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 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                      د. حميد جاسم خلف    : رئيس القسم سما   
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  1الصفحة   
  

     
 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الهندسة – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
  المهني 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  د الوصف تاريخ إعدا .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 لتعلم طرائق التعليم وا     

 
 
 
 

 طرائق التقييم      
 
 
 
 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 

 طرائق التقييم    
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 خرجات التعلم المطلوبة من البرنامجم 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )ور الشخصيوالتط

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 ف المقرروص

 

 سةكلية الهند /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك القسم الجامعي / المركز .2

 )441تصميم منظومات المكائن / هـ مك ( اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 120 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .7

 2016/ 8/  12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر                               -9
 

 منظومات المكائن. تزويد الطالب بالمعلومات االساسية عن اسس تصميم -1
 ربط ما تعلمه الطلبة في المراحل السابقة من اسس نظرية بالواقع العملي ألجزاء الماكنة.  -2
 فات الحاصلة بين االسس النظرية واالسس العملية.زيادة ادراك الطلبة بمحددات التصميم واالختال  -3
 تنمية مهارات الطلبة على اتخاذ القرار في االمور التصميمية وتجنب االخطاء.  -4

 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 .مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم10

 االهداف المعرفية  -أ
داماتها والحسابات الخاصة بكل جزء التعرف على اساسيات تصميم اجزاء الماكنة: متغيراتها واستخ -1

 ميكانيكي. 
 التعرف على مزايا ومحددات تصميم  كل جزء ميكانيكي ومجاالت االستخدام. -2
 االختيار األمثل لطريقة تصميم االجزاء الميكانيكية من بين الطرائق أعاله.  -3

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 
 بالمقرر من خالل الواجبات الالصفية. ضبط الجوانب العملية الخاصة -1

     

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 إلقاء المحاضرات. -1
 قراءة الكتب المنهجية والمصدرية واالطالع على بعض المواقع االلكترونية ( التعلم الذاتي ). -2
 المناقشة في قاعة الدرس باستخدام طريقة المجموعات. -3
 الواجبات الالصفية. -4
 

 طرائق التقييم      
 

 االختبارات الشهرية والنهائية. -1
 االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية. -2
 تقديم التقارير العلمية. -3
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 التحليل والتعليل والمقارنة. -1
 دقة المالحظة وعمق التفكير. -2
 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج. -3
 ة اتخاذ القرار.سرعة ودق -4
 تحسس القيم الرقمية: منطقية القيمة ومدلوالتها. -5
 

 طرائق التعليم والتعلم     
 توجيه االسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة. -1
 توجيه الطالب نحو فهم العلة والسبب.  -2
 تنمية الحس الرقمي في التعبير. -3
 العصف الذهني. -4
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 طرائق التقييم    
 االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة.إفراد جزء من  -1
 مشاركة الطالب في قاعة الدرس. -2
 الواجبات الالصفية. -3

 
المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 الشخصي).
 جهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها.تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على موا -1
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي. -2
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال االختصاص. -3
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 بنية المقرر. 11

ت التعلم مخرجا الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع

1+2 8 
التعرف على تصميم 

لوالب نقل القدرة 
 وانواعها 

 تصميم لوالب نقل الحركة
  نظري

3+4 8 
التعرف على تصميم 

أحزمة نقل القدرة 
 المسطحة

تصميم أحزمة نقل القدرة 
 نظري المسطحة

أسئلة  آنية، 
اجبات ال صفية، و

امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

5+6 
التعرف على تصاميم  8

أحزمة نقل القدرة نوع 
(V) 

0B تصاميم أحزمة نقل القدرة
 (V) نوع

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

7+8 
8 

التعرف على منظومات 
 الحبال وتصميمها

سئلة  آنية، أ نظري منظومات الحبال
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

9+10 
8 

التعرف على تصميم 
 سالسل نقل القدرة

تصميم سالسل نقل 
 القدرة

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

11+12 
8 

التعرف على تصميم 
 الكوابح

أسئلة  آنية،  نظري تصميم الكوابح
اجبات ال صفية، و

امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

13+14 
8 

التعرف على تصميم 
 الفواصل

أسئلة  آنية،  نظري تصميم الفواصل 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

15+16 

التعرف على تصميم  8
التروس متوازية 

المحاور (ذات األسنان 
 (المستقيمة والمائلة

تصميم التروس 
توازية المحاور م

(ذات األسنان 
 المستقيمة والمائلة)

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

17+18 
التعرف على تصميم  8

التروس ذات المحاور 
 المتعامدة

تصميم التروس ذات 
 المحاور المتعامدة

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 

 حانات شهريةوامت

19+20 
8 

التعرف على تصميم 
 التروس الدودية

تصميم التروس 
 الدودية

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

21+22  

التعرف على حسابات  8
واختيار المساند 

المتدحرجة (الكروية 
واالسطوانية 
 (والمخروط

حسابات واختيار 
 المساند المتدحرجة

(الكروية 
واالسطوانية 
 والمخروط)

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التعرف على حسابات  8 23+24
 المساند المنزلقة

أسئلة  آنية،  نظريحسابات المساند 
واجبات ال صفية، 
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 البنية التحتية . 12

 الكتب المقررة المطلوبة-1

1- Shigley’s Mechanical engineering design, 
by: Richard G. Budynas & Keith Nisbett 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ
 (المجالت العلمية، التقارير، ...... )

1. Machine Elements in Mechanical Design, 
by: Robert L. Mott. 
2. Machine Design, by: Black & Adams. 
3. Machine Design, by: D.N. Reshetov. 
4. Design of Machine Elements, by: Virgil 
M. Faries. 
5. Machine Design, by: Khurmi – Gupta. 
6. Machine Design, by: Roberts H. Creamer. 
7. Machine Elements, by: V. Dobrovolskey. 
8. Machine Design, by: Hall, Holowenko, 
(Schaum’s Series). 
9.Design Methods, by: G. Jones. 
10. Engineering Design Methods, by: Nigel 
Cross. 
11. Optimization Methods for Engineering 
Design, by: Richard L. Fox. 
12. Optimization of Mechanical Elements, 
by: Ray Johnson. 

 
 

المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت، -ب
...... 

1.https://www.youtube.com/watch?v=mzW
MdZZaHwI&list=PL3D4EECEFAA99D9BE 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13
 اص وتزويد الطلبة بكل مستجد.مواكبة التطور العلمي يف جمال االختص-1
 حتديث احملاضرات وتنقيحها سنوياً.-2
 إستخدام الوسائل احلديثة يف التعليم والتعلم.-3

امتحانات قصيرة  المنزلقة
 وامتحانات شهرية

25+26 
8 

التعرف على طرق 
ميم المساند المنزلقةتص  

طرق تصميم المساند 
 المنزلقة

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

27+28+29+
30 

التعرف على تطبيقات  16
لبرمجيات الحاسوب في 

تصميم األجزاء 
 والمنظومات

تطبيقات لبرمجيات 
الحاسوب في تصميم 
 األجزاء والمنظومات

آنية،   أسئلة نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية الهندسة:  / المعهدةالكلي   
 الميكانيك:    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                      د. حميد جاسم خلف    : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   تاريخ     ال    
 التوقيع    

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الهندسة – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
  المهني 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  د الوصف تاريخ إعدا .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 لتعلم طرائق التعليم وا     

 
 
 
 

 طرائق التقييم      
 
 
 
 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 

 طرائق التقييم    
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 خرجات التعلم المطلوبة من البرنامجم 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )ور الشخصيوالتط

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 ف المقرروص

 

 سةكلية الهند /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك القسم الجامعي / المركز .2

 443هـ.مك  /تكييف الهواء والتثليج  اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 90 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .7

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر                               -9
 

 تزويد الطالب بالمعلومات االساسية عن مختلف عمليات التكييف -1
االلمام بحسابات تصميم منظومات التكييف والتثليج لألبنية والمنشئات وحسابات االحمال الحرارية  -2

 واالختيار االمثل لسعات منظومات التكييف المالئمة لها.
 .تأيار االمثل منها لألبنية والمنشعلى محاسن ومساوئ  منظومات التكييف المختلفة  واخت التعرف -3

 
التعرف على المنظومات الحديثة ومبدئ عملها واالستخدام االمثل لها  - 4  
  
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 .مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم10

 االهداف المعرفية  -أ
التعرف على مختلف طرائق وعمليات التكييف: متغيراتها واستخداماتها والحسابات الخاصة بكل  -1

 عملية
 التعرف على مزايا ومحددات كل طريقة -2
 لألبنية والمنشئات بموجب متطلباتها. األمثل منها لتكييف  واالختيار دراسة طرق  التصميم  -3

 ر االهداف المهاراتية الخاصة بالمقر  -ب 
 ضبط الجوانب العملية الخاصة بالمقرر من خالل الحصص المختبرية. -1
 زيارة الموقع قيد االنشاء والتعرف على الية ربط منظومات التكييف المالئمة لها.  -2

     

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 إلقاء المحاضرات  -1
 ونية ( التعلم الذاتي )قراءة الكتب المنهجية والمصدرية واالطالع على بعض المواقع االلكتر -2
 المناقشة في قاعة الدرس -3
 استخدام الورش والمختبرات -4
 

 طرائق التقييم      
 

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

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 تعليل والمقارنةالتحليل وال -1
 دقة المالحظة وعمق التفكير -2
 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج -3
 سرعة ودقة اتخاذ القرار -4
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 طرائق التعليم والتعلم     
 توجيه االسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة -1
 توجيه الطالب نحو فهم المسألة والسبب  -2
 تنمية الحس الرقمي في التعبير -3
 ف الذهنيالعص -4

 
 طرائق التقييم    
 إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة -1
 مشاركة الطالب في قاعة الدرس  -2
 الواجبات الال صفية -3

 
 .المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) -د 
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية -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
 رة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العمليتنمية وتطوير قد -4
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طريقة  طريقة التعليم أو الموضوع

 التقييم

 Introduction to Air  6 االول
Conditioning 3  عملي 3نظري  

 Air Conditioning   الثاني
processes   

 Calculation of relative   الثالث
humidity   

 humidification and    الرابع
dehumidification.   

 Air mixing and air   الخامس
supply condition   

   السادس
Overall heat transfer 
Coefficient calculation 
and wall surface 
temperature calculation 

  

   Comfortable condition   السابع

   الثامن
Design temperature 
and inside room 
temperature 

  

 Heating load   التاسع
Calculation   

   العاشر
Heat loss through  
building structure, 
Infiltration and space 
heating 

  

   الحادي عشر 
Cooling load 
Calculation, heat 
sources 

  

    Heat Gain from solar   الثاني عشر
 Ventilation air and   الثالث عشر

other sources   

 Fluid flow through   الرابع عشر
ducts, duct design   

    Air distribution   الخامس عشر
 Duct design by   السادس عشر

Pressure drop method   
 Duct design by   عشرالسابع 

pressure regain method   
 Duct design by velocity   الثامن عشر

method   
   Fans performance   التاسع عشر

 Fan system   العشرون
characteristics curves   

الحادي 
 والعشرون

  
Fan similarity laws 

  

   Friction losses in pipes   الثاني العشرون
    Pipe design   الثالث والعشرون
   Pumps performance   الرابع والعشرون
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 البنية التحتية  .12

 مبادئ هندسة التكييف والتثليج د. خالد الجودي الكتب المقررة المطلوبة-1

 المراجع الرئيسية ( المصادر )-2

 
Air-Conditioning and Refrigeration, By 
Jones ,First edition, McGraw-Hill, 1983 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ
 (المجالت العلمية، التقارير، ...... )

 
Refrigeration and Air-Conditioning, By 
Stoecher, First edition, McGraw-Hill, 2006 

المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت، -ب
......  

  خطة تطوير المقرر الدراسي -13

 

 

الخامس 
 والعشرون

  
Refrigeration cycle 

  

السادس 
 والعشرون

  
heat pump cycle 

  

   Refrigerant systems   السابع والعشرون
 Refrigerant   الثامن والعشرون

equipment's   
 Thermally activated   التاسع والعشرون

absorption technology   
   Absorption cycle   الثالثون
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية الهندسة:  / المعهدةالكلي   
 الميكانيك:    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                      د. حميد جاسم خلف    : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   تاريخ     ال    
 التوقيع    

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الهندسة – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
  المهني 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  د الوصف تاريخ إعدا .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 لتعلم طرائق التعليم وا     

 
 
 
 

 طرائق التقييم      
 
 
 
 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 

 طرائق التقييم    
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 خرجات التعلم المطلوبة من البرنامجم 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )ور الشخصيوالتط

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 

 ف المقرروص

 

 سةكلية الهند /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك القسم الجامعي / المركز .2

 442هـ. مك  سيطرة وقياسات / اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 90 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .7

 2016/ 8/  4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر                               -9
 

التمثيل الرياضي لمنظومات السيطرة المختلفة (المنظومة الكهربائية، يكون الطالب قادرا على أيجاد  -1
المنظومات االهتزازية و االلتوائية، المنظومة الحرارية، منظومات الموانع،المنظومات الهيدروليكية 

 ضغوط)،منظومات الهواء الم
 يتعرف على تأثير أفعال السيطرة المختلفة على أداء منظومات السيطرة   -2
يدرس اتزان منظومات السيطرة وطرق إيجادها ويكون قادرا على فهم وتحليل وفحص اداء   -3

 المنظومات
 يتعلم ويتعرف على اجهزة القياس ومبدء عملها  -4

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 يم.مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقي10

 االهداف المعرفية  - أ
لعب نظام السيطرة الطوعية دورا حيويا في تقدم الهندسة والعلوم . يكون الطالب قدرا على أيجاد  - 1

التمثيل الرياضي لمنظومات السيطرة المختلفة المنظومة الكهربائية، المنظومات االهتزازية 
الهيدروليكية ،منظومات الهواء  وااللتوائية، المنظومة الحرارية، منظومات الموانع،المنظومات

المضغوط وكذلك يتعرف على تأثير أفعال السيطرة المختلفة على أداء منظومات السيطرة ويدرس 
اتزان منظومات السيطرة وطرق إيجادها ويكون قادرا على فهم وتحليل وفحص أداء المنظومات في 

 .ومبدأ عملهانهاية السنة الدراسية وأيضا يتعلم ويتعرف على أجهزة القياس 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 
 ضبط الجوانب العملية الخاصة بالمقرر من خالل الحصص المختبرية. -1

     

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 إلقاء المحاضرات. -1
 قراءة الكتب المنهجية والمصدرية واالطالع على بعض المواقع االلكترونية ( التعلم الذاتي ). -2
 مناقشة في قاعة الدرس.ال -3
 استخدام الورش والمختبرات. -4
 

 طرائق التقييم      
 

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

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 التحليل والتعليل والمقارنة. -1
 ة المالحظة وعمق التفكير.دق -2
 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج. -3
 سرعة ودقة اتخاذ القرار. -4
 تحسس القيم الرقمية: منطقية القيمة ومدلوالتها. -5
 

 طرائق التعليم والتعلم     
 توجيه االسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة. -1
 توجيه الطالب نحو فهم العلة والسبب.  -2
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 الحس الرقمي في التعبير. تنمية -3
 العصف الذهني. -4

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

 
بقابلية التوظيف والتطور المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة  -د 

 الشخصي).
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال االختصاص. -1
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر. -2
 نمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها.ت -3
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي. -4
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طريقة التقييم طريقة التعليم وعأو الموض

 3 االول
التعرف على أنواع 

منظومات السيطرة و 
طرق أداءها : مزاياها، 
 محدداتها واستخداماتها

مقدمة أنواع منظومات 
 نظري السيطرة

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الثاني
تعليم الطلبة على تأثير  3

رتدة على التغذية الم
 أداء منظومات السيطرة 

أسئلة  آنية،  نظري التغذية المرتدة
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الثالث
3 

تعليم الطلبة على طرق 
 تمثيل المنظومات 

التمثيل الرياضي لمنظومات 
 السيطرة

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 ةوامتحانات شهري

 الرابع
التعرف على اهمية  3

دوال االنتقال 
للمنظومات 

 واستخداماتها 

أسئلة  آنية،  نظري دالة االنتقال
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الخامس
التعرف على مكونات  3

المنظومات الكهربائية  
 واستخداماتها

أسئلة  آنية،  نظري المنظومة الكهربائية
صفية،  واجبات ال

امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 السادس
التعرف على أجزاء   3

المنظومات االهتزازية 
 و التوائيه  

أسئلة  آنية،  نظري المنظومات االهتزازية والتوائيه
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 السابع
التعرف على أجزاء   3

المنظومة الحرارية  
 وحساباتها

أسئلة  آنية،  نظري نظومة الحراريةالم
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الثامن
التعرف على مكونات  3

منظومات الموائع 
 وطرق تحليلها 

أسئلة  آنية،  نظري منظومات الموانع
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 التاسع
التعرف على مبدأ عمل  3

المنظومات   ومكونات
 الهيدروليكية 

أسئلة  آنية،  نظري المنظومات الهيدروليكية
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 العاشر
التعرف على أهمية  3

منظومات الهواء 
المضغوط ومكوناتها 

 ومبدأ عملها 

أسئلة  آنية،  نظري منظومات الهواء المضغوط
واجبات ال صفية، 

رة امتحانات قصي
 وامتحانات شهرية

 الحادي عشر 
التعرف على طرائق  3

اختزال المخططات 
الكتلية وأهميتها في 

أيجاد الدوال أالنتقاليه 
 للمنظومات 

أسئلة  آنية،  نظري اختزال المخطط الكتلي
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الثاني عشر
التعرف على طرائق  3

اإلدخال واإلخراج 
 لمنظومات السيطرة 

منظومات اإلدخال واإلخراج 
 المتعدد

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
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 وامتحانات شهرية

 الثالث عشر
3 

تعليم الطلبة طرائق 
 تصميم 

أسئلة  آنية،  نظري أنواع أفعال السيطرة
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الرابع عشر
أسئلة  آنية،  نظري تتممه تممهت 3

واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 الخامس عشر
التعرف على انواع  3

إشارات االختبار 
 النمطية 

أسئلة  آنية،  نظري إشارات االختيار النمطية
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

وصف لطرائق أداء  3 السادس عشر
ات السيطرة من منظوم

الدرجة األولى والثانية 
  

أسئلة  آنية،  نظري أداء منظومات الدرجة األولى
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

وصف لطرائق تحسين  3 السابع عشر
 أداء منظومات السيطرة 

أسئلة  آنية،  نظري تحسين أداء المنظومات
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 

 متحانات شهريةوا
وصف لطرائق أيجاد  3 الثامن عشر

االتزان واالتزان 
النسبي لمنظومات 

 السيطرة 

أسئلة  آنية،  نظري اتزان المنظومات
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التعرف على معيار  3 التاسع عشر
روث هيروتز لتحليل 

اتزان منظومات 
 السيطرة 

أسئلة  آنية،  نظري تزهيرو  -طريقة روث 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 العشرون
التعرف على العوامل  3

المؤثر في اتزان 
منظومات السيطرة 

 وتأثيرها على االتزان

 -تطبيقات طريقة روث 
 هيروتز

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التعرف على العوامل  3 رونالحادي والعش
المؤثرة على االستقرار 

 النسبي للمنظومات 

أسئلة  آنية،  نظري االستقرارية النسيبة
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التعرف على أهمية  3 الثاني العشرون
طريقة المحل الهندسية 

للجذور في تصميم 
 منظومات السيطرة 

أسئلة  آنية،  نظري سية للجذورطريقة المحل الهند
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التعرف على أهمية  3 الثالث والعشرون
طريقة المحل الهندسية 

للجذور في تصميم 
 منظومات السيطرة 

تطبيقات طريقة المحل 
 الهندسية  للجذور

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 

 حانات شهريةوامت
التعرف على أهمية  3 الرابع والعشرون

طريقة المحل الهندسية 
للجذور في تصميم 
 منظومات السيطرة 

تطبيقات طريقة المحل 
 الهندسية للجذور

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التعرف على أهمية  3 الخامس والعشرون
معيار نايكوست 

تخدامه في أيجاد واس
 مدى اتزان المنظومات 

أسئلة  آنية،  نظري معيار نايكوسن لالتزان
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية
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 البنية التحتية   .12

 الكتب المقررة المطلوبة-1

 
1- Ogata,K., "Modern control engineering"  
2- Raivan "Engineering control ", 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ
 (المجالت العلمية، التقارير، ...... )

1- Kuo,"Automatic control system" ,9P

th
P 

edition,  
2- DAzzo, john linear control system 

analysis and design conventional and 
modern" 

المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت، -ب
...... 

1.http://www.fyjobsnet.com/cnc- operators-
jobs 
2.http://www.youtube.com/view_play_list?p
=AC765F79F677B6A 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي -13
 مواكبة التطور العلمي يف جمال االختصاص وتزويد الطلبة بكل مستجد.-1
 حتديث احملاضرات وتنقيحها سنوياً.-2
 يف التعليم والتعلم.إستخدام الوسائل احلديثة -3

 
 

 3 السادس والعشرون
 تتمة

أسئلة  آنية،  نظري تتمة
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التعرف على كيفية  3 السابع والعشرون
تخدام معيار اس

نايكوست لبيان اتزان 
 منظومات السيطرة 

تطبيقات معيار نايكوسن 
 لالتزان

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التعرف على مبدأ عمل  3 الثامن والعشرون
أجهزت القياس 

المستخدمة في بناء 
منظومات السيطرة 

 ومكوناتها 

ية ألجهزة المفاهيم األساس
 القياس

أسئلة  آنية،  نظري
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التعرف على أنواع  3 التاسع والعشرون
المجسات و مبدءا 

 عملها 

أسئلة  آنية،  نظري أنواع المجسات
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

يتعرف على مصادر  3 الثالثون
كيفية التقليل الخطاء و

منها ومدى تأثيرها على 
 أداء منظومات السيطرة 

أسئلة  آنية،  نظري تحليل و حساب نسبة الخطأ
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 تكريت:  الجامعة    
 كلية الهندسة:  / المعهدةالكلي   
 الميكانيك:    القسم العلمي    
 تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : المعاون العلمي سما                      د. حميد جاسم خلف    : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   تاريخ     ال    
 التوقيع    

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 

 تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الهندسة – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
  المهني 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  د الوصف تاريخ إعدا .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 لتعلم طرائق التعليم وا     

 
 
 
 

 طرائق التقييم      
 
 
 
 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 

 طرائق التقييم    
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 خرجات التعلم المطلوبة من البرنامجم 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )ور الشخصيوالتط

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 نموذج وصف المقرر

 المقرر وصف

 

 ةكلية الهندس /جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الميكانيك القسم الجامعي / المركز .2

 431هـ.مك  /هندسة صناعية   اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 60 عدد الساعات الدراسية (الكلي) .7

 2016/ 9/  5 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر-9

تزويد الطالب بالمعلومات االساسية عن مفاهيم واهداف الهندسة الصناعية (تكاليف االنتاج ،مشاكل  -1
 . النقل ،مشاكل التخصيص ، الصيانة واالستبدال ،السيطرة النوعية ،تتابع العمليات )

بحية المشاريع وحجم وقيمة دراسة تكاليف اإلنتاج (المتغيرة والثابتة) واستخدام النسبة المئوية لر  -2
  .نقطة التعادل والنسبة المئوية لحد األمان ومده إطفاء (استرداد) المشروع للرأسمال المستثمر

 .التعرف على المشاكل المصاحبة لعمليات التصنيع وطرائق تفاديها -3
لتي تعظيم تعريف المشكلة كحالة خاصة من نماذج البرمجة الخطية وكيفية ايجاد الحل االمثل في حا  -4

  .الربح أو تقليل الكلفة أو الزمن
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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 .مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم10

 االهداف المعرفية  -أ
التعرف على مختلف مشاكل واهداف الهندسة الصناعية : متغيراتها واستخداماتها والحسابات  -1

 الخاصة لحل المشاكل بطرق مختلفة. 
 ا ومحددات كل مشكلة ومجاالت االستخدام.التعرف على مزاي -2
 االختيار األمثل للطريقة التي تحل المشكلة وباقل التكاليف.  -3

 االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 
     

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 إلقاء المحاضرات. -1
 ونية ( التعلم الذاتي ).قراءة الكتب المنهجية والمصدرية واالطالع على بعض المواقع االلكتر -2
 المناقشة في قاعة الدرس. -3

 
 طرائق التقييم      

 
 االختبارات الشهرية والنهائية. -1
 االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية. -2
 تقديم التقارير العلمية. -3

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج
 التحليل والتعليل والمقارنة. -1
 لتفكير.دقة المالحظة وعمق ا -2
 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج. -3
 سرعة ودقة اتخاذ القرار. -4
 تحسس القيم الرقمية: منطقية القيمة ومدلوالتها. -5
 

 طرائق التعليم والتعلم     
 توجيه االسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة. -1
 توجيه الطالب نحو فهم العلة والسبب.  -2
 لتعبير.تنمية الحس الرقمي في ا -3
 العصف الذهني. -4
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 طرائق التقييم    
 إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة. -1
 مشاركة الطالب في قاعة الدرس. -2
 الواجبات الالصفية. -3

 
المهارات  العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 الشخصي).
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال االختصاص. -1
 ردات المقرر.تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمف -2
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها. -3
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي. -4
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

لمساق اسم الوحدة / ا
 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع

 2 االول
تعريفية بمفهوم الهندسة 
الصناعية كفرع من 

االدارة الهندسية 
 واهدافها 

مفاهيم وأهداف الهندسة 
 نظري الصناعية 

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

دراسة تكاليف اإلنتاج  2 الثاني
رة والثابتة)(المتغي  

0B الدراسات الفنية
واالقتصادية لجدوى 
 المشاريع الصناعية 

 نظري

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 الثالث
استخدام النسبة المئوية 
لربحية المشاريع وحجم 

 وقيمة نقطة التعادل

1B الدراسات الفنية
واالقتصادية لجدوى 
 المشاريع الصناعية

 نظري

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 نظري تكاليف االنتاج تحليل نقطة التعادل  2 الرابع

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

العالقة بين الكلفة  2 الخامس
 نظري تكاليف االنتاج والربح وحجم االنتاج 

، أسئلة  آنية
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 السادس
انواع اإلنتاجية وطرق 

طريقة معامل قياسها (
) التحول والطريقة النقدية  

 نظري اإلنتاجية

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 السابع
فوائد دراسة العمل 
وخطواتها الرئيسية 

وى العمل وقياس محت  
 نظري دراسة العمل

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 الثامن
انواع التنظيمات 

والمستويات االدارية 
 المناظرة

التنظيم اإلداري 
 نظري والتكنلوجي لمنشأة صناعية

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التنظيم اإلداري  التنظيم التكنلوجي 2 التاسع
 نظري والتكنلوجي لمنشأة صناعية

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

التنظيم اإلداري  دورة اإلنتاج 2 العاشر
 نظري والتكنلوجي لمنشأة صناعية

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

استخدام بحوث العمليات  البرمجة الخطية  2 الحادي عشر
 نظري في اإلنتاج

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

استخدام بحوث العمليات  الطريقة البيانية  2 الثاني عشر
 نظري في اإلنتاج

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية
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استخدام بحوث العمليات  الطريقة المبسطة  2 الثالث عشر
 نظري في اإلنتاج

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

استخدام بحوث العمليات  تخصيص الموارد 2 الرابع عشر
 نظري في اإلنتاج

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 الخامس عشر

ايجاد الحل االولي 
بإستخدام طرق الركن 

الشمالي الغربي 
والشمالي الشرقي و 
VAM   و RAM 

 نظري نموذج مشكلة النقل

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 السادس عشر
اختبار وتحسين الحل 
االولي للوصول للحل 

 االمثل 
 نظري نموذج مشكلة النقل

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

في حالة التصغير  2 السابع عشر
minimized نظري مشكلة التخصيص 

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

في حالة التكبير  2 الثامن عشر
maximized نظري مشكلة التخصيص 

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 التاسع عشر
المسار الحرج، اسلوب 
تقييم ومراجعة البرنامج 

)PERT ( 
 نظري المخططات الشبكية

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

تعجيل وتبطيء  2 العشرون
 ينظر المخططات الشبكية المخططات الشبكية 

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 الحادي والعشرون
من المهام على   nانجاز

  nماكنة واحدة ، انجاز
من المهام على 

 ماكنتين،

 نظري نماذج التتابع

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 الثاني العشرون
المهام  من  nانجاز 

على ثالث مكائن ، 
من المهام على  nانجاز 
m   من المكائن 

 نظري نماذج التتابع

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 نظري نماذج الصيانة واالستبدال  الصيانة  2 الثالث والعشرون

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 

 ريةوامتحانات شه

 نظري نماذج الصيانة واالستبدال االستبدال 2 الرابع والعشرون

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 الخامس والعشرون
ادارة الجودة  ،الجودة

الشاملة، مبادئ ادارة 
 الجودة الشاملة

ادارة الجودة الشاملة 
 نظري واأليزو

أسئلة  آنية، 
صفية، واجبات ال 

امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية
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ادارة مراحل تطبيق  2 السادس والعشرون
 الجودة الشاملة

ادارة الجودة الشاملة 
 نظري واأليزو

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 السابع والعشرون
مفهوم ومبادئ     

 وفوائد االيزو
 (ISO 9000) 

دة الشاملة ادارة الجو
 نظري واأليزو

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 الثامن والعشرون
مخطط السيطرة، 
وانواع  مخططات 

 السيطرة
 نظري السيطرة النوعية

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

يطرة النوعيةالس مستوى الجودة 2 التاسع والعشرون  نظري 

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 2 الثالثون
تعريف المعولية ،ودالة 

العطل واالحتمالية 
ومتوسط زمن العطل 

 والتباين 

 نظري المعولية

أسئلة  آنية، 
واجبات ال صفية، 
امتحانات قصيرة 
 وامتحانات شهرية

 البنية التحتية   .12

 الهندسة الصناعية ، د. عادل عبد المالك – 1 تب المقررة المطلوبةالك-1

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ
 اساسيات الهندسة الصناعية ،تأليف د. توفيق المدلل – 1 (المجالت العلمية، التقارير، ...... )

المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت، -ب
......  

 دراسيخطة تطوير المقرر ال -13
 مواكبة التطور العلمي يف جمال االختصاص وتزويد الطلبة بكل مستجد.-1
 حتديث احملاضرات وتنقيحها سنوياً.-2
 إستخدام الوسائل احلديثة يف التعليم والتعلم.-3
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