
 



  
 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

 

 معة ديالى جا المؤسسة التعليمية .1

 كلية الهندسة  القسم الجامعي / المركز  .2

 قسم االتصاالت  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس هندسة االتصاالت  اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي النظام الدراسي   .5

 ال يوجد برنامج اعتماد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال توجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/4/2016 إعداد الوصف تاريخ  .8

 :  يهدف البرنامج االكاديمي في قسم االتصاالت الى:  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .بناء الطالب علميا وتأهيله للعمل في مجال تقنيات هندسة االتصاالت 

 . بناء وإعداد الطالب نفسيا ليقوم بدوره كمهندس يعتمد عليه في هذا المجال 

  الحصول على المقاعد  المطلوبة  ولى التنافس مع مهندسين اخرين لفرص العمل  بناء طلبة قادرين ع

 في اكمال دراسات عليا.

  قابلية التقديم الختبارات خارجية من قبل هيئات محليةأو أقليمية أو عالمية لغرض اكمال الدراسة او

 التعيين.

 طور الحاصل في هذا المجال.حث الطالب على اإلبداع والتفكير في مشاريع التخصص ومواكبة الت 

  تزويد الطلبة بمهارات علمية وعملية ومهارات ذاتية  تمكنه من حل المشاكل العملية والتعامل معها

 بمفاهيم علمية .
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم البرنامج المطلوبة مخرجات  .11

  االهداف المعرفية-أ

الرياضية الخاصة بعلم الهندسة الكهربائية وتعليمه ربائية  ولطالب اسس الهندسة الكهأفهام وتعليم ا -1أ

    الدوائر الكهربائية وكل ما يتعلق بها.

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في العمل على منظومات االتصاالت الحديثة وفي  -2أ

 تحليل البرامج المتعلقة بأنظمة االتصاالت .

 لحصول على المعرفة والفهم لالطار العملي في حقل االتصاالت.افهام الطالب طرق كيفية ا -2أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم بتصميم منظومات االتصاالت المختلفة. -4أ

تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم على تشخيص االعطال وصيانتها  الجهزة  -5أ

 االتصاالت المختلفة.

 اسس انشاء شبكات االتصاالت واالقمار الصناعية. افهام الطالب  -6أ

 تمكين الطالب من التصور في ادارة المشاريع وحل المشاكل التي تصادفه في المصنع.-7أ

  األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 

من قبل المختصين بالموضوع مع التاكيد على استخدامه كأساس للفهم  Iشرح مواضيع الرياضيات – 1ب 

 والتعلم .

 والمفاهيم األساسية في الرياضياتالمبادئ تزودهم بمهارات حل المشاكل العملية المتعلقة ب –2ب

 .حاسوبية الخاصة بانظمة االتصاالتوبالبرامج ال

أكتساب مهارات أساسية  ية  والتاكيد على الهندسية في  التطبيقات الرياضياتيتم عرض المفاهيم  – 3ب 

  .يم ومراحل النمو العقلي لطالب المرحلةتتفق مع أهداف التعل

التكامل في المعرفة من حيث االستفادة من المعلومات الرياضية في المجاالت التركيز على  يتم – 4ب 

 . الدراسية األخرى النظرية والعملية وأعتماد المواد الدراسية على بعضها البعض

 طرائق التعليم والتعلم      

 يات والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم السابقة للمهارات لحل تزويد الطلبة باالساس

 المشاكل العملية.

 . حل مجموعة من االمثلة العملية من قبل الكادر االكاديمي 

 .يتم مشاركة الطلبة خالل المحاضرة بحل بعض المشاكل العملية 

 الكاديمي.يتم متابعة المختبرات العلمية الخاصة بالقسم من قبل الكادر ا 

 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 .وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم 

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي. 

 لوجدانية والقيمية االهداف ا-ج

  تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع المرتبطة باالطار الهندسي كتحليل االنظمة الكهربائية  -1ج

 باستخدام الدوال والمعادالت المختلفة  في الرياضيات الهندسي  .

 متعلقة باالطار الهندسي.تمكين الطلبة من التفكير والتحليل للمواضيع  المرتبطة باالنظمة الحاسوبية ال -2ج

 . فهم الرياضيات على أنه مجال معرفي وفكر بشري إنساني دائم النمو . -3ج

 تمكين الطلبة من التفكير والتحليل في المواضيع المتعلقة بحل المشكالت العملية . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 لميدانية  المتعلقة بمخرجات التفكير تزويد الطلبة باالساسيات والمواضيع االضافية والتجارب ا

 والتحليل.

  تكوين حلقات نقاشية خالل المحاضرات او خارجها لمناقشة مواضيع هندسية علمية التي تتطلب
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 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية

رمز المقرر 

 او المساق

 الساعات المعتمدة اسم المقرر او المساق

 عملي نظري

 

  1 حقوق اإلنسان والديمقراطية EC 101 االولى

 EC 102 Digital Techniques 2 1 االولى

 EC 103 Engineering Drawing  2 االولى

 EC 104 Computer Science 2 2 االولى

  EC 105 Mechanical Engineering 2 االولى

  EC 106 Mathematics I 3 االولى

 - EC 107 Physical Electronics 2 االولى

  EC 108 Electrical Eng. Fund. 3 االولى

 EC 109 Work Shops  2 االولى

 EC 110 Electrical Engineering Lab  2 االولى

 - EC 111 English Language 1 االولى

 - EC 201 Mathematics II 3 الثانية 

 - EC 202 Electrical Circuits 2 الثانية

 - EC 203 Electronics I 2 الثانية

 - EC 204 Electrical Machine 2 الثانية

 - EC 205 Electromagnetic Fields 2 الثانية

 EC 206 Computer Prog. 1 2 الثانية

  EC 207 Communication Eng. Fund. 3 يةالثان

 EC 208 Comm. & Electronic LAB  4 الثانية

 

 - EC 301 Engineering Analysis 2 الثالثة 

 التفكير والتحليل.

  )الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكيرية خالل المحاضرات مثل )ماذا,كيف,متى,لماذا

 لمواضيع محددة.

 وتقارير دورية ة واجبات بيتية اعطاء الطلب. 

 طرائق التقييم    

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 .وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم 

 نهائيامتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان ال 
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 EC 302 Computer Engineering 2 1 الثالثة

 

 EC 303 Control Engineering 2 1 الثالثة

 

 - EC 304 Communication System I 3 الثالثة

 

  EC 305 Electronics II 2 لثةالثا

 

 EC 306 الثالثة
Data Transmission & computer 

Networks 
2  

 

 EC 307 الثالثة
Antenna and Radio Wave 

Propagation 
2 2 

 

 EC 308 الثالثة
Electronics and Communication 

LAB 
 6 

 

 الرابعة
EC 401 Final year project 1 2 

 - EC 402 Industrial management 2 الرابعة

  EC 403 Communication systems II 3 الرابعة

 - EC 404 Satellite & mobile comm. 2 الرابعة

 - EC 405 Information theory 2 الرابعة

  EC 406 Microwave engineering 2 الرابعة

 - EC 407 Signal processing 2 الرابعة

  EC 408 Elective subjects 2 الرابعة

 EC 409 Microwave & Comm. Lab  6 الرابعة

 التخطيط للتطور الشخصي .12

نرات ييتم التخطيط لتطوير شخصيات الطلبة عن طريق اقامة حلقات نقاشية معهم ومطالبتهم بتقارير وسم

 دورية وعلى مدار المراحل االربعة ولمختلف المواضيع  لتنمية التطور الشخصي لديهم 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضقبول معيار ال .13

 قبول مركزي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  موقع الكلية. 

 الموقع االلكتروني والبريد االلكتروني للقسم. 
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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

السنة / 

 المستوى
رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

 أساسي

أم 

 اختياري

 االهداف المعرفية 

  

 االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالموضوع

 

ة االهداف الوجداني

 والقيمية 

 ةالتأهيليوالمهارات العامة 

 المنقولة

المهارات األخرى المتعلقة  )

بقابلية التوظيف والتطور 

 (الشخصي

 4أ 2أ 2أ 1أ
أ

5 

 ب 7ا 6أ

1 
ب

2 
ب

2 
ب

4 
ب

5 

ج

1 
ج

2 
ج

2 
ج

4 
 4د 2د 2د 1د

 EC103 Engineering االولى  
Drawing 

 √ √ √ √ √ √ √    √ √ √    √ √ √ √ أساسي
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 ذج وصف المقررمون

 وصف المقرر

 

 كلية الهندسة \الى جامعة دي المؤسسة التعليمية .1

 القسم العلمي   القسم الجامعي / المركز .2

        Engineering Drawing - EC103  اسم / رمز المقرر .3

 القسم البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

عدد الساعات الدراسية  .7

 )الكلي(
 ساعة 60

 2016\4\16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

The aim of this subject is to make the students ready to understand and 

comprehend the scientific theories and their applications related to their field of 

the study. 

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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات .10

  ة االهداف المعرفي -
 .معرفة انواع االقالم المستخدمة في رسم االشكال الهندسيةقادر على الطالب  جعل -1أ

 .االشكال الهندسية المختلفة تعلم وفهم  -2أ

 .تعلم وفهم طرائق الحل لالشكال المنحنية -3أ
 .وتخمين االشكال الهندسية االيزوتطبيق تعلم و -4أ

 الخاصة بالموضوع  االهداف المهاراتية  -ب

 . بانواع االشكال الهندسية وطرق رسمهاااللمام  –1ب

 بفهم طرق الحل لالشكال المنحنية.االلمام  -2ج

 .مقاطعبتحليل الشكل الهندسي الى ثالث االلمام  -3ج

 .باشكال االيزو وطرق رسمهاااللمام   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 يقوم التدريسي بالقاء محاضرات تفصيلية  نظرية 
 بطلب تقارير دورية للمواضيع االساسية للمادة  يقوم التدريسي. 

 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 .وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم 

 امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى 

 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . تحليل االشكال الهندسيةحث الطالب على التفكير بطرق  -1ج

 .رسم االشكال المنحنيةحث الطالب على التفكير باهمية  -2ج

 .   الرسم الهندسي لمادة  متناميةاكتساب مهارات  حث الطالب على على  -3ج

 ائق التعليم والتعلم طر    

 يقوم التدريسي بالقاء محاضرات تفصيلية  نظرية. 
 تعزز  انواعها وتطبيقاتها العملية مماب لالشكال الهندسيةااللمام بالمفاهيم االساسية  يقوم التدريسي

 طريقة التعلم والتعليم.
 ا وعمليا.نظرياالسس في رسم االشكال وتحليلها  لى اهم يقوم التدريسي بتعريف الطلبة ع 

 طرائق التقييم    

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 .وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم 

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي 



  
 8الصفحة 

 
  

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  ةالتأهيلي العامة والمهارات   -د 

.) 

 لرسم الهندسي.حول المواضيع الخاصة بمادة ا الواجباتتمكين الطلبة من كتابة  -1د

 . رسم االشكال بمختلف انواعهاتمكين الطلبة من  -2د

 تنظم من قبل جهات محلية او دولية.تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية  -3د

 تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر لما بعد التخرج. -4د         
 أقامة سمينرات خاصة للطالب لغرض التطوير الذاتي لشخصياتهم . -5د        

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 االول

 Basic Concepts 

 محاضرات 

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري

 الثاني

2 

 محاضرات 

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري

 الثالث

2 

 محاضرات 

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري

 الرابع

2 

 
Lettering and 

Numerals 

 محاضرات 

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري

 الخامس

2 

 محاضرات

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري

 2 السادس

 

Drawing various 

types of geometrical 

patterns 

 محاضرات

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري
 عالساب

2 

 لثامنا

2 

 

various methods of 

ellipses drawing 

 محاضرات

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري
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 التاسع

2 

 2 العاشر 

 
Drawing of Sectional 

Views 
 محاضرات

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري

 عشراالحد 
2 

 2 الثاني عشر

الثالث  

 عشر

2 

 
Drawing of Sectional 

Tangents 

 محاضرات 

 

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري
 الرابع 

 عشر

2 

 الخامس 

 عشر

2 

 Isometric Projection 
 محاضرات 

 

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري
 السادس

 عشر

2 

السابع 

 عشر

2 

 Isometric Projection 
 محاضرات 

 

متحانات يومية ا

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري

 

 الثامن  

 عشر

2 

التاسع 

 عشر

2 

 2 العشرون

 

The use of AutoCAD 

in engineering 

drawing 

 محاضرات 

 

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري

 

 

الواحد 

 والعشرون

2 

الثاني 

 والعشرون

2 

الثالث 

 والعشرون

2 

 

The use of AutoCAD 

in engineering 

drawing 

 

 محاضرات 

 

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري

الرابع 

 والعشرون

2 

الخامس 

 والعشرون

2 

 

السادس     

 والعشرون

2 
االحداثيات القطبية: نظام 

االحداثيات, رسم المعادالت 

القطبية ومساحة المستوي 

 ثيات القطبية بداللة االحدا

Description of menu 

bar ad toolbars 

 محاضرات 

 

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري
السابع 

 والعشرون

2 

الثامن 

 والعشرون

2 

 المتواليات المحددة:

اساسيات المتواليات, متوالية 

 االسية ومتسلسلة تايلور

 

drawing ellipse 

rectangle , line , ray 

,circle , point , arc 

 محاضرات 

 

امتحانات يومية 

 واجبات بيتية+

+امتحانات 

 شهري

 التاسع

 والعشرون

2 

 الثالثون

2 
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 اقتراح تبديل المنهج من سنوي الى فصلي يساهم في تطوير المنهج  :.خطة تطوير المقرر الدراسي12 

 .البنية التحتية 12

 : الكتب المقررة المطلوبة -1

 
 .الرسم الهندسي والتصميم

 

 المراجع الرئيسية ) المصادر( -2

 در االضافية  للمناهج مكتبة الكلية للحصول على المصا

 الدراسية.

  االطالع على المواقع االلكترونية العلمية لالطالع على

 .المادة المستجدات الحديثة في 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -ا

 )المجالت العلمية ,التقارير,.......(
جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسع 

 . بالرسم الهندسي

 Engineering drawing and design .1 المراجع االلكترونية , مواقع االنترنيت  -ب

 

 

 


