثُٔٚجهً(  ة٤ْ٤ز ـ ثٌُٔثؽغ ث2ٌُ

  ٙجك٢ 

 ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                

 ( ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,.... ) 
1-Fundamentals of Electric Circuits by Charles 

K. Alexander , Matthew Sadiku.  

2- Electric Circuits by James Nilsson, Susan 

Riedel.  

ح ـ ثٌُٔثؽغ ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ ثالٗض٤ٌٗش 

.... 
 ثُٔٞثهغ ثالٌُض٤ٌٗٝز ثُٔضنٚٚز

 مطز صط٣ٌٞ ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  .25

   

% ك٢ ًَ ػجّ 23ثٝجكز ٝصقو٣ظ ٓلٌهثس ٝٓٞث٤ٝغ ٖٝٔ ثُضطًٞ ثُقجَٙ ك٢ ثُٔوًٌ ٝدْ٘ذز ال صضؾجٍٝ 

 هًث٢ّ .

 

دٌْػز ثهَ ٖٓ ٌّػضز  3

 ثُٔضو٘ز.

 

ثُٔقجٌٝر 

 ث٤ٓٞ٤ُز

ثًصلجع هًؽز فٌثًر ثُٔقٌى   3 13

إع٘جء ثُوًٝثٕ، هًٝثٕ 

 .دٞٞٝجءثُٔقٌى 

  

٤ًل٤ز ػالػ ٝثٙالؿ ًَ   3 11

 ػطَ ٖٓ ثالػطجٍ ثُْجدوز 

  

 12 

 

 

 

3 

 

ثُضؼٌف ػ٠ِ هٝثةٌ 

ثُضقٌْ ٝث٤ُْطٌٙ 

ػ٠ِ ثُٔقًٌجس 

 ٣و٣ٝج ٝثٝصٞٓجص٤ٌ٤ج

هٝثةٌ ثُضقٌْ ٝث٤ُْطٌر 

ثُْٔضنوٓز ك٢ صٖـ٤َ 

 ص٤ٌ٤جج ٝثصٞٓجو٣٣ٝ ٓقًٌجس

ثُضٞؽٚ ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ 

ثالّضجى 

 ثع٘جءثُٔقجٌٝر

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 

 

13 

 

 

3 

٤ًل٤ز ٤ٙجٗز 

 ثُٔقًٌجس ٝص٣َضٜج

ٌٟم ػَٔ ث٤ُٚجٗز 

 ُِٔقًٌجس  ، ثٗٞثع ث٤ُٚجٗز،

ثُضٞؽٚ ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ 

ثالّضجى 

ثع٘جءثُٔقجٌٝر 

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 

 

 

 
ثُض٘ظ٤ق  ثُض٤٣َش ، ثُضٖق٤ْ ،  3 14

  ًٌث٢ّ ثُٔقجًٝ,

  

 

 

15 

 

 

3 
 

 

 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٌٟم 

ثُْالٓٚ ث٤ُٜ٘ٔز 

ٝػَٔ ث٤ُٚجٗز 

 ُِٔقًٌجس

 

ثألٖٓ ثُٚ٘جػ٢ ، ثُْالٓز 

 .ث٤ُٜ٘ٔز إع٘جء ػ٤ِٔز ث٤ُٚجٗز

ثُضٞؽٚ ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ 

ثالّضجى 

ثع٘جءثُٔقجٌٝر 

 ث٤ٓٞ٤ُز

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز
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 االٍجٛع
 اٌّفوكاد اٌؼ١ٍّخ

 رفبط١ً اٌّفوكاد

 االٚي
ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُٔنضذٌ، ٓٚجهً ثُووًر، ثألؽَٜر ثٌٌُٜدجة٤ز، هًثّز ؽٜجٍ ثالٝك٤ٓٞضٌ 

(AVO)  .. ٤ًٝل٤ز ثّضنوثٓٚ ُو٤جُ ثُض٤جً ثٌٌُٜدجة٢ ، ٝكٌم ثُؾٜو ٝثُٔوجٝٓز 

 ُٔوجٝٓز دجألُٞثٕ.ثُضؼٌف ػ٠ِ ٓٚطِقجس ٗظجّ ث اٌضبٟٔ

 صقو٤ن هجٕٗٞ ثّٝ ػ٤ِٔج ً . اٌضبٌش

 اٌواثغ
ًد٠ ثُٔوجٝٓجس ػ٠ِ ثُضٞث٢ُ ٝثُضٞث١ٍ ك٢ ثُوثةٌر ثٌٌُٜدجة٤ز ٝث٣ؾجه ثُٔوجٝٓز ثٌُٔجكتز 

 ُِو٤جُ . 

 اٌقبٌِ
هٝثةٌ ًٌٜدجة٤ز ٓنضِلز ) صٞث٢ُ ، صٞث١ٍ ( ٝهًثّز مٞثٜٙج ، ث٣ؾجه ثُٔوجٝٓز 

 ثٌُٔجكتز .

 صأع٤ٌ ثًصلجع هًؽز ثُقٌثًر ػ٠ِ ثُٔوجٝٓز. هًثّز  اٌَبكً

 ه٤جُ ثُووًر ثٌٌُٜدجة٤ز ٖٓ هٝثةٌ ثُض٤جً ثُْٔضٌٔ.  اٌَبثغ

 ه٤جُ ثُووًر ك٢ هٝثةٌ ثُض٤جً ثُٔض٘جٝح ثُغالع٢ ثالٝؽٚ.  اٌضبِٓ

 ثّضنوثّ ثٌُج٣ٝز ثٌٌُٜدجة٤ز ٝثُضو٣ًخ ػ٠ِ ٌٟم ثُِقجّ ٝػَٔ ثُٞٙالس ثٌٌُٜدجة٤ز. اٌزبٍغ

 اٌؼبشو
خ ػ٠ِ صأ٤ِّ ثٌٌُٜدجة٢ ٝػَٔ صٔج٣ًٖ ُضأ٤ِّ ٓٚذجؿ ًٌٜدجة٢ ٝٓلضجؿ ٝىُي صو٣ً

 ك٢ هثةٌر ًٌٜدجة٤ز د٤ْطز.

 ػَٔ ُٞفز كق٘ ٝصٖـ٤َ صقض١ٞ ٓأمي ٝٓٚذجؿ صٞث٢ُ، ٓأمي ٝٓٚذـ صٞث١ٍ . اٌؾبكٞ ػشو

 اٌضبٟٔ ػشو
ج دوء ثُقًٌز ٝثُضٖـ٤َ ٝثُٔقًٌجس ثُغالع٤ز ثالٝؽٚ ثُقغ٤ز دجّضنوثّ ٓلضجؿ ّضجً هُض

 صٖـ٤َ ٣و٣ٝز 

 اٌضبٌش ػشو
دوء ثُقًٌز ٝثُضٖـ٤َ ثألٝصٞٓجص٢ٌ٤ ُِٔقًٌجس ثُغالع٤ز ثالٝؽٚ ىٝ ثُول٘ ثُْ٘ؾجد٢ 

 دجّضنوثّ ّضجً هُضج ٓغ صق٤َِ كٌٌر ثُذوء دجُضٖـ٤َ.

 صـ٤ٌ ثصؾجٙ ثُوًٝثٕ ك٢ ثُٔقًٌجس دجّضنوثّ ٓلضجؿ صٖـ٤َ ٣و١ٝ . اٌواثغ ػشو

 قٔج٣ز( ٖٓ ثُٔقًٌجس ثٌٌُٜدجة٤ز .كق٘ أؽَٜر ثُٞهج٣ز )ثُ اٌقبٌِ ػشو
 

 اٌّظبكه ٚاٌّواعغ:

 

1-Electrical Technology, By – Theraga  
 

2- Electrical Technology,     By – Hughes 

3- Electrical Technology, By – Erick  
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 ِٛاك إٌَخ اٌضب١ٔخ-2

 

 ٛمط ٚطف اٌّموهّٔ

 

 ٚطف اٌّموه

 

 

 ثُٔؼٜو ثُضو٢٘ ًٌدالء ثُٔؤّْز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .34

 و٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗزثُض    / ثًٌَُٔ ؼ٢ِٔ ثُوْْ ثُ .35

  METE211صو٤٘ز ثؽَثء ثٌُٔجةٖ/ ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .36

 ٓذجٌٕ إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .37

 ّ٘ز ثُلَٚ / ثُْ٘ز .38

 93 )ث٢ٌُِ(ػوه ثُْجػجس ثُوًث٤ّز  .39

 1/12/2319 صج٣ًل إػوثه ٛيث ثُٞٙق  .43

 :   صو٤٘ز ثؽَثء ثٌُٔجةٖ صٜوف ث٠ُ: أٛوثف ثُٔوًٌ .41
 ّثُٔجً٘ز )ث٥ُز(  ٣ٞٝـ هًٝثؽَثء ثٌُٔجةٖ ك٢ ٗظج 
 )٣ٞؽو ثُؼالهز ثُض٢ صٌد٠ د٤ٜ٘ٔج )أ١ ثؽَثء ثٌُٔجةٖ ٝٗظجٜٓج 
 ث٣ؾجه ثُقْجدجس ثُنجٙز دض٤ْٔٚ ٛيٙ ثالؽَثء ٝصقو٣و ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر ك٤ٜج 

 

إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا 

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

 ؛البرنامج.

 ٌٟٝثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْ ٔوًٌٓنٌؽجس ثُ .26
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  ٛوثف ثُٔؼٌك٤ز ثأل -أ

ٖ ٖٓ مالٍ ثؽٌثء فْجدجس ثُنجٙز دجالؽٜجهثس ٝثُوٟٞ ٤ًل٤ز ص٤ْٔٚ ثؽَثء ثٌُٔجةصؼ٣ٌق ثُوث٤ًّٖ  

 ثُٔؤعٌر ك٤ٜج

  ٔوًٌ.ثُنجٙز دجُ ٤زثُٜٔجًثصثألٛوثف   -ح 

جس ثُقْجدٝثّضنوثّ ثُطٌم ثألكَٞ ٝثألٌّع ٝثألهم ك٢  ز ثُؼ٤ِٔزثؽجهر ثُطجُخ ثّضنوثّ ثُقجّذ

 ثُٜ٘و٤ّز ُض٤ْٔٚ ثؽَثء ثٌُٔجةٖ

 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ      

 ز ثُٔذجٌٕر ٖٓ مالٍ ثُٔقجٌٝثس ثُط٣ٌو

 ثُط٣ٌوز ثُيثص٤ز ٖٓ مالٍ فَ ثُضٔج٣ًٖ )ثُٞثؽخ ثُذ٤ض٢(

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

 ثالٓضقجٕ ث٢ٓٞ٤ُ  -5
 ثالٓضقجٕ ثُل٢ِٚ -6
 ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ٝثُو٤ٔ٤ز  -ػ

 ثػضٔجه ٓذجهٟء ثُض٤ْٔٚ ٝثُقْجح ٝػالهضٜٔج دجُؼِّٞ ثالمٌٟ -1ػ

 ُخ صْجػوٙ ك٢ ثًضْجح ثُٜٔجًر ٝثُووًر ػ٠ِ ثمض٤جً ٓج ٣قون ُٚ ثُـٌٛ           صقو٣و ٓلٌهثس ٓضجفز ُِطج -2ػ

  
 ثُٔ٘وُٞز ) ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ٤ق ٝثُضطًٞ ثُٖن٢ٚ (.ثُضأ٤ِ٤ٛز ثُٜٔجًثس ثُؼجٓز ٝ -ه 

 صق٤ْٖ ٜٓجًثصْٜ ثُل٣ٌٌز  -1ه

 ؼ٤ِْ ث٠ُ ثُضؼًِْكغ ٓوًًجصْٜ ثُض٣ًٞٚز ٝٗوَ ثُطجُخ ٖٓ ٌٓفِز ثُض-2ه
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 د٤٘ز ثُٔوًٌ .27

ٓنٌؽجس ثُضؼِْ  ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُٔطِٞدز
٣ٌٟوز  ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ ثّْ ثُٞفور / أٝ ثُٔٞٝٞع

 ثُضو٤٤ْ

1 3 

٠واعغ اٌطبٌت ِب 

رؼٍّٗ فٟ ِبكح 

 ا١ٌّىب١ٔه  

Review of Strength 

of Materials 

ٌَّزّو ااٌزٛعٗ 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 ا١ِٛ١ٌخاٌّؾبػوح 

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

2&3 6 

٠زؼوف ػٍٝ أٛاع 

اٌوثؾ ٚاٌوثؾ 

 ثبٌجوشبَ

Riveted Joints. Types 

of Riveted Joints 

,Design of  

Riveted Joints, 

Efficiency of Riveted 

Joints. 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

4&5 6 

٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 

اٌوثؾ ثبٌٍؾبَ 

ٚاالعٙبكاد اٌزٟ 

 ٠زؼوع ٌٙب اٌوثؾ

Welded Joints ,Types 

of Welding Joints, 

Design of Welding 

Joints 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

6&7 6 

٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 

اٌوثؾ ثبٌجواغٟ 

عٙبكاد اٌزٟ ٚاال

 ٠زؼوع ٌٙب اٌوثؾ

Screwed Joints, 

Design of Bolts for 

Fastening ,Design of 

Bolts for Power 

Transition 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

8&9 6 

٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 

اٌوثؾ ثبٌقبثٛه 

ٚاالعٙبكاد اٌزٟ 

 ٌٙب اٌوثؾ٠زؼوع 

Keyed Joints, Types 

of Key, Design of 

Sunk Key. 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

10&11 6 

٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 

اٌمبثغ االؽزىبوٟ 

 ٚرظ١ّّٗ

Frictional Clutches, 

Types of Frictional 

Clutches, Design of 

Frictional Clutches.  

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

12&13 6 

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

إٌٛاثغ 

 ٚرظ١ّّٙب

Types of Springs, 

Design of Springs. 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 ّبه٠ٓاٌز

14&15 6 

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

االؽيِخ إٌبلٍخ 

 ٚرظ١ّّٙب

Types of Belts, 

Design of Belts. 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

16&17 6 

٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 

االػّلح ٚو١ف١خ 

 ؽَبة اثؼبكٖ

Design of Shafts ّو اٌزٛعٗ  اٌَّز

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

18&19 6 

٠زؼوف ػٍٝ أٛاع 

وواٍٟ اٌزؾ١ًّ 

ٚؽَبة اٌؼّو 

 اٌزشغ١ٍٟ

Design of Journal 

Bearings 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

ؽً ِٓ فالي اٌزٛعٗ  اٌَّزّو  Selection of Ballٔٛع ٠قزبه اٌطبٌت  3 20
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 ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز  .28

 ٜٓ٘ؾ٢ ٓوًٌ ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1

  ٔٚجهً(  ـ ثٌُٔثؽغ ثٌُة٤ْ٤ز )ث2ُ
1-Strength of Material by Ferdinal      
L.Singer  
2-Strength of Material 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 

 ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                

 ( ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,.... ) 
 

 ثُٔٞثهغ ثالٌُض٤ٌٗٝز ثُٔضنٚٚز ح ـ ثٌُٔثؽغ ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ ثالٗض٤ٌٗش 
 

 مطز صط٣ٌٞ ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  .29

% ك٢ ًَ ػجّ 13ال صضؾجٍٝ ثٝجكز ٝصقو٣ظ ٓلٌهثس ٝٓٞث٤ٝغ ٖٝٔ ثُضطًٞ ثُقجَٙ ك٢ ثُٔوًٌ ٝدْ٘ذز     

 هًث٢ّ .
 

اٌّؾًّ ثؼل ؽَبة 

االثؼبك   ٚاٌؼّو 

 اٌزشغ١ٍٟ

Bearings   ًٌٍطٍجخ ِٓ لج

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

 اٌزّبه٠ٓ

21&22 3 

٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 

اٌزوًٚ 

ٚاٌّظطٍؾبد 

اٌقبطخ ثٙب 

ٚرظ١ُّ اٌزوًٚ 

ؽَت ِؼبكٌخ 

ٌ٠ٌٛ 

Design of Gears by 

Lewis Equation  اٌزٛعٗ  اٌَّزّو

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

23&24 6 

٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 

ٔمً اٌؾووخ 

 ثبٌزوًٚ

Gears Trains  اٌزٛعٗ  اٌَّزّو

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

25&26 6 

ٌطبٌت ػٍٝ ٠زؼوف ا

رظ١ُّ طٕلٚق 

اٌزوًٚ َٚٔت 

 اٌَوع

Design of Simple 

Gears Box 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

27&28 6 

٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 

اؽل أٛاع اٌزوًٚ 

 اٞ اٌزوً اٌلٚكٞ

Worm Gears  اٌزٛعٗ  اٌَّزّو

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

م اصٕبء االٍزب

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

29&30 6 
٠زؼوف اٌطبٌت ػٍٝ 

 اٌؾلثبد ٚأٛاػٙب
Cams 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ
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 ّٔٛمط ٚطف اٌّموه

 

 ٚطف اٌّموه

 

 ثُٔؼٜو ثُضو٢٘ ًٌدالء ثُٔؤّْز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .42

   ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز / ثالٗضجػ  ثُوْْ ثُؼ٢ِٔ  / ثًٌَُٔ .43

  METE212ٗظ١ٌ 2ػ٤ِٔجس ص٤٘ٚغ ثُٔؼجهٕ/ ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .44

 ًٞٞ ٢ٓٞ٣ فْخ ؽوٍٝ ثُوًُٝ ثالّذٞػ٢ف إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .45

 ّ٘ز ثُلَٚ / ثُْ٘ز .46

 ّجػٚ ٗظ١ٌ 60 ثُوًث٤ّز )ث٢ٌُِ(ػوه ثُْجػجس  .47

 1/12/2319 صج٣ًل إػوثه ٛيث ثُٞٙق  .48

 أٛوثف ثُٔوًٌ: .49
 

ثػوثه ثُطجُخ ٤ٌُٕٞ ِٓٔج دؾ٤ٔغ ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ ٝدجٗٞثػٜج ثُٔنضِلز ٖٓ ثُضٖـ٤َ دجُوطغ ثٝثُض٤ٌَٖ 

ٌجٍ ٝه٤جّجس ٌٝٓجةٜ٘ج ٝٓؼوثصٜج ٝٓ٘ضؾجصٜج ُٝٚ ثُووًر ػ٠ِ ثُضنط٠٤ الٗضجػ ٓنضِق ثُٔ٘ضؾجس دجمض٤جً ثٕ

ثُنجٓجس ٝثٌُٔجةٖ ٝػ٤ِٔجس ثُضٖـ٤َ ثُٔ٘جّذز ٝصَِْْ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔجس ٝثمض٤جً ثٌُٔجةٖ ٝثُؼوه ٝثؽَٜر 

 ثُو٤جُ ٝثُقْجدجس ثُٔطِٞدز ُٜيث ثُـٌٛ ٝدجُوهز ٝثٌُلجءر ثُٔطِٞدز ٝدٌِق ٓضو٤ٗٚ.

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

صف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن و

 ؛البرنامج.

 ٓنٌؽجس ثُٔوًٌ ٌٟٝثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْ .13
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 ثألٛوثف ثُٔؼٌك٤ز   -أ

     ٤ٌٕٞ ثُطجُ   خ ه   جهًث ػِ   ٠ كٜ   ْ ثُضْ   جٓقجس ثُٜ٘وّ   ٤ز ٝثٗظٔضٜ   ج ًٍٝٓٞٛ   ج ٝؽ   وثُٜٝج ٝثمض٤   جً ّ     -1أ

ثالٍهٝثؽ  جس ثُٔ٘جّ  ذز دجّ  ضنوثّ ثُؾ  وثٍٝ ثُنجٙ  ز ُٝٔنضِ  ق ثُٔ٘ضؾ  جس ُٝٔنضِ  ق ثُض٤ًٌذ  جس ثُٜ٘وّ  ٤ز 

 .ٝثًضْجح ثُٜٔجًثس ك٢ فَ صٔج٣ًٖ ُ٘ٔجىػ صْجٓقجس ٝثٍهٝثؽجس ٓنضِلز ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز
ٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ كْٜ ؽٞهر ثُْطٞؿ ٝثُ٘ظْ ٝثٌٍُٓٞ ُٔنضِق هًؽجس ؽٞهر ّطٞؿ ٤ٌّ -2أ

 ثُٔ٘ضؾجس ُٔنضِق ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ ٌٟٝم ه٤جّٜج ثُٔنضِلز.

٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثُضؼٌف ػ٠ِ ٓقوهثس ثُو٤جُ ٝثٗٞثػٜج ثُٔنضِلٚ ٝفوٝه ثُو٤جُ  -3أ

 ٝثّضنوثٓجصٜج.

ؽ٤ٔغ ػ٤ِٔجس ثُضٖـ٤َ دجُوطغ )ثُنٌثٟز، ثُضل٣ٌَ، ثُو٠ٖ،  ٤ٌٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ٓؼٌكزّ -4أ

ثُضؾ٤ِل، ثُضغو٤خ(، فًٌجصٜج ثالّج٤ّز، ثٗٞثع ػوه ثُوطغ ثُْٔضنوٓز ، ػ٤ِٔجصٜج ثُٔنضِلز ٝٓ٘ضؾجصٜج، 

ػ٘جٌٙ ثُضٖـ٤َ ٝٓؼوالس ثُوطغ ٝثُؾوثٍٝ ثُنجٙز ٤ًٝل٤ز ثّضنوثٓجصٜج، ثفضْجح ٍٖٓ ثُضٖـ٤َ ُؾ٤ٔغ 

 ثُؼ٤ِٔجس.
ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثػوثه دطجهز ثُضٖـ٤َ ُٔنضِق ثٗٞثع ثُٔ٘ضؾجس ُٝؾ٤ٔغ ثٗٞثع ثُؼ٤ِٔجس  ٤ٌّٕٞ -5أ

ٝثُض٢ صضٖٞٔ، صَِْْ ثُؼ٤ِٔجس، ٓنط٠ ًَ ػ٤ِٔز، ػوه ثُوطغ ثُْٔضنوٓز، ػوه ثُو٤جُ ، ٓؼوالس 

 ثُوطغ ، ٍٖٓ ثُضٖـ٤َ.
، ثُْقخ، ثُذغن، ثُطٌم ٤ٌٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ٓؼٌكز ؽ٤ٔغ ػ٤ِٔجس ثُض٤ٌَٖ دجُٞـ٠ )ثُوًكِزّ -6أ

ٝثٌُذِ، ثُو٘ ٝثُضن٣ٌْ(، ثِّ ٝثٗٞثع ًَ ػ٤ِٔز، ٓ٘ضؾجس ًَ ػ٤ِٔز، فْجح ثُوٟٞ ثُْٔضنوٓز ٌَُ 

 ػ٤ِٔز.
 ثألٛوثف ثُٜٔجًثص٤ز ثُنجٙز دجُٔوًٌ.   -ح 

٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ ٣ضوًح ػ٠ِ ه٤جُ صْجٓقجس ٝهًؽز ؽٞهر ثُْطٞؿ ُٔنضِق      -1ح

 أؽَٜر ثُو٤جُ ُٜيث ثُـٌٛ دوهز ػج٤ُز.ثُٔ٘ضؾجس دٔنضِق 

٣ضوًح ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ػ٤ِٔجس ثُضٖـ٤َ دجُوطغ ٝػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثٌُٔجةٖ  ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ  - 2ح

 ُض٤٘ٚغ ٓ٘ضؾجس ُٔنضِق ثُض٤ًٌذجس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز دوهٚ ػج٤ُز ًِٝلز ٝثٟتز.

ٝػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثٌُٔجةٖ  ـ٠ ُض٤ٌَٖ دج٤ٌُّٕٞٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ ٣ضوًح ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ػ٤ِٔجس ث  - 3ح

 ُض٤٘ٚغ ٓ٘ضؾجس ُٔنضِق ثُض٤ًٌذجس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز دوهٚ ػج٤ُز ًِٝلز ٝثٟتز.

 ٣وّٞ د٤ٚجٗز ٓنضِق ٌٓجةٖ ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ ثُٔنضِلز دٜٔجًر ػج٤ُز.  ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ   -4ح
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ      

 ثّج٤ُخ ثُؼٌٛ )ثُٔقجٌٝر(. -7
 ثّج٤ُخ ثُٔ٘جهٖز . -8
 ثّج٤ُخ ثُضو٣ًِ ثُؼ٢ِٔ )ثُٔنضذٌ ٝثًُٞٓ(. -9

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

 .}ثهٝثس ٓوج٤ُز )ػوه، ثٌٕؿ، ػٌف، هجًٕ، ػَِ(، فَ ثالّتِز{ثهٝثس ثمضذج٣ًز  -أٝال

 .}هجةٔز ثُلق٘ )ثؽَٜر ثُو٤جُ(، ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ ثُٔضوًػ )صٔج٣ًٖ ثًُٞٓ(  {ثهٝثس الثمضذج٣ًز  -عج٤ٗج

 
 ز ٝثُو٤ٔ٤ز ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗ -ػ

 .ٝٝغ دٌٗجٓؼ ٓضٌجَٓ الٗضجؽِٟٚٝخ ثُضل٤ٌٌ ك٢ ص٤ْٔٚ ٓ٘ضؼ ػٌٛ   -1ػ    
   .ثُضٖؾ٤غ ػ٠ِ صط٣ٌٞ ثُلٌٌ ك٢ ثُقلع ٝثُضن٤ٖٔ ٝ صقل٤َٙ ٗقٞ ثُضل٤ٌٌ ثُ٘جهو -2ػ    

 صط٣ٌٞ ٜٓجًثس ثُذقظ ك٢ ثالٗض٤ٌٗش ُض٤ّٞغ ثالكن ثُٔؼٌك٢. -3ػ   

 ػ ثالكٌجً ثالدوثػ٤ز ُذؼٜ ثُطِذز ثُٔٞٛٞد٤ٖ.ثّضنوثّ ثُؼٚق ثُي٢٘ٛ ك٢ ثمٌث -4ػ   

  
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ     
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 هوًر ثُطجُخ ػ٠ِ ثُضق٤َِ ، صطذ٤ن ٝصٌص٤خ ثُٔؼٌكز ث٠ُ ؽجٗخ ٝٙق ثُقٍِٞ. -

 

 ثُووًر ػ٠ِ ثُضؼِْ ثُذ٠٤ْ ٝثُؼ٤ٔن ك٢ ثّضٌٖجف ثُٔؼٌكز ُقَ ثٌُٖٔالس ثُٔٞؽٞهر.  -

 

 ُطجُخ ٗقٞ ثُوًثّز ٝثالّضَثهر ٤ُِٝ ٤ِّٝز ػوجح ُٚ.ثُض٤٤َٔ دجٕ ثالمضذجً ٣َ٣و ٖٓ صقل٤َ ث -

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ    

 .}ثهٝثس ٓوج٤ُز )ػوه، ثٌٕؿ، ػٌف، هجًٕ، ػَِ(، فَ ثالّتِز{ثهٝثس ثمضذج٣ًز  -أٝال

 ( -- ثّتِز ثُٔوجدِز ، ثّتِز ثالمض٤جً ٖٓ ٓضؼوه ، ثّتِز ثُٚٞثح ٝثُنطأ )ثمضذجًثس ٓٞٝٞػ٤ز   -عج٤ٗج
 ثُؼجٓز ٝثُضأ٤ِ٤ٛز ثُٔ٘وُٞز ) ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ٤ق ٝثُضطًٞ ثُٖن٢ٚ (.ثُٜٔجًثس  -ه 

 ٜٓجًثس ثالصٚجٍ ٝثُضٞثَٙ ٝصٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ك٣ٌن ثُؼَٔ. -1ه 

 ث٤َُٔ ُِضؼجٕٝ ٝثُؼَٔ ثُؾٔجػ٢. -2ه 

 ثٓضالى ٜٓجًس ُـ٣ٞز ك٢ كٖ ثالّضٔجع ٝكٖ ثاله٘جع ٝثُقٞثً. -3ه 

  ضالى ٙلجس ه٤جه٣ز، هٞر ىثًٌر ، هجد٤ِز ػ٠ِ ثُض٘ذؤ ٝثالّضوٌثء .ثٓ  -4ه 
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 د٤٘ز ثُٔوًٌ .11

٣ٌٟوز  ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ ثّْ ثُٞفور / أٝ ثُٔٞٝٞع ٓنٌؽجس ثُضؼِْ ثُٔطِٞدز ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُضو٤٤ْ

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 1
التسامحات الهندسٌة و 

تسامحات البعد وانواعه  
ونظم التسامح ورتب 

سامح  وعناصر التسامح  الت
واالزدواجات ووحدات 

االزدواج و انواع 
 االزدواج

التسامحات الهندسٌة، 
تسامحات البعد وانواعه، 

نظم التسامح ورتب 
التسامح، عناصر التسامح  

االزدواجات، وحدات 
 االزدواج، انواع االزدواج

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 

نظام  خ ػ٠ِ ٣ضؼٌف ثُطجُ 2 2
اساس الثقب، نظام اساس 

العمود، رموز 
االزدواجات، التسامحات 

لالبعاد الطلٌقة، 
االزدواجات المفضلة، 

اختٌار االزدواجات 
  .وممٌزاتها االقتصادٌة

نظام اساس الثقب، نظام 
اساس العمود، رموز 

االزدواجات، التسامحات 
لالبعاد الطلٌقة، 

االزدواجات المفضلة، 
زدواجات اختٌار اال

 .وممٌزاتها االقتصادٌة

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2     3
التسامحات الهندسٌة فً 
الشكل والموضع وانواع 

 تسامحات الشكل والموضع  

التسامحات الهندسٌة فً 
الشكل والموضع وانواع 

 تسامحات الشكل والموضع

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 ج٣ًٖصٔ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 4
محددات القٌاس، تصمٌم 
محددات القٌاس، انواع 

 محددات القٌاس  

محددات القٌاس، تصمٌم 
محددات القٌاس، انواع 

 محددات القٌاس

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 5
تصنٌف تصنٌع المعادن، 

المعادن، نظرٌة تشغٌل 
الحد  تكوٌن الراٌش،

القاطع والحد القاطع 
الناشىء ونظرٌة تكوٌنه، 

العوامل التً تؤثر به، 
العوامل التً تؤدي الى 

تقلٌل حجمه، التبرٌد 
واهمٌته بالنسبة لعملٌات 

القطع، سوائل التبرٌد 
 المختلفة. 

تصنٌف تصنٌع المعادن، 
تشغٌل المعادن، نظرٌة 

د الح تكوٌن الراٌش،
القاطع والحد القاطع 

الناشىء ونظرٌة تكوٌنه، 
العوامل التً تؤثر به، 

العوامل التً تؤدي الى 
تقلٌل حجمه، التبرٌد 

واهمٌته بالنسبة لعملٌات 
القطع، سوائل التبرٌد 

 المختلفة.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 6
 عملٌة الخراطة، حركاتها،
طرق تثبٌت المشغوالت، 

المستدٌرة وغٌر 

عملٌة الخراطة، حركاتها، 
طرق تثبٌت المشغوالت، 

المستدٌرة وغٌر 
ٌرة، والحدود المستد

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز
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المستدٌرة، والحدود 
القاطعة المستخدمة واسهم 
التغذٌة الطولٌة والعرضٌة 

التعرف على االقالم 
المستخدمة وكٌفٌة تثبٌتها 
بالنسبة للمشغوالت، اقالم 

  خراطة التشكٌل.

القاطعة المستخدمة واسهم 
التغذٌة الطولٌة والعرضٌة 

التعرف على االقالم 
المستخدمة وكٌفٌة تثبٌتها 
بالنسبة للمشغوالت، اقالم 

 خراطة التشكٌل.

 

 

  ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 7
تصنٌف عدد القطع بالنسبة 

دد لطرق التشغٌل وع
الحدود القاطعة والمعادن 

المصنعة منها واتجاه 
التغذٌة فٌها، هندسٌة اقالم 

الخراطة وانواع زواٌا 
القلم، تاثٌر زواٌا القلم على 

 عملٌة القطع.

تصنٌف عدد القطع بالنسبة 
لطرق التشغٌل وعدد 

الحدود القاطعة والمعادن 
المصنعة منها واتجاه 

التغذٌة فٌها، هندسٌة اقالم 
ة وانواع زواٌا الخراط

القلم، تاثٌر زواٌا القلم على 
 عملٌة القطع.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 8
شروط القطع، عناصر 

القطع، استخدامات 
سرعات القطع، واستعمال 

الجداول وخرائط 
 السرعات،  

شروط القطع، عناصر 
القطع، استخدامات 

ل سرعات القطع، واستعما
الجداول وخرائط 

 السرعات، 

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

كٌفٌة  ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 9
اجراء بطاقة التشغٌل 

لمجموعة عملٌات وحساب 
عناصرها وحساب زمن 

 القطع لكل عملٌة  

كٌفٌة اجراء بطاقة التشغٌل 
لمجموعة عملٌات وحساب 

عناصرها وحساب زمن 
 ةالقطع لكل عملٌ

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ 

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

كٌفٌة  ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2     10
االستفادة من بطاقة 
التشغٌل لعمل مسار 

العملٌات للمنتج، العوامل 
التً تؤثر على اختٌار 

سرع القطع ) خواص عدة 
القطع، تأثٌر عناصر 

التشغٌل، تاثٌر خواص 
 المعدن المشغل(. 

ة من بطاقة كٌفٌة االستفاد
التشغٌل لعمل مسار 

العملٌات للمنتج، العوامل 
التً تؤثر على اختٌار 

سرع القطع ) خواص عدة 
القطع، تأثٌر عناصر 

التشغٌل، تاثٌر خواص 
 المعدن المشغل(.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

  ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2     11
مكائن الخراطة البرجٌة، 

تٌكٌة، دراسة االوتوما
العملٌات التً ٌمكن 

تشغٌلها وتحلٌل العملٌات 
على المنتج، كٌفٌة اعداد 

 بطاقة التشغٌل

مكائن الخراطة البرجٌة، 
االوتوماتٌكٌة، دراسة 

العملٌات التً ٌمكن 
تشغٌلها وتحلٌل العملٌات 
على المنتج، كٌفٌة اعداد 

 بطاقة التشغٌل

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ 

 

 زثّتِز ػجٓ

 ٓ٘جهٖز

انواع  ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 12
العدد المستخدمة على 

انواع العدد المستخدمة 
على الرأس السداسً 

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز
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الرأس السداسً والرباعً 
 االمامً والخلفً. 

والرباعً االمامً 
 والخلفً.

 صٔج٣ًٖ 

 

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 13
برمجة المخارط 

ماتٌكٌة، والعوامل االوتو
 المؤثرة خطوات التشغٌل  

برمجة المخارط 
االوتوماتٌكٌة، والعوامل 
 المؤثرة خطوات التشغٌل

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 ص٣ٌٖٔ 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 14
عملٌة التفرٌز، التعرف 

على العملٌات التً ٌمكن 
تنفٌذها على مكنات 

التفرٌز، اجزاء ومكونات 
ماكنات التفرٌز االفقٌة 

والراسٌة وطبٌعة عمل كل 
 جزء. 

عملٌة التفرٌز، التعرف 
على العملٌات التً ٌمكن 

تنفٌذها على مكنات 
التفرٌز، اجزاء ومكونات 

ماكنات التفرٌز االفقٌة 
والراسٌة وطبٌعة عمل كل 

 جزء.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 ٣ٍجًر ٓٞثهغ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ػ٠ِ  ٣ضؼٌف ثُطجُخ 2 15
ملحقات المكائن ورؤوس 

التقسٌم وادوات ربط 
المشغوالت والشٌاق 

 والبوش. 

ملحقات المكائن ورؤوس 
التقسٌم وادوات ربط 
المشغوالت والشٌاق 

 والبوش.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 

ثّتِز ػجٓز 

 ٓ٘جهٖز

 

انواع ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 16
سكاكٌن التفرٌز القرصٌة 

واالصبعٌة، سكاكٌن تفتٌح 
تروس، زاوٌة سكاكٌن ال

 التفرٌز. 

انواع سكاكٌن التفرٌز 
القرصٌة واالصبعٌة، 

سكاكٌن تفتٌح التروس، 
 زاوٌة سكاكٌن التفرٌز.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

شرح  ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 17
خطوات اجراء عملٌات 
التفرٌز، اختٌار الماكنة 
المناسبة، االبعاد االولٌة 

، طرق ربط للمشغوالت
   المشغوالت.

شرح خطوات اجراء 
عملٌات التفرٌز، اختٌار 
الماكنة المناسبة، االبعاد 

االولٌة للمشغوالت، طرق 
 ربط المشغوالت.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

شرح  ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 18
خطوات اجراء عملٌات 
التفرٌز، اختٌار الماكنة 

ولٌة المناسبة، االبعاد اال
للمشغوالت، طرق ربط 

 المشغوالت. 

تفرٌز انواع التروس 
المختلفة )تروس عدلة، 

مخروطٌة، حلزونٌة، 
 دودٌة(

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 19    
طرٌقة عمل التعشٌقة 

 بلوك   Vالغنفارٌة، تعشٌقة 

طرٌقة عمل التعشٌقة 
 بلوك V الغنفارٌة، تعشٌقة

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 20
معدالت التشغٌل وسرعات 

القطع والتغذٌة واسس 
اختٌارها لعملٌات التفرٌز 
المختلفة باستخدام جداول 

معدالت التشغٌل وسرعات 
القطع والتغذٌة واسس 

اختٌارها لعملٌات التفرٌز 
ة باستخدام جداول المختلف

 معدالت القطع.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز



  
 61اٌظفؾخ 

 
  

 معدالت القطع. 

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 21
عملٌة القشط، التعرٌف 

بانواع المقاشط )العربه، 
النطاحة، الراسٌة( 

العملٌات التً تجري على 
ماكنة القشط، امكانات 

القشط المتاحة بكل ماكنة، 
 طرق ربط المشغوالت  

ة القشط، التعرٌف عملٌ
بانواع المقاشط )العربه، 

النطاحة، الراسٌة( 
العملٌات التً تجري على 

ماكنة القشط، امكانات 
القشط المتاحة بكل ماكنة، 

 طرق ربط المشغوالت

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 22
معدالت التشغٌل من 

سرعات قطع وتغذٌات، 
ات المقاشط من ملحق

رؤوس تقسٌم واجهزة 
خاصه، زواٌا اقالم القشط، 

 انواع القوى المؤثرة. 

معدالت التشغٌل من 
سرعات قطع وتغذٌات، 

ملحقات المقاشط من 
رؤوس تقسٌم واجهزة 

خاصه، زواٌا اقالم القشط، 
 انواع القوى المؤثرة.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ُطجُخ ػ٠ِ ٣ضؼٌف ث 2 23
المقشطة النطاحة، توضٌح 

)شوط القطع، شوط 
الرجوع(، طرق الربط 

على ماكنة القشط النطاحة 
ومعدالت التشغٌل، حساب 
زمن القطع للقشط، اعداد 

 بطاقة التسلسل بالقشط. 

المقشطة النطاحة، توضٌح 
)شوط القطع، شوط 

الرجوع(، طرق الربط 
على ماكنة القشط النطاحة 

ٌل، حساب ومعدالت التشغ
زمن القطع للقشط، اعداد 

 بطاقة التسلسل بالقشط.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ ػ٤ِٔز 2 24
التجلٌخ ومقدمه عن نظرٌة 

القطع وشكل الراٌش 
بعملٌة التجلٌخ، احجار 

التجلٌخ المستخدمة 
)محٌطٌة، وجهٌة، جانبٌة، 

( فنجانً، خارجٌة، داخلٌة
مواصفاتها واستخداماتها، 
 طرق الربط وموازناتها. 

التجلٌخ: مقدمه عن نظرٌة 
القطع وشكل الراٌش 

بعملٌة التجلٌخ، احجار 
التجلٌخ المستخدمة 

)محٌطٌة، وجهٌة، جانبٌة، 
فنجانً، خارجٌة، داخلٌة( 
مواصفاتها واستخداماتها، 

 طرق الربط وموازناتها.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 25
ماكنات التجلٌخ المختلفه 

وامكانات التشغٌل لكل نوع 
)ماكنات التجلٌخ 

االسطوانً الخارجً  
والداخلً، ماكنات سن 

 العدد(. 

ماكنات التجلٌخ المختلفه 
وامكانات التشغٌل لكل نوع 

)ماكنات التجلٌخ 
االسطوانً الخارجً 

والداخلً، ماكنات سن 
 العدد(.

 ُٔقجٌٝرث

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

اعداد  ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 26
بطاقة تشغٌل شاملة لجمٌع 

 عملٌات القطع. 

اعداد بطاقة تشغٌل شاملة 
 لجمٌع عملٌات القطع.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ثّتِز ػجٓز ثُٔقجٌٝرتشكٌل المعادن، نظرٌة  ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 27
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 ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز  .12

تشكٌل المعادن، نظرٌة 
شكٌل التشكٌل، اسس الت

على البارد وعلى الساخن، 
 انواع عملٌات التشكٌل. 

التشكٌل، اسس التشكٌل 
على البارد وعلى الساخن، 

 انواع عملٌات التشكٌل.

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 

 ٓ٘جهٖز

٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 28

الدرفلة: اساسٌات الدرفلة 

وطرقها،المنتجات 

ع العملٌات المدرفلة، تتاب

فً الدرفلة، الماكنات 

المستخدمة، شروط اتمام 

 عملٌة الدرفلة.

البثق: اسس بثق المعادن 
والمعادن المستخدمة، البثق 

المباشر، البثق العكسً، 
 انواع 

الدرفلة: اساسٌات الدرفلة 

وطرقها،المنتجات 

المدرفلة، تتابع العملٌات 

فً الدرفلة، الماكنات 

 المستخدمة، شروط اتمام

 عملٌة الدرفلة.

البثق: اسس بثق المعادن 
والمعادن المستخدمة، البثق 

المباشر، البثق العكسً، 
 انواع

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

القص ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 29

والتخرٌم: اسس عملٌات 

القص، انواع القوالب 

واجزائها، فً كل حلة، 

ابعاد الخامة االولٌة وطرق 

، حساب قوة اختٌارها

 القص.

السحب والسحب العمٌق: 
اسس عملٌات السحب 

والسحب العمٌق، حساب 
قوى السحب والنسب 
الخاصة فً كل حالة، 

 انواع السحب واستعماالتها 

القص والتخرٌم: اسس 

عملٌات القص، انواع 

القوالب واجزائها، فً كل 

حلة، ابعاد الخامة االولٌة 

وطرق اختٌارها، حساب 

 قوة القص.

لسحب والسحب العمٌق: ا
اسس عملٌات السحب 

والسحب العمٌق، حساب 
قوى السحب والنسب 
الخاصة فً كل حالة، 

 انواع السحب واستعماالتها

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 صٔج٣ًٖ

 

 ثّتِز ػجٓز

 ٓ٘جهٖز

 ٣ضؼٌف ثُطجُخ ػ٠ِ  2 30

دراسة الطرق غٌر 

 التقلٌدٌة فً تشكٌل المعادن

 بثق هٌدروستاتً. -

تفرٌغ استخدام ال -

 الكهربائً.

المجاالت  -

 الكهرومغناطٌسٌة.

التشكٌل بالمتفجرات  -
 ومزاٌا هذه العملٌة. 

دراسة الطرق غٌر 

 التقلٌدٌة فً تشكٌل المعادن

 بثق هٌدروستاتً. -

استخدام التفرٌغ  -

 الكهربائً.

المجاالت  -

 الكهرومغناطٌسٌة.

التشكٌل بالمتفجرات  -
 ومزاٌا هذه العملٌة.

 ثُٔقجٌٝر

 ػٌٛ ٗٔجىػ

 

 تِز ػجٓزثّ

 ٓ٘جهٖز
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 ًضجح ٜٓ٘ؾ٢. -1 ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1

 َِٓٓز ٓؼور ٖٓ هذَ ثُضو٢ْ٣ً. -2

 2008ػ٤ِٔجس ص٤٘ٚغ ثُٔؼجهٕ، ػ٢ِ دٌث٤ْٛ ث١ُّٞٞٔ،  ـ ثٌُٔثؽغ ثٌُة٤ْ٤ز )ثُٔٚجهً(  2

ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                 

 ٣ًٌ ,....  () ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج

 .2002هٞثػو صٖـ٤َ ثُٔؼجهٕ، ٓقٔو ػذو ثٌُفٖٔ ػ٘ج٢ٗ،  -1

ٓذجهٟء ػ٤ِٔجس ثإلٗضجػ، ه. هقطجٕ مِق ثُنًَؽ٢،  -2

1987. 

ص٤ِٚـ ٤ٙٝجٗز ثُٔؼوثس ثُٚ٘جػ٤ز، ح. ؽِذٌػ. ػ  -3

 .1974د٤ٌِ٤ِ، 

ٓومَ ك٢ ٛ٘وّز ثإلٗضجػ، فْٖ ف٤ْٖ ك٢ٜٔ، ه. ؽالٍ  -4

 .1966ٕٞه٢، 

ق، هثً ٤ٌٓ ُِطذجػز، كٖ ثُنٌثٟز، دٌٕٝض٤ٖ، ه٣ٔ٘ض٤ -5

 ٌّٞٞٓ1979 . 

 

ح ـ ثٌُٔثؽغ ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ ثالٗض٤ٌٗش 

.... 

 ثُل٤و٣ٞثس ثًُٖٔ٘ٞر ػذٌ ثُ٘ش فٍٞ ثؽٌثء ثُضؾجًح ثُؼ٤ِٔز 

ثُل٤و٣ٞثس ثُْٔؾِز ٖٓ هذَ صو٢ْ٣ً ثُٔجهر ُِضؾجًح ثُؼ٤ِٔز 

 ٝثًُٖٔ٘ٞر ك٢ ثُو٘جر ثُنجٙز دجُٔنضذٌ ػذٌ ثُضٌٌِثّ

 

 ًٌ ثُوًث٢ّ مطز صط٣ٌٞ ثُٔو .13
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 ّٔٛمط ٚطف اٌّموه

 ٚطف اٌّموه

 

 ثُٔؼٜو ثُضو٢٘ ًٌدالء ثُٔؤّْز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .53

   ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز / ثالٗضجػ  ثُوْْ ثُؼ٢ِٔ  / ثًٌَُٔ .51

 ػ٢ِٔ. 2ػ٤ِٔجس ص٤٘ٚغ ثُٔؼجهٕ/ ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .52

 ًٞٞ ٢ٓٞ٣ فْخ ؽوٍٝ ثُوًُٝ ثالّذٞػ٢ف إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .53

 ك٢ِٚ ثُلَٚ / ثُْ٘ز .54

 ّجػز ػ٢ِٔ 60 ثُوًث٤ّز )ث٢ٌُِ(ػوه ثُْجػجس  .55

 1/12/2019 صج٣ًل إػوثه ٛيث ثُٞٙق  .56

 أٛوثف ثُٔوًٌ: .57
 

ثػوثه ثُطجُخ ٤ٌُٕٞ ِٓٔج دؾ٤ٔغ ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ ٝدجٗٞثػٜج ثُٔنضِلز ٖٓ ثُضٖـ٤َ دجُوطغ ثٝثُض٤ٌَٖ 

ٌجٍ ٝه٤جّجس ٌٝٓجةٜ٘ج ٝٓؼوثصٜج ٝٓ٘ضؾجصٜج ُٝٚ ثُووًر ػ٠ِ ثُضنط٠٤ الٗضجػ ٓنضِق ثُٔ٘ضؾجس دجمض٤جً ثٕ

ثُنجٓجس ٝثٌُٔجةٖ ٝػ٤ِٔجس ثُضٖـ٤َ ثُٔ٘جّذز ٝصَِْْ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔجس ٝثمض٤جً ثٌُٔجةٖ ٝثُؼوه ٝثؽَٜر 

 ثُو٤جُ ٝثُقْجدجس ثُٔطِٞدز ُٜيث ثُـٌٛ ٝدجُوهز ٝثٌُلجءر ثُٔطِٞدز ٝدٌِق ٓضو٤ٗٚ.

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.

 ٓنٌؽجس ثُٔوًٌ ٌٟٝثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْ .14
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 ثألٛوثف ثُٔؼٌك٤ز   -أ

     ٤ٌٕٞ ثُطجُ   خ ه   جهًث ػِ   ٠ كٜ   ْ ثُضْ   جٓقجس ثُٜ٘وّ   ٤ز ٝثٗظٔضٜ   ج ًٍٝٓٞٛ   ج ٝؽ   وثُٜٝج ٝثمض٤   جً ّ     -1أ

ثالٍهٝثؽ  جس ثُٔ٘جّ  ذز دجّ  ضنوثّ ثُؾ  وثٍٝ ثُنجٙ  ز ُٝٔنضِ  ق ثُٔ٘ضؾ  جس ُٝٔنضِ  ق ثُض٤ًٌذ  جس ثُٜ٘وّ  ٤ز 

 .ٝثًضْجح ثُٜٔجًثس ك٢ فَ صٔج٣ًٖ ُ٘ٔجىػ صْجٓقجس ٝثٍهٝثؽجس ٓنضِلز ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز
ٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ كْٜ ؽٞهر ثُْطٞؿ ٝثُ٘ظْ ٝثٌٍُٓٞ ُٔنضِق هًؽجس ؽٞهر ّطٞؿ ٤ٌّ -2أ

 ثُٔ٘ضؾجس ُٔنضِق ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ ٌٟٝم ه٤جّٜج ثُٔنضِلز.

٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثُضؼٌف ػ٠ِ ٓقوهثس ثُو٤جُ ٝثٗٞثػٜج ثُٔنضِلٚ ٝفوٝه ثُو٤جُ  -3أ

 ٝثّضنوثٓجصٜج.

ؽ٤ٔغ ػ٤ِٔجس ثُضٖـ٤َ دجُوطغ )ثُنٌثٟز، ثُضل٣ٌَ، ثُو٠ٖ،  ٤ٌٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ٓؼٌكزّ -4أ

ثُضؾ٤ِل، ثُضغو٤خ(، فًٌجصٜج ثالّج٤ّز، ثٗٞثع ػوه ثُوطغ ثُْٔضنوٓز ، ػ٤ِٔجصٜج ثُٔنضِلز ٝٓ٘ضؾجصٜج، 

ػ٘جٌٙ ثُضٖـ٤َ ٝٓؼوالس ثُوطغ ٝثُؾوثٍٝ ثُنجٙز ٤ًٝل٤ز ثّضنوثٓجصٜج، ثفضْجح ٍٖٓ ثُضٖـ٤َ ُؾ٤ٔغ 

 ثُؼ٤ِٔجس.
ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثػوثه دطجهز ثُضٖـ٤َ ُٔنضِق ثٗٞثع ثُٔ٘ضؾجس ُٝؾ٤ٔغ ثٗٞثع ثُؼ٤ِٔجس  ٤ٌّٕٞ -5أ

ٝثُض٢ صضٖٞٔ، صَِْْ ثُؼ٤ِٔجس، ٓنط٠ ًَ ػ٤ِٔز، ػوه ثُوطغ ثُْٔضنوٓز، ػوه ثُو٤جُ ، ٓؼوالس 

 ثُوطغ ، ٍٖٓ ثُضٖـ٤َ.
، ثُْقخ، ثُذغن، ثُطٌم ٤ٌٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ٓؼٌكز ؽ٤ٔغ ػ٤ِٔجس ثُض٤ٌَٖ دجُٞـ٠ )ثُوًكِزّ -6أ

ٝثٌُذِ، ثُو٘ ٝثُضن٣ٌْ(، ثِّ ٝثٗٞثع ًَ ػ٤ِٔز، ٓ٘ضؾجس ًَ ػ٤ِٔز، فْجح ثُوٟٞ ثُْٔضنوٓز ٌَُ 

 ػ٤ِٔز.
 ثألٛوثف ثُٜٔجًثص٤ز ثُنجٙز دجُٔوًٌ.   -ح 

٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ ٣ضوًح ػ٠ِ ه٤جُ صْجٓقجس ٝهًؽز ؽٞهر ثُْطٞؿ ُٔنضِق      -1ح

 أؽَٜر ثُو٤جُ ُٜيث ثُـٌٛ دوهز ػج٤ُز.ثُٔ٘ضؾجس دٔنضِق 

٣ضوًح ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ػ٤ِٔجس ثُضٖـ٤َ دجُوطغ ٝػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثٌُٔجةٖ  ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ  - 2ح

 ُض٤٘ٚغ ٓ٘ضؾجس ُٔنضِق ثُض٤ًٌذجس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز دوهٚ ػج٤ُز ًِٝلز ٝثٟتز.

ٝػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثٌُٔجةٖ  ـ٠ ُض٤ٌَٖ دج٤ٌُّٕٞٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ ٣ضوًح ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ػ٤ِٔجس ث  - 3ح

 ُض٤٘ٚغ ٓ٘ضؾجس ُٔنضِق ثُض٤ًٌذجس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز دوهٚ ػج٤ُز ًِٝلز ٝثٟتز.

 ٣وّٞ د٤ٚجٗز ٓنضِق ٌٓجةٖ ػ٤ِٔجس ثُض٤٘ٚغ ثُٔنضِلز دٜٔجًر ػج٤ُز.  ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ   -4ح
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ      

 ثّج٤ُخ ثُضو٣ًِ ثُؼ٢ِٔ )ثُٔنضذٌ ٝثًُٞٓ(. -13
 

 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

 .}هجةٔز ثُلق٘ )ثؽَٜر ثُو٤جُ(، ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ ثُٔضوًػ )صٔج٣ًٖ ثًُٞٓ(  {ثهٝثس الثمضذج٣ًز   -

 
 ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ٝثُو٤ٔ٤ز  -ػ

 .ٝٝغ دٌٗجٓؼ ٓضٌجَٓ الٗضجؽِٟٚٝخ ثُضل٤ٌٌ ك٢ ص٤ْٔٚ ٓ٘ضؼ ػٌٛ   -1ػ    
   .٤ٖ ٝ صقل٤َٙ ٗقٞ ثُضل٤ٌٌ ثُ٘جهوثُضٖؾ٤غ ػ٠ِ صط٣ٌٞ ثُلٌٌ ك٢ ثُقلع ٝثُضنٔ -2ػ    

 صط٣ٌٞ ٜٓجًثس ثُذقظ ك٢ ثالٗض٤ٌٗش ُض٤ّٞغ ثالكن ثُٔؼٌك٢. -3ػ   

 ثّضنوثّ ثُؼٚق ثُي٢٘ٛ ك٢ ثمٌثػ ثالكٌجً ثالدوثػ٤ز ُذؼٜ ثُطِذز ثُٔٞٛٞد٤ٖ. -4ػ   

  
 ٤ق ٝثُضطًٞ ثُٖن٢ٚ (.ثُٜٔجًثس ثُؼجٓز ٝثُضأ٤ِ٤ٛز ثُٔ٘وُٞز ) ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ -ه 

 ٜٓجًثس ثالصٚجٍ ٝثُضٞثَٙ ٝصٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼِٞٓجس ك٢ ك٣ٌن ثُؼَٔ. -1ه 

 ث٤َُٔ ُِضؼجٕٝ ٝثُؼَٔ ثُؾٔجػ٢. -2ه 

 ثٓضالى ٜٓجًس ُـ٣ٞز ك٢ كٖ ثالّضٔجع ٝكٖ ثاله٘جع ٝثُقٞثً. -3ه 

  ثٓضالى ٙلجس ه٤جه٣ز، هٞر ىثًٌر ، هجد٤ِز ػ٠ِ ثُض٘ذؤ ٝثالّضوٌثء .  -4ه 
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 ز ثُٔوًٌد٤٘ .15

 ٣ٌٟوز ثُضو٤٤ْ ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ ثّْ ثُٞفور / أٝ ثُٔٞٝٞع ٓنٌؽجس ثُضؼِْ ثُٔطِٞدز ثُْجػجس ثألّذٞع

٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ  2 1

ثُو٤جُ، صٔج٣ًٖ ٝصطذ٤وجس 

ػ٠ِ ثالٍهٝثؽجس، أٝٝجع 

ٓ٘جٟن ثُضلجٝس، ثّضنوثّ 

 ؽوثٍٝ ثُضلجٝس

ثُو٤جُ، صٔج٣ًٖ ٝصطذ٤وجس 

ػ٠ِ ثالٍهٝثؽجس، أٝٝجع 

ن ثُضلجٝس، ثّضنوثّ ٓ٘جٟ

 ؽوثٍٝ ثُضلجٝس

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 2
ثّضنوثّ ثُؾوثٍٝ ثُنجٙز 

دجٗقٌثكجس ثألدؼجه ثُط٤ِوز، 

صو٣ًذجس ػ٠ِ ثّضنوثّ 

ثُؾوثٍٝ. صو٣ًذجس ػ٠ِ 

ه٤جُ ؽٞهر صٖط٤خ 

ثُْطٞؿ )ُذؼٜ ثُٔ٘ضؾجس 

 ٌ ثُو٤جُ(.دٔنضذ

ثّضنوثّ ثُؾوثٍٝ ثُنجٙز 

دجٗقٌثكجس ثألدؼجه ثُط٤ِوز، 

صو٣ًذجس ػ٠ِ ثّضنوثّ 

ثُؾوثٍٝ. صو٣ًذجس ػ٠ِ 

ه٤جُ ؽٞهر صٖط٤خ 

ثُْطٞؿ )ُذؼٜ ثُٔ٘ضؾجس 

 دٔنضذٌ ثُو٤جُ(.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2     3
: ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُنٌثٟز

أؽَثء ثُٔنٌٟز ٝػِٜٔج، 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثألهالّ 

ثُْٔضنوٓز ٤ًٝل٤ز صغذ٤ضٜج 

دجُْ٘ذز ُِٖٔـٞالس ًٝيُي 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٤ًل٤ز ثّضنوثّ 

ثُؾوثٍٝ ٝمٌثة٠ ثٌُْػجس 

 ك٢ ثُٔنٌٟز.

ثُنٌثٟز: ثُضؼٌف ػ٠ِ 

أؽَثء ثُٔنٌٟز ٝػِٜٔج، 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثألهالّ 

ثُْٔضنوٓز ٤ًٝل٤ز صغذ٤ضٜج 

ُِٖٔـٞالس ًٝيُي  دجُْ٘ذز

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٤ًل٤ز ثّضنوثّ 

ثُؾوثٍٝ ٝمٌثة٠ ثٌُْػجس 

 ك٢ ثُٔنٌٟز.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 4
مٌثٟز ِْٓٞح دط٣ٌوز 

ثُـٌثح ثُٔضقٌى ثٝ 

مٌثٟز ِْٓٞح دط٣ٌوز 

ؽٜجٍ ثالّضْ٘جك ثٝ 

 .ثُْٔطٌر ثُؾجٗذ٤ز

مٌثٟز ِْٓٞح دط٣ٌوز 

ثُـٌثح ثُٔضقٌى ثٝ 

مٌثٟز ِْٓٞح دط٣ٌوز 

ؽٜجٍ ثالّضْ٘جك ثٝ 

 ثُْٔطٌر ثُؾجٗذ٤ز.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 5
ِٓقوجس ثُٔنٌٟز ٤ًٝل٤ز 

صغذ٤ش ثُٖـِز ػ٤ِٜج )ثُؼ٤٘ز 

٤ز ثُغالع٤ز، ثٌُدجػ٤ز ث٤ُٚ٘

ثُوٝثًر، ثُٔلضجؿ ثُوٝثً، 

 ثٌُٗجم(.

ثُضؼٌف ػ٠ِ ِٓقوجس 

ثُٔنٌٟز ٤ًٝل٤ز صغذ٤ش 

ثُٖـِز ػ٤ِٜج )ثُؼ٤٘ز 

ثُغالع٤ز، ثٌُدجػ٤ز ث٤٘٤ُٚز 

ثُوٝثًر، ثُٔلضجؿ ثُوٝثً، 

 ثٌُٗجم(.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   
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صغذ٤ش   ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 6

س ؿ٤ٌ ٓ٘ضظٔز ٕـال

ثُٔوطغ ػ٠ِ ث٤٘٤ُٚز 

ثُوٝثًر ثٝ ث٤٘٤ُٚز 

 ثٌُدجػ٤ز ٝٓقًٞثصٜج.

صغذ٤ش ٕـالس ؿ٤ٌ ٓ٘ضظٔز 

ثُٔوطغ ػ٠ِ ث٤٘٤ُٚز 

ثُوٝثًر ثٝ ث٤٘٤ُٚز 

 ثٌُدجػ٤ز ٝٓقًٞثصٜج.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 7
جٍ ثُضؼٌف ػ٠ِ إٌٔ

ثٌُث٣ٔ ثُٔ٘ضؾز ٝػالهضٜج 

دؼٔن ثُوطغ ٝظٌٝف 

ثُوطغ ثألمٌٟ ٝثُضؼٌف 

ػ٠ِ ثُقو ثُوجٟغ ثُ٘جٕب 

٤ًٝل٤ز ص٣ٌٞ٘ٚ إع٘جء ػ٤ِٔز 

 ثُنٌثٟز.

ثُضؼٌف ػ٠ِ إٌٔجٍ 

ثٌُث٣ٔ ثُٔ٘ضؾز ٝػالهضٜج 

دؼٔن ثُوطغ ٝظٌٝف 

ثُوطغ ثألمٌٟ ٝثُضؼٌف 

ػ٠ِ ثُقو ثُوجٟغ ثُ٘جٕب 

٤ًٝل٤ز ص٣ٌٞ٘ٚ إع٘جء ػ٤ِٔز 

 ٟز.ثُنٌث

 

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 8
فْجح ٍٖٓ ثُوطغ ػ٠ِ 

ثُٔنٌٟز ٝٓوجًٗضٚ ٓغ 

ثُط٣ٌوز ثُ٘ظ٣ٌز، هًثّز 

أّذجح ثُلٌٝ هجس ثُض٢ 

 صظٌٜ.

فْجح ٍٖٓ ثُوطغ ػ٠ِ 

ثُٔنٌٟز ٝٓوجًٗضٚ ٓغ 

ثُط٣ٌوز ثُ٘ظ٣ٌز، هًثّز 

هجس ثُض٢  أّذجح ثُلٌٝ

 صظٌٜ.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

أػوثه   ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 9

دطجهز صضجدغ ثُؼ٤ِٔجس 

دجًُٞٓ ٓغ أؽٌثء ص٣ٌٖٔ 

 ػ٢ِٔ ػ٠ِ ثُٔنجًٟ.

أػوثه دطجهز صضجدغ ثُؼ٤ِٔجس 

دجًُٞٓ ٓغ أؽٌثء ص٣ٌٖٔ 

 ػ٢ِٔ ػ٠ِ ثُٔنجًٟ.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ػ٢ِٔص٣ٌٖٔ 

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ     2 10
ثُضل٣ٌَ، ثُضؼٌف ٌٓجةٖ 

ثُضل٣ٌَ ِٝٓقوجصٜج 

ٝٓٞثٙلجس ثٌُٔجةٖ ٓغ 

ٌٕؿ صل٢ِ٤ٚ ػٖ ثُلٌثةَ 

 ٝأؽَثةٜج.

ثُضل٣ٌَ، ثُضؼٌف ٌٓجةٖ 

ثُضل٣ٌَ ِٝٓقوجصٜج 

ٝٓٞثٙلجس ثٌُٔجةٖ ٓغ 

ٌٕؿ صل٢ِ٤ٚ ػٖ ثُلٌثةَ 

 ةٜج.ٝأؽَث

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ     2 11
ثُضؼٌف ػ٠ِ ٌّج٤ًٖ 

ثُضل٣ٌَ ًٝيُي ثُضؼٌف 

فٍٞ ٤ًل٤ز ثمضذجً ٌّػز 

ثُضـي٣ز ٝثُضطؼ٤ْ دٔجً٘ز 

ثُل٣ٌَر ٝثمض٤جً صضجدغ 

 ثُؼ٤ِٔجس ُِٖـِز.

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٌّج٤ًٖ 

ُضؼٌف ثُضل٣ٌَ ًٝيُي ث

فٍٞ ٤ًل٤ز ثمضذجً ٌّػز 

ثُضـي٣ز ٝثُضطؼ٤ْ دٔجً٘ز 

ثُل٣ٌَر ٝثمض٤جً صضجدغ 

 ثُؼ٤ِٔجس ُِٖـِز.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

ثؽٌثء   ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 12

ص٣ٌٖٔ ػ٠ِ ثُل٣ٌَر 

٣ضٖٞٔ ثُؼ٤ِٔجس ثالّج٤ّز 

 ٝثّضنوثّ ًثُ ثُضو٤ْْ.

ص٣ٌٖٔ ػ٠ِ ثُل٣ٌَر  ثؽٌثء

٣ضٖٞٔ ثُؼ٤ِٔجس ثالّج٤ّز 

 ٝثّضنوثّ ًثُ ثُضو٤ْْ.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

ك٣ٌَ   ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 13

أٗٞثع ثُضٌُٝ ثُٔنضِلز 

)صٌُٝ ػوُز، ٓن٤ٌٟٝز، 

 ف٤َِٗٝز، هٝه٣ز(.

صل٣ٌَ أٗٞثع ثُضٌُٝ 

ُز، ثُٔنضِلز )صٌُٝ ػو

ٓن٤ٌٟٝز، ف٤َِٗٝز، 

 هٝه٣ز(.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

 هجةٔز ثُلق٘ صو٣ًخ ػ٢ِٔأًٔجٍ ثُض٣ٌٖٔ دضل٣ٌَ أًٔجٍ  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 14
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ثُض٣ٌٖٔ دضل٣ٌَ ثُٔؾج١ً 

ٝثالًضجف ٝدط٣ٌوز 

 ؽٔجػ٤ز.

ثُٔؾج١ً ٝثالًضجف 

 ٝدط٣ٌوز ؽٔجػ٤ز.

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

أػوثه   ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 15

دطجهز صضجدغ ثُؼ٤ِٔجس 

دجًُٞٓ ٓغ أؽٌثء ص٣ٌٖٔ 

 ػ٢ِٔ ػ٠ِ ثُلٌثةَ.

أػوثه دطجهز صضجدغ ثُؼ٤ِٔجس 

دجًُٞٓ ٓغ أؽٌثء ص٣ٌٖٔ 

 ػ٢ِٔ ػ٠ِ ثُلٌثةَ.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ػ   ثُٔضوً

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 16

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٌٓجةٖ ثُو٠ٖ 

دجًُٕٞز ٓغ ٌٓٞٗجصٜج 

ٝثُِٔقوجس ثالفض٤ج٤ٟز ُٜج 

ٖٝٓجٛور ٗٔجىػ ٖٓ 

ثُؼ٤ِٔجس ثُض٢ صضْ ػ٠ِ 

 ثُٔوٖطز.

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٌٓجةٖ ثُو٠ٖ 

دجًُٕٞز ٓغ ٌٓٞٗجصٜج 

ٝثُِٔقوجس ثالفض٤ج٤ٟز ُٜج 

ٖٝٓجٛور ٗٔجىػ ٖٓ 

ثُؼ٤ِٔجس ثُض٢ صضْ ػ٠ِ 

 ٖطز.ثُٔو

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

ثؽٌثء   ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 17

ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ ػ٠ِ ٓجً٘ز 

ثُو٠ٖ ٣ضٖٞٔ ثّضنوثّ 

 ِٓقوجس ثُٔجً٘ز.

ثؽٌثء ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ ػ٠ِ 

ٓجً٘ز ثُو٠ٖ ٣ضٖٞٔ 

 ثّضنوثّ ِٓقوجس ثُٔجً٘ز.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 ثُلق٘هجةٔز 

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 18
ثُضؼٌف ػ٠ِ ٓجً٘جس 

ثُضؾ٤ِل دٔؼجَٓ ث٤ٌُٔج٤ٗي 

ٖٝٓجٛور ٗٔجىػ ٖٓ 

ػ٤ِٔجس ثُضؾ٤ِل ثُٔنضِلز 

ٖٝٓ ثُؼوه، ثُضؼٌف 

دجُضل٤َٚ ػ٠ِ ٓجً٘جس ّٖ 

ثُؼوه ٓغ إؽٌثء ص٣ٌٖٔ 

 د٠٤ْ ػ٤ِٜج.

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٓجً٘جس 

ثُضؾ٤ِل دٔؼجَٓ ث٤ٌُٔج٤ٗي 

ٖٝٓجٛور ٗٔجىػ ٖٓ 

ػ٤ِٔجس ثُضؾ٤ِل ثُٔنضِلز 

ٖٝٓ ثُؼوه، ثُضؼٌف 

دجُضل٤َٚ ػ٠ِ ٓجً٘جس ّٖ 

ثُؼوه ٓغ إؽٌثء ص٣ٌٖٔ 

 د٠٤ْ ػ٤ِٜج.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 19
ثُضؼٌف ػ٠ِ أٗٞثع أفؾجً 

ثُضؾ٤ِل ثُٔنضِلز ٖٝٓجٛور 

ذ٤ذجس ثُقجًز )ثُوجٟؼز ثُق

ُقؾٌ ثُضؾ٤ِل صقش 

ثُٔؾٌٜ هًثّز ثُؼالٓجس 

ٝثٌٍُٓٞ ثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ 

فؾٌ ثُضؾ٤ِل ٝثُٔوجًٗز 

د٤ٜ٘ج ك٢ ثألٗٞثع ثُٔنضِلز 

 ُألفؾجً.

ثُضؼٌف ػ٠ِ أٗٞثع أفؾجً 

ثُضؾ٤ِل ثُٔنضِلز ٖٝٓجٛور 

ثُقذ٤ذجس ثُقجًز )ثُوجٟؼز 

ُقؾٌ ثُضؾ٤ِل صقش 

ثُٔؾٌٜ هًثّز ثُؼالٓجس 

ٍٞ ثُٔٞؽٞهر ػ٠ِ ٝثٌُٓ

فؾٌ ثُضؾ٤ِل ٝثُٔوجًٗز 

د٤ٜ٘ج ك٢ ثألٗٞثع ثُٔنضِلز 

 ُألفؾجً.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

أؽَٜر   ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 20

ثصَثٕ فؾٌ ثُضؾ٤ِل ٤ًٝل٤ز 

ثّضنوثٜٓج، كي ٝص٤ًٌخ 

فؾٌ ثُضؾ٤ِل، أؽٌثء 

 ص٣ٌٖٔ أمٌ ػ٠ِ ّٖ ثُؼوه

ثُضؼٌف ػ٠ِ أؽَٜر ثصَثٕ 

فؾٌ ثُضؾ٤ِل ٤ًٝل٤ز 

ثّضنوثٜٓج، كي ٝص٤ًٌخ 

فؾٌ ثُضؾ٤ِل، أؽٌثء 

 ص٣ٌٖٔ أمٌ ػ٠ِ ّٖ ثُؼوه

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

أػوثه   ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2   21

دطجهز صضجدغ ثُؼ٤ِٔجس 

دجًُٞٓ ػ٠ِ ٌٓجةٖ ثُو٠ٖ 

أػوثه دطجهز صضجدغ ثُؼ٤ِٔجس 

دجًُٞٓ ػ٠ِ ٌٓجةٖ ثُو٠ٖ 

 ٝثُضؾ٤ِل.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   
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 .ٝثُضؾ٤ِل

ٌٓجةٖ   ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2  22

ثُوطغ ثُٔذٌٓؼ دجًُٕٞز ٓغ 

ٌٓٞٗجصٜج ٝثُِٔقوجس 

ثالفض٤ج٤ٟز ُٜج ٖٝٓجٛور 

ٗٔجىػ ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ثُض٢ 

  ّطضٜج.صضْ دٞث

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٌٓجةٖ ثُوطغ 

ثُٔذٌٓؼ دجًُٕٞز ٓغ 

ٌٓٞٗجصٜج ٝثُِٔقوجس 

ثالفض٤ج٤ٟز ُٜج ٖٝٓجٛور 

ٗٔجىػ ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ثُض٢ 

 صضْ دٞثّطضٜج.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 23
ٓؼجًف ٜٝٓجًثس ٖٓـَ 

 ثٌُٔجةٖ ثُٔذٌٓؾز ٝ

ّالٓضٚ ٌٝٓثفَ ثُؼَٔ 

 ػ٤ِٜج.

ٓؼجًف ٜٝٓجًثس ٖٓـَ 

ثٌُٔجةٖ ثُٔذٌٓؾز ٝ 

ّالٓضٚ ٌٝٓثفَ ثُؼَٔ 

 ػ٤ِٜج.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 24
دٌٓؾز ٝصٖـ٤َ ثُٔنجًٟ 

ثُٔذٌٓؾز ثالٝصٞٓجص٤ٌ٤ز 

ٝثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر مطٞثس 

 َ.ثُضٖـ٤

دٌٓؾز ٝصٖـ٤َ ثُٔنجًٟ 

ثُٔذٌٓؾز ثالٝصٞٓجص٤ٌ٤ز 

ٝثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر مطٞثس 

 ثُضٖـ٤َ.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 25

دٌٓؾز ٝصٖـ٤َ ثُلٌثةَ 

ثُٔذٌٓؾز ثالٝصٞٓجص٤ٌ٤ز 

ٝثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر مطٞثس 

 ثُضٖـ٤َ.

َ ثُلٌثةَ دٌٓؾز ٝصٖـ٤

ثُٔذٌٓؾز ثالٝصٞٓجص٤ٌ٤ز 

ٝثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر مطٞثس 

 ثُضٖـ٤َ.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 26
 ػ٤ِٔجس ثُض٤ٌَٖ: 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ػ٤ِٔجس 

ثُقوثهر ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز، ٖٓجٛور 

 ثألؽَٜر ثُْٔضنوٓز.

 ػ٤ِٔجس ثُض٤ٌَٖ: 

ضؼٌف ػ٠ِ ػ٤ِٔجس ثُ

ثُقوثهر ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز، ٖٓجٛور 

 ثألؽَٜر ثُْٔضنوٓز.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 27

ػ٤ِٔجس ثُوًكِز ٝصقو٣و 

ثُٔوجٟغ ٝثُٔ٘ضؾجس 

ثُٔنضِلز ثُض٢ ص٘ضؼ دٜيٙ 

ثُط٣ٌوز، ثُضؼٌف ػ٠ِ 

جس ػٔالس ثُذغن ٝثُٔ٘ضؾ

 ثُض٢ صٚ٘غ دٜيٙ ثُط٣ٌوز.

ثُضؼٌف ػ٠ِ ػ٤ِٔجس 

ثُوًكِز ٝصقو٣و ثُٔوجٟغ 

ٝثُٔ٘ضؾجس ثُٔنضِلز ثُض٢ 

ص٘ضؼ دٜيٙ ثُط٣ٌوز، ثُضؼٌف 

ػ٠ِ ػٔالس ثُذغن 

ٝثُٔ٘ضؾجس ثُض٢ صٚ٘غ دٜيٙ 

 ثُط٣ٌوز.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 28
ػ٤ِٔجس ثُو٘ ٝثُضن٣ٌْ 

 ٝثُضل٣ٌؾ.

ثُضؼٌف ػ٠ِ ػ٤ِٔجس 

 ثُو٘ ٝثُضن٣ٌْ ٝثُضل٣ٌؾ.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 29
ػ٤ِٔجس ثُْقخ ٝثٌُذِ، 

إؽٌثء ثُضو٣ًذجس ػ٤ِٜج 

 ٝثُٔ٘ضؾجس دٜيٙ ثُطٌم.

ثُضؼٌف ػ٠ِ ػ٤ِٔجس 

ٌُذِ، إؽٌثء ثُْقخ ٝث

ثُضو٣ًذجس ػ٤ِٜج ٝثُٔ٘ضؾجس 

 دٜيٙ ثُطٌم.

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور

 هجةٔز ثُلق٘

 ٓو٤جُ ثُضوو٣ٌ

 ثُٔضوًػ   

  ٣ضوًح ثُطجُخ ػ٠ِ 2 30
ثُطٌم ثُنجٙز دض٤ٌَٖ 

 ثُٔؼجهٕ

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُطٌم 

ثُنجٙز دض٤ٌَٖ ثُٔؼجهٕ 

ر ثُٔٞثهغ ثُض٢ ٣ًٍٝج

صقض١ٞ ػ٠ِ ٌٓجةٖ ٝأؽَٜر 

 صو٣ًخ ػ٢ِٔ

 ص٣ٌٖٔ ػ٢ِٔ

 ٖٓجٛور
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 ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز  .16

 ًضجح ٜٓ٘ؾ٢. -3 ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1

 َِٓٓز ٓؼور ٖٓ هذَ ثُضو٢ْ٣ً. -4

 2008ػ٤ِٔجس ص٤٘ٚغ ثُٔؼجهٕ، ػ٢ِ دٌث٤ْٛ ث١ُّٞٞٔ،  ـ ثٌُٔثؽغ ثٌُة٤ْ٤ز )ثُٔٚجهً(  2

ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                 

 ؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,....  () ثُٔ

 .2002هٞثػو صٖـ٤َ ثُٔؼجهٕ، ٓقٔو ػذو ثٌُفٖٔ ػ٘ج٢ٗ،  -6

ٓذجهٟء ػ٤ِٔجس ثإلٗضجػ، ه. هقطجٕ مِق ثُنًَؽ٢،  -7

1987. 

ص٤ِٚـ ٤ٙٝجٗز ثُٔؼوثس ثُٚ٘جػ٤ز، ح. ؽِذٌػ. ػ  -8

 .1974د٤ٌِ٤ِ، 

ٓومَ ك٢ ٛ٘وّز ثإلٗضجػ، فْٖ ف٤ْٖ ك٢ٜٔ، ه. ؽالٍ  -9

 .1966ٕٞه٢، 

ثٟز، دٌٕٝض٤ٖ، ه٣ٔ٘ض٤ق، هثً ٤ٌٓ ُِطذجػز، كٖ ثُنٌ -10

 ٌّٞٞٓ1979 . 

 

ح ـ ثٌُٔثؽغ ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ ثالٗض٤ٌٗش 

.... 

 ثُل٤و٣ٞثس ثًُٖٔ٘ٞر ػذٌ ثُ٘ش فٍٞ ثؽٌثء ثُضؾجًح ثُؼ٤ِٔز 

ثُل٤و٣ٞثس ثُْٔؾِز ٖٓ هذَ صو٢ْ٣ً ثُٔجهر ُِضؾجًح ثُؼ٤ِٔز 

 ٌثّٝثًُٖٔ٘ٞر ك٢ ثُو٘جر ثُنجٙز دجُٔنضذٌ ػذٌ ثُضٌِ

 

 مطز صط٣ٌٞ ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  .17

   

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُطٌم.ُٜيٙ ث
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 ّٔٛمط ٚطف اٌّموه

 ٚطف اٌّموه

 

 ًٌدالء \ثُٔؼٜو ثُضو٢٘  ثُٔؤّْز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .58

 هْْ ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز    / ثًٌَُٔ ؼ٢ِٔ ثُوْْ ثُ .59

 METP130/   ثُٔؼجهٕ ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .63

 ٓذجٌٕ إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .61

 ّ٘ز ثُلَٚ / ثُْ٘ز .62

 ثّذٞع 33ّجػز ٣ّٞ٘ج ػ٠ِ ٓوٟ  123 -س ثّذٞػ٤جّجػج 4 )ث٢ٌُِ(ػوه ثُْجػجس ثُوًث٤ّز  .63

 1/12/2319 صج٣ًل إػوثه ٛيث ثُٞٙق  .64

 أٛوثف ثُٔوًٌ .65

 -٣ٜوف ثُٔوًٌ ٖٓ مالٍ ثُٔجهر ثُ٘ظ٣ٌز ٝثُؼ٤ِٔز ث٠ُ ٓج٣جص٢:
  ِلز ٝمٞثٜٙج ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ٝص٤ًٌذٜج ثُذ١ًِٞ ٝثالٗٞثع ثُٔنضك٢ ثٗٞثع ثُٔؼجهٕ ٝثُْذجةي ثٌُجك٤ز ثًْجح ثُطجُخ ثُٔؼٌكز

  ٖٓ ثُؼ٤ٞح ثُض٢ صقوط ك٤ٜج ثع٘جء ػ٤ِٔجس ثُضٖـ٤َ ٝثُض٤ٌَٖ

 ػ٤ِٔج ٝعجع٤ٌٛج ػ٠ِ ًَ ٖٓ  ثًْجح ثُطجُخ ثُٔؼٌكز ٝثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢ هًثّز ثُٔؼجُؾجس ثُقٌث٣ًز ٤ًٝل٤ز ص٘ل٤يٛج

 مٞثٗ ٝد٤٘ز ثُٔؼجهٕ

  ُض٘ل٤يٛج ػ٤ِٔج  ثُٔٞثه ٝثُؼَٔ ػ٠ِ ثؽَٜصٜجمضذجًثس ٓوجٝٓز أ ثُضؼٌف ػ٠ِ ثًْجح ثُطجُخ ثُٔؼٌكز ٝثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢

 ًّْٝ ثُٔ٘ق٤٘جس ثُضجدؼز ُٜج 

  ًّٜٝٔجثُؼَٔ ػ٠ِ ثُٔؾجٌٛ ُلق٘ ثُضٌث٤ًخ ثُوثم٤ِز ُِٔؼجهٕ ٝثُْذجةي ثًْجح ثُطجُخ ثُٔؼٌكز ٝثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢ 

 ٕٝث٤ُز فوٝعٚ ثُضجًَ ٝثٗٞثػٚ  ٓؼٌكز ؛ثًْجح ثُطجُخ ثُٔؼٌكز ٝثُٜٔجًر ك٢ ثؽٌثء ثُض٤ِٚو ثُْطق٢ دٌَ ثٗٞثػٚ ُِٔؼجه

 ٤ًٝل٤ز ثؽٌثء صؾجًح ثُضجًَ

 ٌٍؼًّ فٟ اٌمطبػ١ٓ اٌؾىِٟٛ ٚاٌقبص ثؼل اٌزقوطاٌّؼوفخ ٚاٌّٙبهح اػالٖ ٍزؤً٘ اٌقو٠ظ 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.
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 ٌٟٝثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْ ٔوًٌٓنٌؽجس ثُ .18

  ٛوثف ثُٔؼٌك٤ز ثأل -أ
 لز ٖٓ ثُٔؼجهٕ ٝثُْذجةيػ٠ِ ثٗٞثع ٓنضِ ٠زؼوف ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ -1أ

 ٌٟم كقٜٚج ٝثٌُٖق ػٜ٘ج٠ٚؾلك ثُؼ٤ٞح ثُٔنضِلز  رظ١ٕف٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ   -2أ

 ٌٟم ص٤ٌَٖ ثُٔؼجه٠ٕؼلك ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ   -3أ
 د٤ٖ ٓنططجس ثُضٞثٍٕ ثُقٌث١ً ثُٜٔٔز  ٠ظٕف ٠ٚمبه٤ٌّْٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ   -4أ

 ػٖ ثُٔؼجُؾجس ثُقٌث٣ًز ٝثُْطق٤ز ٠زؼوف ٠ٚىزتػ٠ِ ثٕ  ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث  -5أ
 ٌٟم ثُٞهج٣ز ٓ٘ٚ ٠ٚظٕفثٗٞثع ثُضجًَ  ٠ؼلك ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ  -6أ

 

 
  ٔوًٌ.ثُنجٙز دجُ ٤زثُٜٔجًثصثألٛوثف   -ح 

 ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ  ثٕ ٣ٖـَ ٓنضِق ثؽَٜر ٓوجٝٓز ثُٔٞثه – 1ح

 ٠  ثٕ ٣ْضنوّ ثالكٌثٕ الؽٌثء ثُٔؼجٓالس ثُقٌث٣ًز ُِٔؼجه٤ٌّٕٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػِ  - 2ح

 ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ  ثٕ ٣ٌّْ ثُضٌث٤ًخ ثُوثم٤ِز ُِٔؼجهٕ ٖٓ مالٍ ثّضنوثّ ثُٔؾٌٜ  - 3ح

 ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ ثٕ ٣ؾ١ٌ ٌٟم ثُض٤ِٚو ثُْطق٢   -4ح

 ٤ٌّٕٞ ثُطجُخ هجهًث ػ٠ِ  ثٕ ٣ؾ١ٌ صؾجًح ثُضجًَ ثُٔنضِلز  -5ح
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ      

 ثُضؼ٤ِْ ثُضٖج٢ًً -1

 ثُضؼ٤ِْ ثُٔضًٌَٔ فٍٞ ثُطجُخ -2

 ثّضنوثّ ثُذًٞد٣ٞ٘ش -3

 ػٌٛ ثالكالّ ثُؼ٤ِٔز -4

 ثّضنوثّ ثُْذًٞر ث٣َُض٤ز -5

 صو٤ْْ ثُطِذز ث٠ُ ٓؾج٤ٓغ  -6

 ثّضنوثّ ثّج٤ُخ ًٌْ ثُؾٔٞه ٖٓ مالٍ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُضٔج٣ًٖ ثُل٣ٌٌز ٝثالُؼجح -7

 

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

 ثالٓضقجٗجس ث٤ٓٞ٤ُز -1

 ثالٓضقجٗجس ثُل٤ِٚز -2

 ثالٓضقجٗجس ثُٜ٘جة٤ز -3

 صو٤٤ْ ْٓضٌٔ -4

 ثُضوج٣ًٌ -5

 ثّضٔجًثس ثُلق٘ -6

 ثّضٔجًثس ثُلق٘ ثُٔضوًػ -7

 
 ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ٝثُو٤ٔ٤ز  -ػ
 ثُطجُخ ثالٗٞثع ثُٔنضِلز ٖٓ ثُٔؼجهٕ ٝثُْذجةي ٠زبثغ ثٕ -1ػ

 قٜٚج ٝثٌُٖق ػٜ٘جٌٟم ك٠ٕٚظُ ثُطجُخ ثُؼ٤ٞح ثُٔنضِلز  ٠ٕبلشثٕ  -2ػ

 ٌٟم ص٤ٌَٖ ثُٔؼجهٕ ثُطجُخ ُِضؼٌف ػ٠٠ِظغٟ ثٕ  -3ػ
 ثُطجُخ دٔنططجس ثُضٞثٍٕ ثُقٌث١ً ثُٜٔٔز ٠ٙزُ ثٕ  -4ػ

 ثُطجُخ ٓؼِٞٓجس ػٖ ثُٔؼجُؾجس ثُقٌث٣ًز ٝثُْطق٤ز٠غّغ ثٕ  -5ػ
 ثُطجُخ ك٢ ثُضؼٌف ػ٠ِ ثٗٞثع ثُضجًَ ٌٟٝم ثُٞهج٣ز ٠ٚ٘ٓشبهن  ثٕ -6ػ
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 ْ ٝثُضؼِْ ٌٟثةن ثُضؼ٤ِ    

 ثُضؼ٤ِْ ثُضٖج٢ًً -1

 ثُضؼ٤ِْ ثُٔضًٌَٔ فٍٞ ثُطجُخ -2

 ثّضنوثّ ثُذًٞد٣ٞ٘ش -3

 ػٌٛ ثالكالّ ثُؼ٤ِٔز -4

 ثّضنوثّ ثُْذًٞر ث٣َُض٤ز -5

 صو٤ْْ ثُطِذز ث٠ُ ٓؾج٤ٓغ  -6

 ثّضنوثّ ثّج٤ُخ ًٌْ ثُؾٔٞه ٖٓ مالٍ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُضٔج٣ًٖ ثُل٣ٌٌز ٝثالُؼجح -7

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ    

 ثالٓضقجٗجس ث٤ٓٞ٤ُز -6

 الٓضقجٗجس ثُل٤ِٚزث -7

 ثالٓضقجٗجس ثُٜ٘جة٤ز -8

 صو٤٤ْ ْٓضٌٔ -9

 ثُضوج٣ًٌ -13

 ثّضٔجًثس ثُلق٘ -11

 ثّضٔجًثس ثُلق٘ ثُٔضوًػ -12

 
 ثُٔ٘وُٞز ) ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ٤ق ٝثُضطًٞ ثُٖن٢ٚ (.ثُضأ٤ِ٤ٛز ثُٜٔجًثس ثُؼجٓز ٝ -ه 

َٜر ثُنجٙز دجمضذجًثس ثُٔؼجهٕ ٝٓؼجُؾجصٜج ثُقٌث٣ًز ٝكقٞٙجصٜج ثًْجح ثُطجُخ ٜٓجًر ػ٤ِٔز ًجك٤ز ك٢ ثُؼَٔ ػ٠ِ ًَ ثالؽ -1ه

 ثُٔؾ٣ٌٜز دٔج ٣ؤِٛٚ ُالٗنٌثٟ ك٢ ّٞم ثُؼَٔ

 ص٤ٌّل ٓلّٜٞ صط٣ٌٞ ثُيثس ُوٟ ثُطجُخ -2ه

 د٘جء ثُغوز دجُ٘لِ -3ه

 ثًْجدٚ ٜٓجًر ثػوثه ٓقجٌٝر؛ ٝثُوجءٛج -4ه
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 اٌّؼبكْ إٌظوٞ-ث١ٕخ اٌّموه .19

ُضؼِْ ٓنٌؽجس ث ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُٔطِٞدز
ثّْ ثُٞفور / أٝ 

 ثُٔٞٝٞع
 ٣ٌٟوز ثُضو٤٤ْ ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ

ٓؼٌكز -ص٤٤َٔ ثٗٞثع ثُضذًِٞ 2 ثالٍٝ

 ظٌٝف ػ٤ِٔز ثُْذجًز

صؼ٣ٌق ػِْ ثُٔؼجهٕ؛ 

ثُضذًِٞ؛ ثُضذًِٞ ثُٖؾ١ٌ٤؛ 

صجع٤ٌ ٓؼوٍ ثُضذ٣ٌو ػ٠ِ 

 د٤٘ز ثُٔؼجهٕ

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-٤زثٓضقجٗجس ٣ٞٓ

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ص٤ًٌخ ثٌُضَ ثُٔؼو٤ٗز  ٓؼٌكز ػ٤ٞح ثُْٔذًٞجس 2 ثُغج٢ٗ

)صؾٔو ثُٚذجس( ثُؼ٤ٞح 

 ثُٖجةؼز ك٢ ثُٚذجس

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

٤ًل٤ز ثٕضوجم ٓؼجَٓ  2 ثُغجُظ

ثالًضظجظ ؛ صؼ٤٤ٖ 

ٝثفوثع٤جس ثفوثع٤جس ثُيًر 

 ثُْٔض٣ٞجس ثُي٣ًز

ٓؼجَٓ ثالًضظجظ ثُي١ً؛ 

ثالصؾجٛجس ثُذ٣ًِٞز ؛ 

ثُْٔض٣ٞجس ثُذ٣ًِٞز؛ 

 ظجٌٛر ثُضجَٙ

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثٗٞثع  2 ثٌُثدغ

ثُؼ٤ٞح ك٢ ثُٖذٌجس 

 ثُذ٣ًِٞز ٝص٤٤َٔٛج

ثُذ٣ًِٞز؛  ػ٤ٞح ثُٖذٌز

 ثُ٘وط٤ز؛ ثُنط٤ز

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ٓؼٌكز ثُطٌم ثالّج٤ّز  2 ثُنجِٓ

ُِض٤ٌَٖ ثُِوٕ ٤ًٝل٤ز 

 فوٝعٜج

ثُض٤ٌَٖ ثٌُٕٔ ٝثُض٤ٌَٖ 

 ثُِوٕ )ثالَٗالم؛ ثُضٞث٤ٓز(

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ٓؼٌكز ثُلٌم د٤ٖ ثُض٤ٌَٖ  2 ثُْجهُ

ثُْجمٖ ٝثُذجًه ٝظٌٝف 

 فوٝط ًَ ٜٓ٘ٔج

ثالٙاله ثالٗلؼج٢ُ ؛ 

ثُض٤ٌَٖ ػ٠ِ ثُذجًه؛ 

 ثُض٤ٌَٖ ػ٠ِ ثُْجمٖ

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ُضؼٌف ػ٠ِ ٓؼجُؾز ث 2 ثُْجدغ

ثُٔؼجهٕ ػج٤ُز ثُٚالهر 

ثالّضؼجهر ؛ ثػجهر  دجؽٌثء 

 ثُضذًِٞ ؛ ثُ٘ٔٞ ثُذ١ًِٞ

ثالّضؼجهر ؛ ثػجهر ثُضذًِٞ ؛ 

 ثُ٘ٔٞ ثُذ١ًِٞ

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

هًثّز ٓ٘ق٢٘ ثالؽٜجه  2 ثُغجٖٓ

ث٤ٔٛضٚ ثالٗلؼجٍ ٝٓؼٌكز 

 ٝصقو٣و ٗوجٟٚ ثالّج٤ّز

ثالٗلؼجٍ -ٓ٘ق٤٘جس ثالؽٜجه

ك٢ ثُق٢٘؛ ثُٔو؛ ثٌٌُْ؛ 

ثٗٞثع ثٌٌُْ؛ ثُضقٍٞ ٖٓ 

 ثٌٌُْ ثُٔط٢ِ٤ ث٠ُ ثُٜٔ

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

هًثّز ثٌُالٍ دجػضذجًٙ  2 ثُضجّغ

ٗٔٞىػ ُالمضذجًثس 

ًٌر ٝهًثّز ٓ٘ق٢٘ ثُٔضٌ

 ثٌُالٍ ٌٌْٝٓ ثٌُالٍ

ثٌُالٍ؛ ث٤ُز فوٝط 

ثٌُالٍ؛ ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر 

ػ٠ِ فو ثٌُالٍ؛ ثُٔٞثه 

 ثُٔوجٝٓز ٌُِالٍ

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثمضذجً  2 ثُؼجٌٕ

 ثَُفق ٝٓ٘ق٢٘ ثَُفق

وٝط ثَُفق؛ ث٤ُز ف

ثَُفق؛ ثُٔٞثه ثُٔوجٝٓز 

 َُِفق

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

هًثّز ٝثُضؼٌف ػ٠ِ  2 ثُقجه١ ػٌٖ

ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُٔلٌهثس 

ثُض٢ ُٜج ػالهز دٌّْ 

 ٓنط٠ ثُضٞثٍٕ ثُقٌث١ً

ثًٌُٔخ؛ ثُطًٞ؛ ثُٔقٍِٞ 

ثُؾجٓو؛ ثُ٘ظجّ؛ ثالصَثٕ؛ 

ٖ ثُْذجةي؛ ثُن٠٤ِ ص٣ٌٞ

 ث٤ٌُٔج٢ٌ٤ٗ؛ ثال٣ٞصٌضي 

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٣ٌٟوز ثٖٗجء  2 ثُغج٢ٗ ػٌٖ

ًّْٝ ٓنططجس ثُضٞثٍٕ 

ثُقٌث١ً ُْذجةي ثُٔقٍِٞ 

ٓنط٠ ثالصَثٕ ثُقٌث١ً 

ىثدز ك٢ ُ٘ظجّ ع٘جة٢ صجّ ثال

ثُقجُزثُْجةِز ٝثُِٚذز ؛ 

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز
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ٓنط٠ ثالصَثٕ ثُقٌث١ً  ثُؾجٓو ٝث٤ُٞصٌضي

ُ٘ظجّ ع٘جة٢ صجّ ثالىثدز ك٢ 

ثُقجُزثُْجةِز ٝػو٣ْ 

ثالىثدز ك٢ ثُقجُز ثُِٚذز 

 )ثال٣ٞصٌضي(

 صٖج٢ًً 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٣ٌٟوز ثٖٗجء  2 ثُغجُظ ػٌٖ

ّْ ٓنططجس ثُضٞثٍٕ ًٝ

ثُقٌث١ً ُْذجةي ٓقوٝهر 

 ثُيٝدجٕ

ٓنط٠ ثالصَثٕ ثُقٌث١ً 

ُ٘ظجّ ع٘جة٢ صجّ ثالىثدز ك٢ 

ثُقجُز ثُْجةِز ٝٓقوٝه 

 ثالىثدز ك٢ ثُقجُز ثُِٚذز

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

جء ثُضؼٌف ػ٠ِ ٣ٌٟوز ثٖٗ 2 ثٌُثدغ ػٌٖ

ٓنط٠ ثُضٞثٍٕ ثُقٌث١ً 

ُْذجةي صٌٕٞ ًٌٓذجس 

 ٤ٔ٤ًجة٤ز

ٓنط٠ ثالصَثٕ ثُقٌث١ً 

ُ٘ظجّ ع٘جة٢ صجّ ثالىثدز ك٢ 

ثُقجُز ثُْجةِز ٣ٌٕٝٞ 

ًٌٓخ ٤ٔ٤ًجة٢ ػ٘و 

 ثالٗؾٔجه

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٓنط٠  2 ثُنجِٓ ػٌٖ

ثُقو٣و ًٌدٕٞ ٝثُضقٞالس 

 ثُط٣ًٞز ثُٜٔٔز ك٤ٚ

ثُقو٣و؛ ىٝدجٕ ثٌٌُدٕٞ ك٢ 

ثُقو٣و؛ ٓنط٠ ثالصَثٕ 

-ثُقٌث١ً ُ٘ظجّ ثُقو٣و

ًٌدٕٞ؛ ثْٛ ثُضلجػالس 

 ثُض٢ ٣ضٜٞٔ٘ج ثُٔنط٠

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ط٠ ثُضؼٌف ػ٠ِ ٓن 2 ثُْجهُ ػٌٖ

ثُقو٣و ًٌدٕٞ ٝثُضقٞالس 

 ثُط٣ًٞز ثُٜٔٔز ك٤ٚ

صٌِٔز ٓنط٠ ثالصَثٕ 

 -ثُقٌث١ً ُ٘ظجّ ثُقو٣و

 ًٌدٕٞ

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُضقٞالس  2 ثُْجدغ ػٌٖ

ثُط٣ًٞز ثُٜٔٔز ك٢ ثُؾَء 

 ث٤ُٞصٌض٣ٞو١

ش؛ ث٤ُز ص٣ٌٖٞ ثالّٝض٘ج٣

صقٍٞ ثُذ٤ٌال٣ش ث٠ُ 

 ثّٝض٘ج٣ش

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٓ٘ق٢٘  2 ثُغجٖٓ ػٌٖ

(T.T.T ثُضذ٣ٌو ػ٘و )

هًؽجس عجدضٚ ٝٓ٘ق٢٘ 

(C.C ٌَٖٝثُضذ٣ٌو د )

 ْٓضٌٔ

صقٞالس ثالّٝض٘ج٣ش 

دغذٞس هًؽز ثُقٌثًر 

س دجُضذ٣ٌو ٝثُضقٞال

 ثُْٔضٌٔ

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُٔؼجُؾجس  2 ثُضجّغ ػٌٖ

ثُقٌث٣ًز ثالّج٤ّز 

 ٝثُٜٔٔز ُِِٚخ ثٌٌُد٢ٗٞ

ثُٔؼجٓالس ثُقٌث٣ًز 

)ثُضِو٣ٖ؛ ثُٔؼجهُز؛ 

 ثُضو٤ْز(

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

صٌِٔز ثُضؼٌف ػ٠ِ  2 ثُؼٌٖٕٝ

ثُٔؼجُؾجس ثُقٌث٣ًز 

ثالّج٤ّز ٝثُٜٔٔز ُِِٚخ 

 ثٌٌُد٢ٗٞ

صٌِٔز ثُٔؼجٓالس ثُقٌث٣ًز 

)ثُضو٤ْز ٝثٌُٔثؽؼز(؛ 

ثُٔؼجٓالس ثُقٌث٣ًز هٕٝ 

 ثُٚل٣ٌز؛ ثُضؼض٤ن

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-جٗجس ٤ٓٞ٣زثٓضق

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُقجه١ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

هًثّز ٝكْٜ ٌٟم ثُض٤ِٚو  2

ثُْطق٢ ُِِٚخ 

ثٌٌُد٢ٗٞ )ًٌد٘ز؛ ٗضٌهر؛ 

 ٤ّ٘ور(

ثُضو٤ْز ثُْطق٤ز ) ثٌٌُد٘ز 

دجٗٞثػٜج ٝثُٔؼجٓالس 

ثُقٌث٣ًز ثُض٢ صضذؼٜج( 

 ثُ٘ضٌهر ؛ ث٤ُْ٘ور

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-٤ٓٞ٣زثٓضقجٗجس 

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُغج٢ٗ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

هًثّز ثُقجؽز ث٠ُ  2

ثّضنوثّ ثُِٚخ ثُْذجة٢ٌ؛ 

ث٤ٔٛضٚ؛ ص٤٘ٚلٚ؛صجع٤ٌ 

ثٝجكز ثُؼ٘جٌٙ ثُْذجة٤ٌز 

 ػ٠ِ مٞثٗ ثُِٚخ

ثُِٚخ ثُْذجة٢ٌ؛ صجع٤ٌ 

ػ٘جٌٙ ثُْذي ػ٠ِ 

 مٞثٗ ثُِٚخ

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

تِز ٓذجٌٕر ٝ ثّ

 ٓ٘جهٖز

ثُغجُظ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

هًثّز ٝثُضؼٌف ػ٠ِ  2

ثُِٚخ ثُٔوجّٝ ُِٚوث 

ِٝٙخ ثُؼوه ؛ ثالٗٞثع ؛ 

ثُِٚخ ثُٔوجّٝ ُِٚوث؛ 

 ِٙخ ثُؼوه

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز
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 ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز  .23

 ة اهللد. حسني باقر رمح –كتاب مبادئ هندسة ادلود   ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1
 ملزمة ادلعادن النظري ادلنهجية 

 ,Engineering Metalluragy, (part 1) , Higgins .1 ـ ثٌُٔثؽغ ثٌُة٤ْ٤ز )ثُٔٚجهً(  2

(Capright 1973, R.A.H) 

2. Metallurgy for Engineering-Rollason, (Third 

Eddi. 1961) 

3. Engineering Physical Metallurgy, Prof. Y. Lnthin 

 
 ٌُٔثؽغ ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                ثـ ثٌُضخ ٝث

 ( ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,.... ) 
 د. قحطان اخلزرجي -ادلواد اذلندسية واختباراهتا 
 د. عارف ابو صفية -ادليتالورجيا اذلندسية 
  د. عبد الرزاق امساعيل –ادليتالورجيا اذلندسية 
 د. عادل زلمود حسن -مبادئ علم ادلعادن 

ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ ثالٗض٤ٌٗش  ح ـ ثٌُٔثؽغ

.... 
 البحوث ادلنشورة عرب مواقع االنرتنت حسب مواضيع ادلقرر

 صٖج٢ًً  ثال٤ٔٛز ٝثالّضنوثّ

ثٌُثدغ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

٠ِ ثُقو٣و ثُضؼٌف ػ 2

ثٌَُٛ؛ثٗٞثػز؛ ٓؼجِٓضٚ 

ثُقٌث٣ًز؛ ٌَٕ ثٌٌُدٕٞ 

 ٝثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر ػ٤ِٚ

ثٗضجػ فو٣و ثٌَُٛ 

 ٝٓؼجٓالصٚ ثُقٌث٣ًز

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُنجِٓ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُقو٣و  2

ثٌَُٛ؛ثٗٞثػز؛ ٓؼجِٓضٚ 

٣ز؛ ٌَٕ ثٌٌُدٕٞ ثُقٌثً

 ٝثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر ػ٤ِٚ

صٌِٔز ثٗضجػ فو٣و ثٌَُٛ 

 ٝثْٛ ثٗٞثػٚ

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُْجهُ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

هًثّز ثُضجًَ؛ ث٤ُز فوٝعٚ؛  2

 ثُضٌج٤ُق ثٌُٔثكوز ُقوٝعٚ

صؼ٣ٌق ثُضجًَ؛ ثُضٌج٤ُق 

ثُٔذجٌٕر ٝؿ٤ٌ ثالهضٚجه٣ز 

ثُٔذجٌٕر ُِضجًَ ؛ ٓظجٌٛ 

 ثُضجًَ ؛ ث٤ُز فوٝط ثُضجًَ

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُْجدغ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

هًثّز ثُِْذ٤ز؛ هجٕٗٞ  2

كجًثهث١؛ دؼٜ ثٗٞثع 

 ثُضجًَ

ثُِْذ٤ز؛ هجٕٗٞ كجًثهث١ ؛ 

ثُضجًَ ثُؼجّ ؛ ثُضجًَ 

 ثٌُِلج٢ٗ ؛ ثُضجًَ ثٌُٜل٢

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُغجٖٓ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

صٌِٔز ثٗٞثع ثمٌٟ ٖٓ  2

 ثُضجًَ

ثُضجًَ ثُٔٚجفخ ُِضٌدز ؛ 

ثُضجًَ ثالمض٤ج١ً ؛ ثُضجًَ 

ٓجد٤ٖ ثُذًِٞثس ؛ ثُضجًَ 

 ثُٔٚجفخ ُالؽٜجه

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز

ثُضجّغ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُط٣ٌوز  2

ثُٚق٤قز المض٤جً ثُٔٞثه 

 ُضالك٢ فوٝط ثُضجًَ

ثالمض٤جً ثالٓغَ ُِٔجهر؛ 

صِط٤ق ثُٔق٠٤؛ ثُض٤ْٔٚ 

 ٝثُضٖـ٤َ

 -دًٞد٣ٞ٘ش

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ّتِز ٓذجٌٕر ٝ ث

 ٓ٘جهٖز

هًثّز ٝص٤٘ٚق ٌٟم  2 ثُغالعٕٞ

 ثُٞهج٣ز ٖٓ ثُضجًَ

 -دًٞد٣ٞ٘ش ٌٟم ثُٞهج٣ز ٖٓ ثُضجًَ

ثكالّ -ّذًٞر

صؼ٤ِْ -ػ٤ِٔز

 صٖج٢ًً 

-ثٓضقجٗجس ٤ٓٞ٣ز

ثّتِز ٓذجٌٕر ٝ 

 ٓ٘جهٖز
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 اٌّؼبكْ اٌؼٍّٟ-اٌّموه ث١ٕخ .11

ثّْ ثُٞفور / أٝ  ٓنٌؽجس ثُضؼِْ ثُٔطِٞدز ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُٔٞٝٞع
 ٣ٌٟوز ثُضو٤٤ْ ز ثُضؼ٣ٌْٟ٤ِو

٣ٍجًر ثُٔنضذٌثس ثُٔٞؽٞهر  2 ثالٍٝ

ثُنجٙز دجُٔؼجهٕ ٝثُضؼٌف 

 ػ٠ِ ثالؽَٜر ثُٔٞؽٞهر ك٤ٜج

صؼ٣ٌق دٔنضذٌ ثُٔؼجهٕ ) 

ٓنضذٌ ثُٔوجٝٓز؛ ٓنضذٌ 

ثُٔؼجُؾجس ثُقٌث٣ًز؛ 

ٓنضذٌ ثُلق٘ ثُٔؾ١ٌٜ 

ٝصق٤ٌٞ ثُؼ٤٘جس؛ ٓنضذٌ 

 ثُض٣ٌٞٚ(

ٖٓجٛور 

ثُٔنضذٌثس 

 ثُٔٞؽٞهر

- 

ثُضؼٌف ػ٠ِ ٤ًل٤ز ثؽٌثء  2 ج٢ٗثُغ

صؾٌدز ثُٖو ػ٠ِ ػ٤٘جس ٖٓ 

ثُِٚخ؛ ثُذٌثٗ؛ ثُ٘قجُ 

 ثالٗلؼجٍ-ًّْٝ ٓ٘ق٢٘ ثالؽٜجه

صؾٌدز ثُٖو ثُذ٠٤ْ؛ 

ٓ٘ق٢٘ ثالّضطجُز؛ ٓ٘ق٢٘ 

ثالٗلؼجٍ؛ ثُض٤ٌَٖ -ثالؽٜجه

ثٌُٕٔ ٝثُِوٕ؛ ٓؼجَٓ 

ثٌُٔٝٗز؛ ثه٠ٚ ٓوجٝٓز 

(؛ ثالّضطجُز U.T.Sٕو )

ثُْ٘ذ٤ز؛ ثُ٘وٚجٕ ك٢ 

 جفز ثُٔوطغْٓ

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثؽٌثء صؾٌدز  2 ثُغجُظ

ثُٞـ٠ ػ٠ِ ػ٤٘جس ٖٓ 

 ثُِٚخ؛ ثال٤ُّ٘ٔٞ 

صؾٌدز ثُٞـ٠؛ ٓ٘ق٢٘ 

ُقَٔ؛ ثالّضطجُز؛ ٓ٘ق٢٘ ث

ثالٗلؼجٍ؛ ػالهز -ثالؽٜجه

ثُطٍٞ دْٔجفز ثُٔوطغ؛ 

ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر ػ٠ِ 

 صؾٌدز ثُٞـ٠

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2 ثٌُثدغ

 ثؽٌثء ثمضذجً ٙالهر د٤٘٣ٌَ

ثمضذجً ثُٚالهر )٣ٌٟوز 

 د٤٘٣ٌَ(

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2 ثُنجِٓ

 ثؽٌثء ثمضذجً ٙالهر ك٤ٌٌٍ

ثمضذجً ثُٚالهر )٣ٌٟوز 

 ك٤ٌٌٍ(

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ
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ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

جًر ثٌُجك٤ز ك٢ ثًضْجح ثُٜٔ 2 ثُْجهُ

ثؽٌثء ثمضذجً ٙالهر 

َ٣ًًٞٝ-B 

ثمضذجً ثُٚالهر )٣ٌٟوز 

َ٣ًًٞٝ-B ) 

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثٌُجك٤ز ك٢ ثًضْجح ثُٜٔجًر  2 ثُْجدغ

ثؽٌثء ثمضذجً ٙالهر 

َ٣ًًٞٝ-C 

ثمضذجً ثُٚالهر )٣ٌٟوز 

َ٣ًًٞٝ-C ) 

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ك٤ز ك٢ ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُج 2 ثُغجٖٓ

ثؽٌثء ثٌُالٍ دط٣ٌوز ثالٗق٘جء 

 ثُوٝثً ًّْٝ ٓ٘ق٢٘ ثٌُالٍ

دًٞد٣ٞ٘ش ؛  ثمضذجً ثٌُالٍ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثٌُجك٤ز ك٢ ثًضْجح ثُٜٔجًر  2 ثُضجّغ

ثؽٌثء ثمضذجً ثَُفق ك٢ 

هًؽز فٌثًر ثُـٌكز ًّْٝ 

 ٓ٘ق٢٘ ثَُفق 

دًٞد٣ٞ٘ش ؛  ثمضذجً ثَُفق

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢ ثًضْجح ثُ 2 ثُؼجٌٕ

ثؽٌثء ثُٚوٓجس دط٣ٌوض٢ 

ث٣َٝه ٝؽجًد٢ ٝص٤٤َٔ ٗٞع 

 ٌٌْٓ ثُؼ٤٘ز

 -ثمضذجً ثُٚوٓجس ) ث٣َٝه

 ٕجًد٢(

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ضوًػثُٔ

ثُقجه١ 

 ػٌٖ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2

ثؽٌثء ػ٤ِٔجس صق٤ٌٞ ثُؼ٤٘ز 

 ُـٌٛ ثُلق٘ ثُٔؾ١ٌٜ

صق٤ٌٞ ثُؼ٤٘جس ُِلق٘ 

ثُٔؾ١ٌٜ ) ثُض٘ؼ٤ْ ؛ 

ثُٚوَ؛ ثالظٜجً؛ ثُلق٘ 

 صقش ثُٔؾٌٜ(

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2 ثُغج٢ٗ ػٌٖ

ثٖٗجء ٓنط٠ ثُضٞثٍٕ ثُقٌث١ 

 ُِٔقٍِٞ ثُؾجٓو

ثٖٗجء ٓ٘ق٢٘ ثالصَثٕ 

ثُقٌث١ً ُْذ٤ٌز ع٘جة٤ز 

صجٓز ثالىثدز ك٢ ثُقجُز 

 ثُْجةِز ٝثُقجُز ثُِٚذز

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُضوج٣ًٌ  -دًٞد٣ٞ٘ش ؛ ثٖٗجء ٓ٘ق٢٘ ثالصَثٕ ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2ثُغجُظ 
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ثٖٗجء ٓنط٠ ثُضٞثٍٕ ثُقٌث١  ػٌٖ

 ٤ُِٞصٌضي

ثُقٌث١ً ُْذ٤ٌز ع٘جة٤ز 

ىثدز ك٢ ثُقجُز صجٓز ثال

ثُْجةِز ٝػو٣ٔز ثالىثدز ك٢ 

 ثُقجُز ثُِٚذز

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثٌُثدغ 

 ػٌٖ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2

ٓنط٠ ثُضٞثٍٕ ثُقٌث١ ثٖٗجء 

 ُْذجةي ٓقوٝهر ثُيٝدجٕ

ثٖٗجء ٓ٘ق٢٘ ثالصَثٕ 

ثُقٌث١ً ُْذ٤ٌز ع٘جة٤ز 

صجٓز ثالىثدز ك٢ ثُقجُز 

ثُْجةِز ٝٓقوٝهر ثالىثدز 

 ك٢ ثُقجُز ثُِٚذز

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

جًثس ثّضٔ -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُنجِٓ 

 ػٌٖ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2

ثٖٗجء ٓنط٠ ثُضٞثٍٕ ثُقٌث١ 

 ُْذجةي ثًٌُٔذجس ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز

ثٖٗجء ٓ٘ق٢٘ ثالصَثٕ 

ثُقٌث١ً ُْذ٤ٌز ع٘جة٤ز 

صجٓز ثالىثدز ك٢ ثُقجُز 

ثُْجةِز ٝصٌٕٞ ًٌٓخ 

 ٤ٔ٤ًجة٢ ػ٘و ثالٗؾٔجه

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُْجهُ 

 ػٌٖ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز  2

ُِلق٘ ثُٔؾ١ٌٜ ُ٘ٞثصؼ ثٖٗجء 

 ٓنططجس ثالصَثٕ ثُقٌث١ً

كق٘ ثٗٞثع ٓنضِلز ٖٓ 

جةي؛ ثُٔقج٤َُ )ثُْذ

ثُؾجٓور؛ ثُن٠٤ِ 

ث٤ٌُٔج٢ٌ٤ٗ؛ ثًٌُٔخ 

 ث٤ٔ٤ٌُجة٢( صقش ثُٔؾٌٜ

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُْجدغ 

 ػٌٖ

ٌُجك٤ز ثًضْجح ثُٜٔجًر ث 2

ُِلق٘ ثُٔؾ١ٌٜ ٝصقو٣و 

ُِٚخ  ْٗذز ثٌٌُدٕٞ ك٢ 

 ثٌٌُد٢ٗٞ ؿ٤ٌ ثُٔؼجَٓ فٌث٣ًج

ٓق٘ ػ٤٘جس ٖٓ ثُِٚخ 

ثٌٌُد٢ٗٞ ؿ٤ٌ ثُٔؼجَٓ 

فٌث٣ًج صقش ثُٔؾٌٜ 

 ٝفْجح ْٗذز ثٌٌُدٕٞ

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُغجٖٓ 

 ػٌٖ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز  2

ُؼ٤٘جس ٖٓ  ُِلق٘ ثُٔؾ١ٌٜ 

فو٣و ثٌَُٛ )ثالد٤ٜ؛ 

 ثٌُٓجه١؛ ث١ٌٌُٝ(

كق٘ ػ٤٘جس ٖٓ فو٣و 

ثٌَُٛ )ثالد٤ٜ؛ 

 ثٌُٓجه١؛ ث١ٌٌُٝ(

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

٠ ثُؾٜجٍ ػِ

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُضجّغ 

 ػٌٖ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2

ثؽٌثء ػ٤ِٔض٢ ثالّضؼجهر 

ٝثػجهر ثُضذًِٞ ٝثُلق٘ 

 ثُٔؾ١ٌٜ هذِٜٔج ٝدؼوٛٔج

ثؽٌثء ػ٤ِٔز ثالّضؼجهر 

ٝثػجهر ثُضذًِٞ ٝكقٜٚج 

٣ٌٜج ٝٓوجًٗز ىُي ٓغ ٓؾ

ثُلق٘ هذَ ػ٤ِٔز 

 ثالّضؼجهر ٝثػجهر ثُضذًِٞ

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2 ثُؼٌٖٕٝ

ثء ثُٔؼجٓالس ثُقٌث٣ًز ٖٓ ثؽٌ

مالٍ ػ٤ِٔز ثُضو٤ْز ٝثُلق٘ 

ثُٔؾ١ٌٜ ٝٓوجًٗز ثُنٞثٗ 

صو٤ْز ثُِٚخ ثٌٌُد٢ٗٞ 

ٝٓوجًٗز ثُض٤ًٌخ 

 ٝثُنٞثٗ هذَ ثُضو٤ْز

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 
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ػ٠ِ ثُؾٜجٍ  هذَ ٝدؼو ثؽٌثء ثُضو٤ْز 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُقجه١ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2

ثؽٌثء ثٌُٔثؽؼز ٝه٤جُ 

ثُٚالهر ٝٓوجًٗضٜج هذَ ٝدؼو 

 ثٌُٔثؽؼز

ٌٓثؽؼز ثُِٚخ ثٌٌُد٢ٗٞ 

ٝه٤جُ ثُٚالهر هذَ ٝدؼو 

 ثٌُٔثؽؼز

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ؾٌدز ثؽٌثء ثُض

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُغج٢ٗ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2

ثؽٌثء ػ٤ِٔز ثُضو٤ْز ك٢ 

ثّٝجٟ ٓنضِلز ٝٓوجًٗز 

ثُنٞثٗ ٝثُض٤ًٌخ ثُٔؾ١ٌٜ 

 ُِْٞثةَ ثُٔنضِلز

٤ز ك٢ ثؽٌثء ػ٤ِٔز ثُضوْ

ثّٝجٟ صذ٣ٌو ٓنضِلز 

ٝٓوجًٗز ثُٚالهر 

ٝثُنٞثٗ ثُٔؾ٣ٌٜز 

 ُِؼ٤٘جس ثُٔنضِلز

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُغجُظ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢ ثًضْجح  2

ثمضذجً ؽ٢٘ٓٞ ُو٤جُ ثؽٌثء  

 هجد٤ِز ثُض٤ِٚو

ثؽٌثء ثمضذجً ؽ٢٘ٓٞ 

 ُو٤جُ هجد٤ِز ثُض٤ِٚو

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثٌُثدغ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2

ثؽٌثء ثُضو٤ْز ثُْطق٤ز 

 دجّضنوثّ ثٌٌُد٘ز ثُِٚذز

ثؽٌثء ثُضو٤ْز ثُْطق٤ز 

 دجّضنوثّ ثٌٌُد٘ز ثُِٚذز

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

ء كق٘ ثهث

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُنجِٓ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

 ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2

كق٘ ػ٤٘جس ٓنضِلز ٖٓ 

ثُِٚخ ثُْذجة٢ٌ؛ ثُِٚخ 

 ثُٔوجّٝ ُِٚوأ صقش ثُٔؾٌٜ

كق٘ ػ٤٘جس ٓنضِلز ٖٓ 

ثُِٚخ ثُْذجة٢ٌ؛ ثُِٚخ 

ثُٔوجّٝ ُِٚوأ صقش 

 ثُٔؾٌٜ

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ء ثُضؾٌدز ثؽٌث

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُْجهُ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2

كق٘ ػ٤٘جس ٓنضِلز ٖٓ 

ثُ٘قجُ ٝثُذٌثٗ صقش 

   ثُٔؾٌٜ

كق٘ ػ٤٘جس ٓنضِلز ٖٓ 

ثُ٘قجُ ٝثُذٌثٗ صقش 

 ثُٔؾٌٜ

د٣ٞ٘ش ؛ دًٞ

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُْجدغ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2

ثُلق٘ ثُٔؾ١ٌٜ ُؼ٤٘جس 

    ٓنضِلز ٖٓ ثال٤ُّ٘ٔٞ

ؼ٤٘جس ثُلق٘ ثُٔؾ١ٌٜ ُ

 ٓنضِلز ٖٓ ثال٤ُّ٘ٔٞ

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ
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ثُغجٖٓ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2

ثؽٌثء صؾٌدز ثُضجًَ ث٤ٔ٤ٌُجة٢؛ 

 ثٖٗجء م٤ِز صجًَ د٤ْطز 

ثؽٌثء صؾٌدز ثُضجًَ 

ث٤ٔ٤ٌُجة٢؛ ثٖٗجء م٤ِز 

 صجًَ د٤ْطز

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثُضجّغ 

 ٝثُؼٌٖٕٝ

ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢ ثًضْجح  2

ثؽٌثء صؾٌدز ثُقٔج٣ز ٖٓ 

ثُضجًَ دط٣ٌوز ثُقٔج٣ز 

 ثٌُجعٞه٣ز 

ثؽٌثء صؾٌدز ثُقٔج٣ز ٖٓ 

ثُضجًَ دط٣ٌوز ثُقٔج٣ز 

 ثٌُجعٞه٣ز

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ُخثُطج

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثٌُجك٤ز ك٢  2 ثُغالعٕٞ

ثؽٌثء صؾٌدز ثُقٔج٣ز ٖٓ 

  ثُضجًَ دط٣ٌوز ثُقٔج٣ز ثالٗٞه٣ز

ثؽٌثء صؾٌدز ثُقٔج٣ز ٖٓ 

ثُضجًَ دط٣ٌوز ثُقٔج٣ز 

 ثالٗٞه٣ز

دًٞد٣ٞ٘ش ؛ 

ّذًٞر ٣ٍض٤ز؛ 

ثكالّ ػ٤ِٔز؛ 

ثؽٌثء ثُضؾٌدز 

ػ٠ِ ثُؾٜجٍ 

ثُٔٞؽٞه ك٢ 

 ثُٔنضذٌ

ثُضوج٣ًٌ  -

 ثُٔنضذ٣ٌز

ثّضٔجًثس  -

كق٘ ثهثء 

 ثُطجُخ

ثّضٔجًر ثُضو٤٤ْ  -

 ثُٔضوًػ

 ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز  .11

 ملزمة ادلعادن العملي ادلنهجية  ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1
 ملزمة معدة من قبل مدرس ادلادة 

 ة اهللد. حسني باقر رمح -كتاب مبادئ هندسة ادلعادن  ـ ثٌُٔثؽغ ثٌُة٤ْ٤ز )ثُٔٚجهً(  2

 د. قحطان اخلزرجي -ادلواد اذلندسية واختباراهتا 

 ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                

 ( ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,.... ) 
 د. عارف ابو صفية -ادليتالورجيا اذلندسية 
  د. عبد الرزاق امساعيل –ادليتالورجيا اذلندسية 
 مود حسند. عادل زل -مبادئ علم ادلعادن 

ح ـ ثٌُٔثؽغ ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ ثالٗض٤ٌٗش 

.... 
 الفيديوات ادلنشورة عرب النت حول اجراء التجارب العملية 

الفيديوات ادلسجلة من قبل تدريسي ادلادة للتجارب العملية وادلنشورة يف القناة 
 اخلاصة بادلخترب عرب التلكرام

 مطز صط٣ٌٞ ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  .12
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 ّٔٛمط ٚطف اٌّموه

 

 ٚطف اٌّموه

 

 

 ثُٔؼٜو ثُضو٢٘ ًٌدالء ٤زثُٔؤّْز ثُضؼ٤ِٔ .66

 ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز    / ثًٌَُٔ ؼ٢ِٔ ثُوْْ ثُ .67

  METE216ثٌُّْ ثُٚ٘جػ٢ دجُقجّٞح/ ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .68

 ٓذجٌٕ إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .69

 ك٢ِٚ ثُلَٚ / ثُْ٘ز .73

 93 )ث٢ٌُِ(ػوه ثُْجػجس ثُوًث٤ّز  .71

 2319/ 1/12 صج٣ًل إػوثه ٛيث ثُٞٙق  .72

ثًضْجح ثُٜٔجًر ثُالٍٓز ُوٌأٙ ثٌُّٞٓجس ثُل٤٘ز ٝٓؼٌكز ثٌٍُٓٞ ٝثُٔٚطِقجس  :    أٛوثف ثُٔوًٌ .73

ُو٤ج٤ّز ًّْٝ ثألؽَثء ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ثُٔؾٔؼز ثُذ٤ْطز ٝثُٔؼوور ٝثألًغٌ ٓٚجهكز ك٢ ثثُٜ٘و٤ّز ٝثُٔٞثٙلجس 

ثٌُّْ د٤ٜ٘ٔز ثُق٤جر ثُؼ٤ِٔز ُِطجُخ دجّضنوثّ ثُضو٤٘جس ثُقو٣غز ٝثُضؼجَٓ ٓغ ثُذٌثٓؼ ثُٜ٘و٤ّز ٝثُض٢ صوػْ 

 ٝثًضْجدٚ ثُٜٔجًر ثُٔطِٞدز ُيُي               

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.

 ٌٟٝثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْ ٔوًٌٓنٌؽجس ثُ .22

  ٛوثف ثُٔؼٌك٤ز ثأل -أ
 جٌُّْ ثُٜ٘و٢ّ ثُذٌثٓؼ ثُنجٙز دثّضنوثّ ٤ًل٤ز صؼ٣ٌق ثُوث٤ًّٖ دٔذجها ٝهٞثػو ثٌُّْ ثُٜ٘و٢ّ ٝ 
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  وًٌ.ٔثُنجٙز دجُ ٤زثُٜٔجًثصثألٛوثف   -ح 

 ثؽجهر ثُطجُخ ثّضنوثّ ثُقجّٞح ٝثّضنوثّ ثُطٌم ثألكَٞ ٝثألٌّع ٝثألهم ك٢ ثٌُّْ ثُٜ٘و٢ّ - 1ح

صو٣ًخ ثُوث٤ًّٖ ػ٠ِ ص٘ل٤ي ثٌُّّٞ ثُٜ٘و٤ّز ثُٔنضِلز ٝكن هٞثػو ثٌُّْ ثُٜ٘و٢ّ ثألّج٤ّز   - 2ح

 دجّضنوثّ أهٝثس دٌٗجٓؼ ثألٝصًٞجه

 
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ      

 ٔذجٌٕر ٖٓ مالٍ ثُٔقجٌٝثس ثُط٣ٌوز ثُ

 ثُط٣ٌوز ثُيثص٤ز ٖٓ مالٍ ًّْ ثُضٔج٣ًٖ ػ٠ِ ثُقجّٞح دجّضنوثّ ٗجكير ثالصًٞجه

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

 ثالٓضقجٕ ث٢ٓٞ٤ُ ٖٓ مالٍ ًّْ ثُض٣ٌٖٔ -7
 ثالٓضقجٕ ثُل٢ِٚ -8
 ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ٝثُو٤ٔ٤ز  -ػ

 ثػضٔجه ٓذجهٟ ثٌُّْ ٝػالهضٚ دجُؼِّٞ ثالمٌٟ -1ػ

 صقو٣و ٓلٌهثس ٓضجفز ُِطجُخ صْجػوٙ ك٢ ثًضْجح ثُٜٔجًر ٝثُووًر ػ٠ِ ثمض٤جً ٓج ٣قون ُٚ ثُـٌٛ            -2ػ

  
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ     

 

 ثإلِّٞح ثُٔذجٌٕ ٖٓ مالٍ ثُٔقجٌٝثس

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ    

 

 ثالٓضقجٕ ث٢ٓٞ٤ُ ٖٓ مالٍ ًّْ ثُض٣ٌٖٔ -1

 ثالٓضقجٕ ثُل٢ِٚ -3

 
 ثُٔ٘وُٞز ) ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ٤ق ٝثُضطًٞ ثُٖن٢ٚ (.ثُضأ٤ِ٤ٛز ثُؼجٓز ٝثُٜٔجًثس  -ه 

 صق٤ْٖ ٜٓجًثصْٜ ثُل٣ٌٌز  -1ه

 ًكغ ٓوًًجصْٜ ثُض٣ًٞٚز ٝٗوَ ثُطجُخ ٖٓ ٌٓفِز ثُضؼ٤ِْ ث٠ُ ثُضؼِْ-2ه
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 د٤٘ز ثُٔوًٌ .23

ٓنٌؽجس ثُضؼِْ  ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُٔطِٞدز
٣ٌٟوز  ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ ٔٞٝٞعثّْ ثُٞفور / أٝ ثُ

 ثُضو٤٤ْ

1 3 

اٌزؼوف ػٍٝ ثؤبِظ 

االٚرٛوبك ٌٍوٍُ 

ثبٍزقلاَ اٌؾبٍٛة 

اٌقطٛؽ  ٚاٌزؼوف ػٍٝ 

 ,إٌٙل١ٍخ

 اٌَّبلؾ,اٌّمبؽغ

ِواعؼخ ػبِخ ٌّٛاػ١غ اٌظف 

االٚي,اٌقطٛؽ إٌٙل١ٍخ 

,اٌَّبلؾ,اٌّمبؽغ,ٚػغ االثؼبك 

 ثبٍزقلاَ ثؤبِظ االٚرٛوبك.

ٌَّزّو ااٌزٛعٗ 

طٍجخ ِٓ لجً  ٌٍ

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

2-3 6 

اٌؾبٍٛة اٍزقلاَ 

ٌٍزؼوف ػٍٝ هٍُ أٛاع 

 اٌجواغٟ ٚاٌظٛا١ًِ

ؽوق اٌوثؾ ثبٍزقلاَ اٌٍٛاٌت 

,أٛاع اٌٌٍٛت,أٛاع اٌظٛا١ًِ 

 ,ِغ هٍُ ٌٛؽخ.

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 ١ِٛخاٌّؾبػوح ا١ٌ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

4-5 6 

اٌزؼوف ػٍٝ هٍُ 

اٌقٛاث١و ٚ أٛاػٙب  

 ثبٍزقلاَ اٌؾبٍٛة 

اٌوثؾ ثٛاٍطخ اٌقٛاث١و 

,أٛاػٙب ,اٍزقلاِبرٙب ,هٍُ 

 ٌٛؽخ رغ١ّؼ١خ .

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

6-7 6 

ٔٛاع اٌزؼوف ػٍٝ ا

هٍُ  ٚهِٛى اٌٍؾبَ ِغ 

ثبٍزقلاَ  ٌٛؽخ رغ١ّؼ١خ

 اٌؾبٍٛة

اٌوثؾ ثٛاٍطخ اٌٍؾبَ ,هِٛى 

 اٌٍؾبَ ,هٍُ ٌٛؽخ رغ١ّؼ١خ .

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

8-9 6 

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

اٌجوشبَ ٚأٛاع اٌوثؾ 

 هٍُ ٌٛؽخ رغ١ّؼ١خ

 ثبٍزقلاَ اٌؾبٍٛة

اٌوثؾ ثٛاٍطخ اٌجوشبَ,اشىبي 

َِب١ِو اٌجوشبَ ,أٛاع اٌوثؾ 

 ثبٌجوشبَ ,هٍُ ٌٛؽخ رغ١ّؼ١خ .

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

10 

3 

 

 

 

اٌزؼوف ػٍٝ هٍُ 

ٚرغ١ّغ اعياء اٞ عٙبى 

ثبٍزقلاَ  ١ِىب١ٔىٟ 

 ةاٌؾبٍٛ

ٌٛؽخ رطج١م١خ ٌزغيئخ ٚرغ١ّغ 

 هافؼخ ١ِىب١ٔىخ

 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

11 

3 

 

 

 

اٌزؼوف ػٍٝ هٍُ 

ٚرغ١ّغ اعياء اٞ عٙبى 

ثبٍزقلاَ  ١ِىب١ٔىٟ 

 اٌؾبٍٛة

إٌٛاثغ ,أٛاػٙب ٚاٍزقلاِزٙب 

,ِغ هٍُ ٌٛؽخ ٌٕبثغ 

 ٟأٔؼغبؽ

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

12 3 

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

اٌظّبِبد ِغ هٍُ ٌٛؽخ 

ثبٍزقلاَ ٌظّبَ 

 اٌؾبٍٛة

هٍُ ٌٛؽخ رطج١م١خ ٌزغيئخ 

 ٚرغ١ّغ طّبَ اٌؼبكَ

 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 ١ِخاٌّؾبػوح ا١ٌٛ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

13 3 

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

اٌمبهٔبد ِغ هٍُ ٌٛؽخ 

عبٍئخ ثبٍزقلاَ ٌمبهٔخ 

 اٌؾبٍٛة

ٚطٛالد االػّلح)اٌمبهٔبد( 

 أٔٛاػٙب, هٍُ ٌٛؽخ رطج١م١خ

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

14 3 

ٛاع اٌزؼوف ػٍٝ أ

اٌمٛاثغ ِغ هٍُ ٌٛؽخ 

ٌمبثغ اؽزىبوٟ 

 ثبٍزقلاَ اٌؾبٍٛة

اٌمٛاثغ أٔٛاػٙب ٚأٍزقلاِبرٙب 

 , ِغ هٍُ ٌٛؽخ رطج١م١خ

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ
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15 3 

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

وواٍٟ اٌزؾ١ًّ  ِغ هٍُ 

ٌٛؽخ ووٍٟ رؾ١ًّ 

ثبٍزقلاَ بوٟ  اؽزى

 اٌؾبٍٛة

وواٍٟ اٌزؾ١ًّ , هٍُ ٌٛؽخ 

 رغ١ّؼ١خ ٌىوٍٟ رؾ١ًّ أؽزىبن

 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

16 3 

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

اٌجىواد  ِغ هٍُ ٌٛؽخ 

ثبٍزقلاَ ٌؼغالد ا١ٌَٛه 

 اٌؾبٍٛة

اػٙب اٌجىواد ٚا١ٌَٛه , أٔٛ

,أٍزقلاِبرٙب , ِغ هٍُ ٌٛؽزبْ 

ٌزغ١ّغ أعياء رؾزٛٞ ػٍٝ 

ػغالد ا١ٌَٛه ثبٔٛاػٙب 

 اٌّقزٍفخ

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

17-18 6 

اٌزؼوف ػٍٝ أٛاع 

اٌزوًٚ ٚاٌزوًٚ اٌؼلٌخ  

ِغ هٍُ ٌٛؽخ ٌزوً 

 ػلي ٌٚٛؽخ رغ١ّؼ١خ

ٌوًٚ ػلٌخ ِؼشمخ  

 ثبٍزقلاَ اٌؾبٍٛة

اٌزوًٚ ٚأٛاػٙب , اٌزوًٚ 

اٌؼلٌخ , اٌزؼبه٠ف االٍب١ٍخ , 

هٍُ ٌٛؽخ اٌزوً اٌؼلي , ِغ 

ٌٛؽخ رغ١ّؼ١خ ٌزؼش١ك اٌزوً 

 اٌؼلي 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

19-20 6 

مخ هٍُ اٌزؼوف ػٍٝ ؽو٠

اٌزوً اٌّقوٚؽٟ  ِغ 

هٍُ ٌٛؽخ  رغ١ّؼ١خ 

ثبٍزقلاَ ٌزوًٚ ِؼشمخ 

 اٌؾبٍٛة

اٌزوًٚ اٌّقوٚؽ١خ , اٌزؼبه٠ف 

االٍب١ٍخ ِغ هٍُ ٌٛؽخ 

رغ١ّؼ١خ ٌزؼش١مخ اٌزوً 

 اٌّقوٚؽٟ

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

21-22 6 

 ٝ ثؤبِظ اٌزؼوف ػٍ

ٌٍوٍُ  اٚرٛكٍه أف١ٕزٛه

 ثبٌؾبٍٛة

ِملِخ ػٓ ثؤبِظ اٚرٛكٍه 

 أف١ٕزٛه 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

23 3 

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ 

ث١ئخ اٌوٍُ  اٍزقلاَ  

 ثؤبِظ فٟ  صٕبئٟ االثؼبك 

  اٚرٛكٍه أف١ٕزٛه

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو  وٍُ صٕبئٟ االثؼبك ث١ئخ اٌ

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

24-25 6 

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ 

 اٌزغ١ّغث١ئخ  اٍزقلاَ  

اٚرٛكٍه  ثؤبِظ فٟ 

 أف١ٕزٛه

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو  ث١ئخ اٌزغ١ّغ

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

26-27 6 

اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ 

ث١ئخ  اٌزؾ١ًٍ  اٍزقلاَ  

فٟ  اٌل٠ٕب١ِىٟ ٚاٌؾووخ  

اٚرٛكٍه  ثؤبِظ 

 أف١ٕزٛه

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو  ث١ئخ اٌزؾ١ًٍ اٌل٠ٕب١ِىٟ ٚاٌؾووخ 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

28 3 

 اعواء و١ف١خ اٌزؼوف ػٍٝ

 

 االػبفبد ػٍٝ اٌوٍَٛ 

 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ

29-30 6 

رّى١ٓ اٌطبٌت ٌوٍُ 

ِٕظِٛخ ػ١ٍّخ ِٓ فالي 

ثواِظ اٌوٍُ ثبٌؾبٍٛة 

وّشوٚع ثبفزظبص 

 اٌمَُ

ِشوٚع ثؤفزظبص اٌمَُ 

اٌّؼٕٟ ٌغيء ِٓ أٞ ِٕظِٛخ 

 ػ١ٍّخ

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

 اٌّؾبػوح ا١ِٛ١ٌخ

ِٓ فالي هٍُ 

 ٌٛؽخ ١ِٛ٠خ
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 ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز  .24

 ٜٓ٘ؾ٢ ٓوًٌ ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1

 ٓوًُ ثُٔجهر ٓقْٖ ػذ٤و ٓق٢ ٓقجٌٝثسًضجح ثٌُّْ ثُٚ٘جػ٢+ ـ ثٌُٔثؽغ ثٌُة٤ْ٤ز )ثُٔٚجهً(  2

 ُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ ث

 ( ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,.... ) 
 

ح ـ ثٌُٔثؽغ ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ 

 ثالٗض٤ٌٗش 
 ثُٔٞثهغ ثالٌُض٤ٌٗٝز ثُٔضنٚٚز

 

 مطز صط٣ٌٞ ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  .25

ػجّ % ك٢ ًَ 23ثٝجكز ٝصقو٣ظ ٓلٌهثس ٝٓٞث٤ٝغ ٖٝٔ ثُضطًٞ ثُقجَٙ ك٢ ثُٔوًٌ ٝدْ٘ذز ال صضؾجٍٝ     

  هًث٢ّ 
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 ٗٔٞىػ ٝٙق ثُٔوًٌ

 

 ٚطف اٌّموه

 

 

 ًٌدالء ثُٔؼٜو ثُضو٢٘ ًٌدالء   ثُٔؤّْز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .74

 ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز   / ثًٌَُٔ ؼ٢ِٔ ثُوْْ ثُ .75

 METE227ثألهثًر ٝثُْالٓز ث٤ُٜ٘ٔز /  ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .76

 ٓذجٌٕ إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .77

 ّ٘ز ثُلَٚ / ثُْ٘ز .78

 63 )ث٢ٌُِ(ػوه ثُْجػجس ثُوًث٤ّز  .79

 1/12/2319 ٣ل إػوثه ٛيث ثُٞٙق صجً .83

 أٛوثف ثُٔوًٌ .81

 صؼ٤ِْ ثُطجُخ ٓلّٜٞ ثألهثًر ٝثألهثًر ثُٚ٘جػ٤ز ٝأ٤ٔٛضٜج ك٢ ف٤جصٚ ثُْٔضوذ٤ِز .

صؼ٤ِْ ثُطجُخ ٓلّٜٞ ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز ٝأ٤ٔٛضٜج ك٢ ثُٚ٘جػجس ثُٔنضِلز دٌَٖ ٣نوّ صق٤ْٖ ثألٗضجؽ٤ز ٝصو٤َِ 

 ْٗذز ثُضِق .

و٣غز ك٢ ثُْالٓز ثُٚ٘جػ٤ز ٝصو٤َِ ْٗذز ثُقٞثهط ثُٚ٘جػ٤ز ٝصو٤َِ ثُنْجةٌ ثُٔضٌصذز صؼ٤ِْ ثُطجُخ ثُطٌم ثُق

 ػ٤ِٜج .

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وبٌن وصف  المتاحة. والبد من الربط بٌنهاالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٌٟٝثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ٝثُضو٤٤ْ ٔوًٌٓنٌؽجس ثُ .26
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  ٛوثف ثُٔؼٌك٤ز ثأل -أ
 صؼ٣ٌق ثُطِذز دٔذجها ثألهثًر ٝثألهثًر ثُٚ٘جػ٤ز . -1أ

 ٤طٌر ثُ٘ٞػ٤ز ٝهًٝٛج ك٢ صق٤ْٖ ٗٞػ٤ز ثألٗضجػ .صؼ٣ٌق ثُطِذز دئّضنوثّ ٓنططجس ثُْ-2أ

 صؼ٣ٌق ثُطِذز دجألّج٤ُخ ثُقو٣غز ُِْالٓز ثُٚ٘جػ٤ز ٝصو٤َِ ثُقٞثهط ثُٚ٘جػ٤ز . -3أ
   

  ٔوًٌ.ثُنجٙز دجُ ٤زثُٜٔجًثصثألٛوثف   -ح 

 جس ػ٤ِٔز .إؽجهر ثُطجُخ ألػوثه ٓنططجس ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز دجُطٌم ثُقو٣غز دئػضٔجه صطذ٤و – 1ح

إؽجهر ثُطجُخ ألّضنوثّ ٓنططجس ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز ك٢ ثُضق١ٌ ػٖ فجالس مٌٝػ ثُؼ٤ِٔز  – 2ح

 ثألٗضجؽ٤ز ػٖ ث٤ُْطٌر ٌٟٝم ٓؼجُؾز ىُي .

  - 3ح

     -4ح
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ      

 ثُط٣ٌوز ثُٔذجٌٕر ٖٓ مالٍ ثُٔقجٌٝثس . – 1

 ٓنططجس ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز .ثُضؼِْ ثُيثص٢ ٖٓ مالٍ صٔج٣ًٖ إػوثه  – 2

 

 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ      

 

 ثألمضذجً ث٢ٓٞ٤ُ ٖٓ مالٍ إػوثه ٓنططجس ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز هثمَ هجػز ثُٔقجٌٝثس . – 1

 ثألٓضقجٕ ثُل٢ِٚ . – 2

 

 
 ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ٝثُو٤ٔ٤ز  -ػ

 ْضوذ٤ِز .إػضٔجه ٓذجها ثألهثًر ٝثألهثًر ثُٚ٘جػ٤ز ُألّضلجهر ٜٓ٘ج ك٢ ف٤جصٚ ثُٔ -1ػ

 إػضٔجه إػوثه ٓنططجس ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز ٤ًِّٞز ٤ُِْطٌر ػ٠ِ ثألٗضجػ .-2ػ

 إػضٔجه ثألِّ ثُقو٣غز ك٢ إؽٌثءثس ثُْالٓز ث٤ُٜ٘ٔز ٝثُضو٤َِ ٖٓ ثُقٞثهط ثُٚ٘جػ٤ز .-3ػ

 
 ٌٟثةن ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ     

 مَ هجػز ثُٔقجٌٝثس .ثألمضذجً ث٢ٓٞ٤ُ ٖٓ مالٍ إػوثه ٓنططجس ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز هث – 1

 ثألٓضقجٕ ثُل٢ِٚ . – 2

 
 ٌٟثةن ثُضو٤٤ْ    

 إػضٔجه ٓذجها ثألهثًر ٝثألهثًر ثُٚ٘جػ٤ز ُألّضلجهر ٜٓ٘ج ك٢ ف٤جصٚ ثُْٔضوذ٤ِز . -1ػ

 إػضٔجه إػوثه ٓنططجس ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز ٤ًِّٞز ٤ُِْطٌر ػ٠ِ ثألٗضجػ .-2ػ

 ٤ُٜ٘ٔز ٝثُضو٤َِ ٖٓ ثُقٞثهط ثُٚ٘جػ٤ز .إػضٔجه ثألِّ ثُقو٣غز ك٢ إؽٌثءثس ثُْالٓز ث-3ػ

 
 ثُٔ٘وُٞز ) ثُٜٔجًثس ثألمٌٟ ثُٔضؼِوز دوجد٤ِز ثُضٞظ٤ق ٝثُضطًٞ ثُٖن٢ٚ (.ثُضأ٤ِ٤ٛز ثُٜٔجًثس ثُؼجٓز ٝ -ه 

 صق٤ْٖ ثُٜٔجًثس ثُل٣ٌٌز ُِطِذز .-1ه

 . ٖٓ ٌٓفِز ثُضؼ٤ِْ ث٠ُ ثُضؼِْ ِْٜثُض٣ًٞٚز ٝٗو ثُطِذز ًىثًكغ ٓو -2ه
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 د٤٘ز ثُٔوًٌ .27

ٓنٌؽجس ثُضؼِْ  ثُْجػجس ثألّذٞع

 ثُٔطِٞدز
 ٣ٌٟوز ثُضو٤٤ْ ٣ٌٟوز ثُضؼ٤ِْ ثّْ ثُٞفور / أٝ ثُٔٞٝٞع

1 2 

ثُضؼٌف ػ٠ِ 

ٓذجها ثألهثًر 

 ٌٝٓثفَ صطًٞٛج 

ثألهثًر , ثألهثًر ٝصطًٞٛج , 

ٌٓثفَ صطًٞ ثألهثًر , ثُٔذجها 

ثألّج٤ّز ُألهثًر , مٚجة٘ 

 . ثألهثًر , ْٓض٣ٞجس ثألهثًر

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٚ ٤ثُضٞؽٓغ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 .ثالّضجى 

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

2 2 

 ثُضؼٌف ػ٠ِ 
ثُٞظجةق 

ثألهثًر ٝثألهث٣ًز 

 ٝثُٚ٘جػ٤ز 

 ٝظجةلٜج

ثُٞظجةق ثألهث٣ًز ,ثألهثًر 

ثُٚ٘جػ٤ز , ٝظجةلٜج ,ثُٜ٘وّز 

ثُٚ٘جػ٤ز,مٚجة٘ ثألهثًر 

 ثُٚ٘جػ٤ز

قجٌٝر ٓ

هثمَ ثُوجػز 

ٚ ٤ثُضٞؽٓغ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 .ثالّضجى 

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

3 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

ثألِّ ثُؼ٤ِٔز 

ُضٌص٤خ ثُٔٚ٘غ 

ٝأٗٞثع صٌص٤ذجس 

 ثُٔٚ٘غ ٤َٓٝثصٜج

صٌص٤خ ثُٞفور ثُٚ٘جػ٤ز ,ٓٞهغ 

ٝصٌص٤خ ثُٞفور ثُٚ٘جػ٤ز 

٠ِ ,ثُؼٞثَٓ ثٌُة٤ْ٤ز ثُٔؤعٌر ػ

إمض٤جً ٓٞثهغ ثُٖٔج٣ًغ 

ثُٚ٘جػ٤ز , صٌص٤خ ثُٞفور 

ثُٚ٘جػ٤ز ,ص٤٘ٚق أٗٞثع 

صٌثص٤خ ثُٞفور ثُٚ٘جػ٤ز ,َٓث٣ج 

ٝٓقوهثس ٝثُقجالس ثُض٢ ٣طذن 

ك٤ٜج ) ثُضٌص٤خ ثُِْؼ٢ 

 ,ثُٞظجةل٢ , ثُٔنض٠ِ (.

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

 أّتِز ُِطِذز

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

4 

 ثُضؼٌف ػ٠ِ  2
هًثّز ثُؾوٟٝ 

ُِٖٔج٣ًغ 

 .ثُٚ٘جػ٤ز 

هًثّز ثُؾوٟٝ ُِٖٔج٣ًغ 

ثُٚ٘جػ٤ز ,كٌٌر ػٖ هًثّز 

ثُؾوٟٝ ُِٖٔج٣ًغ ثُٚ٘جػ٤ز 

,ثٌُٖٔٝع ثُٚ٘جػ٢ ,ٌٓثفَ 

هًثّجس ثُؾوٟٝ ,أ٤ٔٛز 

 هًثّجس ثُؾوٟٝ .

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

5 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

ٌٟم صنط٠٤ 

ثألٗضجػ ٝأٛوثف 

 صنط٠٤ ثألٗضجػ .

صنط٠٤ ثألٗضجػ , ٓلّٜٞ صنط٠٤ 

ثألٗضجػ ,أٛوثف صنط٠٤ ًٝهجدز 

 ثألٗضجػ.

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

 أّتِز ُِطِذز

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

6 

 ثُضؼٌف ػ٠ِ  2
أٗٞثع ثألٗضجػ 

,ٌٟثةن صنط٠٤ 

 .ثألٗضجػ 

أٗٞثع ثألٗضجػ ,ٌٟثةن صنط٠٤ 

ثألٗضجػ ,أّج٤ُخ ثُذٌٓؾز ثُنط٤ز 

, ثُط٣ٌوز ثُذ٤ج٤ٗز ٣ٌٟٝوز ثُ٘وَ 

. 

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ج٣ز ك٢ ٜٗ

 ثُٔقجٌٝر .
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7 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

ثألّج٤ُخ ثُؼ٤ِٔز 

ك٢ إػوثه 

 ثُضوج٣ًٌ.

ٓ٘جهٖز صوج٣ًٌ صووّ ٖٓ هذَ 

 ثُطِذز ٓغ إمضذجً .

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

8 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

أفوط أّج٤ُخ 

هًثّز ثُؼَٔ 

 ٝثُٞهش ثُو٤ج٢ّ 

هًثّز ثُؼَٔ ٝثُٞهش ثُو٤ج٢ّ 

,هًثّز ثُؼَٔ ,أّج٤ُخ هًثّز 

ثُؼَٔ ,هًثّز ثُط٣ٌوز ,هًثّز 

 ثُٞهش ,ه٤جُ ثُؼَٔ 

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

9 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

أ٤ٔٛز ث٤ُٚجٗز 

ؼ٤ِٔز ك٢ ثُ

 ثألٗضجؽ٤ز 

ث٤ُٚجٗز ,أ٤ٔٛز ث٤ُٚجٗز , ٓلّٜٞ 

 ثُ٘ظجّ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ .
ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

13 

 ثُضؼٌف ػ٠ِ  2
أٗٞثع ث٤ُٚجٗز 

 أٗٞثع ثُؼطالس  ٝ

أٗٞثع ث٤ُٚجٗز , أٗٞثع ثُؼطالس  

. 
جٌٝر ٓق

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

11 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

ٓلّٜٞ ٝأّج٤ُخ 

صو٣ًخ ثُؼج٤ِٖٓ 

 ك٢ ثُٔؤّْجس 

ثُضو٣ًخ ,ٓلّٜٞ ثُضو٣ًخ ,أ٤ٔٛز 

 ثُضو٣ًخ , أّج٤ُخ ثُضو٣ًخ .
ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

12 

 ثُضؼٌف ػ٠ِ  2
ثُضٌج٤ُق 

ثُٚ٘جػ٤ز 

 ٝثألؽًٞ .

.ثُضٌج٤ُق ثُٚ٘جػ٤ز ٝثألؽًٞ 

,ثُضٌج٤ُق ,ص٤٘ٚق ثُضٌج٤ُق 

 ,ثألؽًٞ .

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

ذز أّتِز ُِطِ

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

13 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

ثُطٌم ثُؼ٤ِٔز 

ك٢ فْجح 

 ثألؽًٞ.

ٌٟم فْجح ثألؽًٞ , ثُقٞثكَ 

 , أٗٞثع ثُقٞثكَ.
ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

14 
ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

ثُطٌم ثُؼ٤ِٔز 

 ك٢ إهثًر

إهثًر ثُٖٔض٣ٌجس , مطٞثس 

ثٌُٖثء , ثُٔنَٕٝ , أٗٞثع 

ثُٔٞثه ثُٔنَٝٗز ٝأّج٤ُخ 

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 
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ثُْٔضٌٔ  ث٤ُْطٌر ػ٤ِٜج . ثُٖٔض٣ٌجس .

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

 ثُٔقجٌٝر .

15 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

أفوط ثُطٌم 

ُِقو ٖٓ ثُقٞثهط 

 ٤زثُٚ٘جػ

ثُْالٓز ثُٚ٘جػ٤ز , ثُقجهعز , 

أٗٞثع ثُقٞثهط , ٌٟم ثُقو ٖٓ 

ثُقٞثهط ,ٓؼوثس ثُٞهج٣ز 

 ٝأٗٞثػٜج.

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

16 

 ثُضؼٌف ػ٠ِ  2
ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز 

, ٓؼ٠٘ ثُٞذ٠ , 

 ر .ٓؼ٠٘ ثُؾٞه

ثُْالٓز ثُٚ٘جػ٤ز , ثُقجهعز , 

أٗٞثع ثُقٞثهط , ٌٟم ثُقو ٖٓ 

ثُقٞثهط ,ٓؼوثس ثُٞهج٣ز 

ٝأٗٞثػٜج . ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز , 

 ٓؼ٠٘ ثُٞذ٠ , ٓؼ٠٘ ثُؾٞهر .

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

17 

ػ٠ِ  ثُضؼٌف 2

ٓلّٜٞ ثُ٘ٞػ٤ز 

 ٝٓٞثٙلجصٜج.

صؼ٣ٌق ثُ٘ٞػ٤ز , ٓٞثٙلجس 

ثُ٘ٞػ٤ز ,ثُؼٞثَٓ ثُٔضقٌٔز 

دجُ٘ٞػ٤ز ,صط٣ٌٞ ٝصق٤ْٖ 

ثُ٘ٞػ٤ز ,ثُض٤ْٔٚ , ٗٞػ٤ز 

ثُٔطجدوز , ثُٔٞثٙلجس ثُو٤ج٤ّز 

 ثُؼج٤ُٔز ٝثُؼٌثه٤ز.

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

ُِطِذز أّتِز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

18 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

ثُنطٞثس ثُؼ٤ِٔز 

 ُٞذ٠ ثُؾٞهر .

أّج٤ُخ ٝذ٠ ثُؾٞهر ٝمط٠ 

ثُلق٘ دجُؼ٤٘جس ,أّج٤ُخ 

ثُلق٘ ٝثُضلض٤ٔ , مطٞثس 

ٝذ٠ ثُؾٞهر , ٌٟم ثُؼ٤٘جس , 

 ؽوثٍٝ ثُلق٘ دجُؼ٤٘جس .

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

19 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

ٓلّٜٞ ثُذ٤جٗجس 

ٝٓنططجس 

 ث٤ُْطٌر .

أّج٤ُخ ٝذ٠ ثُؾٞهر ٝمط٠ 

ثُلق٘ دجُؼ٤٘جس , ٓ٘ق٢٘ 

مج٤ٙز ثُضٖـ٤َ , ٗٞػ٤ز 

ثُض٤ْٔٚ ,ؽٔغ ثُذ٤جٗجس ) 

 أٗٞثػٜج ٝصق٤ِِٜج( .

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

23 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

ٓنططجس 

 ث٤ُْطٌر .

ٓقجٌٝر  ٓنططجس ث٤ُْطٌر .

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .

21 

إؽجهر إػوثه  2

ٓنط٠ ث٠ُّٞ 

 ٝٓنط٠ دج٣ًضٞ 

نط٠ ث٠ُّٞ ٝإّضنوثٓٚ إػوثه ٓ

. إػوثه ٓنط٠ دج٣ًضٞ 

 ٝإّضنوثٓٚ.

إٗؾجٍ صٔج٣ًٖ 

ألػوثه 

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز أع٘جء 

ثُٔقجٌٝر ٖٓ 

هذَ ثُطِذز 

ٖٓ مالٍ 

 ًّْ

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز  

هثمَ هجػز 

  ثُٔقجٌٝر .
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ٝدئٌٕثف 

ٓوًُ ثُٔجهر 

. 

22 

إؽجهر إػوثه  2

ٓنط٠ 

ثألٗقٌثف 

 ثُٔؼ٤ج١ً ٝ
 ٓنط٠ ثُؼ٤ٞح .

ٓنط٠ ثألٗقٌثف إػوثه 

ثُٔؼ٤ج١ً , إػوثه ٓنط٠ 

 ثُؼ٤ٞح .

إٗؾجٍ صٔج٣ًٖ 

ألػوثه 

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز أع٘جء 

ثُٔقجٌٝر ٖٓ 

هذَ ثُطِذز 

ٝدئٌٕثف 

ٓوًُ ثُٔجهر 

. 

ٖٓ مالٍ 

 ًّْ

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز  

هثمَ هجػز 

  ثُٔقجٌٝر .

23 

إؽجهر إػوثه  2

 ٓنط٠ ثُضٖضش.
ٓنط٠ ثُضٖضش , ٣ٌٟوز إػوثه 

 .ٓنط٠ ثُضٖضش 
إٗؾجٍ صٔج٣ًٖ 

ألػوثه ٓنط٠ 

أع٘جء  ضٖضشثُ

ٖ ثُٔقجٌٝر ٓ

هذَ ثُطِذز 

ٝدئٌٕثف 

 ٓوًُ ثُٔجهر

ٖٓ مالٍ 

 ًّْ

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز  

هثمَ هجػز 

 ثُٔقجٌٝر .

24 

إؽجهر إػوثه  2

ٓنططجس 

ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز 

ُألٗقٌثف 

ثُٔؼ٤ج١ً ُْٝ٘ذز 

ثُٞفوثس ثُٔؼ٤ذز 

ثُٔوًػ ٝ

 ثُضٌٌث١ً

 ٓنططجس ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز

ُألٗقٌثف ثُٔؼ٤ج١ً ُْٝ٘ذز 

ثُٞفوثس ثُٔؼ٤ذز , ثُٔوًػ 

 ثُضٌٌث١ً ) إػوثهٙ ٝإّضنوثٓٚ (

إٗؾجٍ صٔج٣ًٖ 

ألػوثه 

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز أع٘جء 

ٖ ثُٔقجٌٝر ٓ

هذَ ثُطِذز 

ٝدئٌٕثف 

 ٓوًُ ثُٔجهر

ٖٓ مالٍ 

 ًّْ

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز  

هثمَ هجػز 

 ثُٔقجٌٝر .

25 

إؽجهر إػوثه  2

ٓنط٠ ث٤ُْطٌر 

 ثُقْجد٢ .  ٠ُِّٞ

ٓنططجس ث٤ُْطٌر ُِٔضـ٤ٌثس ) 

ٓنط٠ ث٤ُْطٌر ٠ُِّٞ 

 ثُقْجد٢ ( .

إٗؾجٍ صٔج٣ًٖ 

ألػوثه 

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز أع٘جء 

ٖ ثُٔقجٌٝر ٓ

هذَ ثُطِذز 

ٝدئٌٕثف 

 ٓوًُ ثُٔجهر

ٖٓ مالٍ 

 ًّْ

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز  

هثمَ هجػز 

 ثُٔقجٌٝر .

26 

إؽجهر إػوثه  2

ٓنط٠ ث٤ُْطٌر 

ُِٔوٟ ٝٓنط٠ 

طٌر ث٤ُْ

ُألٗقٌثف 

 ثُٔؼ٤ج١ً 

ٓنط٠ ث٤ُْطٌر ُِٔوٟ ٝٓنط٠ 

 ث٤ُْطٌر ُألٗقٌثف ثُٔؼ٤ج١ً .
إٗؾجٍ صٔج٣ًٖ 

ألػوثه 

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز أع٘جء 

ٖ ثُٔقجٌٝر ٓ

هذَ ثُطِذز 

ٝدئٌٕثف 

 ٓوًُ ثُٔجهر

ٖٓ مالٍ 

 ًّْ

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز  

هثمَ هجػز 

 ثُٔقجٌٝر .

27 
إؽجهر إػوثه  2

ٓنط٠ ث٤ُْطٌر 

ٓنططجس ث٤ُْطٌر ٤َُِٔٔثس ) 

ٓنط٠ ث٤ُْطٌر ُْ٘ذز ثُٞفوثس 

إٗؾجٍ صٔج٣ًٖ 

ألػوثه 

ٖٓ مالٍ 

 ًّْ
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 ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز  .28

 ٌضذز ثُٔؼٜو .ٗؼضٔو ثٌُضخ ثُٔضٞكٌر ك٢ ٓ ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1

 ثُٔٚجهً : ـ ثٌُٔثؽغ ثٌُة٤ْ٤ز )ثُٔٚجهً(  2

ٓطذؼز ؽجٓؼز  –إهثًر ثألٗضجػ  –ه.ػذو ثُْضجً ٓقٔو ػ٢ِ   – 1

 1984 –ثُطذؼز ثأل٠ُٝ  –ثُذٌٚر 

ٓطذؼز ثَُٓجٕ  –ثٌُٕٔو ُضقو٤ن ثُ٘ٞػ٤ز  –٣ٍو ػ٢ِ أفٔو   – 2

 1988 -ثُطذؼز ثأل٠ُٝ  –دـوثه  –

 –ثألهثًر ثُٚ٘جػ٤ز  –ذجٍ ٕالٓ كجًُ ؽؼ –أ٣ٌْ ّّٞجٕ  – 3

 1990 -ٓطجدغ ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ 

ٝذ٠ ثُؾٞهر ثُٔؤّْز ثُؼجٓز ُِضؼ٤ِْ ثُل٢٘ ٝثُضو٣ًخ ث٢ُٜ٘ٔ  – 4

 ثٌُِٔٔز ثُؼٌد٤ز ثُْؼٞه٣ز . –

ه . ّؼو ٙذٌ ٓقٔو . ٓقجٌٝثس ك٢ ث٤ُْطٌر ثُ٘ٞػ٤ز )  – 5

 مٌثة٠ ثٌُٔثهذز ( .

ؽجٓؼز  –(  ه . ٓقٔو ػ٢ٖٗٞ٤ . ) ٓؾٔٞػز ٓقجٌٝثس – 6

وثس ُْ٘ذز ثُٞف

 ثُٔؼ٤ذز.
ثُٔنططجس  ثُٔؼ٤ذز ( .

ثُٔطِٞدز أع٘جء 

ٖ ثُٔقجٌٝر ٓ

هذَ ثُطِذز 

ٝدئٌٕثف 

 ٓوًُ ثُٔجهر

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز  

هثمَ هجػز 

 ثُٔقجٌٝر .

28 

إؽجهر إػوثه  2

ٓنط٠ ث٤ُْطٌر 

٤ٞح ك٢ ُؼوه ثُؼ

 ٓلٌهر ٝثفور .

ٓنططجس ث٤ُْطٌر ٤َُِٔٔثس 

)ٓنط٠ ث٤ُْطٌر ُؼوه ثُؼ٤ٞح 

 ك٢ ٓلٌهر ٝثفور ( .

إٗؾجٍ صٔج٣ًٖ 

ألػوثه 

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز أع٘جء 

ٖ ثُٔقجٌٝر ٓ

هذَ ثُطِذز 

ٝدئٌٕثف 

 ٓوًُ ثُٔجهر

ٖٓ مالٍ 

 ًّْ

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز  

هثمَ هجػز 

 ثُٔقجٌٝر .

29 

إؽجهر إػوثه  2

طٌر ٓنط٠ ث٤ُْ

ُٔض٠ّٞ ػوه 

ثُؼ٤ٞح ك٢ 

ٓؾٔٞػز 

 ثُٔلٌهثس .

ٓنط٠ ث٤ُْطٌر ُٔض٠ّٞ ػوه 

 ثُؼ٤ٞح ك٢ ٓؾٔٞػز ثُٔلٌهثس .
إٗؾجٍ ص٣ٌٖٔ 

ألػوثه 

ثُٔنط٠ 

  ثُٔطِٞح

ع٘جء أ

ٖٓ ثُٔقجٌٝر 

ٓوذَ ثُطِذز 

ٝدئٌٕثف 

 ٓوًُ ثُٔجهر

ٖٓ مالٍ 

 ًّْ

ثُٔنططجس 

ثُٔطِٞدز  

هثمَ هجػز 

 ثُٔقجٌٝر .

33 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  2

خ ثُؼ٤ِٔز ثألّج٤ُ

ثُقو٣ظ ك٢ إػوثه 

 ثُضوج٣ًٌ.

ٓ٘جهٖز صوج٣ًٌ صووّ ٖٓ هذَ 

 ثُطِذز ٓغ إمضذجً .

ٓقجٌٝر 

هثمَ ثُوجػز 

ٓغ ثُضٞؽ٤ٚ 

ثُْٔضٌٔ 

ُِطِذز ٖٓ هذَ  

 ثالّضجى .

ٖٓ مالٍ 

أّتِز ُِطِذز 

ك٢ ٜٗج٣ز 

 ثُٔقجٌٝر .
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 ثٌُِٔٔز ثُؼٌد٤ز ثُْؼٞه٣ز . –فجةَ 

7 - Attributes Control Charts – Statistical Quality 

Control . 

  D . C . Montgomery . 

 ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                

 ( ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,.... ) 
 

٤ٗش ح ـ ثٌُٔثؽغ ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ ثالٗضٌ

.... 
 ثُٔٞثهغ ثالٌُض٤ٌٗٝز ثُٔضنٚٚز

 

 مطز صط٣ٌٞ ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  .29

   

صقو٣ظ ٓلٌهثس ثُٜٔ٘ؼ ُٔٞثًذز ثُضطًٞثس ثُقو٣غز ك٢ ٓؾجالس ثألهثًر ٝثألهثًر ثُٚ٘جػ٤ز ٝدْ٘ذز ال صضؾجٍٝ 

 % ًَ ػجّ هًث٢ّ .23
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 ٛمط ٚطف اٌّموهّٔ

 

 ٚطف اٌّموه

 

 

 ثُٔؼٜو ثُضو٢٘ ًٌدالء ثُٔؤّْز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .82

 ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز    ًٌَُٔ/ ث ؼ٢ِٔ ثُوْْ ثُ .83

 METE228صو٤٘ز صطذ٤وجس ثُقجّٞح / ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .84

 ٓذجٌٕ إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .85

 ّ٘ز ثُلَٚ / ثُْ٘ز .86

 93 )ث٢ٌُِ(ػوه ثُْجػجس ثُوًث٤ّز  .87

 1/12/2319 صج٣ًل إػوثه ٛيث ثُٞٙق  .88

 :   صو٤٘ز صطذ٤وجس ثُقجّٞح صٜوف ث٠ُ: أ٘لاف اٌّموه .89
 ّذز ك٢ ثمٌثػ ثٌُّّٞ ثُٜ٘و٤ّز ٝصطذ٤وٜج ك٢ ثُق٤جر ثُؼجٓز ٣ٞٝـ هًٝ ثُقج 
 )٣ٞؽو ثُؼالهز ثُض٢ صٌد٠ د٤ٖ )صطذ٤وجس ثُقجّٞح ٝػالهضٜج دج٤ٌُٔج٤ٗي 
 ث٣ؾجه ثٌُّّٞ ثُنجٙز دجالؽَثء ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ثُنجٙز ُض٘ل٤ي ٛيٙ ثٌُّّٞ دجُٞثهغ ثُؼ٢ِٔ 

 

المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف

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

 ؛البرنامج.

 ٚؽوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .31

  ٛوثف ثُٔؼٌك٤ز ألث -أ

 ٤ًل٤ز ثّضنوثّ ثُقجّٞح ٝص٘ل٤ي ثٌُّّٞ ػ٤ِٜج ٖٓ مالٍ ثٝثٌٓ ثٌُّْ ٝثٝثٌٓ ثُضؼو٣َصؼ٣ٌق ثُوث٤ًّٖ  
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  .ّموهاٌقبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ح 

 ( ٝؿ٤ٌٛج(cncز ٝص٘ل٤ي ثٌُّّٞ ػ٤ِٜج ُضطذ٤وٜج ك٢ ٌٓجةٖ ثٍ ثؽجهر ثُطجُخ ثّضنوثّ ثُقجّذ

 

 ٚاٌزؼٍُ ؽوائك اٌزؼ١ٍُ      

 ثُط٣ٌوز ثُٔذجٌٕر ٖٓ مالٍ ثُٔقجٌٝثس 

 ثُط٣ٌوز ثُيثص٤ز ٖٓ مالٍ فَ ثُضٔج٣ًٖ  ثُٚل٤ز ٝ)ثُٞثؽخ ثُذ٤ض٢( ٝهٌثءر ثٌُضخ ثُنجٙز دٜج

 
 ؽوائك اٌزم١١ُ      

 ثالٓضقجٕ ث٢ٓٞ٤ُ  -9
 ثالٓضقجٕ ثُل٢ِٚ -13

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 هضٜٔج دجُؼِّٞ ثالمٌٟثػضٔجه ٓذجهٟء صطذ٤وجس ثُقجّٞح ٝػال -1

 صقو٣و ٓلٌهثس ٓضجفز ُِطجُخ صْجػوٙ ك٢ ثًضْجح ثُٜٔجًر ٝثُووًر ػ٠ِ ثمض٤جً ٓج ٣قون ُٚ ثُـٌٛ            -2

  
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌشقظٟ (.اٌزؤ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 صق٤ْٖ ٜٓجًثصْٜ ثُل٣ٌٌز  -1

 كغ ٓوًًجصْٜ ثُض٣ًٞٚز ٝٗوَ ثُطجُخ ٖٓ ٌٓفِز ثُضؼ٤ِْ ث٠ُ ثُضؼًِْ-2
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 ث١ٕخ اٌّموه .31

 ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛػٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع
ؽو٠مخ 

 اٌزم١١ُ

1 3 
٠واعغ اٌطبٌت ِب رؼٍّٗ فٟ ِبكح 

 االٚرٛوبك 
Review of AutoCAD 

ٌَّزّو ااٌزٛعٗ 

ٓ لجً  ٌٍطٍجخ ِ

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

2 3 
اػلاكاد اٌشبشخ ٠زؼوف ػٍٝ 

 رظغ١و ٚرىج١و ٚاٌشجىخ ٚاٌمفي

Define for monitor 

setting zoom grid 

and snap. 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

 Draw menu وف ػٍٝ لبئّخ اٌوٍُاٌزؼ 6 4&3

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

 Modify menu اٌزؼوف ػٍٝ لبئّخ اٌزٕم١ؾبد 6 6&5

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

7 3 
ظبئض اٌوٍُ اٌزؼوف ػٍٝ ف

 اٌلل١ك
object properties 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

 Layers اٌزؼوف ػٍٝ اٚاِو اٌطجمبد 3 8

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

 .Dimension ؼبك ِؼوفخ ٚػغ االث 3 9

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

 .Text اٌزؼوف ػٍٝ وزبثخ إٌظٛص 3 10

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

11 3 
فيْ اٌٍّفبد ٚاٍز١واك٘ب ِٓ 

 ٚرظل٠و٘ب وٍِٜفبد اف

Files save and return 

from other programs 

and export it 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

12 

 
 و١ف١خ ػًّ اٌجٍٛوبد 3

Block done 

 
اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ
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االٍزبم اصٕبء  

اٌّؾبػوح 

 ١ِٛخا١ٌ

 هٍُ ِقطؾ ِٚمطغ ٌٍمَُ  3 13
Department plain 

and section draw 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

14 3 

 

اٌطجغ ٚاالٍزَٕبؿ ٚافواط 

 ٍِفبد ػٍٝ اٌطبثؼخ

 

Copping and 

printing 

And files out from 

printer 

 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

 

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ

15-18 12 
اٌزؼوف ػٍٝ شجىبد االٔزو١ٔذ 

 ٚاٌجو٠ل االٌىزوٟٚٔ

Internet works and 

E-mail 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 ه٠ٓاٌزّب

19-30 63 

اٌزؼوف ػٍٝ ثؤبِظ اوًَ 

–اٚ اطلاه اؽلس ِٕٗ 2003

ؽوق -ِٛاطفبرٗ-فٛائلٖ

-اٌٛاعٙٗ اٌوئ١َ١ٗ-رشغ١ٍخ

أٛاع اٌج١بٔبد -ِفَٙٛ اٌق١ٍخ

-ٚهلخ اٌؼًّ-ٚو١ف١خ اٍزقلاِٙب

-رؼو٠فٙب–َِؼ ٚهلخ اٌؼًّ 

ر١َّخ ٚهلخ -اػبفخ ٚهلخ ػًّ

-عل٠ل–اٚاِو لبئّخ ٍِف -اٌؼًّ

 ثبٍُؽفع -ؽفع-فزؼ-ؽجبػخ

 لٛائُ اٌجؤبِظ

 

 

 

 

 

 

 

 

لبئّخ اكهاط 

 -اكهاط طفٛف-

اكهاط -فال٠ب-اػّلٖ

-فٍُ–)طٛهح -وبئٓ

-اكهاط هِي-هٍَٛ(

-اكهاط اٌّقططبد

-ٚاٌوٍَٛ اٌج١ب١ٔخ

أٛاع اٌزقط١ؾ 

رغ١١و ٔٛع -االؽظبئٟ

 اٌزقط١ؾ

 

 

لبئّخ ر١َٕك- 

Excel program 2003 

or modern issues-

avaliable-properties-

types of turn on –

home face-cell 

mean-data types and 

how to use-work 

paper-work paper 

clear-define it-work 

paper add-name of 

work sheet-file menu 

orders-new-print-

open-save-save as 

program menus 

 

insert menu 

rows Insert- columns 

insert- cells insert 

shape insert (picture 

-film-draws) note 

insert-chart insert- 

drawers map -layout 

types-type layout 

change 

 

format menu 

cells format-color 

اٌزٛعٗ  اٌَّزّو 

ٌٍطٍجخ ِٓ لجً  

االٍزبم اصٕبء 

اٌّؾبػوح 

 ا١ِٛ١ٌخ

ؽً ِٓ فالي 

 اٌزّبه٠ٓ
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اػبفخ ٌْٛ -ر١َٕك اٌقال٠ب

 ٌٍق١ٍخ

رظغ١و ٚرىج١و -اػبفخ ٔمش

افز١به –ٌق١ٍخ اٌقؾ كافً ا

–ٔٛع اٌقؾ كافً اٌق١ٍخ 

 –اػبفخ ؽلٚك ٌٍق١ٍخ 

 

 

 

-كِظ فال٠ب-ِؾبماح إٌض

اٌزؾىُ ثؼوع -ؽّب٠خ اٌقال٠ب

اٌزؾىُ ثبهرفبع -اٌؼّٛك

 اٌظف

 

 

 

 

 

اٌز١َٕك اٌشوؽٟ )اظٙبه     

ر١َٕك ٌق١ٍخ اٚ ِغّٛػخ 

 فال٠ب رؾذ شوؽ ِؼ١ٓ(

 

 

  

ٚاٌؼ١ٍّبد -اٌلٚاي اٌو٠بػ١خ

وًَ فٟ ثؤبِظ ا اٌؾَبث١خ

ِفَٙٛ  –ِفَٙٛ اٌلاٌخ –

و١ف١خ وزبثخ –شو٠ؾ اٌظ١غخ 

اٌّؼبكٌخ اٌو٠بػ١خ فٟ شو٠ؾ 

أٛاع اٌلٚاي –اٌظ١غخ 

اٌلٚاي االوضو -اٌو٠بػ١خ

كٚاي –ش١ٛػب فٟ االٍزقلاَ 

اٌلٚاي -اٌزبه٠ـ ٚاٌٛلذ

اٌلٚاي االؽظبئ١خ –اٌشوؽ١خ 

 رّبه٠ٓ–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اٌطجبػخ فٟ ثؤب ِظ 

add for cell 

 

- shape add -text 

zoom entire cell-

type text choose 

border add for cell 

text near-cells 

merge cells –

protect cells-width 

colume control-row 

hight control  

 

 

format if condtion-

cell format show 

under choose 

condition 

 

  

 

mathmetic 

functions –calculate 

formula -define 

function –formula 

bar-mathmatic 

function how to 

write in furmula 

line- 

mathematic 

functions types 

more in uses –date 

and time function 

-if function-

statistical 

functions- excersise 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .32

 ٜٓ٘ؾ٢ ٓوًٌ ـ ثٌُضخ ثُٔوًٌر ثُٔطِٞدز 1

  ـ ثٌُٔثؽغ ثٌُة٤ْ٤ز )ثُٔٚجهً(  2
1-Autocad 2000 by samy ali neamah 
2-genral library 
3-http://www.boosla .com 
 

 ثـ ثٌُضخ ٝثٌُٔثؽغ ثُض٢ ٠ٙٞ٣ دٜج                

 ( ثُٔؾالس ثُؼ٤ِٔز , ثُضوج٣ًٌ ,.... ) 
 

ح ـ ثٌُٔثؽغ ثالٌُض٤ٌٗٝز, ٓٞثهغ 

  ثالٗض٤ٌٗش
 http://www.boosla .com ثُٔٞثهغ ثالٌُض٤ٌٗٝز ثُٔضنٚٚز

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .33

% ك٢ ًَ ػجّ 13ث٤ٝغ ٖٝٔ ثُضطًٞ ثُقجَٙ ك٢ ثُٔوًٌ ٝدْ٘ذز ال صضؾجٍٝ ثٝجكز ٝصقو٣ظ ٓلٌهثس ٝٓٞ    

 هًث٢ّ .
 

 
 

 اوًَ 

 

 

 

  

–ٌج١بٔبد ؽّب٠خ ا

ٚهلخ –ؽّب٠خ اٌق١ٍخ 

 اٌّظٕف-اٌؼًّ

 

 

اٌزؾمك ِٓ طؾخ 

اٌج١بٔبد ِٓ افطبء 

 اٌَّزقل١ِٓ

 

  

رظف١خ اٌج١بٔبد رؾذ شوؽ 

 ِؼ١ٓ

 

 

ِغّٛػخ رّبه٠ٓ 

رطج١م١خ ؽَت 

 رقظض اٌمَُ اٌؼٍّٟ

the print in axcel 

program 

 

 

data protect 

-cell protect-

work sheet- 

 

 

Data validation of 

user errors 

 

 

data filter under 

check condition 

 

A set of applied 

exercises according 

to the specialization 

of the scientific 

section 
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 ٗٔٞىػ ٝٙق ثُٔوًٌ

 

 ٚطف اٌّموه

 

 

 ثُٔؼٜو ثُضو٢٘ ًٌدالء ثُٔؤّْز ثُضؼ٤ٔ٤ِز .93

 ثُضو٤٘جس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز / ثًٌَُٔ ؼ٢ِٔ ثُوْْ ثُ .91

 أُِـز أأل٣َ٤ٌِٗز ثّْ / ًَٓ ثُٔوًٌ .92

 ٓذجٌٕ إٌٔجٍ ثُقًٞٞ ثُٔضجفز .93

 ُْ٘ز ًجِٓز ثُلَٚ / ثُْ٘ز .94

 ّجػز 33 ٢()ثٌُِػوه ثُْجػجس ثُوًث٤ّز  .95

  1/12/2319 صج٣ًل إػوثه ٛيث ثُٞٙق  .96

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف لم التعمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

ث١ٕخ ِفوكاد أألألغخ أألٔى١ٍي٠خ  .34

 ٍٕخ صب١ٔخ

اٌ األٍجٛع

ٍب

ػب

 د

 ؽو٠مخ اٌزم١١ُ

 

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ؽو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛػٛع

 Social 2 االٚي 

expressions 

Have a good 

weekend! Same 

to you. 

Using a bilingual 

dictionary 

Parts of speech  
adjective, preposition  

Words with more than 

one meaning                  
      a book to read  

       I booked a table 

Tenses  
Present, past, future p6-8 p6  

Questions  
Where were you born? p6-8  

What do you do?  

Questions words Who .?, Why . 

?, How much..?. 

Getting to know 

you 
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 Making 2 اٌضبٟٔ

conversation                                                  

Asking 

questions        .                                          

Showing that 

you're                                               

interested 
  

Describing countries         
a beautiful country 

the coast   

This country exports wool. 

Collocation  
Daily life,   

listen to music,   

talk to my friends 

 

Present tenses  

Present Simple  

Most people live in the south.  

Present Continuous  

What is he doing at the moment?  
have/have got  
We have a population of...  

Have you got a mobile phone?  

The way we live 

 Time 2 اٌضبٌش 

expressions  
the eighth of 

January  

at six o'clock  

on Saturday  

in 1995 

Irregular verbs 

 saw, went, told p23  
Making connections 
 break / mend, lose / find  

Nouns, verbs, and adjectives  

Suffixes to make different 

parts of  

speech  

 discuss, discussion  

Making negatives 
 pack, unpack 

 Past tenses 

 Past Simple 
          He heard a noise.  

         What did you do last night?     

 Past Continuous 
         A car was waiting         

 It all went 

wrong 

 Prices and 2 اٌواثغ

shopping  
£1.99  

$160  

What's the 

exchange rate? 

How much is a 

pair of jeans? 

Buying things  
milk, eggs, bread, a packet of 

crisps, 

a can of Coke, shampoo, soap, 

jumpers, 

department store, antique 

shop, newsagent, 

trainers, a tie, conditioner, 

first class stamps 

Prices and shopping £1.99 

$160 What's the  

exchange rate? How much is a 

pair of jeans? 

Quantity  
much and many  

How much butter? How many 

eggs?  

 some and any  

some apples, any grapes  

something, anyone, nobody, 

everywhere  

 a few, a little, a lot of  

 Articles  
a shopkeeper, an old shop, the 

River Thames  

He sells bread 

 Let's go 

shopping! 

 How do you 2 اٌقبٌِ

feel?  
   nervous, fed up  

   Cheer up! 

Hot verbs  
have, go, come  

have an accident  

go wrong  

come first  

 

 

 

 

 

Verb patterns 1  
want/hope to do, enjoy/like doing  

looking forward to doing, 'd like 

to do  

Future intentions  
going to and will  

She's going to travel the world.  

I'll pick it up for you.  

5. What do 

you  

              want to 

do?  

  Directions 2 اٌَبكً 
farm, wood, pond 

opposite the car 

park over the 

bridge 

Talking about towns 
modern buildings, night-life  

Money  
make money, inherit 

Synonyms and antonyms  
lovely, beautiful, interested, 

bored 

What's it like?  
What's Paris like? 

Comparative and superlative 

adjectives  

big, bigger, biggest good, better, 

best 

6. Tell me!  

  What's it like?  

 

 Short answers 2 اٌَبثغ 
Do you like 

cooking? Yes, I 

do. No, I don't. 

Past participles  
lived, written  

Bands and music 
 guitar, keyboards make a 

record  

Adverbs  
slowly, carefully, just, still, too  

Word pairs  
this and that ladies and 

gentlemen 

Present Perfect and Past 

Simple She has written 20 

novels. He wrote 47 novels. 

p54 for and since for three 

years since 1985 p56 Tense 

revision Where do you live? 

How long have you lived 

there? Why did you move? 

Famous couples 
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  At the doctor’s 2 اٌضبِٓ

a cold, the 'flu 

food poisoning a 

temperature a 

prescription 

Jobs 

receptionist, miner, chef 

Travelling abroad  

visa, documents  

Words that go together 

Verb + complement take 

responsibility, live abroad 

Compound nouns  

post office, headache 

have (got) to  

 You have to pay bills.  

I've got to go.  

should  

You should talk to your boss. 

You shouldn't drink coffee at 

night.  

 must  

You must go to the dentist.  

Do's and don'ts 

  In a hotel 2 اٌزبٍغ 

I'd like to make 

a reservation. 

Can I have a 

credit card 

number? 

Hot verbs  

take, get, do, make take a 

photo, get angry, do me a 

favour make up your mind 

Hotels 
a double room, ground 

floor 

Time and conditional clauses  

as soon as, when, while, until 

When we're in Australia, we'll. 

What if... ?  
If I pass my exams, I'll... 

Going places  

 Exclamations 2 اٌؼبشو
He was so scared!  

He's such an 

Idiot!  

I've spent so much 

money! 

Shops  

post office, bookshop 

Describing feelings and 

situations  

frightening, frightened 

worrying, worried 

Verb patterns 2  

manage to do, used to do, go 

walking  

Infinitives  

Purpose 

I went to the shops to buy 

some shoes. p80 what, etc. + 

infinitive I don't know what to 

say. p80 something, etc. + 

infinitive I need something to 

eat. 

Scared to death 

  Notices 2 هاٌؾبكٞ ػش
Keep off the grass  

Out of order 

Verbs and past participles 

grown, produced  

Verbs and nouns that go 

together  

tell a story, keep a promise 

Passives 

Coca-Cola is enjoyed all over 

the world. 

It was Invented In 1886 

Things that 
Passives changed 

the  world 

 Social 2 اٌضبٟٔ ػشو

expressions 2 
Congratulations

! Never mind. I 

haven't a clue. 

Phrasal verbs  
go away, take off your coat 

The plane took off.  

I gave up my job. Take 

them off. 

Second conditional 

If I were a princess, I'd live In 

a castle 

might  

I might go to America 

Dreams and 

reality 

  Telephoning 2 اٌضبٌش ػشو

Is that Mike? 

I'm afraid he's 

out.  

Can I take a 

message 

Jobs and the alphabet 

game - architect, bookseller...  

Word formation  

death, die  

variety, various  

Adverbs 

mainly, possibly, exactly, 

carefully 

Present Perfect Continuous 

I've been living on the streets 

for a year.  

How long have you been 

selling The Big Issue?  

Present Perfect Simple 

versus Continuous  

He's been running.  

He's run five miles, 

Earning a living 

 Saying goodbye 2 اٌواثغ ػشو

Have a safe 

journey!  

Thank you for a 

lovely evening. 

Words in context Past Perfect  
They had met only one week 

earlier,  

Reported statements  
She told me that she loved John.  

She said that she'd met him six 

months ago. 

Love you and 

leave you 

اٌقبٌِ 

 ػشو

2     


