
 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي  

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .1

 المعهد التقني النجف /قسم المكائن والمعدات / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

  تقنيات الطيران

 دبلوم فني اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 ABET المعتمد   برنامج االعتماد .6

 سوق العمل  والقطاع الخاص والحكومي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

معرفة اساسيات الطيران وصيانه مؤهلة في مجال د الكوادر التقنية يهدف البرنامج االكاديمي الى اعدا -1
 . االجهزة التي في الطائرة

للمناهج وفق التطورات  العلمية  وتطورات  سوق  العمل  وعلى  المستويين   التحديث  المستمر -2
 النظري والعملي .

 اقامة  صالت  التعاون  مع الجهات  االكاديمية المختلفة. -3

 اقامة  الدورات التطويرية لشرائح المجتمع والقطاعات الحكومية المختلفة . -4

 في مختلف المجاالت.القيام بالبحوث العلمية لتطوير انشطة المجتمع  -5

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .01
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  االهداف المعرفية  - أ
    النظرية في مختلف المناهج العلمية باالختصاص.  اكتساب المعارف  -0أ

 قراءة المخططات والرسومات والتصاميم المختلفة باالختصاص. -2أ

 اجراء الحسابات النظرية لمختلف المسائل باالختصاص.-3أ         
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .العملية وتشخيص العطالت في منظومات الطائرة الصيانة   – 0ب 

 .الطائرة   الجهزةتركيب وتفكيك االجزاء المختلفة  – 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 مشاريع  الطلبة. –التدريب المنهجي الصيفي  –السفرات التعليمية  –المختبر  –الورشة  -المحاظرة

 

 
 طرائق التقييم      

 

     ة    االمتحانات النهائي -4ة االمتحانات الفصلي -3التحريرية االختبارات  -2االختبارات الشفوية  -0

 التقييم اليومي-5

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .الطائرة التعليم على صيانة اجهزة  -0ج

 تحديد االعطال  -2ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

  -السفرات العلمية  –التدريب الصيفي المنهجي  –المختبر  –الورشة  -المحاظرة

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 النظرية والعملية واالمتحانات الفصلية والنهائية والتقييم اليومي االختبارات
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 .للطائرةعامة الصيانة تعلم مبادئ ال -0

 .تحديد االعطال -2

   
  

 والتعلم طرائق التعليم          

 السفرات العلمية. -التدريب الصيفي -المختبر –الورشة  –المحاظرة 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 التقييم اليومي –االمتحانات النهائية  –االمتحانات الفصلية  -االختبارات التحريرية –االختبارات الشفوية 

 

 بنية البرنامج  .00

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 2 2 نظرية الطيران - االولى

 2 2 تصميم طائرات - الثانية

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .02

والشعرية واقامة دورات يقوم القسم بتطوير قدرات طلبته الشخصية من خالل اقامة املسابقات العلمية والرايضية والفنية 
التقوية للدروس واملواد العلمية يف القسم من خالل قيام التدريسيني هبذه الدورات وتطوير مهارات الطلبة العملية من 

 خالل درس املشروع والورشة .
 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .03
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 الخطط التطويرية للقسم. -0

 .ABETاالعتماد برنامج   -2

 رغبة الطالب. -3

 معدل الطالب.  -4

 نوع الفرع المتخرج منه الطالب. -5

 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .04

 المناهج العلمية المقررة في اللجان القطاعية المتخصصة في هيئة التعليم التقني . -0

% من المنهج المقرر وحسب 21 التعديالت المقترحة من قبل تدريسيي المواد بنسبة التتجاوز -2

 حاصل في العالم حاليا.العتمادي المتطلبات سوق العمل والتطور العلمي ال

 .ABETنامج االعتماد االكاديمي رب -3
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 موذج وصف المقررن

 

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .1

تقنيات قسم  -المعهد التقني النجف    / المركز علمي القسم ال .2
  الطيران

  المرحلة االولى – الطيران نظرية اسم / رمز المقرر .3
 مرحله ثانيه –تصميم طائرات 

 تطبيقي  –نظري  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 مخطط مهارات المنهج

 وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسي نظرية الطيران - االولى

                 اساسي تصميم طائرات 
                   - الثانية

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2019-1-13 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 والقوى املؤثره عليها والعوامل اجلويه املؤثره على الطريان فية طريان الطائرةيان يتعلم الطالب على ك 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررال  .11

  هداف المعرفية األ -أ
 اكتساب المعارف النظرية في مختلف المناهج العلمية الخاصة باالختصاص. -1أ

 قراءة المخططات والرسوم والتصاميم. -2أ

 اجراء الحسابات النظرية لمختلف المسائل ذات االختصاص. -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معرفة مكونات الجناح . – 1ب

 انواع القوى المؤثرة على الجناح .معرفة  – 2ب

 معرفة مدى تاثير الحالة الجوية على الطيران. – 3ب

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 مشاريع الطلبة –التدريب المنهجي  –السفرات العلمية  –المختبر  –الورشة  –المحاظرة 
 طرائق التقييم      

 

 التقييم اليومي –االمتحانات النهائية  –االمتحانات الفصلية  –االختبارات النظرية  –االختبارات الشفوية 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . طائرةمعرفة مكونات ال  -1ج        

 .المؤثرة على الجناح والعزوم معرفة انواع القوى   -2ج        

 .للطائرة لتحمل االوزان والقوى والعزوم حساب االبعاد المطلوبه  -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مشاريع الطلبة –التدريب المنهجي  –السفرات العلمية  –المختبر  –الورشة  –المحاظرة 

 
 طرائق التقييم    
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 التقييم اليومي –االمتحانات النهائية  –االمتحانات الفصلية  –االختبارات النظرية  –االختبارات الشفوية 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 معرفة انواع الطائرات المدنية والحربية .-1

 معرفة اجزاء الطائرة. -2

 التعرف على انواع القوى المؤثرة على الطائرة -3
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 البنية التحتية  .12

 Aircraft Structure for engineering student ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .11

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 المحاضرة Introduction مقدمه 8 1-2
امثلة 
تطبيقية + 
 مختبر

االمتحانات 
 الشفوية+
 التحريرية

 Aviation history تاريخ الطيران 8 3-4
 

=      =         

 Flight theory نظريات الطيران 8 5-6
 

=      =       

القوى المؤثره على   8 7-8

 الطائره
Forces acting on the 
airplane 
 

=        =       

العزوم المؤثره على  8 9-10

 الطائره
Moments acting on the 
airplane  

=      =      

 Airfoil المقطع الجانبي للجناح 4 11
 

=      =      

       =       = Wing الجناح 8 12-13
زاويه الهجوم, زاويه  8 14-15

 الحدث
Angle of attack , 
incidence angle 

=       
 

=      
 

مركز الثقل , مركز  8 16-17

الضغط , مركز 

 االيرودينامكي 

Center of gravity , 
center of pressure , 
Aerodynamic center 

= = 

 = = Axis of rotation محور الدوران 8 18-19
20-

21-22 
 = = Lift calculation حساب قوه الرفع 12

 = = Drag calculation حساب قوه السحب 8 23-24
تاثير المعامالت على  8 25-26

الرفعوالسحب , سرعه 

 الهواء, زاويه الهجوم

Affecting factors on lift 
and drag , airspeed, 
angle of attack 

= = 

تاثير المعامالت على  8 27-28

الرفع والسحب ,شكل 

 االيروفويل 

Affecting factors on lift 
and drag , airfoil shape 

= = 

 = = Airplane performance كفاءه الطائره 8 29-30
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 .Flight mechanics by ANGELO MIELE-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

2-Theory of flight by RICHARD VON MISES 

 

 

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Aerodynamic for engineering  
student 

 النجف –موقع املعهد التقين 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 المختبرات العلمية بشراء اجهزة ومختبرات جديدة .

 تدريب العاملين على االجهزة والمختبرات الجديدة.

 تطوير قدرات العاملين في المختبرات وذلك بعمل دورات تطويرية لهم.
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 رالمقر بنية .01

 اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

1 4 
تصميم وتطوير الطائرات , مراحل 

 التصميم
Design and development of 

aircraft, Design stages 

 المحاضرة
امثلة 

تطبيقية + 
 عملي

االمتحانا
ت 

 الشفوية+
 التحريرية

2 4 

صالحيه الطائرات للطيران , تعريف 
BCAR ,FAR  تحطيم صالحيه,

 الطائرات
 

Airworthiness ,Definition , 
BCAR ,FAR ,Crash 

airworthiness 
= = 

3 4 

تصميم جسم الطائرة , الخصائص 
الرئيسية ,متطلبات تصميم جسم 

الطائرة, شكل جسم الطائرة المقصورة 
المقصورة تخطيطات المقطع العرضي , 
 المقطع العرضي

Fuselage design ,Main 
characteristics, Fuselage 

design requirements 
, Shape of fuselage ,Cabin 

cross section layouts ,Cabin 
cross-section 

= = 

4 4 
طول المقصورة , قمرة القيادة , أبعاد 
 جسم الطائرة الرئيسية , طريقة سريعة

 , وزن جسم الطائرةالطريقة العامة 

Cabin length ,Cockpit 
,Fuselage main dimensions 

,Quick method 
General method ,Fuselage 

weight 

= = 

5 4 
 تصميم الجناح

المتطلبات األساسية , موقع الجناح , 
 الجناح الخصائص الهندسي

Wing design 
Basic requirements ,Wing 
location ,Wing geometric 

characteristics 

= = 

6 4 

تقييم حجم الجناح , وزن الجناح , تقييم 
SMC 

 
 

Evaluation of wing size, 
Wing weight, Evaluation of 

SMC 
= = 

 , الطريقة التحليلية MAC طريقة - 4 7
- Evaluation of MAC 

,Analytical method 
= = 

8 4 
الطريقة الرسومية , الطريقة  -

 التخطيطية
 مجاري الهواء والمتطلبات والتعاريف -

 - Graphical method  
Diagrammatical method 
- Airfoils, requirements & 

definitions 

= = 

9 4 
, أجهزة الرفع ,  االيروفويلتشفير 

 خصائص األيروديناميكية الجناحية

Airfoils coding ,High lift 
devices ,Wing aerodynamic 

characteristics 
= = 

10 4 

 القالبات. T.Eزيادة معامل الرفع بسبب 
 , 

اللوحات ذات الشقوق المفردة , اللوحات 
 ذات الشقوق المزدوجة

Lift coefficient increment 
due to T.E. flaps ,Split flaps 
Single slotted flaps ,Double 

slotted flaps 

= = 

11 4 
 مجموعة الذيل تصميم 

وظائف السطوح الخلفية , أنواع نظام  -
Empennage design 
- Tail surfaces functions 

= = 
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= = 

Under-carriage design, 
General requirements, 
Runways classification- 
Types of undercarriage 

تصميم ناقل الحركة , المتطلبات العامة, 
 السفلي أنواع الهيكل -تصنيف المدارج

4 13 

= = 

-Tail ring u.c. to bearing 
capacity of A/F 
LCN For single wheel , LCN 
For two or more wheels 
,Type, size and inflation 
pressure of tires 

  A\Fلتحمل قدرة مركز ثقل الذيل  -
LCN   , بالنسبة لعجلة واحدة LCN 

لعجالت أو أكثر , النوع والحجم وضغط 
 التضخم لإلطارات

4 14 

= = 

Shock absorption. Leg 
length 
Ground load factor ,Ground 
load cases ,Structural load 
cases weight of u.c. 

 

 امتصاص الصدمات. طول الساق
عامل الحمل األرضي , وحاالت الحمل 

وزن  األرضي , وحاالت الحمل الهيكلي
u.c 

 

4 15 

= = 

Preliminary weight analysis - 
Weight break down ,Surface 
controls group , Engine 
section or nacelle group 

 تحليل الوزن األولي
توزيع الوزن أو مجموعة التحكم  -

السطحي أو قسم المحرك أو مجموعة 
 الكريات

4 16 

= = 

- Propulsion group. Engine 
weight (dry) ,Airframe  
services and equipment's 

 Operational loads ,Crew 
weight 

مجموعة الدفع. وزن المحرك )جاف(  -
 , االحمال خدمات الطيران والمعدات
التشغيلية , وزن الطاقم     

4 17 

= = 

Payload , Fuel weight 
(based on flight stages) , 
Fuel weight (based on 
aircraft type), (calculation by 
using graphics) 

 

الحمولة الصافية ووزن الوقود )بناًء 
 على مراحل الرحلة( ووزن الوقود

بناًء على نوع الطائرة( , )حساب )  
(باستخدام الرسومات  

4 18 

= = 

Choice of engines 
 Take off stages ,Computing 

of static thrust, Computing 
minimum required thrust 

 اختيار المحركات
 الدفع, حوسبة  مراحل االقالع - 

 القل دفعالحوسبة المطلوبة  ,الثابت
 ممكن

4 19 

= = 
Center of gravity Evaluation 
of aircraft center of gravity. 

 20 4 مركز ثقل الطائرات,مركز الثقل حساب 

 Types of surface control, التحكم السطحيانواع نظم 
system 

12 4 
  الذيل انواع تركيب مجموعه

ذات الذيل األفقي , طائرة ذات طائرة  -
 الذيل العمودي , وزنها

Tail surface configuration -  
Horizontal tail plane ,Vertical 

tail plane ,Empennage 
weigh 

= = 
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= = 

- Loading and balancing 
diagram , Wing location 
according to aircraft center 
of gravity. 

وموازنة الرسم البياني ,  االحمال -
 موقع الجناح وفقا لمركز الثقل للطائرات

4 21 

= = 

Payload-range diagram 
Limiting weight definitions , 
For turbo-jet aircraft, For 
turbo-prop aircraft. 

 مخطط الحمولة الصافية
تحديد تعريفات الوزن , للطائرات 

 التوربينية النفاثة , للطائرات التوربينية
4 22 

= = 
Flight and gust envelope   - 
Load factor , Load factor at 
steady pullout 

الحمولة , عامل الحمولة عند  معامل -
الثابت السحب  

4 23 

= 
 

= 

Load factor at correctly 
banked turn , Flight 
envelope ,Gust envelope, 
Flight - gust envelope 

الحمولة عند منعطف بشكل  معامل
 صحيح , 

4 24 

= = 

Wing and tail loads (for 
flight-gust envelope) , 
Aircraft pitching moment of 
inertia, Load calculation at 
level flight with angular 
acceleration 

,  عزم الطائرة أحمال الجناح والذيل ,
حساب الحمل على مستوى الطيران مع 

 تسارع زاوي
4 25 

= = 
Span wise air and inertia 
load distribution - Air load 
distribution ,Schrenk method 

 -توزيع حمولة الهواء والقصور الذاتي 
 توزيع الحمل الجوي , طريقة

Schrenk 
4 26 

= = 
Air load distribution, 
Diedrich  method 

 27 4 توزيع الحمل الجوي , طريقة ديدريش

= = 

Wing group inertia load 
distribution , Fuselage group 
inertia load 
distribution 

 , توزيع االحمال على مجموعه الجناح
االحمال على جذع الطائرة توزيع  

4 28 
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= = 

Drag estimation ,Area drag 
method: Wing ,Empennage, 
Fuselage , Area drag 
method :Cockpit 

 السحب , طريقة السحب المنطقة:
الجناح , التمكين , جسم الطائرة , 

 طريقة السحب المنطقة: قمرة القيادة
4 29 

= = 

Undercarriage ,Nacelle 
Wing/fuselage interference , 
Empirical method for 
cruising stage,Induced drag 
coefficient of wing with part-
span flap 

 Nacelle الهيكل السفلي , تداخل
Wing /  جسم الطائرة , الطريقة

التجريبية لمرحلة االنطالق , معامل 
السحب المستحث للجناح مع رفرف 

 ممتد جزئياً 
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 البنية التحتية  .14

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Aircraft Design: A Conceptual Approach .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

2. Aircraft Structural Analysis by Megson 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 النجف -موقع املعهد التقين 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت 
 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

 المختبرات العلمية بشراء اجهزة ومختبرات جديدة .

 تدريب العاملين على االجهزة والمختبرات الجديدة.

 تطوير قدرات العاملين في المختبرات وذلك بعمل دورات تطويريرية لهم.

 
 
 


