
 

 

 
 جايؼـــح انًُٛـا     كهٛــح انُٓذعــح    قغى ُْذعح انقٕٖ انًٛكاَٛكٛح ٔانطاقح 

 

 

 رمضان بزيونٍ مخمدأ.م.د/                       

 

 

قوى الميكانيكيٌ والطاقٌقزم هندزٌ ال    

 جامعٌ بنوا( -أ.د/ أخمد زليمان خزين )كليٌ الوندزٌ 

 

 
 

 

  قسم هندسة القوى املياكنيكية والطاقة،    ه ق طقسم هندسة القوى املياكنيكية والطاقة،    ه ق ط
 

 

 تــــــوصيف بـــــــرانمج      

 دبلوم الضخ وتصممي الش باكت 

 

 

 

 :البيانات األساسية . أ
 

 عنــــــــوان البرنامــــــح

 

 الضر وتشميم السبكات الدرازات العليا فٍدبلوم       
 

 نـــــــــوع البرنامـــــــــح

 

   مستركثنائً                      √    أخادى                     

 القزم المزئول عن البرنامح
 
 

 المنزـــــــــــــــــق  

   
 

 المراجـــــع الذارجً
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 )ب( البيانات المهنية
 ( األهداف العامٌ للبرنامح:1)
 

 ػهٗ:قادسا انخشٚج أٌ ٚكٌٕ  انضخ ٔتصًٛى انشثكاخدتهٕو انذساعاخ انؼهٛا فٗ  ٚٓذف

 .التٍ تخكم تشميم المضذات وسبكات الموائعالنظريات والمفاهيم العلميٌ اجادة تطبيق  1.1

 .وإمكانيٌ درازتوا وخلوا باألزاليب العلميٌ الضر وفواقد السبكاتاظوار وعيا بمساكل   2.1

 .السبكاتفٍ تشميم وبرامح الخازب المتذششٌ اتقان ازتذدام الوزائل التكنولوجيٌ المنازبٌ   3.1

 التواشل بفاعليٌ والقدرة علٍ قيادة فرق العمل.  4.1

 القدرة علٍ اذتيار المضذات ومعرفٌ التسػيل األمثل.  5.1

 .نميٌ المجتمع والخفاظ علٍ البيئٌفً تتشميم سبكات الموائع وتفوم طبيعٌ دور اظوار الوعٍ   6.1

 بقواعد المونٌ.التشرف بما يعكس االلتزام بالنزاهٌ والمشداقيٌ وااللتزام   7.1

 قادرا علٍ التعلم المزتمر.يشبد تنميٌ ذاتى أكاديميا ومونيا و  8.1

 

 

 ( المعايير األكاديميٌ للبرنامح:2)
 

بمرجعيٌ التٍ أعدتوا الكليٌ  دبلوم الدراسات العلياقام مجلس القسم باستعراض ومناقشٌ المعايير االكاديميٌ المرجعيٌ لبرنامح  

(  بتاريخ  91ووافق فٍ جلستى رقم ) للدراسات العليا الصادرة عن الويئٌ القوميٌ لضمان جودة التعليم واالعتمادالمعايير القياسيٌ 

 علٍ تبنٍ هذه المعايير. 9/91/2014

 

 : ARSالمعايير األكاديميٌ القيازيٌ مشفوفٌ مضاهاة أهداف البرنامح مع مواشفات الذريح المذكورة فٍ ( 1.2)

 

 مواشفات الذريح أهداف البرنامح

أن يكون  إلٍ الضخ وتصميم الشبكاتدبلوم برنامح  يودف

 الخريح قادرا علٍ:

 

النظريات والمفاهيم العلميٌ التٍ اجادة تطبيق  1.1

 .تخكم تشميم المضذات وسبكات الموائع

 الوندسٌفٍ  دبلوم الدراسات العلياعقب إكتمال برنامح 

 يكون الخريح قادرا علٍ: حبنجا

 

تطبيق المعارف المتخصصٌ التً اكتسبوا فً ممارستى  1.1

.المونيٌ  
الضر وفواقد السبكات اظوار وعيا بمساكل 2.1

 .وإمكانيٌ درازتوا وخلوا باألزاليب العلميٌ

 تخديد المشكالت المونيٌ واقتراح خلوال لوا.  2.1

اتقان ازتذدام الوزائل التكنولوجيٌ المنازبٌ  3.1

 تشميم السبكات. وبرامح الخازب المتذششٌ فٍ

اتقان الموارات المونيٌ واستخدام الوسائل التكنولوجيٌ   3.1

 المناسبٌ فً ممارستى المونيٌ.

 التواشل بفاعليٌ والقدرة علٍ قيادة فرق العمل 4.1

 .واتذاذ القرار المنازب

التواصل وقيادة فرق العمل من خالل العمل المونً  4.1

 المنظومً.
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 اتخاذ القرار فً ضوء المعلومات المتاخٌ.  5.1

القدرة علٍ اذتيار المضذات ومعرفٌ التسػيل  5.1

 األمثل.

 .توظيف الموارد المتاخٌ بكفاءة 6.1

سبكات الموائع وتفوم طبيعٌ دور اظوار الوعٍ  6.1

 فً تنميٌ المجتمع والخفاظ علٍ البيئٌ 

 الوعٍ بدوره فً تنميٌ المجتمع والخفاظ علٍ البيئٌ.  7.1

التشرف بما يعكس االلتزام بالنزاهٌ  7.1

 والمشداقيٌ وااللتزام بقواعد المونٌ.
التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهٌ والمصداقيٌ  8.1

 وقواعد المونٌ وتقبل المسائلٌ والمخاسبٌ.

قادرا علٍ يشبد تنميٌ ذاتى أكاديميا ومونيا و 8.1

 التعلم المزتمر.

 

ادراك ضرورة تنميٌ ذاتى واالنخراط فً التعلم  9.1

 المستمر.

 

 :(ILOs)النتائح التعليميٌ المزتودفٌ للبرنامح ( 3)

 
 

A :انًؼشفح ٔانفٓى 
 

 ٚجة أٌ ٚكٌٕ انخشٚج قادسا ػهٗ أٌ:دتهٕو انذساعاخ انؼهٛا فٗ انضخ ٔتصًٛى انشثكاخ تاَتٓاء دساعح 
 

A1-  ٍباإلضافٌ إلٍ أجوزة التخكمعلم الموائع بأطواره المختلفٌ وتصميم الشبكات والمستودعات يتعرف النظريات واألساسيات ف  

 .واستخدام الخاسب اآللٍ

A2-  يل أدائوا.اختيار المضخات والضواغط ونظريٌ التشػيل وتخليناقش أسس 

A3- أذالقيات المونٌ للوشول إلٍ الجودة فٍ مجال  يدرك متطلبات الكود المشرى غٍ تشميم السبكات ويلتزم

 .الضر وتشميم السبكات

A4- .ٌيفوم تأثير ظروف التسػيل المثلٍ والتخكم فٍ ضػوط الزريان للخفاظ علٍ البيئ 

 

B :انًٓاساخ انزُْٛح 
 

 ٚجة أٌ ٚكٌٕ انخشٚج قادسا ػهٗ أٌ:دتهٕو انذساعاخ انؼهٛا فٗ انضخ ٔتصًٛى انشثكاخ تاَتٓاء دساعح 
 

B1- خدد مساكل المضذات والسبكات ويخلل أزبابوا تخليال علميا لخلوا و لتفادى تكرارها.ي 

B2-  القراءة التخليليٌ الفوميٌ لألبخاث والمقاالت المتعلقٌ بالمضذات وتشميم السبكات.ينمٍ موارة 

B3-  تسػيل المضذات وسبكات الموائعفً  واألزمات الفنيٌ التٍ تخدثيقيم المذاطر. 

B4-  ٌوطبقا للمعطيات يتذذ القرارات المونيٌ فً زياقات مونيٌ متنوع. 

 

C :انًٓاساخ انًُٓٛح 
 

 ٚجة أٌ ٚكٌٕ انخشٚج قادسا ػهٗ أٌ:دتهٕو انذساعاخ انؼهٛا فٗ انضخ ٔتصًٛى انشثكاخ تاَتٓاء دساعح 
 

C1- ٚ دغاتاخ تصًٛى ٔاختٛاس انًضخاخ ٔتصًٛى انشثكاختقٍ يٓاساخ. 

C2-  الموائعسبكات ات وضذمال لتشميميفوم الكود المشرى ومتطلباتى. 

C3- .ٌيعد ويكتب التقارير الموني 
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D :انًٓاساخ انؼايح ٔانًُقٕنح 
 

 قادسا ػهٗ أٌ:ٚجة أٌ ٚكٌٕ انخشٚج دتهٕو انذساعاخ انؼهٛا فٗ انضخ ٔتصًٛى انشثكاخ انٓٛذسٔنٛكٛحتاَتٓاء دساعح 
 

D1-  الممارزٌ المونيٌ.تيزير التشميم وتخزين يزتذدم تكنولوجيا المعلومات بما يذدم 

D2- .يزتذدم المشادر المذتلفٌ للخشول علٍ المعلومات والمعارف 

D3- فً زياقات مونيٌ مذتلفٌإلنجاز مومٌ مونيٌ مع توزيع األدوار والتواشل بفاعليٌ فريق  يقود. 

D4- .يدير الوقت بكفاءة 

D5- ويدرك التقييم الذاتٍ لتخزين األداء موارة التعلم الذاتً والمزتمر يكتزب. 

 

 

 :ARSمع نواتح التعلم األكاديميٌ القيازيٌ  (ILOs)مشفوفٌ مضاهاة لنواتح التعلم المزتودفٌ للبرنامح ( 1.3)

 

 نواتح التعلم القيازيٌ المرجعيٌ            نواتح التعلم المزتودفٌ للبرنامح 

 ٌ
رف

ع
م
ال

وم
لف

وا
 

 الضخ وتصميم الشبكاتدبلوم عقب إكتمال برنامح 

 :أن يجب أن يكون الخريح قادرا علٍ حبنجا

 

A1    ٍعلم الموائع يتعرف النظريات واألساسيات ف

بأطواره المختلفٌ وتصميم الشبكات والمستودعات 

واستخدام الخاسب   باإلضافٌ إلٍ أجوزة التخكم

 .اآللٍ

فٍ   دبلوم الدرسات العليابرنامح  بإنتواء دراسٌ 

ودرايٌ  :فوم يجب أن يكون الخريح قادرا علٍالوندسٌ 

 بكل من:

 

 

  ٌالنظريات واألساسيات والمعارف المتخصص

فً مجال التعلم وكذا العلوم ذات العالقٌ بممارستى 

 المونيٌ.
A2.  اختيار المضخات والضواغط ونظريٌ يناقش أسس

 يل أدائوا.التشػيل وتخل

- A3 غٍ تشميم يدرك متطلبات الكود المشرى

للوشول أذالقيات المونٌ السبكات ويلتزم 

الضر وتشميم مجال فٍ الجودة  إلٍ

 .السبكات

 . ٍالمبادئ األخالقيٌ والقانونيٌ للمارسٌ المونيٌ ف

 .التخصصمجال 

  ٌمبادئ وأساسيات الجودة فً الممارسٌ الموني

 .التخصص فً مجال

- A4  والتخكم  ظروف التسػيل المثلٍيفوم تأثير

 للخفاظ علٍ البيئٌ. فٍ ضػوط الزريان

  ٍتأثير الممارسٌ المونيٌ علٍ البيئٌ والعمل عل

 الخفاظ علٍ البيئٌ وصيانتوا.

ت 
را

وا
م
ال

يٌ
هن

لذ
ا

 

 الضخ وتصميم الشبكاتدبلوم عقب إكتمال برنامح 

 :أن يجب أن يكون الخريح قادرا علٍ حبنجا

 

- B1ويخلل  مضذات والسبكاتخدد مساكل الي

وا و لتفادى لأزبابوا تخليال علميا لخ

فٍ  دبلوم الدراسات العليابرنامح  بإنتواء دراسٌ 

ودرايٌ  :فوم يجب أن يكون الخريح قادرا علٍالوندسٌ 

 بكل من:

  تخديد وتخليل المشاكل فً مجال التخصص وترتيبوا

 .وفقا ألولوياتوا
 فٍ مجال التخصص المتخصصٌ المشاكل خل. 
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 تكرارها.

- B2  القراءة التخليليٌ الفوميٌ ينمٍ موارة

بالمضذات لألبخاث والمقاالت المتعلقٌ 

 وتشميم السبكات.

 القراءة التخليليٌ لألبخاث والمواضيع ذات العالق ٌ

 .بالتخصص

- B3  واألزمات الفنيٌ التٍ تخدثيقيم المذاطر 

 .تسػيل المضذات وسبكات الموائعفً 

  المخاطر فٍ الممارسات المونيٌ.تقييم 

- B4  ٌيتذذ القرارات المونيٌ فً زياقات موني

 .وطبقا للمعطيات متنوعٌ

  اتخاذت القرارات المونيٌ فٍ ضوء المعلومات

 المتاخٌ.

يٌ
ون

م
ال
ت 

را
وا

م
ال

 

 الضخ وتصميم الشبكاتدبلوم عقب إكتمال برنامح 

 :أن يجب أن يكون الخريح قادرا علٍ حبنجا

- C1  ٚ دغاتاخ تصًٛى ٔاختٛاس تقٍ يٓاساخ

 .انًضخاخ ٔتصًٛى انشثكاخ

فٍ  دبلوم الدراسات العليابرنامح  بإنتواء دراسٌ 

 : يجب أن يكون الخريح قادرا علٍالوندسٌ 

 

o التخصصفٍ مجال  المونيٌ الموارات تطبيق 

- C2  لتشميميفوم الكود المشرى ومتطلباتى 

 .الموائعسبكات ات وضذمال

- C3  الفنيٌ يكتب ويقيم التقارير. o ٌالمونيٌ.ا التقارير كتاب 

لٌ
و
نق

لم
وا

 ٌ
ام

ع
ال
ت 

را
وا

م
ال

 

 الضخ وتصميم الشبكاتدبلوم عقب إكتمال برنامح 

 :أن يجب أن يكون الخريح قادرا علٍ حبنجا

- D1 تيزير يزتذدم تكنولوجيا المعلومات بما يذدم

 الممارزٌ المونيٌ.التشميم وتخزين 

فٍ  دبلوم الدراسات العليابرنامح  بإنتواء دراسٌ 

 : يجب أن يكون الخريح قادرا علٍالوندسٌ 

 

 تطوير  يخدم بما المعلومات تكنولوجيا استخدام

 .المونيٌ الممارسٌ

- D2  ٍيزتذدم المشادر المذتلفٌ للخشول عل

 المعلومات والمعارف.

 المعلومات علٍ للخصول المختلفٌ المصادر استخدام 

 الوندسٍ المجال فٍ والمعارف

- D3 إلنجاز مومٌ مونيٌ مع توزيع فريق  يقود

فً زياقات األدوار والتواشل بفاعليٌ 

 مونيٌ مذتلفٌ.

 .ٌقيادة فريق فٍ سياقات مونيٌ مألوف 

- D4.يدير الوقت بكفاءة.  المختلفٌ بأنواعى الفعال التواصل 

 وإدارة الوقت. فريق فً العمل 

- D5 ويدرك  موارة التعلم الذاتً والمزتمريكتزب

 .التقييم الذاتٍ لتخزين األداء

 والمستمر الذاتً التعلم 

 الشخصيٌ التعليميٌ اختياجاتى وتخديد الذاتً التقييم. 
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 ( هيكل ومختويات البرنامح:4)

 

 -------------ػاياٌ ------------------------ يذج انثشَايج: أ -4

 

 :انثشَايجْٛكم  ب-4

 
 انغُح األٔنٗ ٚذسط انطانة تٓا ػذد عتح يقشساخ تخصصٛح يٕصػح ػهٗ فصهٍٛ دساعٍٛٛ.   1-ب-4

 % يٍ انذسجح انكهٛح.70ُٚؼقذ نهطانة إيتذاٌ تذشٚشٖ فٗ َٓاٚح كم فصم دساعٗ ٔدسجح ْزا اإليتذاٌ تًثم   2-ب-4

 % يٍ يجًٕع انذسجاخ نُٛتقم إنٗ 60ٚجة أٌ ٚجتاص انطانة تُجاح ْزِ انًقشساخ فٗ انغُح األٔنٗ تًجًٕع ال ٚقم ػٍ   3-ب-4

 انغُح انثاَٛح.             

 .نًقشس انًششٔع فٗ انفصم انذساعٗ انثاَٗ فٗ انغُح انثاَٛح تُؼقذ يُاقشح ػهُٛح   4-ب-4

 ح انًغتُذاخ ٔانششٔط انًطهٕتح.ًُخ انطانة انذسجح تؼذ إكتًال كافُٚ  5-ب-4

 
 

 

 ( مقررات البرنامح:5)

 

 ػُٕاٌ انًقشس انشقى انكٕد٘
 ػذد انغاػاخ األعثٕػٛح

 انغُح/انفصم
 ػًهٙ تًاسٍٚ يذاضشج

استخدام الحاسبات الرقمية فى التطبيقات  565هـ ق ط 
 الهندسية

4 - - 1/1 

 1/1 - - 4 ميكانيكا موائع 555هـ ق ط 

 1/1 - - 4 تصميم شبكات ومستودعات 536هـ ق ط 

 1/2 - - 4 انتقال حرارة وتطبيقاتها 564هـ ق ط 

 1/2 - - 4 أجهزة قياس وتحكم   565هـ ق ط 

 1/2 - - 4 اإلنسياب الثنائى الطور وتطبيقاتها 535هـ ق ط 

 2/1 - - 4 ديناميكا الغازات 554هـ ق ط 

 2/1 - - 4 التشغيل والتحكم 532هـ ق ط 

 2/1 - - 4 المشروع   568هـ ق ط 

 2/2 - - 4 المضخات والضواغط 555هـ ق ط 

 2/2 - - 4 مقرر إختيارى   569هـ ق ط 

 2/2 - - 4 المشروع 568هـ ق ط 

 

 

 :( متطلبات القبول فً البرنامح 6)

 

يٍ إدذٖ انجايؼاخ انًصشٚح  قٕٖ انًٛكاَٛكٛح ٔانطاقحٚكٌٕ انطانة داصال ػهٗ دسجح انثكانٕسٕٚط فٙ ُْذعح ان -1

 .تتقذٚش يقثٕل أٔ دسجح يؼادنح نٓا يٍ يؼٓذ آخش يؼتشف تّ يٍ انجايؼح

 ٚقذو انطانة يٕافقح جٓح ػًهّ إرا كاٌ ٚؼًم. -2

 أٌ ُٚتظى فٙ انذساعح طثقا نهجذأل انذساعٛح انًؼذج تًؼشفح انكهٛح. -3
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 يٍ كم ػاو ٔٚكٌٕ انقٛذ يٍ تاسٚخ اػتًاد يجهظ انكهٛح. عثتًثشتقذو طهثاخ انقٛذ فٙ شٓش  -4

 ال ٚتى قثٕل قٛذ انطانة قثم عذادِ انشعٕو انًقشسج. -5

ٚتقذو انطانة تطهة انقٛذ إنٗ ػًٛذ انكهٛح انز٘ ٚذٛهّ إنٗ يجهظ انقغى انًختص، ثى ٚؼشض األيش ػهٗ يجهظ  -6

 األٔساق ٔيجهظ انكهٛح الػتًادِ. العتٛفاءانذساعاخ انؼهٛا 

 ٚتى انقثٕل نتغجٛم دسجح انذتهٕو إرا قم ػذد انطالب ػٍ خًغح نكم تشَايج. ال -7

 

 ( لوائد التقدم فً البرنامح وإكمالى:7)

 

 يذج انذساعح فٙ انثشَايج عُتاٌ يقغًح ػهٗ أستؼح فصٕل دساعٛح. -1

كًا عاػح )يذاضشاخ(، يٕصػح ػهٗ انًقشساخ انًتخصصح  12ال تقم ػذد عاػاخ انذساعٛح األعثٕػٛح ػٍ  -2

 (.5تانجذٔل فٙ تُذ )

 ٚذذد يجهظ انكهٛح يٕػذ ايتذاَاخ انفصم األٔل ٔانثاَٙ نكم ػاو دساعٙ. -3

 تذتغة تقذٚشاخ انُجاح فٙ انًقشساخ ٔفٙ انتقذٚش انؼاو كًا ٚهٙ: -4

 % فأكثش يٍ يجًٕع انذسجاخ90 يًتاص 

 % يٍ يجًٕع انذسجاخ90% إنٗ أقم يٍ 80يٍ  جٛذجذا

 يٍ يجًٕع انذسجاخ% 80% إنٗ أقم يٍ 70يٍ  جٛذ

 % يٍ يجًٕع انذسجاخ70% إنٗ أقم يٍ 60يٍ  يقثٕل 

  

% يٍ يجًٕع دسجاخ أ٘ يادج، ًُٔٚخ انطانة فشصح ٔادذج 60ٚكٌٕ انطانة ساعثا إرا دصم ػهٗ أقم يٍ 

 نالػادج ٔٚكٌٕ االيتذاٌ فٙ جًٛغ انًقشساخ فٙ انغُح انتٙ سعة فٛٓا.

 

 

 المزتودفٌ للبرنامح:( تقويم النتائح التعليميٌ 8)

 

 

 انؼُٛح اإلداسج انًقٛى

 %70 اعتثٛاَاخ انخشٚجٌٕ -1

 %10 اعتثٛاَاخ انًغتفٛذٌٔ )جٓاخ انتٕظٛف( -2

 ػثذ انفتاح يذًذ انقشػأ.د.  تقاسٚش يشاجؼٌٕ داخهٌٕٛ -3

 أ.د. أدًذ عهًٛاٌ دضٍٚ تقاسٚش يشاجؼٌٕ خاسجٍٛٛ -4

  انًهتذقٍٛ تانثشَايجانُغثح انًذَٔح فٙ انؼُٛح تذغة يٍ ػذد انطالب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مشفوفٌ المعارف والموارات للبرنامح:9)
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 انًقشس

 
 يٓاساخ ػايح ٔيُقٕنح يٓاساخ يُٓٛح يٓاساخ رُْٛح انًؼشفح ٔانفٓى

استخدام الحاسبات الرقمية فى التطبيقات 
 الهندسية

A1 B1 C1 D1+D5 

 A1 B2 C1 D2+D5 متقدمةميكانيكا موائع 

 A1+A3 B1+B3 C1+ C2 D2+D5 شبكات ومستودعاتتصميم 

 A1 B1 C1 D2+D3 انتقال حرارة وطرق عزل

 A1 B1 C1 D2+D5 أجهزة قياس واختبارات

 A1 B2 C1 D2+D5 اإلنسياب الثنائى الطور وتطبيقاتها

 A1 B1 C1 D2+D5 ديناميكا الغازات

 A1+A4 B3 C1 D2+D5 التشغيل والتحكم

 A1+A2 B2+B3 C1+C3 D2+D3+D4 المشروع

 A1+A2 B1+B2 C1+C2 D2+D5 المضخات والضواغط

 A1+A3 B2 C1+ C2 D2+D5 مقرر إختيارى
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