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

 
)1فوالذتصمیم المقرر الدراسي (   

 
 

 فھم االفكار االساسیة العامة للمنشات الفوالذیة . 1
 التعرف على االحمال المؤثرة على المنشات الفوالذیة المختلفة .2
 التعرف على خصائص الفوالذ اإلنشائي .3

 التعرف على انواع العناصر المختلفة في المنشات الحدیدیة  . 3

 تصمیم العناصر المختلفة المستخدمة في المنشآت الفوالئیة .4
 
 

 .أ.المعرفة والفھم
 

 المفاھیم األساسیة  الخاصة بتصمیم المنشآت الفوالذیة أن یتعرف الطالب على  1أ
 أن یعدد الطالب األنواع المختلفة لألحمال  2أ
 أن یتعرف الطالب على العناصر المختلفة المكونة للمنشآت الفوالئیة  3أ
 ان یتعرف الطالب على المفاھیم االساسیة لتصمیم عناصر الشد والضغط واالنحناء  4أ
 الطالب على المفاھیم االساسیة لتصمیم الوصالت ان یتعرف  5أ

 

 المھارات الذھنیة: -ب
 

 أن یكون الطالب قادرا على التمییز بین أنواع األحمال المختلفة  1ب

 أن یمیز الطالب بین العناصر المختلفة في المنشآت الفوالذیة    2ب

 ان یمیز الطالب االنظمة االنشائیة المناسبة لكل مسئلة  3ب

 یقترح الطالب بدائل للعناصر اإلنشائیة للمساعدة في حل المشاكل الھندسیة أن  4ب

 ان یقترح الطالب الحلول المناسبة للمتطلبات االنشائیة المختلفة  5ب
 

 المھارات العلمیة والمھنیة: -ج
 

 أن یكون الطالب قادرا على إستخدام "الكود" الخاص بتصمیم المنشأت الفوالذیة  ج1
 الطالب بین عناصر الضغط والشد أن یمیز  ج2
 ان یكون الطالب قادرا على التمییز بین المقاطع الجاھزة والمركبة الداخلة في تصمیم المنشآت الفوالذیة  ج3
 ان یستخدم الطالب المراجع العلمیة بكفاءة ج4
 ان یكون الطالب قادرا على تصمیم العناصر المختلفة في المنشآت الفوالذیة ج5

 

 المھارات العامة: -د
 أن یكون الطالب قادرا على التواصل الشفھي والتحریري  د 1
 أن یكون الطالب قادرا على تطویر نفسھ   د 2
 أن یكون الطالب قادرا على إستخدام الوسائل التقنیة الحدیثة مثل الكمبیوتر واإلنترنت د 3
 ان یكون الطالب قادرا على حل المشاكل  4د
 االختصاصات  مختلف من عمل بفریق بفعالیة المشاركةالطالب قادرا على ان یكون  5د

 

 Overview  المقرر  عن عامة نظرة

(ILOs)



 

 المحاضرات  .1
 المناقشة .2
 حل التمارین. .3

 

 
یة ئو النسبة الم تاریخ التقییم  طرق التقییم  ت   مالحظات  
السادس  االسبوع امتحان نصفي  1

 والتاني عشر
30  

ھي امتحان شف 2     
    امتحان عملي  3
  60 األسبوع الرابع عشر  امتحان نھائي  4
محاضرات لخالال النشاط  5  10  

%100  المجموع    
 

 

 Strategy  Teaching  التدریس  طریقة

Assessment  التقییم 


