
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 
 
 

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
  للعام الدراسي

 بغداد:   اجلامعة 
  اهلندسة: /املعهد  ةالكلي

 امليكانيك:    القسم العلمي
  2020/ 2/2اتريخ ملء امللف : 

 
 

 
 التوقيع : التوقيع :

 اسم املعاون العلمي : اسم رئيس القسم :
 التاريخ : التاريخ :

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد



  
 1الصفحت 

 
  

 
 

 وصف البرناهح األكادَوٍ 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر 

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ إٌٙذسخ / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمسُ اٌ .2

اٚ اسُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ

 لسُ إٌٙذسخ ا١ٌّىب١ٔى١خ

 ثىبٌٛس٠ٛط ػٍَٛ إٌٙذسخ ا١ٌّىب١ٔى١خ اسُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌذساسٟ  .5

  سٕٛٞ /ِمشساد/اخشٜ 

 سٕٛٞ

 ABET اٌّؼزّذ   دثشٔبِظ االػزّب .6

 / اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 2/2/2020 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّؼشفخ ٚاالدٚاد اٌضشٚس٠خ ٌّّبسسخ ِٕٙخ إٌٙذسخ ا١ٌّىب١ٔى١خ  -

 ا١ٌّىب١ٔى١خرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رظ١ُّ  ٚرٕف١ز اٌّشبس٠غ فٟ ِغبي إٌٙذسخ  -

 ت ثأؽذس اٌزم١ٕبد إٌٙذس١خ ٌز١ّٕخ لذسرٗ فٟ اٌزٕف١ز ٚاٌزظ١ُّ ٚاالششافرض٠ٚذ اٌطبٌ -

ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌفىش٠خ ٌٍطبٌت ٚاٌمبث١ٍخ اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٌذ٠ٗ الٔغبص اٌذساسبد إٌٙذس١خ ٚأغبص اٌجؾٛس  -

 ا١ٌّىب١ٔى١خاٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي إٌٙذسخ 
 

 ١ُاٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١ ٌجشٔبِظِخشعبد ا  .10
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  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ . ا-أ

 اٌّخزٍفخ       ١ٌّىب١ٔى١خٛثخ فٟ رظ١ُّ اٌّشبس٠غ إٌٙذسخ ارّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٙبسح اٌّطٍ  -1أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزم١ٕخ ٚاٌؾشف١خ اٌّطٍٛثخ فٟ رؾ١ًٍ ِٚؼبٌغخ اٌّشبوً إٌٙذس١خ -2أ

 إٌّبسجخ فٟ ِٛلغ اٌؼًّرّى١ٓ اٌطبٌت فٟ ارخبر اٌمشاساد  -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌجشٔبِظ :-ة 

 ا١ٌّىب١ٔى١خاػطبء اٌطبٌت  اٌّؼٍِٛبد االسبس١خ فٟ وبفخ ِمشساد إٌٙذسخ – 1ة 

 ر١ّٕخ لذسح اٌطبٌت فٟ اٌزؼبًِ ِغ ِشىالد اٌٛالغ اٌؼٍّٟ ٚؽٍٙب  - 2ة 

 ٌزظ١ُّ ٚاٌزٕف١ز      ر١ّٕخ لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚا - 3ة 

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .ششػ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ إٌظش٠خ ثٛاسطخ اٌىبدس االوبد٠ّٟ فٟ اٌمس1ُ

 . ر١ٙئخ اٌىزت إٌّٙغ١خ ٚاٌّسبػذح  فٟ اٌّبدح اٌّؼ١ٕخ2

 . رط٠ٛش لبث١ٍخ اٌطبٌت فٟ اػذاد اٌزمبس٠ش ٚاٌجؾٛس اٌّشرجطخ ثبٌّٕٙظ اٌذساسٟ ٌٍّبدح3

 ١ّىب١ٔى١خء اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّخزجشاد اٌؼ١ٍّخ اٌّزٛفشح فٟ لسُ إٌٙذسخ اٌ. اعشا4

 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 ساد اٌشٙش٠خ ٚإٌظف س٠ٕٛخ ٚإٌٙبئ١خب. االخزج1

 . رم١١ُ اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاالخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ2

 س اٌفظ١ٍخ. رم١١ُ إٌشبطبد االخشٜ وبٌّشبسوخ داخً اٌظف ٚاػذاد اٌزمبس٠ش ٚاٌجؾ3ٛ

 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :-ط

  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اوزسبة ِٙبسح اٌزفى١ش فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌّشىالد إٌٙذس١خ اٌّخزٍفخ -1ط         

 فٟ اٌزؾ١ًٍ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اوزسبة ِٙبسح اٌزفى١ش --2ط

 فٟ اٌزظ١ُّ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اوزسبة ِٙبسح اٌزفى١ش --3ط

 ا١ٌّىب١ٔى١خفٟ رؾ١ًٍ ٔزبئظ اٌفؾٛطبد اٌخبطخ ثبالػّبي  طبٌت ِٓ اوزسبة ِٙبسح اٌزفى١شرّى١ٓ اٌ --4ط   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 . اسزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ اػطبء اٌّؾبضشح اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمبػخ اٌذساس١خ1

 . ؽً اٌزّبس٠ٓ ِٓ خالي اشزشان وبفخ اٌطٍجخ فٟ اداء ِشاؽً ؽً اٌزّش2ٓ٠

 ؽٍمبد ٔمبش١خ ٌالطالع ػٍٝ ِشبوً اٌّٛلغ ٌٍّشبس٠غ إٌٙذس١خ ٚؽٍٙب.ػًّ 3

 طشائك اٌزم١١ُ    

 . ِٕؼ دسعخ ػٍٝ ِشبسوخ اٌطبٌت فٟ ؽً اٌزّش1ٓ٠

 . ِٕؼ  دسعخ ػٍٝ ِسبّ٘خ اٌطبٌت فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ2

 . ِٕؼ دسعخ ػٍٝ اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌزٟ رؾزبط اٌٝ ٚلذ ٌٍزفى١ش ٚاٌزؾ3ً١ٍ
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 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اد اٌؼبِخاٌّٙبس-د 

 ا١ٌّىب١ٔى١خر١ّٕخ لذساد اٌطٍجخ ػٍٝ اوزسبثُٙ اٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ فٟ رخظض إٌٙذسخ  -1د

 رط٠ٛش ٚطمً اٌشخظ١خ ا١ٌّٕٙخ اٌّطٍٛثخ ٌٍطبٌت اٌّطٍٛثخ فٟ اِبوٓ اٌؼًّ اٌّخزٍفخ -2د

ّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ دسعبد ػ١ٍّخ اػٍٝ ِٓ خالي اوزسبة اٌّؼٍِٛبد االسبس١خ ر -3د

 اٌّطٍٛثخ فٟ اٌزخظض

 -4د   

 ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُطشائك          

 . رٕف١ز ثشٔبِظ رذس٠ت ٌفزشح ِؾذدح فٟ ِٛالغ اٌؼًّ اٌّخزٍفخ1

 اء ِٓ اٌى١ٍخ ِٚٓ خبسعٙب. البِخ إٌذٚاد ٚاٌّؤرّشاد اٌزخظظ١خ فٟ اٌمسُ ثبٌزؼبْٚ ِغ خجش2

 طشائك اٌزم١١ُ          

. البِخ ص٠بساد ِٛلؼ١خ ٌّٛالغ اٌؼًّ اٌّخزٍفخ  ٌزم١١ُ ِٙبساد اٌطبٌت فٟ اٌّٛلغ ِٓ خالي اػذاد اٌزمبس٠ش 1

 اٌخبص ثٙزٖ اٌض٠بساد

إٌٙذس١خ . ػمذ ٔذٚاد خبطخ ٠شبسن ف١ٙب ِذساء اٌّشبس٠غ ٚإٌّٙذس١١ٓ اٌّم١ّ١ٓ ٚاٌطٍجخ ٌجؾش اٌّشبوً 2

 ٚاسب١ٌت ِؼبٌغزٙب ٚو١ف١خ اداسح اٌّشبس٠غ إٌٙذس١خ
 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ .11

الورحلت 

 الذراسُت

رهز الوقرر أو 

 الوساق
 اسن الوقرر أو الوساق

 الساعاث الوعتوذة

 ػٍّٟ ٔظشٞ

 االٌٚٝ

 / 3 1س٠بض١بد  101هـ . هُك 

 / 4 )سزبر١ه + دا٠ٕب١ِه( ١ِىب١ٔه ٕ٘ذسٟ 102هـ . هُك 

 3 2 ٚإٌٙذسخ اٌٛطف١خ شسُ ٕ٘ذسٟاٌ 103. هُك  هـ

 2 2 ِجبدٜء ٕ٘ذسخ ااالٔزبط 104هـ . هُك 

 1 2 / 1إٌٙذسخ اٌىٙشثبئ١خ  105هـ . هُك 

 1 2 / 1اٌجشِغخ  106هـ . هُك 

 / 1 ؽمٛق االٔسبْ 107هـ . هُك 

 / 1 اٌٍغخ اٌؼشث١خ 108هـ . هُك 

 / 1 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 109هـ . هُك 

 اٌضب١ٔخ

 / 3 / 2الرايضيات  201هـ . ميك 

 / 3 / 1ميكانيك املوائع  202هـ . ميك 

 / 2 ديناميك احلرارة 203هـ . ميك 

 / 3 ميكانيك املواد و املكائن 204هـ . ميك 

 / 2 هندسة املعادن 205هـ . ميك 

 2 1 الرسم امليكانيكي 206هـ . ميك 

 2 3 / 2الربجمة  207هـ . ميك 

 3 / / 2خمتربات اهلندسة امليكانيكية  208هـ . ميك 

 اٌضبٌش

 1 3 ت اهلندسية و العدديةيالالتحل 301هـ . ميك 

 / 3 / 2ميكانيك املوائع  302هـ . ميك 

 / 2 انتقال احلرارة 303هـ . ميك 

 / 2 مقاومة املواد 304ميك هـ . 

 / 2 زاتميكانيك املكائن و ااهلتزا 305هـ . ميك 

 1 3 مبادىء عمليات التصنيع 306هـ . ميك 
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 1 2 / 2اهلندسة الكهرابئية  307 هـ . ميك

 3 / / 3خمتربات اهلندسة امليكانيكية  308هـ . ميك 

 اٌشاثغ

 1 4 تصميم اجزاء املكائن 401هـ . ميك 

 / 2 السيطرة و القياسات 402هـ . ميك 

 / 3 جالتكييف و التثلي 403هـ . ميك 

 / 3 هندسة الطاقة 404ميك هـ . 

 / 2 اهلندسة الصناعية 405هـ . ميك 

 / 2 املواد اهلندسية 406هـ . ميك 

 3 1 املشروع اهلندسي 407 هـ . ميك

 3 / / 4خمتربات اهلندسة امليكانيكية  408هـ . ميك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ .12

الطلبة عن طريق اقامة حلقات نقاشية معهم ومطالبتهم بتقارير ومسينرات دورية وعلى مدار املراحل يتم التخطيط لتطوير شخصيات 
 الشخصي لديهم املهاراتاالربعة وملختلف املواضيع  لتنمية 

 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 علمي.قبول مركزي من وزارة التعليم العايل والبحث ال

 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 mech-engr@baghdad-eng.orgالربيد االلكرتوين للقسم )) •
 صفحة القسم على موقع كلية اهلندسة •
 قسم اهلندسة امليكا نيكيةدليل  •

 التقييم الذايت املراجعتقرير  •
 
 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهح

 لن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التع

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 الوعرفت والفهن
الوهاراث الخاصت 

 بالوىضىع
 ههاراث التفكُر

 الوهاراث العاهت والونقىلت

) أو( الوهاراث األخري 

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

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

  X X X  X X X  X X X X X X X اساسٍ  1 /هُكانُك الوىائع 202هـ . هُك  الثانُت
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 وىرج وصف الوقررن

 وصف الوقرر

 

 عبِؼخ ثغذاد اٌّؤسسخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لسُ إٌٙذسخ ا١ٌّىب١ٔى١خ/ و١ٍخ إٌٙذسخ  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمسُ اٌ .2

 202٘ـ . ١ِه /١ِ1ىب١ٔه اٌّٛائغ  اسُ / سِض اٌّمشس .3

 الزامي أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 سنوي اٌفظً / اٌسٕخ .5

 ساعة 90اسبوع =  X 30ساعة اسبوعية      3 )اٌىٍٟ(ذد اٌسبػبد اٌذساس١خ ػ .6

 2/2/2020 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 .تزويد الطالب ابملعلومات االساسية يف ميكانيك املوائع1

الرقمي للمسائل املختلفة  . اعطاء الطالب املهارة املطلوبة لتحليل االنظمة اهليدروليكية املختلفة من خالل التحليل2
 املتعلقة حبركة املوائع والقوى املؤثرة عليها والقوى اليت يسلطها املائع نفسه

 . اعطاء الطالب املعلومات املطلوبة لقياس املتغريات اهليدروليكية املختلفة3

 ا من انظمة هيدروليكية متعددة. اعطاء الطالب االسس واملفاهيم واملعادالت االساسية لفهم حركة املائع وما يرتبط هب4

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

المتاحة. والبد من الربط بينها التعلم ن فرص تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م

 وبين وصف البرنامج.
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  .9

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍمخ ثخٛاص اٌّٛائغ ٚطشق ل١بسٙب-1أ

 خ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ؽسبة اٌمٜٛ اٌزٟ ٠سٍطٙب اٌّبئغ ػٍٝ اٌسطٛػ اٌّسز٠ٛخ ٚغ١ش اٌّسز٠ٛ -2أ

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ اٌّطٍٛة ٌؾشوخ اٌّٛائغ ٚاٌّؼبدالد اٌؾبوّخ ٌٙب -3أ

رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ اٌّطٍٛة ٌٍّٛائغ اٌزٟ رسجت فمذاْ فٟ اٌطبلخ اصٕبء   -4أ

 ؽشوزٙب ) اٌّبئغ اٌؾم١مٟ( اصٕبء اٌغش٠بْ فٟ االٔبث١ت ٚاٌمٕٛاد اٌّفزٛؽخ

 اٌطبٌت ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ اٌّطٍٛة ٌم١بط اٌّزغ١شاد ا١ٌٙذس١ٌٚى١خرّى١ٓ    -5أ

  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس  -ة 

 اٌمذسح ػٍٝ فُٙ ٚرؾ١ًٍ اٌّسبئً اٌّزؼٍمخ ثخٛاص اٌّٛائغ – 1ة

 اٌمذسح ػٍٝ رؾ١ًٍ ٚرظ١ُّ إٌّظِٛبد ا١ٌٙذس١ٌٚى١خ اٌّزؼشضخ ٌٍضغظ اٌسبوٓ – 2ة

رؾ١ًٍ ٚرظ١ُّ إٌّظِٛبد ا١ٌٙذس١ٌٚى١خ اٌّزؼشضخ ٌؾشوخ اٌّبئغ فٟ االٔبث١ت اٌمذسح ػٍٝ   - 3ة

 ٚاٌمٕٛاد اٌّفزٛؽخ

 اٌمذسح ػٍٝ ل١بط اٌّزغ١شاد ا١ٌٙذس١ٌٚى١خ اٌّزؼذدح    -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . اسزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ اػطبء اٌّؾبضشح اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمبػخ اٌذساس١خ 1

 ّبس٠ٓ ِٓ خالي اشزشان وبفخ اٌطٍجخ فٟ اداء ِشاؽً ؽً اٌزّش٠ٓ. ؽً اٌز2

 .رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌىزت إٌّٙغ١خ ٚاٌّسبػذح فٟ ِبدح اٌّٛائغ3

 . اعشاء اٌزغبسة اٌّخزجش٠خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛاض١غ إٌظش٠خ فٟ ِخزجش اٌّٛائغ4

 طشائك اٌزم١١ُ      

 . االخزجبساد اٌشٙش٠خ ٚإٌظف س٠ٕٛخ ٚإٌٙبئ١خ1

 رم١١ُ اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاالخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ. 2

 . رم١١ُ إٌشبطبد االخشٜ وبٌّشبسوخ داخً اٌظف ٚاػذاد اٌزمبس٠ش ٚاٌجؾٛس اٌفظ١ٍخ3
 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٌٍّٛاض١غ اٌّزؼٍمخ ثخٛاص اٌّبئغ   -1ط

 ً ٌٍّٛاض١غ اٌّزؼٍمخ ثبٌمٜٛ اٌزٟ ٠سٍطٙب اٌّبئغ اٌسبوٓرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ٍ -2ط

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٌٍّٛاض١غ اٌّزؼٍمخ ثؾشوخ اٌّبئغ ٚاٌّؼبدالد اٌؾبوّخ ٌزٌه -3ط

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٌٍّٛاض١غ اٌّزؼٍمخ ثؾشوخ اٌّبئغ اٌؾم١مٟ فٟ االٔبث١ت ٚاٌمٕٛاد   -4ط

  اٌّفزٛؽخ

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 . ششػ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ِٓ لجً اٌىبدس االوبد٠ّٟ فٟ اٌمس1ُ

 . ؽً ِغّٛػخ وج١شح ِٓ االِضٍخ ٚاٌّسبئً اٌزٟ رّٕٟ ِٙبسح اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ِٓ خالي سبػبد إٌّبلشخ2

 . رطج١ك ِب رؼٍّٗ اٌطبٌت ٔظش٠ب فٟ اٌّخزجش ِٓ خالي اعشاء اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ3
 طشائك اٌزم١١ُ    

 . ِٕؼ دسعخ ػٍٝ ِشبسوخ اٌطبٌت فٟ ؽً اٌزّش٠ٓ

 . ِٕؼ  دسعخ ػٍٝ ِسبّ٘خ اٌطبٌت فٟ إٌمبشبد داخً اٌظف2

 . ِٕؼ دسعخ ػٍٝ اعشاء اٌزغبسة اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رؾزبط اٌٝ ِؼب٠ٕخ ٚرؾ3ً١ٍ
 ث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمباٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رط٠ٛش ٚر١ّٕخ اٌّٙبسح اٌّطٍٛثخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌّبئغ اٌسبوٓ ٚاٌّزؾشن -1د

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رؾ١ًٍ ٚرظ١ُّ إٌّظِٛبد ا١ٌٙذس١ٌٚى١خ اٌّخزٍفخ -2د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .10

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌسبػبد األسجٛع
 اسُ اٌٛؽذح / اٌّسبق أٚ

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1-2 6 
Introduction to Fluid 
properties +application 

Fluid properties االِزؾبْ ششػ اٌّبدح 

3-4 6 
Pressure measurement and 
analysis 

Fluid pressure االِزؾبْ ششػ اٌّبدح 

5-6-7-8 12 
Hydrostatic forces on plane 
surfaces +Hydrostatic 
forces on curved surfaces  

Fluid statics االِزؾبْ ششػ اٌّبدح 

9-10-

11-12 
12 

Linear acceleration 
+angular acceleration 
+fluid classification 
continuity equation 

Fluid flow االِزؾبْ ششػ اٌّبدح 

13-14-

15 
8 

Energy conservation 
application 

Bernolli equations 
and applications 

 االِزؾبْ ششػ اٌّبدح

16-17 7 
Momentum conservation 
+application 

Momentum 
equation and 
applications 

 االِزؾبْ ششػ اٌّبدح

18-19-

20 
8   flow in pipes Flow of real fluid االِزؾبْ ششػ اٌّبدح 

21-22-

23-24 
12 

Pipe connections-
branches-pipe networks 

  application of 
real fluid flow 

 االِزؾبْ ششػ اٌّبدح

25-26 7 
Measurement of fluid flow 
parameters 

Fluid flow 
measurement 

 االِزؾبْ ششػ اٌّبدح

27-28 6 
Introduction- design and 
analysis 

Open channel االِزؾبْ ششػ اٌّبدح 

29 3 
Analysis of forces acting on 
submerged body  

Forces in 
submerged bodies 

 االِزؾبْ ششػ اٌّبدح

30 3 
Introduction and 
application 

similitude االِزؾبْ ششػ اٌّبدح 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1
“Fluid Mechanics”; by Victor L. Streeter and E. 

Benjamin Wylie, First SI Metric Edition, M G. 

GNW Hill , 1988. 

 اٌّشاعغ اٌشئ١س١خ )اٌّظبدس( -2

1. “Fundamental of Fluid Mechanics”; 

by Bruce E. Munson, Theodore H. 

Okiishi, and Wade W. Huesch, 

Benjamin Wylie, Sixth Edition, 2009 

2. “Fluid Mechanics : Fundamentals and 

Applications”; by Yunus A. Çengel 

and John M. Cimbala, M G. GNW 

Hill Higher Education, 2006 

3. “Introductory Fluid Mechanics” ; by 

Joseph Katz, Cambridge University 

Press, 2010 

4. “Elementary Fluid Mechanics”, by 

John K. Vennard and Robert L. 

Streat, 5th ed., John Wiley and Sons, 

1976. 

5. “Engineering Fluid Mechanics by 

John A. Robert and Clayton T. Crow, 

2nd ed., Houghton Mifflin Coo, 1988. 

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب  ( أ

  )اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ،اٌزمبس٠ش ،.....(

Collection of sheets of solved and 
unsolved problems and Exams 
questions 

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

.....، 
 يوجد خمترب موائع متخصص مزود ابحدث التجارب واالجهزة املختربية

 
 
 
 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساسٟ .6
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 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٚاٌؼ١ٍّخ. -

 ِؾبضشاد إضبف١خ ِٓ لجً ِؾبضش٠ٓ ض١ٛف أعبٔت. -

 


