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مصادقة السيد العميد

ٔطف انجوَبيظ األكبكًٙٚ
ٕٚفو ٔطف انجوَبيظ األكبكْ ًٙٚنا إٚغبىا يمزضٛب ً ألْى فظبئض انجوَبيظ ٔيقوعبد انزؼهى انًزٕلؼخ
يٍ انطبنت رؾمٛمٓب يجوُْب ً ػًب إما كبٌ لل ؽمك االٍزفبكح انمظٕٖ يٍ انفوص انًزبؽخ ٚٔ .ظبؽجّ
ٔطف نكم يموه ضًٍ انجوَبيظ

 .1انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ

عبيؼخ انفواد االٍٔظ انزمُٛخ

 .2انمَى انؼهً / ٙانًوكي

انًؼٓل انزمُ ٙانُغف /لَى انزمُٛبد انًلَٛخ

 .3اٍى انجوَبيظ األكبك ًٙٚأ انًُٓٙ

رمُٛبد انقوٍبَخ

 .4اٍى انشٓبكح انُٓبئٛخ

كثهٕو فُٙ

 .5انُظبو انلهاٍ: ٙ

ٍُٕ٘

 .6ثوَبيظ االػزًبك انًؼزًل

CON.

 .7انًؤصواد انقبهعٛخ األفوٖ

يشبهٚغ ػًم انمطبع انقبص ٔانؾكٕيٙ

 .8ربهٚـ إػلاك انٕطف

2017-1-9

 .9أْلاف انجوَبيظ األكبكًٙٚ
ٓٚ -1لف انجوَبيظ األكبك ًٙٚإنٗ إػلاك انكٕاكه انزمُٛخ انًؤْهخ ف ٙيغبل طٛبَخ ٔرظًٛى
انقهطبد انقوٍبَخ نًقزهف انمطبػبد انزغبهٚخ ٔانظُبػٛخ ٔانًُينٛخ.
 -2انزؾلٚش انًَزًو نهًُبْظ ٔفك انزطٕهاد انؼهًٛخ ٔرطٕهاد ٍٕق انؼًم ٔػهٗ
انًَزٕ ٍٛٚانُظو٘ ٔانؼًه. ٙ
 -3البيخ طالد انزؼبٌٔ يغ انغٓبد األكبكًٛٚخ انًقزهفخ.
 -4البيخ انلٔهاد انزطٕٚوٚخ نشوائؼ انًغزًغ ٔانمطبػبد انؾكٕيٛخ انًقزهفخ .
 -5انمٛبو ثبنجؾٕس انؼهًٛخ نزطٕٚو أَشطخ انًغزًغ ف ٙيقزهف انًغبالد.
 .10يقوعبد انجوَبيظ انًطهٕثخ ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى

انظفؾخ 1

أ -األْلاف انًؼوفٛخ
أ -1اكزَبة انًؼبهف انُظوٚخ ٔانؼًهٛخ ف ٙيقزهف انًُبْظ انؼهًٛخ ثبفزظبطبد انُٓلٍخ انًلَٛخ .
أ -2لواءح انًقططبد ٔانوٍٕيبد ٔانزظبيٛى انًقزهفخ ثبالفزظبطبد انُٓلٍٛخ
أ -3إعواء انؾَبثبد انُظوٚخ نًقزهف انًَبئم ثبالفزظبص.
أ -4انًشبهكخ ف ٙرظبيٛى انًجبَ. ٙ
ة –األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنجوَبيظ
ة –1انظٛبَخ انؼًهٛخ ٔرشقٛض َمبط انفشم ف ٙانٓٛكم أٔ انؼضٕ اإلَشبئ.ٙ
ة –2رظًٛى ٔرُفٛن ٔيؼبنغخ األػضبء اإلَشبئٛخ انًقزهفخ .
ة -3ػًم انٓٛبكم انؾلٚلٚخ ف ٙانزظًٛى
ة  -4كٛفٛخ انزؾكى ف ٙكًٛخ ؽلٚل انزَهٛؼ ٔؽَت يمزضٛبد ٔآنٛخ ػًم انؼضٕ اإلَشبئ. ٙ
طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
انًؾبضوح – انًقزجو – انَفواد انزؼهًٛٛخ – انزلهٚت انًُٓغ ٙانظٛف – ٙيشبهٚغ انطهجخ.
طوائك انزمٛٛى
 -1االفزجبهاد انشفٕٚخ  -2االفزجبهاد انزؾوٚوٚخ  -3االيزؾبَبد انفظهٛخ  -4االيزؾبَبد انُٓبئٛخ
-5انزمٛٛى انٕٛيٙ
ط -األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛخ .
ط -1انزؼهٛى ػهٗ كٛفٛخ رظًٛى فهطخ انقوٍبَخ .
ط -2انزؼهٛى ػهٗ كٛفٛخ يؼبنغخ فهطخ انقوٍبَخ .
ط -3رؾلٚل َمبط انفشم .
ط -4يؼوفّ أًْٛخ رَهٛؼ انقوٍبَخ.
طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
انًؾبضوح– انًقزجو – انزلهٚت انظٛف ٙانًُٓغ – ٙانَفواد انؼهًٛخ -
طوائك انزمٛٛى
االفزجبهاد انُظوٚخ ٔانؼًهٛخ ٔااليزؾبَبد انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ ٔانزمٛٛى انٕٛيٙ
ك -انًٓبهاد انؼبيخ ٔ انزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظ.)ٙ
ك -1هثظ األػضبء اإلَشبئٛخ انقوٍبَخ يغ ثؼضٓب انجؼض نهؾظٕل ػهٗ يُشأ ُْلٍ. ٙ
ك  -2هثظ األطٕاق ف ٙثؼض األػضبء اإلَشبئٛخ ٔانٕطالد ؽَت انؾبعخ انًبٍخ نٓب ٔيمزضٛبد ػًم
انؼضٕ اإلَشبئ. ٙ
ك-3
طرائق التعليم والتعلم
المحاضرة – المختبر -التدريب الصيفي -السفراث العلميت.
طرائق التقييم
االختباراث الشفىيت – االختباراث التحريريت -االمتحاناث الفصليت – االمتحاناث النهائيت – التقييم اليىمي
 .11ثُٛخ انجوَبيظ
انًوؽهخ انلهاٍٛخ

هيي انًموه أٔ
انًَبق

اٍى انًموه أٔ انًَبق

انَبػبد انًؼزًلح
َظو٘

ػًهٙ

االٔنٗ

-

ركُٕنٕعٛب انقوٍبَخ

2

2

انضبَٛخ

-

انًَبؽخ

2

1

انظفؾخ 2

 .21انزقطٛظ نهزطٕه انشقظٙ
ٚمٕو انمَى ثزطٕٚو للهاد طهجزّ انشقظٛخ يٍ فالل إلبيخ انًَبثمبد انؼهًٛخ ٔانوٚبضٛخ ٔانفُٛخ
ٔانشؼوٚخ ٔإلبيخ كٔهاد انزمٕٚخ نهلهًٔ ٔانًٕاك انؼهًٛخ ف ٙانمَى يٍ فالل لٛبو انزله ٍَٛٛٚثٓنِ
انلٔهاد ٔرطٕٚو يٓبهاد انطهجخ انؼًهٛخ يٍ فالل كهً انًشؤع ٔانٕهشخ .
 .13يؼٛبه انمجٕل (ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓل)
 -1انقطظ انزطٕٚوٚخ نهمَى.
 -2ثوَبيظ االػزًبك .ABET
 -3هغجخ انطبنت.
 -4يؼلل انطبنت.
َٕ -5ع انفوع انًزقوط يُّ انطبنت.
 .21أْى يظبكه انًؼهٕيبد ػٍ انجوَبيظ
 -1انًُبْظ انؼهًٛخ انًموهح ف ٙانهغبٌ انمطبػٛخ انًزقظظخ فْٛ ٙئخ انزؼهٛى انزمُ. ٙ
 -2انزؼلٚالد انًمزوؽخ يٍ لجم رله َٙٚانًٕاك ثَُجخ ال رزغبٔى  %20يٍ انًُٓظ انًموه ٔؽَت
يزطهجبد ٍٕق انؼًم ٔانزطٕه انؼهً ٙأنالػزًبك٘ انؾبطم ف ٙانؼبنى ؽبنٛب.
 -3ثوَبيظ االػزًبك األكبك.ABET ًٙٚ

انظفؾخ 3

يقطظ يٓبهاد انًُٓظ
ٚوعٗ ٔضغ إشبهح ف ٙانًوثؼبد انًمبثهخ نًقوعبد انزؼهى انفوكٚخ يٍ انجوَبيظ انقبضؼخ نهزمٛٛى
يقوعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجوَبيظ
هيي انًموه

انَُخ  /انًَزٕٖ

اٍى انًموه

أٍبٍٙ
أو افزٛبه٘

األْلاف انًؼوفٛخ

أ1
االٔنٗ

-

انًَبؽخ

اٍبٍٙ

انضبَٛخ

-

انقوٍبَّ

اٍبٍٙ

أ2

أ3

انظفؾخ 4

األْلاف انًٓبهارٛخ
انقبطخ ثبنجوَبيظ

أ4

األْلاف انٕعلاَٛخ
ٔانمًٛٛخ

ة 1ة 2ة 3ة 4ط 1ط 2ط 3ط4

انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ
انًُمٕنخ( انًٓبهاد األفوٖ
انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف
ٔانزطٕه انشقظ)ٙ
ك1

ك2

ك3

ك4

ًَٕمط ٔطف انًموه
ٕٚفو ٔطف انًموه ْنا إٚغبىاً يمزضٛب ً ألْى فظبئض انًموه ٔيقوعبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت رؾمٛمٓب
يجوُْب ً ػًب إما كبٌ لل ؽمك االٍزفبكح انمظٕٖ يٍ فوص انزؼهى انًزبؽخٔ .الثل يٍ انوثظ ثُٓٛب ٔثٔ ٍٛطف انجوَبيظ:
عبيؼخ انفواد االٍٔظ انزمُٛخ
 .1انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ
انًؼٓل انزمُ ٙانُغف -لَى انزمُٛبد انًلَٛخ
 .2انمَى انؼهً / ٙانًوكي
ركُٕنٕعٛب انقوٍبَٛخ – انًوؽهخ انضبَٛخ
 .3اٍى  /هيي انًموه
َظو٘ – ػًهٙ
 .4أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ
ٍُٕ٘
 .5انفظم  /انَُخ
ٍ 120بػخ
 .6ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ (انكه)ٙ
2017-1-9
 .7ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف
 .8أْلاف انًموه
انطبنت ثبالعواءاد نهقهطخ انقوٍبَٛخ ف ٙاالثُٛخ ٔؽَبة كًٛبد ٔكفبءح انًٕاك انًَزقليخ فٓٛبٔ كننك
رؼوٚف انطبنت ثإَٔاع انقهطبد انقوٍبَٛخ انًَزقليخ ف ٙانًغبل انُٓلٍ ٙيغ انزوكٛي ػهٗ آنٛخ رظًٛى
نقهطخ انقوٍبَٛخ

 -10انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -األْلاف انًؼوفٛخ
أ -1اكزَبة انًؼبهف انُظوٚخ ف ٙيقزهف انًُبْظ انؼهًٛخ انقبطخ ثبالفزظبص.
أ -2اعواء فؾٕطبد انقوٍبَّ نًقزهف إَاػٓب.
أ -3اعواء انؾَبثبد انُظوٚخ نًقزهف انًَبئم ماد االفزظبص.
أ-4انًشبهكخ ثزظبيٛى انقهطبد انقوٍبَّٛ
ة  -األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.
ة - 1يؼوفّ َمبط انضؼف ف ٙانقوٍبَّ .
ةَ - 2ظت ٔروكٛت ٔرفكٛك االعياء انًقزهفخ انمٕانت انقشج ّٛنهقوٍبَّ
ة - 3ػًم فهطبد رغوٚج.ّٛ
ة -4ؽَبة كًٛبد انقوٍبَّ
طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
انًؾبضوح – انٕهشخ – انًقزجو – انَفواد انؼهًٛخ – انزلهٚت انًُٓغ – ٙيشبهٚغ انطهجخ
طوائك انزمٛٛى
االفزجبهاد انشفٕٚخ – االفزجبهاد انُظوٚخ – االيزؾبَبد انفظهٛخ – االيزؾبَبد انُٓبئٛخ – انزمٛٛى انٕٛيٙ
ج -األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ط -1انزؼهٛى ػهٗ يجبك٘ انقوٍبَّ انًَهؾّ
ط -2انزؼهٛى ػهٗ رلػٛى انقوٍبَّ انًزضوهِ.
ط -3رؾلٚل ََت انقهظ ؽَت انؾبعّ نٓب
ط -4هفغ يَزٕٖ لبثه ّٛانزشغٛم نهقوٍبَّ
طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
انًؾبضوح – انٕهشخ – انًقزجو – انَفواد انؼهًٛخ – انزلهٚت انًُٓغ – ٙيشبهٚغ انطهجخ
طوائك انزمٛٛى
االفزجبهاد انشفٕٚخ – االفزجبهاد انُظوٚخ – االيزؾبَبد انفظهٛخ – االيزؾبَبد انُٓبئٛخ – انزمٛٛى انٕٛيٙ
ك  -انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظ.) ٙ
 -1هثظ انلٔائو انكٓوثبئٛخ انموٚجخ يٍ االفزظبطٕ  .2نؾبو االَبثٛت ٔانٕطالد .3 ,شؾٍ اعٓيح
انزجوٚل .4 ,هثظ اعٓيح انزجوٚل انًُفظهخ.
انظفؾخ 5

ثُٛخ انًموه
األٍجٕع

انَبػ
اد

يقوعبد انزؼهى انًطهٕثخ

االٔل

4

يواعؼخ ػبيخ فٙ
انقوٍبَخ

انضبَٙ
ٔانضبنش

8

فٕاص انقوٍبَخ
انطوٚخ

انواثغ
ٔانقبيٌ

8

انفؾٕطبد انقبطخ
ثبنقوٍبَخ انطوٚخ

انَبكً
ٔانَبثغ

8

فٕاص انقوٍبَخ
انطوٚخ

انضبيٍ
ٔانزبٍغ

8

رأصٛو انفواغبد
انٕٓائٛخ ٔطوق
لٛبٍٓب

انؼبشو
ٔانؾبك٘
ػشو
انضبَٙ
ػشو
انضبنش
ػشو
ٔانواثغ
ػشو

8

8

انقبيٌ
ػشو

4

انَبكً
ػشو

4

انَبثغ
ػشو
ٔانضبيٍ
ػشو

8

انزبٍغ
ػشو

4

يمبٔيخ انقوٍبَخ
انًزظهجخ

اٍى انٕؽلح  /أٔ انًٕضٕع

طوٚمخ انزؼهٛى

انًؾبضوح+
ايضهخ
يواعؼخ ػبيخ ػٍ انًٕاك انلافهخ فٙ
رطجٛمٛخ +
انقوٍبَخ
يقزجو
فٕاص انقوٍبَخ انطوٚخ:لبثهٛخ
=
انزشغٛم ٔانمٕاو
انفؾٕطبد انقبطخ ثبنقوٍبَخ
انطوٚخ:فؾض انَٕٛنخ ,فؾض
االؽزواق,فؾض انٓطٕل,فؾض
=
ػبيم انوص,فؾض إػبكح انزشكٛم
ثبنوعبد ٔ االْزياىاد
انزوككٚخٔ,كهاٍخ انؼٕايم انً ِؤصوح
ػهٗ لبثهٛخ رشغٛم انقوٍبَخ.
فٕاص انقوٍبَخ انطوٚخ:انُيف
=
,االَفظبل االَكًبُٔٔ ,ؽلح انٕىٌ
ف ٙانقوٍبَخ انطوٚخ.
رأصٛو انفواغبد انٕٓائٛخ ٔطوق
لٛبٍٓب ,ؽَبةٔ :ؽلح
=
انٕىٌ,انُزبط,ػبيم االًٍُذ فٙ
انقوٍبَخ انطوٚخ.
يمبٔيخ انقوٍبَخ انًزظهجخ,طجٛؼخ
يمبٔيخ انقوٍبَخ,إَٔاع انًمبٔيخ.

طوٚمخ انزمٛٛى

االيزؾبَبد
انشفٕٚخ+
انزؾوٚوٚخ
=

=

=

=

=

=

انؼٕايم انً ِؤصوح ػهٗ انؼٕايم انً ِؤصوح ػهٗ يمبٔيخ
يمبٔيخ انقوٍبَخ انقوٍبَخ انًزظهجخ

=

=

انؼٕايم انًِ ِؤصوح ػهٗ انؼٕايم انًِ ِؤصوح ػهٗ َزبئظ
فؾٕطبد يمبٔيخ انقوٍبَخ
َزبئظ يمبٔيخ
انًزظهجخ
انقوٍبَخ

=

اٍزؼًبل األنٛبف فٙ
انقوٍبَخ
اٍزؼًبل انجٕنًٛٛواد
) (Polymersفٙ
انقوٍبَخ
األَٕاع انقبطخ يٍ
انقوٍبَخ:انكزهٛخ,انق
فٛفخ
انٕىٌ,انفمبػٛخ,انقبن
ٚخ يٍ انويم
األَٕاع انقبطخ يٍ
انقوٍبَخ :انقوٍبَخ
انضمٛهخ  ,انقوٍبَخ

اٍزؼًبل األنٛبف ) (Fibersفٙ
انقوٍبَخ (انجالٍزٛكٛخ,انيعبعٛخ,
انؾلٚلٚخ ,انقشجٛخ)

=

اٍزؼًبل انجٕنًٛٛواد
) (Polymersف ٙانقوٍبَخ

=

األَٕاع انقبطخ يٍ انقوٍبَخ:
انكزهٛخ ,انقفٛفخ
انٕىٌ,انفمبػٛخ,انقبنٛخ يٍ انويم

=

األَٕاع انقبطخ يٍ
انقوٍبَخ:انقوٍبَخ انضمٛهخ ,
انقوٍبَخ رؾذ انًبء

=

انظفؾخ 6

=

=
=

=

=

رؾذ انًبء
انؼشؤٌ
انؾبك٘
ٔانؼشؤٌ
انضبَٙ
ٔانؼشؤٌ
انضبنش
ٔانؼشؤٌ

4
4
4
4

انفؾٕطبد غٛو
االرالفٛخ نهقوٍبَخ
رظًٛى انقهطبد
انقوٍبَٛخ
رظًٛى انقهطبد
انقوٍبَٛخ
ؽم انًَبئم انزطجٛمٛخ
نزظًٛى انقهطبد
االػزٛبكٚخ
يَبئم رطجٛمٛخ
نزظًٛى انقهطبد

انفؾٕطبد غٛو االرالفٛخ:طوق
اإلشؼبع ,طوق انظالكح,طوق
انُجضبد ,طوق انوَ.ٍٛ
رظًٛى انقهطبد انقوٍبَٛخ:ا-
ثبنطوٚمخ األيوٚكٛخ
رظًٛى انقهطبد انقوٍبَٛخ:ة-
ثبنطوٚمخ انجوٚطبَٛخ
يَبئم رطجٛمٛخ نزظًٛى انقهطبد
االػزٛبكٚخ

يَبئم رطجٛمٛخ نزظًٛى انقهطبد
انواثغ
ثبٍزؼًبل يٕاك يضبفخ
ٔانؼشؤٌ
انًٕاك انًضبفخ نهقوٍبَخ
:رؼوٚفٓب,فٕائلْب
انًٕاك انًضبفخ
انقبيٌ
ٔاٍزؼًبالرٓب،انًٕاك انوئَٛٛخ
4
نهقوٍبَخ.
ٔانؼشؤٌ
انلافهخ ف ٙطُبػزٓب,انًالؽظبد
انٕاعت ارقبمْب ػُل اٍزقلايٓب.
إَٔاع انًٕاك
انًضبفخ:انًؼغهخ,انًجطئخ,انجبػضخ
انَبكً
 4إَٔاع انًٕاك انًضبفخ
نهفواغبد انٕٓائٛخ,انًمفؼخ,يبَؼخ
ٔانؼشؤٌ
انوطٕثخ,رقفٛف انٕىٌ … انـ.
إطالػ ٔطٛبَخ ٔ إطالػ ٔطٛبَخ ٔ يؼبنغخ انقوٍبَخ
انَبثغ
4
يؼبنغخ انقوٍبَخ ,اٍزؼًبل ثؼض انًٕاك كبالٚجٕكٌ
ٔانؼشؤٌ
إَزبط ٔفهظ ٔهص
إَزبط ٔفهظ ٔهص َٔمم انقوٍبَخ
انضبيٍ
َٔمم انقوٍبَخ
4
االػزٛبكٚخ ,انقوٍبَخ انغبْيح.
ٔانؼشؤٌ
االػزٛبكٚخ
إَضبط انقوٍبَخ,انظت ف ٙانًُبؿ
انزبٍغ
إَضبط انقوٍبَخ
4
انؾبه ٔانجبهك
ٔانؼشؤٌ
ضـ انقوٍبَخ,فٕاص انقوٍبَخ فٙ
انضـ ,األعٓيح انًَزقليخ فٙ
ضـ انقوٍبَخ
4
انضالصٌٕ
انضـ.
 -11انجُٛخ انزؾزٛخ
1ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ
2ـ انًواعغ انوئَٛٛخ (انًظبكه)

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

 -1كزبة انقوٍبَخ (يؤٚل َٕه٘ انقهف)
 -2كزبة ASTM Manual
 -3انًؾبضواد انزٚ ٙؼطٓٛب األٍزبم.
 -4انًظبكه ٔانكزت ماد انؼاللخ ثبنهغز ٍٛانؼوثٛخ
ٔاالَكهٛيٚخ ٔ االَزوَذ.
يٕلغ انًؼٓل انزمُ - ٙانُغف
يٕالغ االَزوَٛذ

اـ انكزت ٔانًواعغ انزٕٚ ٙطٗ ثٓب
ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ,
 -21خطة تطوير المقرر الدراسي
انًقزجواد انؼهًٛخ ثشواء اعٓيح ٔيقزجواد علٚلح .
رلهٚت انؼبيه ٍٛػهٗ االعٓيح ٔانًقزجواد انغلٚلح.
رطٕٚو للهاد انؼبيه ٍٛف ٙانًقزجواد ٔمنك ثؼًم كٔهاد رطٕٚوٚوٚخ نٓى.
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