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

 
)تصمیم طرقالمقرر الدراسي (   

 
 

 التعرف  على  شبكة الطرق والتصنیف الوظیفي لھا.  .1
 التعرف  على محددات و عناصر  التصمیم الھندسي للطرق  . .2
 األفقیة والرأسیة للطرق. التعرف على تصمیم المنحنیات  .3
 التعرف على  عناصر القطاع العرضي  للطریق و التقاطعات و المحوالت     .4

 
 

 
 . أ.المعرفة والفھم      

 أن یتعرف الطالب على  شبكة الطرق و التصنیف الوظیفي لھا.  أ1
 على  محددات وعناصر التصمیم الھندسي للطرق. أن یتعرف الطالب  أ2
 أن یكون  الطالب  قادرا  على  تصمیم المنحنیات األفقیة والرأسیة للطرق.  أ3
 أن  یتعرف  الطالب على عناصر القطاع  العرضي للطرق.  4أ
 أن  یتعرف  الطالب على  التقاطعات المختلفة  والمحوالت .  5أ
 

 : المھارات الذھنیة -ب
 أن یتمكن  الطالب  من  التعرف على  أنواع الطرق و الغرض من تصنیفاھا .  1ب

 أن  یستنتج الطالب أھمیة  محددات التصمیم الھندسي للطرق.    2ب

 أن یتمكن  الطالب من  معرفة  العناصر  المؤثرة على  تصمیم المنحنیات  األفقیة وطریقة عالجھا   3ب

 ر  القطاع  العرضي  وأھمیة كل عنصر بجسم الطریق .  أن یتمكن الطالب من معرفة  عناص  4ب

 أن یستنج الطالب تنظیم الحركة المروریة من خالل اقتراح  التقاطعات المناسبة . 5ب

 
 : المھارات العلمیة والمھنیة -ج

 أن یمیز الطالب  بین  أنواع  الطرق من خالل  تصنیفاتھا . ج1
 التصمیم .أن  یمیز بین العناصر المؤثرة في  ج2
 أن یتدرب الطالب على  استخدام  العالقات  الریاضیة المستخدمة  في  التصمیم . ج3
 أن یمیز  الطالب متى  یستخدم  المنحنیات  الراسیة .   ج4
   یتدرب على  طرق  التصمیم  المختلفة للطرق .    أن ج5

 : المھارات العامة -د
 تخطیط  الطرق . أن  یكون الطالب  قادرا على   د 1
 أن یكتسب  الطالب مھارة  تصنیف  الطرق الخلویة  والحضریة .  د 2
 أن یكتسب  الطالب مھارة التنبؤ للعناصر المؤثرة على تصمیم  المنحنیات .  د 3
 أن یكون الطالب قادرا على تصمیم الطرق .  4د
 تنظیم التقاطعات . أن یكتسب  مھارة  5د

 
 
 
 

 Overview  المقرر  عن عامة نظرة

(ILOs)



 

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

 

 
 

یة ئو النسبة الم تاریخ التقییم  طرق التقییم  ت   مالحظات  
والعاشر  خامسلا األسبوع امتحان نصفي  1  30  
ھي امتحان شف 2   /  /  
  /  /  امتحان عملي  3
عشر  الرابع األسبوع امتحان نھائي  4  60  
الفصل  خالل النشاط  5  10  

%100  المجموع    
 

 

 Strategy  Teaching  التدریس  طریقة

Assessment  التقییم 


