الفرقة اإلعدادية

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ريض 010

رياضيات ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 4 :

.
حساب التفاضل  ،الدوال  ،النهايات  ،االتصال  ،المشتقات  ،الدوال األولية  ،تطبيقات  ،مقدمة في التفاضل الجزئي
حساب التكامل  :التكامل الغير محدود  ،طرق التكامل  ،التكامل المحدود  ،التكامل المعتل  ،تطبيقاات ( المسااحات  ،طاول اوس منحنا ،
الحجوم والسطوح الدورانية ) التكامل العددي ( أشباه المنحرفات  ،اعدة سمبسون )  ،التكامالت التنا صية .
الجبر والهندسة  :نظم األعداد – نظرية ذات الحدين – الكسور الجزئية نظرياة المعاادالت  ،الجاذور التقريبياة لدمعاادالت بطريقاة نياوتن ،
نيااوتن المعدلااة  ،القاااطو  ،الوضااو الزائااد  ،الطريقااة التكراريااة معادلااة ال،طااين المسااتقيمين  ،الاادائرة – القطاعااات الم،روطيااة القطااو
المكافئئ  ،القطو النا ص  ،القطو الزائد – المعادلة العامة من الدرجة الثانية .
الهندسة في الفراغ  :المستوى الخط المستقيم  ،الكرة المخروط والسطوح األسطوانية الثنائية  ،دوران ونقل المحاور في الفراغ .

المرجو الرئيسي :

Calculus with Analytic Geometry , Swokowsky

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ميك 050

ميكانيكا ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
درس 2 :

محاضرة 2 :

تطبيقات عد المتجهات – كينماتيكا الجسم – كينماتيكا الجسيم – وانين البقاء – مبدأ الادفو وكمياة الحركاة – اوانين نياوتن لدحركاة –
العجدة الثابتة والمتغيرة – معادالت الحركة ال،طية – معادالت الحركة المنحنياة – تطبيقاات – محصادة وعازوم مان مجموعاة مان القاو
– مجموعات القو المكافئة – اتزان جسيم ومجموعة من األجسام – حساب المتجهات .

المرجو الرئيسي :

Engineering Mechanics , R.C. Hibbeler

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

فيز 040

فيزيقا ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 4 :

درس 2 :

،واص المادة :الكميات الفيزيائية  ،الوحدات القياسية واألبعاد – االهتزازات – الجاذبية – استاتيكا الموائو – الشاد الساطحي – ديناميكاا
الموائو – الدزوجة – المرونة – الموجات في األوساط المرنة – الموجات الصوتية .
الحاارارة والااديناميكا الحراريااة :درجااة الحاارارة وطاارق ياسااها  ،التماادد الحااراري  ،االنتقااال الحااراري – النظريااة والحركيااة لدغااازات ،
القانون األول لدديناميكا الحرارية  ،االنتروبيا والقانون الثاني لدديناميكا الحرارية.
الكهربيااة والمغناطيسااية :الشااحنة والمااادة  ،المجااال الكهربااي  ،ااانون جاااوس  ،الجهااد الكهربااي  ،المكثفااات والمااواد العازلااة  ،التيااار
والمقاومااة والقااوة الدافعااة الكهربيااة – المجااال المغناطيسااي  ،ااانون أمبياار ااانون باياات وسااافارت .ااانون فااارادا لدحاان المغناطيسااي ،
حسابات معامل الحن  ،ال،واص المغناطيسية لدمواد  ،معادالت ماكسويل ( الصور ة التكامدية )

المرجو الرئيسي :

Fundamental of Physics , D.Halliday

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

مشك 070

رسم هندسي وإسقاط

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة ف1
محاضرة ف2

1:
1:

درس ف4 : 1
درس ف: 2
6

ف : 1است،دام أدوات الرسم ــ التكوين الهندسي ـــ إسقاطات المجسمات البسيطة ــ تمثيل المستوي ـــ اإلسقاط العمودي وتمثيال النقطاة
ــ تمثيل ال،ط المستقيم ــ مسائل وتمارين تطبيقية عدي الموضوع في صاالت الرسم لمدة  4ساعات أسبوعيا ً .
ف : 2مصطدحات المقاطو -ــ مساائل الموضاو ـاـ مساائل القيااس ـاـ اإلساقاط المسااعد ـاـ ماد،ل لدرسام المعمارياة والمادني  .تطبيقاات لماا
تعدم الطالب بإست،دام الحاسب اآللي بحين يغطي الطالب  4ساعات بصالة الرسم وساعتين في معمل الكمبيوتر إسبوعيا ً .

المرجو الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

ريض 020

مقدمة لدحاسبات والبرمجة

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

مقدمة في الحاسبات ( أجهزة الحاسب والبرامج المساعدة ) ال،وارزمات مو دراساة لدغاة العمدياة لدحاساب ،أمثداة محدولاف فاي التطبيقاات
الهندسية .

المرجو الرئيسي :

الرقم الكودي للمقرر
عدم 001

المحتوى العلمي للمقرر

Digital Design , M.Mano

اسم المقرر
لغة إنجديزية فنية

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة - :

درس 2 :

أنماط الجمل اإلنجديزية الفنية ــ تكوين الجمدة ـ فقرات تغط أفرع م،تدفة من الت،صصات الهندسية .

المرجو الرئيسي :

Longman English Grammer Practice , L.G. Alexander

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

تمج 080

تكنولوجيا اإلنتاج ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

المواد الهندسية ــ تكوين المواد و،صائصها .طرق تشكيل المعادن  :السباكة  ،الحدادة  ،الدرفدة  ،السحب  ،البثق  ،الرحو .
طاااارق وصاااال المشااااغوالت  :الوصاااال بمسااااامير البرشااااام  ،الوصاااال بالدحااااام .طاااارق التشااااغيل  :التشااااغيل الياااادوي  ،التشااااغيل اآللااااي
( الم،رطة،المكشطة  ،المثقاب ) .طرق القياس :ياس األبعاد والزوايا ــ المواصفات الهندسية ــ الدورة اإلنتاجية .

المرجو الرئيسي  :مقدمة في تكنولوجيا األنتاج  ،محمد سالم الصباغ

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

كيم 060

كيمياء ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس 2 :

الغااازات المثاليااة :المعادلااة لدغااازات وثابتهااا  ،السااعة الحراريااة  ،ااانون دالتااون لمجمااوع الضااغوط  ،الرطوبااة النساابية  ،ااانون جراهااام
لالنتشار  .الكيميااء الحرارياة  :تعااريف  ،اانون هايس  ،الحسااب الكيمياائي الحاراري  ،تطبياق واعاده عدا عمدياات االحتاراق لدو اود ،
المحاليل الثنائية ـاـ تقسايمها .فصال مكوناات محداول ساائل بالتجمياد  ،باالتقطير  ،ذوباان الغاازات فاي الساوائل  ،اانون رالول  ،المحاليال
المثالية والحيود عنها  ،نظرية ارهينوس لدتفكك  ،النظرية الحديثة لدتأين ـــ االتزان الكيميائي  .العوامال المالثرة عدا سارعة التفااعالت
 ،مباادأ لوشااتيديية  ،ااانون فعاال الكتدااة وبعااض تطبيقاتااف مثاال اانون الت،فيااف وحاصاال اإلذابااة لدماااء واألس االياادروجين وحاصاال اإلذابااة
وتأثير األيون المشترك و ال،اليا الكهربية وتأكل المعادن :نظرية نرنست  ،جهد القطاب  ،ال،الياا العكساية،.اليا الو اود  ،التلكال لدمعاادن
والعوامل الرئيسية الملثرة عدية.
موضوعات صناعية  :تلوث الهواء  ،التشحيم والمشحمات والزيوت  ،األسمنت  ،الزجاج .

المرجو الرئيسي :

Elementary Chemical Engineering , M.S.Peters

الرقم الكودي للمقرر

اسم المقرر

عام 002

إنسانيات ( ) 1

المحتوى العلمي للمقرر

عدد الساعات أسبوعيا
محاضرة 2 :

درس - :

مقدمة عن الهندسة والعدوم الهندسية وعال تهاا بباا ي أفارع العداوم الطبيعياة واإلنساانية – الجواناب االجتماعياة واإلنساانية لدمشاروعات
الهندسية – الهندسة البيئية أمثدة عن األعمال التي يقوم بها المهندس ( التصميم – الت،طيط – التنفيذ – اإلدارة … ) .

المرجو الرئيسي  :عدوم البيئة والمد،ل الهندسي  ،إبراهيم جار العدم راشد

