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Thermodynamic- ME210اسم و رمز المقرر : : 

مالحظة : 
اسم و رمز المقرر ( اسم المادة الدراسیة ) یمكن ان یاخذ من استمارة القسم .-1

) و ج) و الفقرة (ب) و الفقرة (أالفقرة الخاصة بمخطط مھارات المنھج  الفقرة  (-2
مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق  - 10) تاخذ من استمارة القسم  الفقرة ( دالفقرة (

. وحسب ما یتناسب مع المادة الدراسیة التي تقوم بتدریسھا التعلیم والتعلم والتقییم ) 
 اختیار لكل فقرة (حرف) .2على االقل 



2الصفحة 

مخطط مھارات المنھج
یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم
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نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

تحقیقھا الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألھم مقتضیاً إیجازاً ھذا المقرر وصف یوفر 
وصف وبین بینھا الربط من والبد المتاحة. التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما مبرھناً 

؛البرنامج.

كلیة  الھندسةالمؤسسة التعلیمیة.1

 قسم المیكانیك  المركز/ القسم العلمي  .2

ME210 – دینامیك الحرارةرمز المقرر/ اسم .3

اسبوعيأشكال الحضور المتاحة.4

فصليالسنة/ الفصل .5

30)الكلي(عدد الساعات الدراسیة .6

2021-6-3تاریخ إعداد ھذا الوصف .7

أھداف المقرر.8
1. To be able to define the basic concept of thermodynamic science based on states 
the thermodynamic laws including; the Zero, First, second and third law of 
thermodynamics. 
2. To be able to define the basic thermodynamic terms such as heat, work, thermal 
efficiency and the difference between various forms of energy.
3. To be able to understand the thermodynamic properties of a substance  
3. To be able to identify and describe energy exchange processes (in terms of 
various forms of energy, heat and work).
4- To be able to apply the concept of thermodynamic laws on applied engineering 
examples.   

مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.10

األھداف المعرفیة  - أ
 
بالنظریات  االستئثارطریق عن الطلبة لدى الحرارة دینامیك لعلم االساسیة العلمیة القاعدة بناء    -2أ  

وربطھا  مسبقةدراسیة مراحل في دراستھا تم والتي االساسیة والكیمیائیة الفیزیائیة والقوانین 
تخدم التي والفرضیات والمفاھیم النظریات ھذه دراسة في التعمق الثرمودینامیك. علم بتطبیقات 
تعریف طریق عن الطلبة لدى المعرفیة القدرات تعزیز الحرارة. دینامیك لعلم العملیة التطبیقات 
وخواصھا الثرمودینامیكیة العملیات انواع وتوضیح الحرارة دینامیك لعلم االساسیة القوانین واشتقاق 

الثرمودینامیك قوانین تطبیق طریق عن الریاضي التحلیل استخدام علیھا. القوانین تطبیق وكیفیة 
. كخطوة اولیة واساسیة في عملیة التصمیم للمنظومات واالجھزة الثرمودینامیكیة

. األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر-  ب 
      دراسة المبادئ االساسیة لعلم دینامیك الحرارة-  

     طرائق التعلیم والتعلم 
محاضرات اسبوعیة تتضمن

تزوید الطلبة باالساسیات و المواضیع المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات لحل المشاكل ❖
.العملیة  عن طریق االلقاء او المحاضرة او اجراء التجارب

.حل مجموعة من االمثلة العملیة و التطبیقیة من قبل الكادر االكادیمي❖
. عن طریق المناقشة یتم مشاركة الطلبة عن طریق حل بعض المشاكل العملیة ❖
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.یتم متابعة المختبرات العملیة الخاصة بالقسم من قبل الكادر االكادیمي بالقسم❖
للحصول على معرفة ) االنترنیت ( مطالبة الطالب بزیارة المكتبة و شبكة المعلومات الدولیة ❖

.اضافیة للمواد الدراسیة 
.من قبل اطالب امام زمالئھ الطلبة لتعزیز الثقة لدیة  ) Seminar( تقدیم حلقة نقاشیة 

     طرائق التقییم 
.تقییم الطلبة بشكل فردي عن طریق اعطاء فرصة للمشاركة الصفیة من خالل االجابة على اال سئلة ❖
.تقییم الطلبة بشكل جماعي عن طریق امتحانات یومیة باسئلة عملیة و نظریة ❖
تقییم الطلبة بشكل جماعي عن طریق اعطاء واجبات الصفیة مثل كتابة التقاریر الخاصة او تلك التي ❖

.تخص التجارب العملیة في المختبرات 
امتحانات فصلیة للمنھج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة و االمتحانات النھائیة للدور االول 

والثاني

األھداف الوجدانیة والقیمیة - ج
  

تحلیل النتائج التي یحصل علیھا الطالب من خالل اجراء التجارب العملیة و التوصل الى مدى حقیقتھا من - 1ج
.خالل 

المالحظة واالدراك- 1ج
التحلیل والتفسیر- 2ج
االستنتاج والتقییم- 3ج
 

    طرائق التعلیم والتعلم 

  لجذب Data Showاستخدام الوسائل الحدیثة في عرض الجانب العلمي و النظري مثل اجھزة ❖
النظر وشد الطلبة بشكل شیق عن طریق عرض بعض االفالم ذات العالقة بالموضوع لتصل 

.الفكرة بشكل افضل الى الطالب
.اعطاء الطلبة واجبات الصفیة تتطلب منھم بذل مھارات و تفسیرات ذاتیة بطرق اختباریة ❖
كیف ، لماذا ، (االستجواب للطبة من خالل الحلقات النقاشیة عن طریق طرح االسئلة التفكیریة ❖

.لمواضیع محددة ) متى ، این ، اي 
استخدام اسلوب عصف الذھن و التغذیة الراجعة من اجل تفعیل الخبرات المتراكمة لدى الطلبة من ❖

.خالل ربط ما تم اخذه من مواد دراسیة في المراحل الدراسیة السابقة وربطھا بالجدیدة 
اكساب الطلبة المھارات العملیة من خل اجراء التجارب العملیة على االجھزة المختبریة
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   طرائق التقییم 

امتحانات  یومیة وفصلیة  وتقییم المشاركات الیومیة  وانجاز الواجب البیتى  ویكون توزیع الدرجات 
حسب

امتحانات  یومیة وفصلیة  وتقییم المشاركات الیومیة  وانجاز الواجب البیتى وتكون الدرجات على شكل
.امتحانات فصلیة ، یؤخذ بنظر االعتبار المواظبة و المشاركة  % 1-140

اختبارات نھائیة فصلیة  )   1-1(للفقرة   260%

).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة - د 
.تمكین الطلبة من العلوم الھندسیة المیكانیكیة في جوانبھا  التطبیقیة و المعرفیة - 1 د 
تطویر قدرة الطالب في تحلیل المعلومات و تفسیر البیانات التي حصل علیھا من خالل اجراء - 2د

. التجارب العملیة  او استخدام المھارات الیدویة او باستخدام الحاسوب
تمكین الطالب من استخدام المعادالت الخاصة و العامة للمواد الدراسیة وكیفیة االستفادة منھا في - 3د

.تحلیل المسائل و استخراج النتائج بشكل دقیق
تمكین الطالب من اجراء المسح المیداني لتحدید المشاكل التي تقع على كاھل المھندس داخل - 4   د

      .الورشة او المعمل 

بنیة المقرر.11

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

طریقة أو الموضوع/ اسم الوحدة 
التعلیم

طریقة 
التقییم

5االول
 

Have a basic 
information 
about the 
subject  and 
be able to 
solve  
elementary  

problems

Define the Thermodynamic 
science and Energy. Explain 
System, Boundary and 
Surrounding. Introduce types of 
systems.

  
 الشرح والتوضیح-  1

المشاركة     النموذجعرض طریقة -- 
 طریقة                      الدرس-3  الصف داخل

 5Describe properties of theالثاني
system. Illustrate State and 
Equilibrium. explore the 
application areas of this science

 5Identify the thermodynamicالثالث
process and cycles. Introduce the 
Zeroth Law of Thermodynamics.

5الرابع
 

Define the pure substances. 
Describe Phases of pure 
substances. Understand the 
Phase-change Processes of Pure 
Substances. 

Recognize the Property Diagram 
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-5including: Saturated and Subالخامس
cooled Liquids. Saturated and 
Superheated Vapors. 

 5Drive Quality and Moistureالسادس
Content. Use the Property Table 
in solving problems. Identify the 
Ideal Gas Law.

 5Understand the moving boundaryالسابع
work. Describe Energy balance 
for closed systems. Introduce the 
concept of the first law of 
thermodynamic.

 Drive the flow energy equationالثامن
for a closed system. Non-flow 
energy equation for a closed 
system. 

 5Use the concept of first law ofالتاسع
thermodynamic in solving 
problems. Define Specific heats 
with its relation with other 
thermodynamic properties. 

 5Introduce Principal ofالعاشر
Conservation of Mass and Energy 
Analysis of Opened system.
Understand the second law of 
thermodynamic. 

الحادي 
عشر

5Introduce the second law of 
thermodynamics. Identify valid 
processes as those that satisfy 
both the first and second laws of 
thermodynamics. Discuss 
thermal energy
reservoirs, reversible and
irreversible processes, heat 
engines, refrigerators, and heat 
pumps.

5Describe the Kelvin–Planckالثاني عشر
and Clausius statements
of the second law of
thermodynamics. Apply the 
second law of thermodynamics to 
cycles and cyclic devices.

 .5Describe the Carnot cycleالثالث عشر
Examine the Carnot principles,
idealized Carnot heat engines,
refrigerators, and heat pumps. 
Determine the expressions for
the thermal efficiencies and
coefficients of performance for
reversible heat engines, heat
pumps, and refrigerators.
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5Evaluate the performance ofالرابع عشر
gas power cycles for which the
working fluid remains a gas
throughout the entire cycle.  
Develop simplifying assumptions
applicable to gas power cycles..

 5Review the operation ofالخامس عشر
reciprocating engines. Analyze 
both closed and open gas power 
cycles.

البنیة التحتیة .12
Thermodynamics an Engineering approachs ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

By YUNUS A. ÇENGEL, MICHAEL A. BOLES 
and MEHMET KANOĞLU

Engineering thermodynamic -1)  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2
By Tarik Al_Themmiar
2-Applied Thermodynamic for Engineering 
technologies
By T.D. EASTOP A. McCONKEY  

اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                 
,....  )التقاریر , المجالت العلمیة ( 

 Related  books and magazines

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
....

خطة تطویر المقرر الدراسي .13
اضافة ساعات للتدریب العملى ومشاھدة تطبیقات عملیة على مفردات الدراسة
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