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وصف انثشَايح األكادًٍَ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

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

 .1المؤسسة التعميمية

جامعة الفرات االوسط التقنية

 .2القسم العممي  /المركز

المعهد التقني النجف /قسم المكائن والمعدات

 .3اسم البرنامج األكاديمي او

تقنيات الطيران

 .4اسم الشهادة النهائية

دبموم فني

 .5النظام الدراسي :

سنوي

المهني

سنوي /مقررات /أخرى

 .6برنامج االعتماد المعتمد

ABET

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

سوق العمل والقطاع الخاص والحكومي

 .8تاريخ إعداد الوصف

2017-1-16

 .9أهداف البرنامج األكاديمي
 -1يهدف البرنامج االكاديمي الى اعداد الكوادر التقنية مؤهمة في مجال معرفة اساسيات الطيران وصيانه
االجهزة التي في الطائرة .
 -2التحديث المستمر لممناهج وفق التطورات العممية وتطورات سوق العمل وعمى المستويين
النظري والعممي .
 -3اقامة صالت التعاون مع الجهات االكاديمية المختمفة.
 -4اقامة الدورات التطويرية لشرائح المجتمع والقطاعات الحكومية المختمفة .
 -5القيام بالبحوث العممية لتطوير انشطة المجتمع في مختمف المجاالت.
ِ .01خشخاخ اٌثشٔاِح اٌّطٍىتح وطشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ واٌرمُُُ
انصفحح 1

أ -االهذاف اٌّؼشفُح
أ -0اورساب اٌّؼاسف إٌظشَح فٍ ِخرٍف إٌّاهح اٌؼٍُّح تاالخرظاص.
أ -2لشاءج اٌّخططاخ واٌشسىِاخ واٌرظاُُِ اٌّخرٍفح تاالخرظاص.
أ-3اخشاء اٌسساتاخ إٌظشَح ٌّخرٍف اٌّسائً تاالخرظاص.

ب – األهذاف اٌّهاساذُح اٌخاطح تاٌثشٔاِح
ب  – 0اٌظُأح اٌؼٍُّح وذشخُض اٌؼطالخ فٍ ِٕظىِاخ اٌطائشج .
ب  – 2ذشوُة وذفىُه االخضاء اٌّخرٍفح الخهضج اٌطائشج .
طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ
اٌّساظشج -اٌىسشح – اٌّخرثش – اٌسفشاخ اٌرؼٍُُّح – اٌرذسَة إٌّهدٍ اٌظُفٍ – ِشاسَغ اٌطٍثح.
طشائك اٌرمُُُ
 -0االخرثاساخ اٌشفىَح  -2االخرثاساخ اٌرسشَشَح  -3االِرسأاخ اٌفظٍُح  -4االِرسأاخ إٌهائُح
-5اٌرمُُُ اٌُىٍِ

ج -األهذاف اٌىخذأُح واٌمُُّح .
ج -0اٌرؼٍُُ ػًٍ طُأح اخهضج اٌطائشج .
ج -2ذسذَذ االػطاي
طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ
اٌّساظشج -اٌىسشح – اٌّخرثش – اٌرذسَة اٌظُفٍ إٌّهدٍ – اٌسفشاخ اٌؼٍُّح -

طشائك اٌرمُُُ

االخرثاساخ إٌظشَح واٌؼٍُّح واالِرسأاخ اٌفظٍُح وإٌهائُح واٌرمُُُ اٌُىٍِ

انصفحح 2

د -اٌّهاساخ اٌؼاِح واٌرأهٍُُح إٌّمىٌح (اٌّهاساخ األخشي اٌّرؼٍمح تماتٍُح اٌرىظُف واٌرطىس اٌشخظٍ).
 -0ذؼٍُ ِثادئ اٌظُأح اٌؼاِح ٌٍطائشج.
 -2ذسذَذ االػطاي.

طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ
اٌّساظشج – اٌىسشح – اٌّخرثش -اٌرذسَة اٌظُفٍ -اٌسفشاخ اٌؼٍُّح.

طشائك اٌرمُُُ
االخرثاساخ اٌشفىَح – االخرثاساخ اٌرسشَشَح -االِرسأاخ اٌفظٍُح – االِرسأاخ إٌهائُح – اٌرمُُُ اٌُىٍِ

 .00تُٕح اٌثشٔاِح
اٌّشزٍح اٌذساسُح

سِض اٌّمشس أو اٌّساق

اسُ اٌّمشس أو اٌّساق

اٌساػاخ اٌّؼرّذج
ػٍٍّ

ٔظشٌ

االوًٌ

-

ٔظشَح اٌطُشاْ

2

2

اٌثأُح

-

ذظُُّ اٌطائشاخ

2

2

.02اٌرخطُظ ٌٍرطىس اٌشخظٍ

يقوم القسم بتطوير قدرات طلبتو الشخصية من خالل اقامة املسابقات العلمية والرياضية والفنية والشعرية واقامة دورات
التقوية للدروس واملواد العلمية يف القسم من خالل قيام التدريسيني هبذه الدورات وتطوير مهارات الطلبة العملية من
خالل درس املشروع والورشة .
ِ.03ؼُاس اٌمثىي (وضغ األٔظّح اٌّرؼٍمح تاالٌرساق تاٌىٍُح أو اٌّؼهذ)

انصفحح 3

-0
-2
-3
-4
-5

الخطط التطويرية للقسم.
برنامج االعتماد .ABET
رغبة الطالب.
معدل الطالب.
نوع الفرع المتخرج منه الطالب.

.04أهُ ِظادس اٌّؼٍىِاخ ػٓ اٌثشٔاِح
 -0المناهج العلمية المقررة في اللجان القطاعية المتخصصة في هيئة التعليم التقني .
 -2التعديالت المقترحة من قبل تدريسيي المواد بنسبة التتجاوز  %21من المنهج المقرر وحسب
متطلبات سوق العمل والتطور العلمي الالعتمادي الحاصل في العالم حاليا.
 -3برنامج االعتماد االكاديمي .ABET

انصفحح 4

ًَىرج وصف انًقشس
يخطط يهاساخ انًُهح
َشخً وضغ اشاسج فٍ انًشتؼاخ انًقاتهح نًخشخاخ انتؼهى انفشدَح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهتقُُى
يخشخاخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثشَايح
سيض انًقشس

أساسٍ
أو اختُاسٌ

اسى انًقشس

األهذاف انًؼشفُح

أ1
-

َظشَح انطُشاٌ
تصًُى انطائشاخ

أ2

أ3

األهذاف انًهاساتُح
انخاصح تانثشَايح

أ4

األهذاف انىخذاَُح
وانقًُُح

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

اساسٍ
اساسٍ

-

وصف انًقشس
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛
 .1اٌّؤسسح اٌرؼٍُُّح

جامعة الفرات االوسط التقنية

 .2اٌمسُ اٌؼٍٍّ  /اٌّشوض

المعهد التقني النجف -قسم تقنيات
الطيران
نظرية الطيران – المرحلة االولى

 .4أشىاي اٌسضىس اٌّرازح

نظري – تطبيقي

 .5اٌفظً  /اٌسٕح

سنوي

 .6ػذد اٌساػاخ اٌذساسُح (اٌىٍٍ)

 021ساعة

 .3اسُ  /سِض اٌّمشس

 .7ذاسَخ إػذاد هزا اٌىطف

2107-0-01

انصفحح 5

انًهاساخ
انًُقىنح( ا
انًتؼهقح ت
وانتطى
د1

د2

 .8أهذاف اٌّمشس
ان يتعلم الطالب على كيفية طريان الطائرة والقوى املؤثره عليها والعوامل اجلويو املؤثره على الطريان
 .11اٌّمشس وطشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ واٌرمُُُ
أ -األهذاف اٌّؼشفُح
أ -1اورساب اٌّؼاسف إٌظشَح فٍ ِخرٍف إٌّاهح اٌؼٍُّح اٌخاطح تاالخرظاص.
أ -2لشاءج اٌّخططاخ واٌشسىَ واٌرظاُُِ.
أ -3اخشاء اٌسساتاخ إٌظشَح ٌّخرٍف اٌّسائً راخ االخرظاص.
أ- 4
أ- 5
أ- 6
ب  -األهذاف اٌّهاساذُح اٌخاطح تاٌّمشس.
بِ – 1ؼشفح ِىىٔاخ اٌدٕاذ .
بِ – 2ؼشفح أىاع اٌمىي اٌّؤثشج ػًٍ اٌدٕاذ .
بِ – 3ؼشفح ِذي ذاثُش اٌساٌح اٌدىَح ػًٍ اٌطُشاْ.
ب- 4
طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ
اٌّساظشج – اٌىسشح – اٌّخرثش – اٌسفشاخ اٌؼٍُّح – اٌرذسَة إٌّهدٍ – ِشاسَغ اٌطٍثح
طشائك اٌرمُُُ
االخرثاساخ اٌشفىَح – االخرثاساخ إٌظشَح – االِرسأاخ اٌفظٍُح – االِرسأاخ إٌهائُح – اٌرمُُُ اٌُىٍِ
ج -األهذاف اٌىخذأُح واٌمُُّح
جِ -1ؼشفح ِىىٔاخ اٌدٕاذ .
جِ -2ؼشفح أىاع اٌمىي اٌّؤثشج ػًٍ اٌدٕاذ .
جِ -3ؼشفح ِذي ذاثُش اٌساٌح اٌدىَح ػًٍ اٌطُشاْ.
ج-2
ج-3
ج-4
طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ
اٌّساظشج – اٌىسشح – اٌّخرثش – اٌسفشاخ اٌؼٍُّح – اٌرذسَة إٌّهدٍ – ِشاسَغ اٌطٍثح
طشائك اٌرمُُُ

انصفحح 6

االخرثاساخ اٌشفىَح – االخرثاساخ إٌظشَح – االِرسأاخ اٌفظٍُح – االِرسأاخ إٌهائُح – اٌرمُُُ اٌُىٍِ
د  -اٌّهاساخ اٌؼاِح واٌرأهٍُُح إٌّمىٌح ( اٌّهاساخ األخشي اٌّرؼٍمح تماتٍُح اٌرىظُف واٌرطىس اٌشخظٍ ).
ِ-1ؼشفح أىاع اٌطائشاخ اٌّذُٔح واٌسشتُح .
ِ -2ؼشفح اخضاء اٌطائشج.
ِ -3ؼشفح ِماطغ االخٕسح وذاثُش شىً اٌدٕاذ ػًٍ وفاءج اٌشفغ.

انصفحح 7

 تُٕح اٌّمشس.11
طشَمح
ُُُاٌرم

االمتحانات

+الشفوية
التحريرية

=

طشَمح
ٍُُاٌرؼ

المحاضرة
امثمة

+ تطبيقية
مختبر

=

=

=

=

=

=

=

=

=

 أو اٌّىضىع/ اسُ اٌىزذج

ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّطٍىتح

Flying and mechanics ,first ٓاٌرؼشف ػًٍ لأىْ ُٔىذ
law of motion ,mass, , ُ اٌضخ,  اٌىرٍح, ٌٍسشوح
ًُ ذؼد, ذىاصْ اٌمىي
momentum, force in
equilibrium ,inertia force , ,  ضغظ اٌّىائغ, اٌدارتُح
 لىي اٌطشد, اٌىثافح
weight, the acceleration
, ٌاٌّشوض
due to gravity, kinematics
,fluid pressure ,density,
behavior of gases
,centrifugal force , work,
power and energy
اٌرؼشف ػًٍ طثماخ
Invisibility of atmosphere
 وثافح, ٌاٌغالف اٌدى
, density of air, inertia of
 ضغظ اٌهىاء, اٌهىاء
air ,pressure of
 ذاثُش, دسخح زشاسذه
atmosphere , temperature
ًٍاٌضغظ واٌسشاسج ػ
changes in the
اٌىثافح
atmosphere , effect of
temperature and pressure
on density
اٌرؼشف ػًٍ ِؼادالخ
Bernoulli’s equation, air
speed measurement,  سشػح, تشٔىٌٍ وذطثُماذها
َ ِماوِح االخسا, اٌهىاء
venture tube, air
, ٌٍْهىاء خطىط اٌدشَا
resistance or drag, stream
ًِ ِؼا, اٌطثمح اٌّراخّح
lines and form drag,
اٌىثر
boundary layer, drag
.coefficient
Wind tunnels, measuring , ٍاٌرؼشف ػًٍ ٔفك اٌهىائ
pressure, absolute and زساتاخ اٌضغظ وأىاػه
.gauge pressure
اٌرؼشف ػًٍ ِماطغ
Aero foils, lift and drag, air
flow and pressure over ,  اٌىثر,  اٌشفغ, االخٕسح
 ذىصَغ, خشَاْ اٌهىاء
aerofoil, chord line , angle
اٌضغظ ػًٍ اٌدٕاذ
of attack, center of
pressure , lift and drag
and pitching moment of
.an aerofoil
اٌرؼشف ػًٍ خضائض
Aerofoil characteristics,
stalling phenomena, ,  ظاهشج االٔهىاء, اٌدٕاذ
center of pressure and
moment coefficient,

8 انصفحح

األسثىع اٌساػاخ
12

3-1

8

4-5

12

6-7-8

8

9-10

12

1112-13

12

1415-16

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

ًِ ِؼا, ِشوض اٌضغظ
aerodynamic center,
ُاٌضخ
design and nomenclature
.of aerofoil section
Aspect ratio, taper and اٌرؼشف ػًٍ اتؼاد اٌدٕاذ
12
17وطشف اٌدٕاذ وذاثُش
shape of wing tips, flaps
18-19
اٌمالتاخ ػًٍ صاوَح
and slots , effect of flaps
االٔهىاء
and slots on maximum lift
coefficient and stalling
. angle
اٌرؼشف ػًٍ لىي دفغ
Thrust, turbojet
8 20-21
سَش
واشىاي
اٌّسشن
propulsion, thrust and
اٌّسشن
momentum, number and
shape of blades, swing on
.take – off
اٌرؼشف ػًٍ ِسرىي
Level of flight, the four
8 22-23
 اٌمىي االستؼح, ْاٌطُشا
forces, conditions of
, اٌّؤثشج ػًٍ اٌطائشج
equilibrium, the tail plane
 ِسرىي, ْششوط اٌرىاص
and other horizontal
ًَاٌز
control surfaces, finding
.the tail load
ُٓاٌرؼشف ػًٍ اٌؼاللح ت
Relation between the air
8
سشػح اٌهىاء وصاوَح
speed and angle of attack,
24-25
gliding and landing, ًٍ ذاثُش اٌىصْ ػ, َاٌهدى
ٍاٌهثىط اٌششاػ
gliding angle ,effect of
weight on gliding, landing
.
=
اٌرؼشف ػًٍ ِماطغ
High lift aerofoils, wing
8 26-27
ٌٍاٌؼا
اٌشفغ
راخ
االخٕسح
load, and method of
finding minimum landing ًوطشق اٌسظىي ػًٍ ال
سشػح ٌٍهثىط
.speed
=
Performance, taking-off, ,اٌرؼشف ػًٍ اداء االلالع
12
28climbing, maneuvers, ًُ اٌرؼد,  إٌّاوسج, اٌرسٍك
29-30
 اٌسُطشج, ْ اٌذوسا,
acceleration, turning,
. .stability and control
 اٌثُٕح اٌرسرُح.12
ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍىتح1

.Mechanics of flight by a.c kermode -1
.Theory of flight -2

9 انصفحح

)ـ اٌّشاخغ اٌشئُسُح (اٌّظادس2

اـ اٌىرة واٌّشاخغ اٌرٍ َىطً تها
( اٌّدالخ اٌؼٍُّح  ,اٌرماسَش ) ....,
Aerodynamic for engineering
student
ب ـ اٌّشاخغ االٌىرشؤُحِ ,ىالغ االٔرشُٔد

موقع املعهد التقين  -النجف

 .13خطح ذطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ
اٌّخرثشاخ اٌؼٍُّح تششاء اخهضج وِخرثشاخ خذَذج .
ذذسَة اٌؼآٍُِ ػًٍ االخهضج واٌّخرثشاخ اٌدذَذج.
ذطىَش لذساخ اٌؼآٍُِ فٍ اٌّخرثشاخ ورٌه تؼًّ دوساخ ذطىَشَح ٌهُ.
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 .11تُٕح اٌّمشس
األسثىع

اٌساػاخ

اسُ اٌىزذج  /أو اٌّىضىع

ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّطٍىتح

1

4

انتؼشف ػهً يثادئ
تصًُى و تطىَش انطائشاخ
 ,يشاحم انتصًُى

2

4

انتؼشف ػهً يصطهح قسى انتصًُى
االتتذائٍ
,ساليح انطُشاٌ
يتطهثاخ ساليح انطُشاٌ

3

4

4-5

8

انتؼشف ػهً االياٌ وسهطاخ
انطُشاٌ -
وقىاػذ انطُشاٌ االتحادَح
 ساليح انتحطى اندىَحانتؼشف ػهً تصًُى اندزع
 انسًاخ انشئُسُح يتطهثاخ تصًُى اندزع شكم اندزع انًقصىسج .أشكال يقاطغانًقصىسج
 -إَداد أتؼاد يقطغ انًقصىسج

6-7

8

8-9-10

12

انتؼشف ػهً كُفُح إَداد طىل
انًقصىسج
 قًشج انقُادج حساب األتؼاد انشئُسُح نهدزعانطشَقح انسشَؼح
انطشَقح انؼايح
 وصٌ اندزعالتعرف على كٌفٌة تصمٌم الجناح
 المتطلبات األساسٌة موقع الجناح,اجراء تصمٌم الجناح ,عدد
االجنحة

11

4

التعرف على كٌفٌة تصمٌم الجناح
العلوي والتعرف على مٌزاته
وعٌوبه

13

4

التعرف على الجناح الوسطً
وجناح المضله

Introduction
- Design and development of
aircraft
- Design stages
-

طشَمح
اٌرؼٍُُ

طشَمح
اٌرمُُُ

المحاضرة االمتحانا
امثمة ت

تطبيقية الشفوية+
 +عممي التحريرية

Preliminary design
department

=

=

Airworthiness
Airworthiness requirments

انصفحح
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- safety and aviation
authorities
- Crash airworthiness

=

Fuselage design
- Main characteristics
- Fuselage design
requirements
- Shape of fuselage
- Cabin cross section layouts
- Cabin cross-section
dimensions

=

=

- Cabin length
- Cockpit
- Fuselage main dimensions
Quick method
General method
- Fuselage weight

=

=

Wing design
 Basic requirements Wing locationwing design producer -

= High wing design
High wing advantage
High wing disadvantage
= Mid wing
Parasol wing

=

=

=

=
=

=

= Wing characteristics
Wing loading

=

= Determination of Mean
aerodynamic chord
)(MAC
Analytical method for
determination MAC
= Graphical method for
MAC for rectangular and
trapezoidal wing
= Evaluate wing size
Circumference airea of
the airfoil

=
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Tail surface configuration
Tail group weight

=

4

14

ًحساب معامل الوتر االٌرودٌنامٌك
 بالطرٌقه الرٌاضٌهMAC

4

15

 وطرٌقه حسابهMAC طرٌقه رسم
للجناح المستطٌل وشبه المنحرف

4

16

حساب ابعاد الجناح ومحٌط
ومساحه البروفاٌل

4

17

تصمٌم مجموعه الذٌل والتعرف
على وضائف اسطحه

8

18-19

التعرف على شكل وترتٌب الذٌل

4

20

ًتصمٌم الذٌل بانواعه االفق
والعمودي

4

21

تصنٌف وانواع اسطح الذٌل وحساب
وزن الذٌل

4

22

تصمٌم عجالت الهبوط واالجزاء
الرئٌسٌه للعجالت

4

23

حساب االبعاد الرئٌسٌه للعجالت
وانواع العجالت

4

24

التعرف على عجالت الهبوط نوع
تاندم وتصنٌف المدارج

4

25

4

26

Tail layout design
Tail surface function
Types of surface controlling
system
Tail plane shape and
configuration
Tail parameters
Tail layout design
Horizontal tail plane
Vertical tail plane

=

معرفه خصائص الجناح والحمل
المسلط علٌه

Undercarriage layout design
Functions of Undercarriage
General requirements
Important parts of
Undercarriage
Important dimensions of
Undercarriage
Types of Undercarriage
Nose wheel Undercarriage

=

Bicycle Undercarriage
Runways classifications
Tail Undercarriage

=

Calculation of LCN
LCN التعرف على كٌفٌة حساب
Calculation for rigid
والتعرف على الطالء الصلب
pavement
والمرن وتركٌب انواع االطارات
Calculation for fixable
pavement
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27

4

28

4

29

4

30

4

معرفه وحساب ضغط االمتالء
ومخمد الصدمه ووزن العجالت
انتؼشف ػهً حساب يخطط انحًم
وانًذٌ وتؼشَفاخ انىصٌ انًحذدج
وانتؼشف ػهً انًخطط نطائشج راخ
انًحشك انُفاث وانًحشك انشفاط
انتؼشف ػهً يظشوف انطُشاٌ
ويؼايم انتحًُم ػُذ انسحة
واالستذاسج انًائهه
انتؼشف ػهً يظشوف انطُشاٌ
وانؼصفه وانطُشاٌ-ػصفه

Inflation pressure
Shock absorption
Undercarriage weight
Payload-range diagram
Limiting weight definitions
For turbo-jet aircraft
For turbo-prop aircraft
Flight and gust envelope
Load factor
Load factor at steady pullout
Load factor at correctly
banked turn
Flight envelope
Gust envelope
Flight- gust envelope

 .14اٌثُٕح اٌرسرُح
1ـ اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍىتح
2ـ اٌّشاخغ اٌشئُسُح (اٌّظادس)

Aircraft design -3
Airframe structural design -4

اـ اٌىرة واٌّشاخغ اٌرٍ َىطً تها
( اٌّدالخ اٌؼٍُّح  ,اٌرماسَش ) ....,
Aerodynamic for engineering
student
ب ـ اٌّشاخغ االٌىرشؤُحِ ,ىالغ االٔرشُٔد

موقع املعهد التقين  -النجف

اـ اٌىرة واٌّشاخغ اٌرٍ َىطً تها
( اٌّدالخ اٌؼٍُّح  ,اٌرماسَش ) ....,
Aerodynamic for engineering
student
ب ـ اٌّشاخغ االٌىرشؤُحِ ,ىالغ االٔرشُٔد

موقع املعهد التقين  -النجف

 .11خطح ذطىَش اٌّمشس اٌذساسٍ
اٌّخرثشاخ اٌؼٍُّح تششاء اخهضج وِخرثشاخ خذَذج .

انصفحح
13

=

=

=

=

=

=

=

=

ذذسَة اٌؼآٍُِ ػًٍ االخهضج واٌّخرثشاخ اٌدذَذج.
ذطىَش لذساخ اٌؼآٍُِ فٍ اٌّخرثشاخ ورٌه تؼًّ دوساخ ذطىَشَشَح ٌهُ.
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