
 دراسي   مقرر  محتوى صفحة  إعداد   2 رقم   نموذج
Module Form No. 2 

 
)تخطیط وتصمیم المطاراتالمقرر الدراسي (  

 
 

 التعرف  على  أنواع  المطارات  . . 1

 التعرف على  األشكال  العامة  للمدارج . .2

 . المدرج و عالقاتھا بتخطیط  و تصمیم ةالتعرف  على خصائص  الطائر  .3

 تصمیم  المدارج .   تخطیط و التعرف على العوامل  البیئیة  التي  تؤثر  على . 4

 . المالحة  الجویة لتحكم  لتعرف على  وسائل اا.5
 
 

 . أ.المعرفة والفھم      
 

 .  ان یتعرف الطالب  على  انواع  المطارات  أ1
 . ان یتعرف  الطالب  على  انواع  المدارج  أ2
 . ان  یتعرف على  خصائص  الطائرة  وعالقتھا  بتخطیط  وتصمیم المدرج  أ3
 ان  یتعرف  على العوامل  البیئیة  الموثرة  على  تخطیط  وتصمیم  المدرج .  4أ
 وسائل  التحكم  المالحة  الجویة . ان یتعرف  على  5أ

 
 : المھارات الذھنیة -ب

 ان  یتمكن  الطالب  من  التعرف  على  انواع  المطارات  .  1ب

 ان  یتمكن الطالب  من  التعرف  على  انواع  المدارج  .    2ب

 المدرج . ان  یتمكن  على  التعرف  على  خصائص  الطائرة وعالقتھا  بتخطیط  وتصمیم   3ب

 ان  یستنتج  الطالب  العوامل  البیئیة  الموثرة  على  تخطیط  وتصمیم  المدرج .  4ب

 ان  یتمكن  الطالب من  معرفة  وسائل  التحكم  المالحیة  بنوعھا .   5ب
 

 : المھارات العلمیة والمھنیة -ج
 

 ان  یمیز  الطالب  بین  انواع  المطارات .  ج1

 . ان یمیز الطالب  بین  انواع  المدارج  واستخدماتھا  ج2

 . ان یمیز الطالب  بین  انواع  الطائرات  وعالقتھا  بالتخطیط  و التصمیم  للمطارات  ج3

 أن یمیز الطالب  بین  العوامل  البیئیة  المؤثرة  على  تخطیط  وتصمیم  المھابط  كالریاح  على سبیل  المثال . ج4
 الطالب  بین  وسائل  التحكم  المالحیة . أن یمیز  ج5

 : المھارات العامة -د
 ان یكون  الطالب  قادرا على التمیز  بین  انواع  المطارات .  د 1
 ان یكون الطالب  قادرا على التمیز  بین  انواع  المدارج من  حیث  االستخدام . د 2
 ان  یكون قادرا على  تخطیط  وتصمیم  المطارات  وفق  انواع  الطائرات   د 3

 ان  یكون  الطالب  قادرا  على  تخطیط  المدرج  وفق  التاثیرات  البیئیة  بالمنطقة .  4د

 ان یكتسب   معرفة  اھمیة  وسائل  التحكم  المالحیة فى  تسیر الحركة  الجویة .     5د

 Overview  المقرر  عن عامة نظرة

(ILOs)



 

 المحاضرات  .1
 المناقشة .2
 حل التمارین. .3
 تقاریر  .4

 

 
یة ئو النسبة الم تاریخ التقییم  طرق التقییم  ت   مالحظات  
  خامسلا األسبوع امتحان نصفي  1

 والعاشر 
30  

ھي امتحان شف 2   /  /  
عشر خامس ال األسبوع امتحان عملي  3   /  
عشر الخامس  األسبوع امتحان نھائي  4  60  
الفصل  خالل النشاط  5  10  

%100  المجموع    
 

 

 Strategy  Teaching  التدریس  طریقة

Assessment  التقییم 


