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 6/9/2016                                                
 وصف البرنامج األكاديمي 

 

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



  
Page 1 

 
  

 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم الهندسة الكهربائية /كلية الهندسة  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 هندسة بكالوريوس

 بكالوريوس هندسة كهربائية  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 الدراسة النظرية والعلمية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 سفرات علمية وزيارات ميدانية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

                                                     1/9/2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 
 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

  تأهيل الطلبة ليكونوا قادرين على االلمام بالجوانب النظرية والعلمية لعدد من العلوم االساسية

 )االساسيات الكهربائية , المكائن الكهربائية , السيطرة, برامج حاسوب (.

 

 هندسية وبلورة شخصيته العلمية واالعتيادية مما يؤهله بعد العمل على تعزيزثقة الطالب بقدراته ال

 التخرج للمساهمة الفعالة في خدمة المجتمع.

 

  البحث في المواضيع الحديثة وحل المشاكل 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
سة الكهربائية عن طريق ادخال المفاهيم االساسية العلمية التي تأهيل الخريج علميا في مجال الهند   -1أ

   تخص الهندسة وتسخيرها في هذا المجال .

 

 الدفع باتجاه البحث العلمي خارج اطار المنهج الدراسي  -2أ
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 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 القابليه على اداره المشاريع  – 1ب 

 مشاكل في موقع العمل ول االزمه في هذا المجال القدره على حل ال – 2ب 

  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظريه لفهم اساسيات الماده  .1
 استخدام اجهزه حديثه لتوضيح الماده  .2
 عمل حلقات نقاشيه  .3

 

 طرائق التقييم      

 امتحانات يوميه .1
 امتحانات فصليه ونهائيه .2
 المشاركه اليوميه والحضور .3

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القييام بواجباته في موقع العمل بدوافع مهنيه  -1ج         

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظريه لفهم الماده  .1
 استخدام عارضه بيانات  .2
 حلقات نقاشيه  .3

 

 

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات يوميه  .1
 امتحانات فصليه  .2
 ور المشاركه اليوميه والحض .3
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 اعداد خريجين مؤهلين للتعامل مع المختبرات واالجهزه الحديثه -1د

 تاهيل الطالب الجتياز االختبارات المهنيه من جهات محليه واجنبيه  -2د

 لقراءه بعد التخرججث الطلبه على ا -3د

    

 طرائق التعليم والتعلم          

 محاضرات نظريه لفهم اسايات الماده  .1
 استخدام اجهزه حديثه توضيحيه  .2
 حلقات نقاشيه  .3

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 امتحانات يوميه  .1
 امتحانات فصليه  ونهائيه .2
 المشاركه اليوميه والحضور  .3

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  3 شبكات كهربائيه  EE208  الثانيه
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

عمل حلقات نقاشيه وذلك عن طريق حث الطلبه لالطالع على املصادر تنميه القدرات لدى الطلبه للبحث من خالل املطالبه ب 
 والكتب واالنرتنيت كمصدر للمعلومات 

 
 
 

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

 نظام معتمد من قبل الوزاره يعتمد على اخلطه املقدمه من القسم ودرجات الطلبه 
 
 
 
 

 علومات عن البرنامجأهم مصادر الم .14

  ) شبكه املعلومات ) االنرتنيت 
 منهاج الدراسي املقرر  
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي راسم المقر 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 

 (والتطور الشخصي

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

2015 - 2016   EE208  شبكات

 كهربائيه 

  * * *    *   * * *     * اساسي     
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعه تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم الهندسه الكهربائيه / المركز علمي القسم ال .2

 شبكات كهربائيه  EE208 راسم / رمز المقر .3

 نظري  أشكال الحضور المتاحة .4

 2116 - 2115 الفصل / السنة .5

 ساعه 91 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116-9-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 : أهداف المقرر .8
 العمل على تغذيه ثقه الطالب بقدراته الهندسيه 

 الكهربائيه م باساسيات تاهيل الطلبه ليكونوا ملمين وقادرين على االلما

والجبر البولي , تطبيقات المنطق التوافقي ع االنظمه العدديه والتحويل بينها , البوابات المنطقيه دراسه انوا

 ,الدوائر التعاقبيه , الفلب الفلوبات وتطبيقاتها والمسجالت وانواعها 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11
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  هداف المعرفية األ -أ
تمكين الطلبه باستخدام التطبيقات بالمشاكل الهندسيه  واغناء فكر الطالب بالمفاهيم االساسيه لماده   -1أ

  الرياضات التي تفيده في المستقبل لتوضيفها في حل المشاكل الهندسيه

 تعليم اساسيات العلوم الكهربائيه -2أ

 
  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تطوير الواقع الصناعي  – 1ب

 تشخيص العيوب ومعالجتها  – 2ب

 القدره على احتواء االزمه والعمل على معالجتها  – 3ب

 اعداد خريجين قادرين على مواجهة الحياه العمليه   -4ب

   
 التعليم والتعلم  طرائق     

 محاضرات نظريه  .1
 تنفيذ تجارب عمليه  .2
 مشاهده افالم قصيره علميه عن طريق ) الداتا شو ( .3

 

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات يوميه  .4
 امتحانات فصليه  .5
 المشاركه اليوميه والحضور  .6

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القيام بواجباته في موقع العمل  -1ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 محاضرات نظريه وحلقات نقاشيه 

 

 
 طرائق التقييم    

 امتحانات يوميه وفصليه ونهائيه اضافه الى المشاركات اليوميه 

 واجبات بيته وصفيه 
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 البنية التحتية  .12

 شبكات كهربائيه  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 شبكات  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
  

ية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترون

.... 
 مواقع االنرتنيت والبحوث املتوفره 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 تطوير المقررات الدراسيه من اجل اعداد كوادر علميه قادره على اداء واجباتها بكقاءه   

 

 

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

 الدفع باتجاه البحث العلمي المستمر حتى بعد التخرج  -1د

 القدره على التعامل مع االجهزة الحديثه بمهاره هندسيه -2د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحان نظري هربائيه ك شبكات  3 31

 
       
      
      
      
      
      


