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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 / كلية الهندسةجامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 هندسة البيئة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بكالوريوس علوم في الهندسة الميكانيكية –دراسات أولية 

 هندسة البيئةبكالوريوس علوم في  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ي /مقررات /أخرى سنو

 سنوي

 كتب منهجية + لغات برمجة + برمجيات جاهزة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التدريب الصيفي لطلبة المرحلة الثالثة المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/8/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

المهنية في اتجاه التفكير التحليلي  وتحسين قدراتهملبيئة ندسة اهتزويد الطلبة بأساسيات المعرفة العلمية في تخصص  .1

 .الحديثة في صياغة وحل المشكالت والطرق التجريبية وتحليل البياناتخالل استخدام تقنيات المعلومات  واالبداعي من

في كافة مرافق  هاعادارة التعامل م والقدرة على البيئةهندسة اعداد مهندسين مؤهلين بشكل جيد لالرتقاء بنشاطات  .2

 الحياة.

 لترجمة التطبيقي الطابع ذات والبحوث العالمية العلمية المسيرة لمواكبة األكاديمي الطابع ذات العلمية البحوث اجراء .3

 المجاالت. كافة في البلد منها يعاني التي المشاكل بمعالجة عمل واقع الى ونظرياتها الهندسية المعرفة

 ومعايير عالمية. ضوابط وفق القسم لهذا سمه وجعلها العلمية الرصانة تأصيل .4

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  - أ
 .التعليم الواسع المدى لفهم تأثير الحلول الهندسية عالميا واقتصاديا -1أ

 .القدرة على العمل في الفرق متعددة التخصصات -2أ

 .تطبيق العلوم المعرفية كالرياضيات والعلوم الصرفة والهندسة امكانية -3أ

 .القدرة على استخدام التقنيات والمهارات وادوات الهندسة المعاصرة في المجال الهندسي -4أ

 .القدرة على تصميم المنظومات لتفي بالحاجات المطلوبة خالل المحددات الواقعية من النواحي االقتصادية -5أ

 .تصميم وتنفيذ التجارب وتحليل النتائج وترجمتها واقعياامكانية  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 استخدام أقل طرق تدريس بما ينسجم مع مستوى الطالب وفسح المجال للطلبة في المناقشة. – 1ب 

 استخدام وسائل حديثة ومتطورة إليصال الكم األكبر من المعرفة للطالب. – 2ب 

 تفعيل دور اإلرشاد التربوي في الموضوع. – 3ب           

 طرائق التعليم والتعلم      

 .)المحاضرات( الطلبةعرض مفردات المقرر الدراسي على  .1

 .والتقديم التعلم الذاتي مهارات الطلبة بحثية ليكتسب اوراق كتابةمثل  ،الواجباتبتكليف الطلبة  .2

 .المفاجئةاجراء االمتحانات  .3

 بالمواعيد المحددة. الفصلية والنهائيةالمتحانات اجراء ا .4

اعالم الطلبة عن كيفية احتساب الدرجات للطلبة خالل الفصل الدراسي وبنتائجهم االمتحانية ومناقشة االخفاقات  .5

 والنجاحات.

تبيان للسنوات اعالم الطلبة بالكتب المنهجية والكتب المساعدة التي يحتاجونها في مفردات المقرر الدراسي منة خالل اس

 الطالب.السابقة لتحسين المنهج وتحسين اداء التدريسيين ورفع مستوى 
 طرائق التقييم      

 االختبارات  السنوية والفصلية والتقارير الفصلية التي يقوم بها الطلبة.

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج
 القدرة على اتخاذ القرار. -1ج         

 لدى الطلبة. طرق االبتكار -2ج

 قدرة الطالب على التفكير. -3ج

 جمع البيانات المطلوبة إلنجاز موضوع معين. -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 التفكير االبداعي لدى الطلبة ومواكبة أحدث الوسائل العلمية المتاحة في التعليم والتعلم.

 طرائق التقييم    

 االختبارات الشهرية والنهائية. -1
 ختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية.اال -2
 تقديم التقارير العلمية. -3
 األداء المختبري. -4
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مجال االختصاص. تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في -1
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر. -2
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها. -3
 ة إلى الواقع العملي.تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمي -4

 طرائق التعليم والتعلم          

 .القدرة على استخدام التقنيات والمهارات وادوات الهندسة المعاصرة في المجال الهندسي

 طرائق التقييم          

 إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة. -1
 ي قاعة الدرس.مشاركة الطالب ف -2
 .الواجبات الالصفية -3

 بنية البرنامج  .11

 اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

  120 تحليالت هندسية ENE301 الثالثة

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

تصميم وتنفيذ على لهم القابلية  كونت ختصاصهذا االب وتخريج مهندسيناعداد  هندسة البيئة الىقسم يسعى 

تصفية مياه الصرف الصحي ومياه االمطار كذلك تصميم وتشغيل شبكات االسالة محطات شبكات ووتشغيل 

 للطلبة مناسب معرفه محتوى تحقيق كذلك يسعى القسم الى .ومحطاتها وفق المواصفات المعتمدة محليا وعالميا
 وبكفاءة قادرين يكونوا بحيث المستقبل في المهندسين من العراق حاجات لياتمسؤو تحمل على قادرين يجعلهم

 .هندسة البيئة والهندسة الصحية واالسالةاختصاصات  الى تحتاج التي القطاعات في العراق خدمة على عالية

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

 العلمي.الفرع الدراسة اإلعدادية  خريج .1

 القبول يكون لكال الجنسين )ذكور وإناث(. .2
الحد األدنى لمعدل القبول يتم تحديده من قبل المراجع العليا والمتمثلة بقسم القبول المركزي في وزارة التعليم العالي  .3

 والبحث العلمي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 حاجة السوق. .1

 التوجهات المحلية. .2

 ولية.التوجهات الد .3
 رغبة الطالب أو ولي األمر. .4

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتداف األه

 برنامجالخاصة 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

تحليالت  ENE301 الثالثة

 هندسية 
                 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 الهندسةكلية  / تكريتجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 هندسة البئية / المركز علمي القسم ال .2

 ENE301 /تحليالت هندسية  اسم / رمز المقرر .3

 البيئةبكالوريوس هندسة  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/8/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 ةتزويد وتأهيل الطالب بالمعلومات االساسية في مادة التحليالت الهندسي-1

 االلمام بصياغة المسائل الفيزيائية ووضعها في اطار رياضي وضمن حقل االختصاص -2

 حلها تحليليا  نالقدرة على حل المسائل بالطرق العددية عدديا التي ال يمك-3

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على مختلف الطرق التحليلية والعددية لحل المسائل الرياضية. -1
الربط بين المسائل الفيزيائية الواقعية وطرق حلها من خالل صياغتها في اطار رياضي وضمن  -2

 شروطها الحدية.

 ى االختيار األمثل لطريقة الحل المناسبة من بين الطرق أعاله.القدرة عل -3
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 استخدام أقل طرق تدريس بما ينسجم مع مستوى الطالب وفسح المجال للطلبة في المناقشة. .1

 استخدام وسائل حديثة ومتطورة إليصال الكم األكبر من المعرفة للطالب.  .2

 ر اإلرشاد التربوي في الموضوع.تفعيل دو .3

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطلبة.عرض مفردات المقرر الدراسي على  .1

 منظم.تكليف الطلبة بالواجبات البيتية والمطالبة بها بشكل  .2

 الفجائية.اجراء االمتحانات  .3

 بالمواعيد المحددة. الفصلية والنهائيةاجراء االمتحانات  .4

احتساب الدرجات للطلبة خالل الفصل الدراسي وبنتائجهم االمتحانية ومناقشة االخفاقات  اعالم الطلبة عن كيفية .5

 والنجاحات.

اعالم الطلبة بالكتب المنهجية والكتب المساعدة التي يحتاجونها في مفردات المقرر الدراسي منة خالل استبيان للسنوات 

 .الطالبى السابقة لتحسين المنهج وتحسين اداء التدريسيين ورفع مستو

 طرائق التقييم      

 االختبارات الشهرية والنهائية. .1
 االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية. .2
 تقديم التقارير العلمية. .3
 .األداء المختبري .4

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 التحليل والتعليل والمقارنة. -1
 دقة المالحظة وعمق التفكير. -2
 معلومة وبداهة االستنتاج.سرعة استرجاع ال -3
 سرعة ودقة اتخاذ القرار. -4
 تحسس القيم الرقمية: منطقية القيمة ومدلوالتها. -5

 طرائق التعليم والتعلم     

 التفكير االبداعي لدى الطلبة ومواكبة أحدث الوسائل العلمية المتاحة في التعليم والتعلم.

 طرائق التقييم    

( األسئلة التي توجه للطلبة أثناء المحاضرة والتي تتطلب تفكير في موضوع معين باإلضافة Quizzesاالمتحانات الفجائية )

 الى تقييم الطلبة داخل الفصل الدراسي.

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 
 على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال االختصاص.تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب  -1
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر. -2
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها. -3
 لب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي.تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطا -4
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Differential  2 االول
Equations, 
Essential 
arbitrary 

constants, 
Solution of the 

differential 
equation, 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري  2 الثاني

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري  2 الثالث

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

  2 الرابع

First order 
ordinary diff. eq.  
& Engineering 
Applications 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري  2 الخامس

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري  2 السادس

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 انات شهريةوامتح

  2 السابع

Linear ordinary 
differential 

equation with 
constant  

coefficients 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري  2 الثامن

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري  2 التاسع

ية، أسئلة  آن

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 Simultaneous  2 العاشر
linear 

differential 
equation 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري  2 الحادي عشر

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 Engineering  2 ي عشرالثان
Applications 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري  2 الثالث عشر
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واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري  2 الرابع عشر

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 هريةوامتحانات ش

المام الطالب بحل  2 الخامس عشر
العادالت التفاضلية 
االعتيادية ذات القي 
االبتدائية  بطريقة 

 البالس

العادالت التفاضلية 
االعتيادية ذات القيم 

 االبتدائية

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري 2 س عشرالساد

أسئلة  آنية، 

ت ال صفية، واجبا

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 2 عشر سابعال

تعريف الطالب 
بمتسلسالت الفورير, 

الدوال الفردية والزوجية و 
 متسلسالت نصف المدى

متسلسالت الفورير, الدوال 
الفردية والزوجية ومتسلسالت 

 نصف المدى

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 ريةوامتحانات شه

 نظري 2 عشر ثامنال

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري 2 عشر تاسعال

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 2 العشرون

تطبيق  التعرف على
متسلسالت فورير 

وايجاد الثوابت وتعريف 
 الطالب بعالقات اويلر

ات اويلرعالق  نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

المام الطالب بتصنيف  2 العشرونالحادي و
الدوال الزوجية 

والفردية وتحديد نصف 
المدى لمسلسالت 

 فورير

تحديد نصف المدى 
 لمسلسالت فورير

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 ات شهريةوامتحان

 نظري 2 العشرونالثاني 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 2 العشرونالثالث و

تعرف الطالب على 
سلسلة فورير المركبة 

 وتكاملها

سلسلة فورير المركبة 
 وتكاملها

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري 2 العشرونابع والر

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري 2 العشرونالخامس و

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 2 العشرونالسادس و

المام الطالب بحل 
المعادالت التفاضلية 

الجزئية احادية وثنائية 
 البعد

غة واشتقاق المعادالت صيا
 الجزئية

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية



  
 9الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة-1
Advanced Engineering Mathematics  by  
Erwin K,   2006,  John Wiley Sons, INC 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

 )المجالت العلمية، التقارير، ...... (

Advanced Engineering Mathematics  by  
C.Ray Wylie , 1988, McGraw – Hill  

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي -11

 وتزويد الطلبة بكل مستجد.مواكبة التطور العلمي يف جمال االختصاص -1
 حتديث احملاضرات وتنقيحها سنوايً.-2
 إستخدام الوسائل احلديثة يف التعليم والتعلم.-3
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 مواكبة التطور العلمي في مجال االختصاص وتزويد الطلبة بكل مستجد. .1
 تحديث المحاضرات وتنقيحها سنوياً. .2
 في التعليم والتعلم.إستخدام الوسائل الحديثة  .3
 استخدام المواقع التعليمية والمحاضرات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية. .4

 

 

 
 

 نظري 2 العشرونالسابع و

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 2 العشرونالثامن و

المام الطالب بحل 
المعادالت التفاضلية 

ية الجزئية احادية وثنائ
البعد)معادلة الموجة 

 ومعادلة انتقال الحرارة(

حل معادلة الموجة وانتقال 
الحرارة احادية وثنائية 

 البعد
 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 2 التاسع والعشرون
التعرف على حل 

المعادالت التفاضلية 
الجزئية  بطريقة 

 البالس

لتفاضلية حل المعادالت ا
 الجزئية  بطريقة البالس

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري 2 الثالثون

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية


