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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 لجامعةاية مدينة العلم كل

 / المركز  علميالقسم ال .2
 قسم هندسة تقنيات الحاسوب

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تقنيات الحاسوب

 اسم الشهادة النهائية  .4
 بكالوريوس هندسة في تقنيات الحاسوب

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 حاليا   اليوجد

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 التدريب الصيفي

 تاريخ إعداد الوصف  .8
11-11-2117 

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

الحاسوب مما يتيح لهم القدرة على  تقنياتتزويد الطالب بخلفية قوية في أساسيات ل يسعى البرنامج -1

بكات والبرمجيات بحيث يتيسر لهم تصميم الدوائر االلكترونية والتعامل مع مكونات الحاسبات والش

 متابعة التقدم المطرد في مجاالت تطبيقات الحاسبات.
لكال التخصصين و هما  يسعى البرنامج لتزويد الطالب بمهارات مهنية دقيقة التخصص موجهة -2

كوادر من المهندسين التقنيين ذوو مستوى تخريج و الكترونيات الحاسوب و شبكات اتصاالت الحاسوب

ن الفهم والمعرفة واالعداد النفسي قادرة على التعامل مع المنظومات االلكترونية ومنظومات عالي م

 .التحكم بأستخدام الحاسوب باالضافة الى االتصاالت وشبكات الحاسوب
التركيز على الجانب العملي وايالئه الكثير من االهتمام من خالل توفير احدث المختبرات من حيث  -3

ت للتأكد من ان مخرجات القسم من المهندسين التقنيين لديهم الخبرة الكافية والكفيلة المعدات والبرامجيا

 بزجهم لسوق العمل
يتجه البرنامج إلى تأهيل خريجيه بحيث يستطيعون االتصال والتعاون والعمل كفريق والتفاعل مع زمالء  -4

 كان في العالم.ممن يعملون بالهندسة أو بأي تخصص آخر وممن ينتمون جغرافيا  إلى أي م
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11
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  االهداف المعرفية  -أ
 تمكين الطالب من معرفة وفهم المكونات المادية والبرمجية للحواسيب       -1أ

نظمة تمكين الطالب من استيعاب المفاهيم األساسية الخاصة بالدوائر الكهربائية وااللكترونية ال -2أ

 الحواسيب

 تمكين الطالب واعطائه القدرة على تحليل منظومات السيطرة والتعشيق الحاسوبي -3أ

 تمكين الطالب من السيطرة على المنظومات الحاسوبية باستخدام اللغات البرمجية المختلفة -4أ

 تمكين الطالب من بناء شبكات الحاسوب ومتابعتها ومعالجة الخلل فيها ان وجد -5أ

مكين الطالب من تطبيق المفاهيم العلمية النظرية التي درسها على ارض الواقع من خالل مشاريع ت -6أ

      التخرج الموجهة باتجاه االختصاص
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

استخدام عدد من لغات البرمجة وبرامج المحاكاة لغرض تطبيق ودراسة  تمكين الطالب من اتقان - 1ب 

 لمفاهيم النظريةا

تمكين الطالب من تطبيق المفاهيم النظرية التي درسها الطالب مختبريا باستخدام االلواح  - 2ب 

االلكترونية الخاصة للوقوف على اهم المشاكل العملية وتحليلها وتفسيرها ومعالجة المشاكل الناتجة عن 

 التطبيق العملي الواقعي

   الربط الشبكي للحواسيب واعدادات الشبكةتمكين الطالب من اتقان عملية  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية والعملية. 1

 الواجبات المنزلية واألنشطة الالصفية. 2

 البحوث والتقارير. 3

 . التدريب الصيفي4

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات يومية مفاجئة. 1

 امتحانات فصلية. 2

 نهاية السنة الدراسيةامتحانات . 3

 تقييمات إضافية للنشاطات الالصفية. 4

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 عرض المشكلة الهندسية او التصميم وطلب التفكير في الحلول او التطويرات الممكنة.  -1ج
 لناقد والتفكير التشجيع على تطوير الفكر الهندسي للطلبة في الحفظ والتخمين و تحفيزه نحو التفكير ا -2ج

 قبل التذكر.  في مرحلة

 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي. -3ج

 .استخدام العصف الذهني في اخراج االفكار االبداعية لبعض الطلبة الموهوبين -4ج     
 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 :العادات اآلتيةعمل بطريقة التعامل المتبادل وذلك من خالل إكتساب ي
أن يكون مبادرا  أى له القدرة على حل المشكالت دون دافع من .التفكير المنطقى والتحليل والتخطيط. 1
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 .اآلخرين

 .االيمان بان التطبيق العملى البد أن يتبع المعرفة المتحصل عليها.ان يعمل وفى ذهنه االنجاز والنتائج. 2
 .المهام المكلف بهاأن يكون لديه دائما  رغبة فى إنجاز . 3
 .التعاون المتبادل والتكامل مع اآلخرين. 4
 جالصبر على إنجاز النتائ. 5

 طرائق التقييم    

تقويم األهداف   إن تقويم األهداف الوجدانية ال يتم عن طريق االختبارات التقليدية ويتم االعتماد في .1

 الوجدانية على المالحظة و المقابلة و السجل التراكمي للطالب.

في  كليةوكل من يتعامل مع الطالب في ال لتربويا المرشدسين و يدرتكما يجب االعتماد على جميع ال .2 

 إصدار تقويم وجداني للطالب. 

عبر بصدٍق عن المخرجات الوجدانية و يجب عدم تخويف الطالب عند تقويمه وجدانيا حتى يقوم بأفعال ت. 3

 يفضل استخدام التقويم الشامل لألهداف الوجدانية، مع إمكانية استخدام أسلوب التقويم التكويني.

يجب التعامل مع تقويم  األهداف الوجدانية بحرص و دقة حتى ال يتم إصدار أحكام خاطئة قد تضر بالطالب . 4

 .عليميةو العملية الت
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و ت العامةالمهارا-د 

 ق متعدد التخصصاتيفرضمن القدرة على العمل  -1د

 ية وكفاءةفعالوالتواصل ب القدرة على االتصال -2د

 .االقتصادية والبيئيةاألنشطة على  تأثير الحلول الهندسية استيعاب -3د

 الهندسةمهنة الحديثة واألدوات الالزمة لممارسة  يةالهندس قدرة على استخدام التقنيات والمهاراتال -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 مجاميع اعداد مشاريع التخرج -

 الدورات اإلضافية في االختصاص -

 تكنلوجيا المعلومات والشبكات في دورات  -

 ت االختصاص المقارب لطبيعة البرنامج  التدريب الصيفي ضمن الشركات ذا -

 
 طرائق التقييم          

 

 اعداد التقارير العلمية -

 اجراء المناقشات العلمية -

 الواجبات البيتية  -

 اختبارات الكفاءة لتحديد مستوى كسب المتعلم للمعلومات و المهارات  -

 

 
 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق اقرمز المقرر أو المسالمرحلة 
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 عملي نظري الدراسية

ى
ول

ال
 ا
لة

ح
مر
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 - 2 الديمقراطية وحقوق االنسان 

 - + ا تمارين 2 1الرياضيات  

 3 - الرسم الهندسي 

 3 + ا تمارين 2 اسس الهندسة الكهربائية 

 3 2 1برمجة الحاسوب  

 2 + ا تمارين 2 االلكترونيك الرقمي 

 2 2 تركيب الحاسوب 

 4 - الورش 

ال
ة 

حل
مر

ال
ية

ان
ث

 

 2 1 تطبيقات الحاسوب 

 - + ا تمارين 2 2الرياضيات  

 3 2 معمارية المعالجات الدقيقة 

 2 2 االجهزة والقياسات 

 2 2 2 برمجة الحاسوب 

 2 2 االلكترونيك 

 2 + ا تمارين 2 اسس االتصاالت 

ال
ة 

حل
مر

ال
ثة

ال
ث

 
و
تر

لك
)ا

ب(
و
س

حا
 ال

ت
يا

ن
 

 2 1 محاكيات انظمة الكترونية 

 2 2 تحليالت هندسية 

 2 2 اسس هندسة السيطرة 

 2 2 الكترونيك قدرة 

تصميم منظومات الزمن  

 الحقيقي
2 

2 

 2 2 معالجة االشارة الرقمية 

 2 2 مسيطرات رقمية 

 2 2 اتصاالت رقمية 
ال
ة 

حل
مر

ال
عة

اب
ر

 
ب(

و
س
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 ال

ت
يا
ون

تر
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 2 2 نمذجة االنظمة الذكية 

 2 2 المتقدم اسوبتكنلوجيا الح 

 2 2 تصميم دوائر موائمة الحاسوب 

 2 2 االلكترونيات الرقمية المتقدمة 

 2 2 شبكات الحاسوب 

 2 2 ادارة المشاريع 

 2 2 معالجة الصور  

 4 - المشروع 

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12
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هو حديث لمواكبة التطور السريع ضمن حقل  هج والبرامج الدراسية وتطعيمها بكل ماالسعي الى تطوير المنا

 االختصاص
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 معيار القبول في الكلية مرتبط بضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كون ان القبول مركزي

 

 

 
 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .14

كون ان المناهج موحدة لهذا االختصاص  الوسطى/ الكلية الهندسية الكهربائية و االلكترونية الجامعة التقنية -

 في جميع الكليات والجامعات العراقية

 الجامعات العالمية ذات العالقة باالختصاص -

  االنترنيتقع امو -
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 مخطط مهارات المنهج

 رة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية رات العامة االمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

     / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 تعليم والتعلم والتقييموطرائق ال مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

اللكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع ا

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم ة التعليمطريق

      

      
      
      
      
      
      


