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 1 الصفحة

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي     

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 قرر ضمن الربانمج ص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل ممربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفر 

 

 المعد التقني بابل  -جامعة الفرات األوسط التقنية المؤسسة التعليمية  .1

 ة التقنيات االلكتروني / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 دبلوم تقني الكترونيك  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

  تمد  المع مج االعتماد نابر .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

يهدف التخصص الى تخريج مالكات مؤهله للعمل في تشغيل وصيانة الدوائر االلكترونيه واالجهزه السمعيه  

 لدقيقاالرسال ودوائر المعالج اوالمرئيه واجهزة االستقبال و
 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10
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  االهداف المعرفية  -أ
    يكون الطالب قادرا على فهم وصيانة منظومات االلكترونيك  -1أ

     .ه والمرئيهيكون الطالب قادرا على فهم وصيانة منظومات االتصاالت واالجهزه السمعي     -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات فهدااأل –ب 

 تشغيل وصيانة وبناء الدوائر االلكترونيه – 1ب 

 تشغيل وصيانةوتصليح االجهزه السمعيه والمرئيه - 2ب 

      صيانة دوائر المعاج الدقيق   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

يه في االلكترونيك واستخدام لتطبيقالرقميه والوسائل اعلم وهي استخدام العارضه هناك عدة طرق للت

 الطرق الكالسيكيه 

 
 طرائق التقييم       

 يتم تقييم الطالب من خالل المشاركات اليوميه والقاء السمنرات واالمتحان اليومي والفصلي 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 دراسية.واد المن قبل أساتذة الم الحلول للمشاكل التي تطرحاستنتاج  -1ج           

 استنتاج الحلول لمشاكل العمل أثناء التدريب الميداني الصيفي.  -2ج

 حل المعادالت الرياضية في المفردات الدراسية. -3ج

 استنتاج الحلول للحاالت العملية التي تطرح أثناء الدرس والمحاضرات. -4ج         
 

 التعليم والتعلم   طرائق    

 

 رات + التدريب الصيفي في ميدان العمل. عملي في المختبت + التدريب الاضراالمح

1- White board. 
2-Data show. 
3-power point. 
. 

 

 
 طرائق التقييم           

 لمحاضرة.يتم تقيمه من خالل الحضور والمشاركة اليومية في المحاضرة وسلوكه في ا

 صلية والشهرية.وكذلك من خالل االمتحانات اليومية والف
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 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 يشغل الدوائر الكهربائية  و يربط الدوائر االلكترونية -1د 

 يكتسب خبرة في مجال االلكترونيك  -2د 

 ان يكون الطالب ملما بكافة الدوائر العملية.  -3د 

 قياسات الكهربائية ان يكون ملما بال -2د 

 تهياة الطالب بعد التخرج بما يحتاجه في العمل - -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 المحاضرات + التدريب العملي في مختبرات القسم  والتدريب الميداني الصيفي. 

 التقييم  طرائق          

 التعليمية.رات أثناء العملية والمناقشات والحوا  االمتحانات اليومية والشهرية والسنوية

 بنية البرنامج   .11

المرحلة 

 الدراسية 
رمز المقرر أو 

 المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق 

 عملي     نظري      

 2 2 اجهزة قياس  ا.ق الثانيه 

 2 2 حاسبات دقيقة  ح.د ه الثاني 

 2 2 رونية دوائر الكت د.ا الثانيه 

 2 1 تطبيقات حاسبة  ت.ح الثانيه 

 PLC 2 2و  سيطرة س الثانيه 
 ........  2 سالمة مهنية  س.م الثانيه 

 1 1 مشروع م الثانيه 
 2 2 اتصاالت ا الثانيه 

 2 2 سمعية ومرئية  س.م الثانيه 
   الدوائر والقياسات الكهربائية   االولى 

 .......  2 الرياضيات   االولى 

 4 .......  ة/االلكترونية( المعامل)الميكانيكي  االولى 

 2 1 تطبيقات الحاسبة   االولى  

 .......  2 حقوق االنسان   االولى 

 3 ........  رسم هندسي وكهربائي   االولى 

 2 2 رقمية   االولى 

 2 2 أاللكترونيك   االولى 

 .........  2 اللغة االنكليزية   االولى 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 بية. طل   حبوث -1

 ية. ندوات علم -2

 تدريب شخصي.  -3

 مناقشات علمية.  -4

 تدريب مهين خلل السنة.  -5
 
 

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

 % جبميع الدروس. 60خريج الدراسة اإلعدادية بفروعها التجاري، واألديب، والعلمي مبعدل ال يقل عن 
 
 البرنامج  أهم مصادر المعلومات عن .14

 قبل وزارة التعليم العالي قرر من المهاج المن -1

 المتوفرة. الكتب المنهجية 2-

 الكتب الموجودة في مكتبة المعهد. -3
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 مخطط مهارات المنهج

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

 البرنامجات التعلم المطلوبة من مخرج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  المستوىالسنة / 

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  المهارات العامة 

المهارات األخرى   )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( الشخصيوالتطور 

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

 * * * * * *  * * *  * *  * * اساسي اجهزة قياس  ا.ق الثانية 

  * * *  *  * * *  * * *  * اساسي حاسبات دقيقة  ح.د
 *  * * * * * * * * * *  * * * اساسي دوائر الكترونية  د.ا

 *  * *  * * * *  * *  * * * اساسي تطبيقات حاسبة  ت.ح

  * * *  * * * * * * * * *  * ياساس سيطرة  س

    *    *    *  * * * اساسي سالمة مهنية  س.م

    *    *    *    * اساسي مشروع م

  * * * * *  * * *  * * * * * اساسي اتصاالت ا

 * * * *  * * * *  * *  *  * اساسي سمعية ومرئية  س.م
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صيانة االجهزة   ص.ا.ا

 اللكترونيةا

   * *  *  * * * * *  * * * اساسي

الدوائر والقياسات   ا.و االولى

 الكهربائية 
  * * * * * * * * * * *  * * * اساسي

    *  *  *  * * * * * * * اساسي رياضيات  ر

    *  *  *  *  *  *  * اساسى معامل م

  *  * *  * *   * *  *  * اساسي تطبيقات حاسبة  ت.حاسبة

    *    *    *    * اساسي ن حقوق انسا ح.ا 

رسم هندسي  ر.و

 وكهربائي 

    *    *    *    * اساسي

 *  * * *  * *  * * *  * * * اساسي رقمية ر

 *  * * *  * * *  * *  * * * اساسي الكترونيك  ا.ك

    *    *    *    * اساسي لغة انكليزية ل.ا
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 نموذج وصف المقرر

 

 1  وصف المقرر

 

 

 وسط التقنية الا ابل/جامعة الفرات المعهد التقني /ب ليمية المؤسسة التع .1

 ة االلكتروني   التقنيات   / المركز علمي القسم ال .2

 اجهزة قياس/ا ق  اسم / رمز المقرر  .3

 المحاضرة النظرية+المختبر+زيارات علمية  أشكال الحضور المتاحة  .4

 الثانية  الفصل / السنة  .5

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 11/2022/ 12 هذا الوصف تاريخ إعداد  .7

 قررأهداف الم .8

 تعريف الطالب على: 
:معرفة املكوانت األساسية ألجهزة القياس وطرق استعمال األجهزة يف القياسات والتعرف على العوامل املؤثرة يف دقة القراءة  

 وكيفية اختيار اجلهاز املناسب الختيار والتعرف على كيفية معايرة أجهزة القياس 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

صف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  ر ويوف

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

 ؛ البرنامج.
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 التعلم والتقييم وطرائق التعليم و رمقرات المخرج .9

  هداف المعرفية األ -أ
 .اجهزة القياس وعملهايفهم الطالب - -1أ

 . يتعرف على صيانة اجهزة القياس-2أ

 3أ
 4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 . ربط الدوائر الكهربائيةي – 1ب 

 يشغل الدوائر الكهربائية – 2ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 والتعلم  طرائق التعليم      

 السبورة.  - 1

2- data show   
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات اليومية.  -

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  ج  -

 يفهم الطالب المكونات االلكترونية. -1أ

 . القياس اجهزة يحسب الحسابات الخاصة-2أ

 هزة القياس عرف على  انواع اجتي -3أ
 -4أ
  -5أ
      -6أ    
 طرائق التعليم والتعلم      

 السبورة.  -1

2- data show 
 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات اليومية. -1

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3
 طور الشخصي (. والتظيف ة بقابلية التواألخرى المتعلقالمنقولة ) المهارات التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 اجهزة القياس  يكتسب خبرة في مجال  -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر  .10

اسم الوحدة /   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 أو الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

عتمد  واألسس امل  تصنيف األجهزة,أجهزة التاشي  4 األول
-عزم التوازن -االحنراف عزم -ثرة واع العزم املؤ عليها,أن

 العزم املضائل . 

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 االسبوعية 

حركة دي ارسونفال  -امللف املتحرك القياس ذات أجهزة  4 الثان 
 معادالت العزوم. -الرتكيب -كمقياس للتيار والفولتية

 اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

-حنراف النهائياال -فانوميرتحساسية الكل -نوميرتالكلفا 4 لثالث ا
 الية التضاؤل. -السلوك احلركي

 اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 االسبوعية 

مقاومة على التوازي معه. أمثلة  -اميرت التيار املستمر 4 الرابع 
-مقاومة على التوايل معه -فولتميرت التيار املستمر 
 حساسية الفولتميرت. 

اختبارات  رات محاض 

قارير  لت+ا

 االسبوعية 

  -جهاز االوميرت -طريقة االميرت الفومتيرت-قياس املقاومة  4 اخلامس 
 نوع التوازي. -نوع التوايل 

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

معايرة أجهزة التيار  -االفوميرت املخطط التفاضلي 4 السادس 
 املستمر. 

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 ية األسبوع 

-الرتكيب-انوميرت االلكرتود-ملتناوبهزة قياس التيار اجأ 4 السابع 
 معادلة العزوم. 

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

معادالت  -الرتكيب-اجهزة القياس ذات احلديدة املتحركة  4 الثامن 
 املساوى. -احملاسن-العزوم

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

ت اختبارا محاضرات   . اس ذات الديسبل أجهزة قي 4 التاسع 

+التقارير  

 األسبوعية 

-مقياس القدرة احدي الطور -استخدام االلكرتودانوميرت 4 العاشر 
 معادلة زاوية االحنراف. -الرتكيب

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

احلادي  
 عشر

اختبارات  محاضرات   الرتكيب ومبدأ العمل.-مقياس الرتدد  4

+التقارير  

 ألسبوعية ا

اختبارات  محاضرات   ولتميرت واالميرت.  عايرة الفم-اجملهاد 4 شر ن عالثا

+التقارير  

 األسبوعية 
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اختبارات  محاضرات   جهاز املزدوج احلراري. -األجهزة احلرارية 4 الثالث عشر

+التقارير  

 األسبوعية 

االسبوع  
14  15-
16-17-   

أخطاء  -قنطرة وتستون مبدأ العمل-قناطر التيار املستمر 4
 طرة كلفن املزدوج قن -لتوصيأتثي أسالك ال-القياس 

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

صمام أشعة  -املخطط ألكتلي-أساسيات راسم الذبذابت  4 الثامن عشر 
توصيالت صمام أشعة  -الشاشة -الرتكيب-املهبط
 املهبط. 

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

التاسع عشر  
والعشرون  
واحلادي  
 ون والعشر 

منتقى  -خطط الوظيفياف العمودي املمنظومة االحنر  4
خط التأخي,وظيفة  -اإلدخال املوهل املكرب العمودي 

منظومة االحنراف  -أنواع خط التأخي -خط التأخي
-مزامنة االكتساح -مولد االكتساح األساسي -األفقي 

-جمسات رامسة الذبذابت -املكرب األفقي-اكتساح القدح 
 لية. العا تية جمسات الفول-ية فعالة للفولتجمسات غي 

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

الثان  
 والعشرون 

اختبارات  محاضرات   حساب الرتدد . -حساب الطور-إشكال ليساجوس  4

+التقارير  

 األسبوعية 

الثالث  
 والعشرون 

اختبارات  محاضرات   راسم الذبذابت اخلازن. -راسم ذي إشعاع مزدوج  4

ارير  +التق

 األسبوعية 

الرابع  
 والعشرون 

الدائرة  -الفولتميرت االلكرتون -أجهزة القياس االلكرتونية 4
 املليميرت االلكرتون. -نوع الرتانزستور -األساسية

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

اخلامس  
 والعشرون 

الدائرة  -الفولتميرت االلكرتون -أجهزة القياس االلكرتونية 4
 . ون لكرت املليميرت اال-ر نوع الرتانزستو -األساسية

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

السادس  
 والعشرون 

ممانعة  -االعتبارات يف اختيار الفولتميرت االلكرتون 4
احلساسية مع  -الديسبل-مدايت الفولتية -اإلدخال

 قياس التيار. -عرض احلزمة 

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

السابع  
 والعشرون 

وع االحندار النوع  ن-واصفات العامةامل-ميرت الرقميولتالف 4
 االتزان املستمر. -التكامل

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

الثامن  
 والعشرون 

األجهزة املستخدمة يف السيطرة ابحلساسية على أجهزة   4
 القياس. 

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 األسبوعية 

التاسع  
 والعشرون 

اختبارات  محاضرات   ق الكهرابئي( . عش)املIEEE488     يين الب ة الدائر  4

+التقارير  

 االسبوعية 
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 البنية التحتية   .11

 المتوفرة .  يالكتاب املنهج ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 موجودة في مكتبة المعهد. تب الالك-2

 مواقع الشبكة العنكبوتية. -3

 
  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

... . 
 

 

 لدراسي المقرر ا خطة تطوير .12

   

 

 تحديث المنهاج بما يالئم تطور التكنولوجيا 

 

 
 

 

 

 

 

 

وصف السيطرة الرقمية مع مثال توقيت إشارة يف القياس   4 الثالثون 
 أساسه املعاجل الدقيق. 

اختبارات  محاضرات  

+التقارير  

 االسبوعية 
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 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 

 المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .1

 ة االلكتروني  التقنيات  / المركز علمي القسم ال.2

 حاسبات دقيقة/ح د  اسم / رمز المقرر .3

 مية ارات علالمحاضرة النظرية+المختبر+زي أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانية  الفصل / السنة .5

 عملي( 2نظري, 2ساعات )4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8
 تعريف الطالب مبكوانت احلاسب الدقيق واملعاجلات الدقيقة وكيفية برجمتها واستخداماهتا. -1
 ( وكيفية التعامل معها وبرجمتها بلغة املاكنة. Z80-8085– 8086ة )الدقيق  عاجلاتدراسة مكوانت احلاسبات الدقيقة وامل -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 
 يفهم الطالب انواع الحاسبات بشكل عام. -1أ

 .يفهم الطالب الحاسبات الدقيقة وانواعها. -2أ 

   -3أ ةبلغة الماكنابة برنامج طالب كتتطيع اليس.3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يستطيع الطالب التعامل مع الحاسب الدقيق ويتعرف ع مكوناته.  – 1ب 

 .يستطيع الطالب تنفيذ برنامج بلغة الماكنة عمليا. – 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 . white board &markerا -1

2- data show 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 االمتحانات اليومية. -1

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3

 االسئلة المباشرة خالل المحاضرة النظري. -4

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 لدقيقة يقيم مدى استفادته من المعالج الدقيق والحاسبات ا-1ج

 -2ج 

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات          

 طرائق التقييم     

 االمتحانات اليومية. -1

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3
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 ي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخص التأهيلية العامة و  المهارات  -د  

 ة. ل الحاسبات الدقيقيكتسب خبرة في مجا-1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر .10

اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

أو   /

 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

التعريف مبفردات املادة الدراسية وتوزيع   4 األول
النظام  -األنظمة العددية -الدرجات االمتحانية

-ظام الثمانالن-الثنائي النظام  -العشري
النظام السداسي عشر وأمهيته للحاسبات  

 التحويالت بني األنظمة. –الدقيقة  

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

اختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

التعريف ابحلاسبات الدقيقة وأنواعها وعالقتها   4 الثان 
 ابحلاسبات االلكرتونية األخرى. 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ت  ختبارا

ة  شفوي

 وتحريرية 

تعاريف مصطلحات احلاسب الدقيق :   4 الثالث 
-اإليعاز-الكلمة -النيبل–البايت -البت

لغات  –الرتاكيب  –الرباجميات -الربانمج
لغة  –لغات املستوى الواطىء  -املستوى العايل

 لغة املاكنة. -التجميع

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

–كتلي  خمطط  –دقيق  اسب الارية احلمعم 4 الرابع 
نوعي  -الفارة-لوحة املفاتيح–وحدة اإلدخال  

 منفذ االدخال.-الفارة ومقارنة بينهما

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

انقلة  –انقلة البياانت   -منظومة  النقل 4 اخلامس 
فائدة  –خطوط التحكم والسيطرة  -العناوين
 ا. مقارنة بينه–كل منها  

ت ضرامحا 

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

الفرق بني شاشة  -الشاشة -وحدة اإلخراج 4 السادس 
 منفذ اإلخراج. -احلاسب وشاشة التلفزيون 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

ذاكرة القراءة  -الذاكرة الرئيسية -الذاكرة  4 السابع 
-مانة بينهمقار –ذاكرة القراءة والكتابة  -فقط
ينها وبني الذاكرة  دة والفرق بكرات املساعالذا 

 الرئيسية. 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 
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تعريفه  -املعاجل الدقيق-وحدة املعاجلة املركزية 4 الثامن 
–خمطط كتلي يبني معمارية املعاجل الدقيق –

خمطط االطراف  – 8085املعاجل الدقيق 
–ت  البياان ت انقلة مصدا-وخمطط كتلي له
 عناوين ومقارنة بينهما.قلة ال مصدات ان

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

وحدة  –)املركم(    Aسجل  -السجالت العامة  4 التاسع 
إعالم  –سجل األعالم –احلساب واملنطق  
مثال حسايب  -   8085املعاجل الدقيق 

لتحديد حالة كل علم من األعالم وتفسي  
 عالم. سجل األ فائدة -ة احلال

ت ضرامحا 

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

ومقارنتها إبعالم   Z-80إعالم املعاجل الدقيق  4 العاشر 
–مثال حسايب  – 8085املعاجل الدقيق 
–  SPمؤشر الكدس   PCمعداد الربانمج  
وحدة  -مفك شفرة اإليعاز -سجل اإليعاز
 التحكم . 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ات  اختبار

ة  شفوي

 رية وتحري

–  Z80-8085ايعازات املعاجل الدقيق   4 عشر  احلادي
مقارنة  -لغة املاكنة–رموز التذكر املستعملة  

كيفية استخراج الشفرات بلغة املاكنة  -بينهما
 من جدول االيعازات. 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

حل -أنواعهاايعازات جمموعة نقل البياانت و  4 الثان عشر 
 . انمج تطبيقي كتابة بر -لةأمث

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

ايعازات اإلدخال واإلخراج وعالقتها ابيعازات   4 الثالث عشر
 أمثلة تطبيقية. –جمموعة نقل البياانت  

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

أمثلة  -نواعهاابية وأجمموعة االيعازات احلس 4 الرابع عشر 
استخدامها يف تكبي اإلشارة –ية  تطبيق

 الرقمية مع مثال تطبيقي. 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

اخلامس  
 عشر

أمثلة  -جمموعة االيعازات املنطقية وأنواعها 4
واستخدامها يف حل الدوائر الرقمية  -تطبيقية

 . 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

ية  شفو 

 يرية وتحر 

السادس  
 عشر

املشروط  -جمموعة ايعازات التفرع وأنواعها  4
–وغي املشروط واعتمادها على األعالم  

أمهية هذه اجملموعة يف كتابة  –أمثلة تطبيقية 
 الربامج. 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 
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ماعالقتها مبفايتح  –جمموعة ايعازات التحكم   4 السابع عشر 

االيعازات    تلف عن بقيةاذا ختمب-تشغيل ال
 السابقة. 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

–برامج إلجراء العمليات احلسابية :اجلمع   4 الثامن عشر 
املقصود ابلعنونة  -القسمة-الضرب-الطرح 

 8085وأنواعها يف املعاجل  

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

اختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

ورة  د-دورة اإليعاز -ازمراحل تنفيذ اإليع 4 ع عشرالتاس
خمطط التوقيت لتنفيذ احد االيعازات  –املاكنة 

)أيعاز خزن متوايت املركم يف موقع ذاكرة  
كيفية قراءة املعاجل  –على سبيل املثال(  

 الدقيق لبياانت يف الذاكرة. 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

ي  حلقات التاخ-لتكرار حلقات اتكوين  4 العشرون 
الثالث  –احللقتان –حللقة الواحدة  ا -الزمين 
 برامج تطبيقية لكل منها. -حلقات

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

احلادي  
 والعشرون 

توليد نبضات برتدد مطلوب ودورة تشغيل   4
معلومه مقارنة مع مولدات النبضات اليت  

 ملة. تستخدم الدوائر املتكا

اضرات حم 

نظرية  

 ة وعملي

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

الثان  
 والعشرون 

أمثلة تطبيقية تبني كيفية استغالل حلقات   4
 التأخي الزمين يف اجملاالت الصناعية واملنزلية. 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

الثالث  
 والعشرون 

مع مثال  -كتابة برانمج لعداد تصاعدي  4
 يقي. تطب

اضرات حم 

نظرية  

 ة وعملي

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

االرابع  
 والعشرون 

محاضرات   مع مثال تطبيقي  –كتابة برانمج لعداد تنازيل   4

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

اخلامس  
 والعشرون 

مع  –كتابة برانمج لعداد تصاعدي/تنازيل   4
 مثال تطبيقي. 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

  ختبارات 

شفوية  

 ة وتحريري 

السادس  
 العشرون و 

–املواصفات – 8086املعاجل الدقيق  4
 خمطط اإلطراف. –املعمارية  

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

اختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

السابع  
 والعشرون 

–  8086أنواع العنونة للمعاجل الدقيق   4
ايعازات الضرب  -ايعازات نقل البياانت

 أمثلة اليعازات أخرى. –والقسمة  

ات محاضر 

رية  نظ

 وعملية 

رات  باخت

شفوية  

 وتحريرية 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
 استخدام المعالجات الدقيقة االكثر تطورا بما يتالئم والتطوير الكبير في الحاسبات  

 

الثامن  
 والعشرون 

مقارنة بني املعاجلات الدقيقة ذات الثمانية   4
وذات الستة   ,Z80 ) 8085مراتب ) مثل  

 . 8086عشر مرتبة مثل  

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

التاسع  
 والعشرون 

برز  مرتبة وا  32معاجلات دقيقة ذات   4
ستخدمة يف  الدقيقة امل املعاجلات –صفاهتا  موا

 حاسبات البانتيوم. 

محاضرات  

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

محاضرات   مراجعة عامة ملفردات املنهج  4 الثالثون 

نظرية  

 وعملية 

ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

 البنية التحتية .11

 دي امحد ( عبداهلا–ال )د.رايض كم أتليف   لدقيقة  تقنيات احلاسبات ا-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 االلكرتونيك الرقمي   أتليف ) مالفينو(  -2
 (   R.P.Jainااللكرتونيك الرقمي احلديث  أتليف )   -3

 ) ترمجة ضياء مهدي( 

-Modern Digital Electronic( R-P.Jain)TAT Mc-4 )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2

Graw Hill -1984. 
5-Micro Computer Technology ((Julian Ollmann)) 

Pitman Books –Limited -1982. 
6-Micro Computer & Their Interfacing ((RC 

Holland)) Porgamamon Press 1984. 

 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

  , مواقعب ـ المراجع االلكترونية

 نيت ....االنتر 
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 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 

 المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .1

 االلكترونية  التقنيات    / المركز علمي القسم ال.2

 د.ال رونية /االلكت دوائر اسم / رمز المقرر .3

 المحاضرات  النظرية والعلمية  حضور المتاحة ل الأشكا.4

 الثانية  الفصل / السنة .5

 ة ساع120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 ة عديدة ات عمليتعريف الطالب الدوائر االلكرتونية األساسية , طرق تصميمها واستخدامها يف تطبيق

 

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

 ً المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  الستفادة القصوى من فرص  ان قد حقق ا عما إذا كمبرهنا

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 يفهم الطالب كيفية عمل االنظمة االلكترونية. -1أ

 -2أ

 .3أ
 -4أ
  -5أ

   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 لمجال العملي.اتعلمه نظريا ب تطبيق ماتم– 1ب 

 – 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 والتعلم   مطرائق التعلي     

 السبورة.  -1

2- data show 
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات اليومية. -1

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يقيم مدى استفادته من الدوائر االلكترونية. -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

  
 التعلم  تعليم وطرائق ال    

 

 ت االمحاضر
 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات +النشاطات الشفوية والتحريرية. 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 ملي ان يكون الطالب قادرا على الربط بين التعلم النظري والتطبيق الع--1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 قرر الم ةبني.10

الساعا  األسبوع 

 ت 
اسم  مخرجات التعلم المطلوبة 

الوحدة /  

أو 

 الموضوع

طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

 جمهزالقدرة املتغي . -جمهزات القدرة 4 األول
 ابستخدام مقاومة متغية.  -1
 ابستخدام ترانزستور مع مقاومة متغية.  -2

 متغية. مقاومة ابستخدام ربط دارلنكتون مع  -3

محاضرات  

ظري  ن

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

 الثان 
 الثالث 

-منظم التوايل-منظمات الفولتية: منظم التوازي مع مثال 4
معادلة  -معادلة فولتية احلمل-املعادالت اخلاصة بدائرته 

منظم توايل بفولتية إخراج متغية مع  -القدرة للرتانزستور 
 . اصة بهاشتقاق املعادلة اخل

محاضرات  

نظري  

 ملي ع+

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

-متثيله برتانزستورين -رمزه -خواصه-تركيبه-الثايرستور 4 الرابع 
املزالج املثايل:دائرته عمله)الفتح  -الثنائي رابعي الطبقة

 والغلق( 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

بيقات  طت-اخلصائص -الرمز -ب :الرتكيالداايك والرتاايك 4 اخلامس 
 لوميض معتم الضوء احلماية واإلنذار. على ا 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

محاية احلمل من الزايدة  -تطبيقات املقوم السليكون  4 السادس 
تصميم الدائرة  -املفاجئه اليت حتدث يف فولتية احلمل

  SCR استخدام-مثال على الدائرة -وفكرة عملها
-الدائرة العملية -اح دة إانرة املصبشللسيطرة على 

 مثال-تصميمها-املعادالت ورسم املوجات اخلاصه هبا

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

السابع  
 والثامن 

التغذية اخللفية وأنواعها مع رسم  -املذبذابت وتعريفا 4
ي  ابلتكب   اخلاصة خمططاهتا وإجياد العالقات الرايضية

-الكسب اخللفي -لكسب األماميللمنظومة )ا النهائي 
أمثلة على دوائر  -شروط التذبذب –دائرة اإلرجاع(  

مذبذب  -مذبذب هارتلي-LCاملذبذابت )مذبذب  
 مذبذب إزاحة الطور( -كولبتس

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

التاسع  
والعاشر  
واحلادي  
 عشر 

-حلملله على خط اممواصفات ع -كمفتاح  انزستورالرت  4
املهزازات  -استجابته ملوجة إدخال مستطيلة أزمنة التحول
ثنائي  -وأنواعها املختلفة)أحادي االستقرار غي املستقر

املقاومات اجلامع  –االستقرار( العالقات الرايضية  
-اإلشكال املوجية لإلدخال واإلخراج دوائرها-والقاعدة
تشويهات  لتغلب على اال -يتها محا-يهافكرة عمل-قدحها

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 
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التحكم بعرض  -تمل حدوثها يف إشارات اإلخراجاحمل
 النبضات. 

الثان  
عشر 

والثالث  
 عشر 

-اإلدخال القالب–خمطط منوذجي  -مكرب العمليات 4
إخراج دائرة  -ممانعة اإلدخال-اإلدخال غي القالب

الفولتية   اتبع -القالب املكرب غي كسب   -ب القالاملكرب
من   Nمعادلة إضافة عدد -املضيف -ومعادلة التكبي
 املضيف غي القالب. -االدخاالت

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

الرابع  
عشر 

واخلامس  
 عشر 

دائرة اجلامع غي   -دائرة اجلامع العاكس ومعادلة اإلخراج 4
 ابية . سأمثلة ح-اج ة اإلخر ومعادل  العاكس

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

السادس  
 عشر 

دائرة الطارح ومعادالت احلساب لطرح فولتييت ادخال   4
VO=V2-V1-  دائرة تطبيقية 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

السابع  
عشر 
والثامن  
 عشر 

اشتقاق  -امل دائرته املك-اتالعملي تطبيقات مكرب  4
إدخال موجه مربعة اىل دائرة  -مثال-ادلة اخلاصه به املع

إدخال موجة  -مثال-املكامل وإجياد موجة اإلخراج هلا 
  -مثال-نبضية اىل دائرة املكامل وإجياد موجة اإلخراج 

 حل متارين. -أتثي فولتية املكامل

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 شفوية ت ال

التاسع  
 عشر 

إدخال موجة مثلثة اىل  -فكرة العمل-دائرته-ارن قامل 4
-اإلدخال القالب وربط اإلدخال غي القالب اىل األرض
إدخال موجة مثلثة اىل اإلدخال القالب وربط اإلدخال  

 غي القالب اىل فولتية مرجع موجبة

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

الفكرة  -املثال  املقوم -لعمليات االخطية ملكرب قات تطبي 4 العشرون 
مميزاهتا  –من استخدام مكرب العمليات يف دوائر التقومي 

عن الدوائر اليت بدون مكرب العمليات مقارنة بني اخلواص  
دائرة املقوم املثايل نصف  -املثالية والغي مثالية للمقوم

-املوجه  دائرة املقوم املثايل كامل -فكرة عمله-املوجي
 لعمل. فكرة ا

رات ضمحا 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

احلادي  
 والعشرون 

التحول الكاذب يف املقارن وكيفية منع  -قادح مشيث 4
دائرة قدح مشيث رسم خواص التحويل  -مثال -حدوثه 
إدخال موجة عشوائية اىل دائرة قادح مشيث  -مثال-هلا

 حل متارين. -ورسم فولتية اإلخراج 

ت محاضرا 

  نظري

 +عملي 

رير  االتق

االختبارا و

 ت الشفوية 

الثان  
 والعشرون 

مولد املوجة  -مولدات املوجة ابستخدام مكرب العمليات  4
اشتقاق املعادلة اخلاصة برتدد موجة  -دائرته–املربعة  

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

ير  التقار

ختبارا واال

 الشفوية  ت 
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-مثال –اإلخراج حتوير الدائرة إلعطاء موجة مستطيلة  
 تصميم الدائرة. 

ثالث  لا
 والعشرون 

فكرة  -مولد النبضة املهزاز أحادي االستقرارية دائرته 4
اشتقاق املعادلة اخلاصة بعرض  -رسم املوجات-العمل

 الدائرة . -تصميم-مثال -نبضة اإلخراج 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

الرابع  
 والعشرون 

م  سر -رة العملفك-ائرةالد-لثة مولد املوجة املث  4
اشتقاق  -شتقاق املعادالت اخلاصة بذلك ا-املوجات

 معادلة الرتدد ملوجة اإلخراج. 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

اخلامس  
والعشرون  
والسادس  
 والعشرون 

املؤقت  -أمثلة ملولة -تصميمها–احلاسبة التناظرية   
-اهلزازت امه يف  الستخد  خمططات –تركيبه –555الزمين  
 أمثلة ملولة. –من عرض النبضه دالت حساب ز امع

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

السابع  
 والعشرون 

-HPF- -خواصها-مميزاهتا -الفعالة  RCمرشحات   

LPF- 

–منحنيات االستجابه -املعادالت-اخلواص-)امليزات  
 أمثلة حسابية( 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

ير  التقار

ختبارا واال

 فوية شت ال

الثامن    
 والعشرون 

-مميزاهتا  BSFBPF- -الفعالة  RCمرشحات   4
   - -خواصها
–منحنيات االستجابه -املعادالت-اخلواص -)امليزات

 أمثلة حسابية 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

التاسع  
 والعشرون 

ة  )أحادي تكاملة الطرق األساسية لتصنيع الدوائر امل 4
 ة ومسيكة األغشية( قيقة األغشير -البلورة

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

تصنيع  –  NPNتصنيع دائرة متكاملة لرتانزستور نوع   4 الثالثون 
تصنع دائرة متكاملة  –مقاومات ومتسعات متكاملة  

 لدائرة الكرتونية بسيطة. 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

ر  التقاري

تبارا واالخ 

 الشفوية ت 
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 البنية التحتية  .11

صباح  –يوسف ابراهيم –ضياء مهدي    -الدوائر االلكرتونية/ضياء فارس ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 دانيال 

 مالفيتو  6سلسلة شوم  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
 االلكرتونيك التناظري والرقمي 

                اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها   

 (  التقارير ,.... لعلمية , االمجالت ) 
 الدوائر االلكرتونية/ضياء فارس 

 كتاب ملمان 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   تحديث المنهج بمايالئم التطور
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية المؤسسة التعليمية .1

 ة ترونيكاالل  التقنيات  كز/ المر علمي القسم ال.2

 تطبيقات الحاسبة  اسم / رمز المقرر .3

 المحاضرة النظرية+المختبر+زيارات علمية  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانية  الفصل / السنة .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 في حقل االختصاص  لحاسبة واالنترنيت تعليم الطالب مهارات العمل على ا

ً ا إيجازمقرر هذ يوفر وصف ال المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  ألهم خصائص    اً مقتضيا

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  مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 ة استخدام الحاسبة في إلجراءات التجارب العملية المختلفة. مهار -1أ-1أ

 ة استخدام شبكة المعلومات الدولية )االنترنيت( واالستفادة منها. مهار  -2أ

 . تنوعة كتطبيقات مايكروسوفت نظمة الحاسوبية المتعليم استخدام األ  مهارة  -3أ
    ة تحليل البيانات في الحاسبةمهار  -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارة فهم عمل الحاسبة وأهميتها في الحياة المعاصرة.   – 1ب  - 1ب 

   دوائر الكهربائية.مهارة استخدام األنظمة المختلفة للحاسبة في ال  – 2ب 

 مهارة استخدام الحاسبة في االنظمة االلكترونية   – 3ب 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم       

 . white board &markerا -1

2- data show 
 الحاسبة  -4

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات  االسبوعية واالمتحانت الشهرية 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 لعمل المتعلقة با حل المشاكلمهارة  تعليم -1ج

 استخدام البرامج الحاسوبية المختلفة مهارة   -2ج

 
 طرائق التعليم والتعلم      

   والتدريب داخل المختبر المحاضرة

 
 طرائق التقييم     

 

 االختبارات المتنوعة   
 طور الشخصي (. تابلية التوظيف والالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقالتأهيلية العامة و المهارات  -د 

 مهارة تعلم العمل على الحاسبة االلكترونية واالنترنيت. -1د 

 العمل على الحاسبة وتطبيقاتها في التجارب المحتبرية   -2د 

 مهارة االستفادة من االنترنيت في ميدان العمل. -3د 
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 بنية المقرر .10

السا األسبوع 

عا 

 ت 

حدة /  اسم الو مخرجات التعلم المطلوبة 

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  يقة التعليم رط

 (   1األسبوع )

 (   2األسبوع )
البريد االلكتروني، طريقة إنشاؤه،   6

طريقة البحث في االنترنيت األساسي  

 والمتقدم 

االنترنيت  

والبريد  

 االلكتروني 

المحاضرة+ 

التدريب 

 بالمختبر 

اختبارات  

 نظرية وعملية 

من األسبوع  

 الثالث لغاية 
 ألسبوع التاسع ا

تعرف على البرنامج، العروض لا 21

وحفظها،   PowerPoint التقديمية  

ادخال البيانات والنصوص، ترتيب 

الشرائح، عرض الشرائح، تصميم  

الشرائح، إضافة الحركات على 

الشرائح، تغيير المؤثر الحركي أو 

حجذفه، إخفاء وحذف الشريحة، 

إضافة موسيقى للشرائح، عرض 

 الشرائح  

عروض ال

التقديمية  

PowerPo
int 

المحاضرة+ 

التدريب 

 بالمختبر 

اختبارات  

 نظرية وعملية 

من األسبوع  

 العاشر لغاية 
األسبوع  

 العشرين

 ،Excel التعرف على البرنامج  33

إدخال وتعديل وقص ونسخ ولصق  

وتنسيق وحذف البيانات أو الصفوف  

أو األعمدة أو الخاليا وتطبيق 

يق الدوال العمليات الحسابية وتطب

Sum, Average, Max, Min, If 
إنشاء الرسوم والتخطيطات وإدراج 

    الصور والقصاصات الفنية

تطبيق  

برنامج  

مايكروسوفت 

 أكسل

Microsoft 
Excel 

  

المحاضرة+ 

التدريب 

 بالمختبر 

اختبارات  

 نظرية وعملية 

من األسبوع  

الحادي  

 والعشرين لغاية 
األسبوع   

الخامس 

 والعشرين

دة، إنشاء يء قاعدة بيانات جد إنشا 15

الث طرق، االستعالم جداول بث

بطريقة عرض التصميم، استخدام  

 النماذج والتقارير بإستخدام المعالج 

التطبيق 

أكسس 

Access 

المحاضرة+ 

التدريب 

 بالمختبر 

اختبارات  

 نظرية وعملية 

من األسبوع  

السادس  

 والعشرين لغاية 
 األسبوع  الثالثين 

الخاصة بالطلبة طرح األفكار  15

طبيقات ويرها باستخدام الت ط وت

 المطلوبة بالمفردات 

مشاريع  

حسب 

 التخصص 

المحاضرة+ 

التدريب 

 بالمختبر 
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 البنية التحتية  .11

 الكتاب المنهجي  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (   , التقارير ,.... المجالت العلمية) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
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 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 

 المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .1

 ة االلكتروني  التقنيات  / المركز علمي القسم ال.2

 PLCو  سيطرة اسم / رمز المقرر .3

 ر المحاضرة النظرية+المختب تاحة لما أشكال الحضور.4

 الثانية  الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 مييز بني خمتلف منظومات السيطرة.  -1

 يشغل عدد من األجهزة واآلالت املستخدمة يف نظم السيطرة  -2

  املصانع واملعامل اإلنتاجية يف  ةر ات السيط مع منظوميتعامل   -3

 أبسس ويبين بعض دوائر السيطرة  -4

 

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

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

 ؛ البرنامج.



  
 29 الصفحة

 
  

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف الطالب على طرق الصيانة العملية. -1أ

 تهياة الطالب بعد التخرج بما يحتاجه في العمل -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يتعلم الطالب كيفية فحص وصيانة االجهزة. - 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 . white board &markerا -1

2- data show 

 طرائق التقييم       

 االمتحانات اليومية.  -1     

 الواجبات اليومية. -2

 . يةلصاالمتحانات الف-3

 االسئلة المباشرة خالل المحاضرة النظري. -4
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يقيم مدى استفادة الطالب بعد كل اسبوع  -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 مجاضرات نظرية +تدريب عملي 

 
 طرائق التقييم     

 

 منهجية  لية ومختبريةعم  نوالتحريرية,تماري االمتحانات +النشاطات الشفوية  

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

 .تهياة الطالب بعد التخرج بما يحتاجه في العمل  -1د 

 يشغل عدد من االجهزة واالالت المستخدمة في نظم السيطرة-2د 

 -3د 

    -4د 
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 ر بنية المقر.10

اسم الوحدة /   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

محاضرات   تفاصيل املفردات النظرية  3 األول

 نظرية وعملية 
اختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

محاضرات   مقدمة اىل منظومات السيطرة  3 الثان 

 نظرية وعملية 
ختبارات  

فوية  ش

 يرية وتحر 

منظومات السيطرة مفتوحة الدارة ومغلقة   3 ث الثلا
 الدارة  

محاضرات  

 نظرية وعملية 
اختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

حتويل اإلشارات الكهرابئية اىل ميكانيكية   3 الرابع 
وابلعكس, حتويل اإلشارات الكهرابئية اىل  

 هوائية وابلعكس. 

محاضرات  

 نظرية وعملية 
ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

أجهزة حتسس اخلطأ املستخدمة يف   3 اخلامس 
 السيطرة , أنواعها

محاضرات  

 نظرية وعملية 
اختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

املكوانت الكهرابئية للسيطرة على  3 السادس 
املؤقت  -الالقط-احملركات الكهرابئية 

املفاتيح  -املفاتيح الضاغطة –الزمين  
 احملددة. 

محاضرات  

 نظرية وعملية 
رات  باخت

شفوية  

 ية ريوتحر 

-املتغيات األربعة )درجة احلرارة  3 السابع 
قياس املستوى( يف نظم  -التدفق -الضغط
 السيطرة 

محاضرات  

 نظرية وعملية 
اختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

السيطرة على تشغيل وإطفاء مرك حثي   3 الثامن 
القط   -1طور واحد ابستخدام  
 تراايك(   -اثيروستور -كهرومغناطيسي ب 

محاضرات  

 ية ل منظرية وع
ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

محاضرات   تكملة املنظومات التطبيقية  3 التاسع 

 نظرية وعملية 
اختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

محاضرات   منظومات رقمية يف السيطرة   3 العاشر 

 نظرية وعملية 
ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

احلادي  
 عشر

طرق قياس درجة احلرارة والضغط   3
 ق واملستوى والتدف

ت ارمحاض 

 نظرية وعملية 
اختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

الثان  
 عشر

العناصر املختلفة ملنظومات السيطرة   3
 اهلوائية  

محاضرات  

 نظرية وعملية 
ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 
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الثالث  
 عشر

محاضرات   منظومات تطبيقية يف السيطرة اهلوائية   3

 نظرية وعملية 

اختبارات 
شفوية 

 وتحريرية 

الرابع  
 عشر

محاضرات   ام احلاسبة التناظرية يف السيطرة  خد تسا 3

 نظرية وعملية 
ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

اخلامس  
 عشر

محاضرات   كيفية متثيل الدوائر الرقمية يف السيطرة   3

 نظرية وعملية 
اختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 
سادس 

 عشر 
استخدام احلاسبة االلكرتونية يف   3

 التطبيقية.  منظومات السيطرة 
 ات رضمحا 

 نظرية وعملية 
ختبارات  

شفوية  

 وتحريرية 

 البنية التحتية  .11

 رى خكتب المقرر+ا ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
 عبد هللا حممد-يوسف ابراهيم    -اتليف ضياء مهدي فارس  -السيطرة

 2002هيئة التعليم التقين/مطبعة جامعة املوصل 
 سيطرة /معهد النفط بغداد الو  اجهزة القياس -2
 كراس متارين املختب -3

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 املواقع االلكرتونية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
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 قررلما نموذج وصف

 

  وصف المقرر

 

 

 بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية / ي نقالمعهد الت ليمية المؤسسة التع.1

 ية التقنيات االلكترون    / المركز علمي القسم ال.2

 سالمة مهنية  اسم / رمز المقرر .3

 المحاضرة النظرية  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانية  الفصل / السنة .5

 ( 60)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 مقررلأهداف ا.8
 

تقدمي صورة واضحة وشاملة عن السالمة املهنية وأهدافها واألسباب املوجبه هلا وأساليب احلماية ملنع احلوادث إثناء العمل  
 وتقليلها. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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  مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 دات من التلف والمعة زهكيفة حماية االج يتعلم الطالب على-1أ

   -3أ-2أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يتعرف الطالب على كيفية حماية نفسة اثناء فترة العمل - 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 السبورة.  -1

2- data show 
 

 طرائق التقييم       

 ومية.ي االمتحانات ال -1

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يقيم الطالب على مدى حماية نفسة واالجهزة من الخطر-1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات 

 
 طرائق التقييم     

 

 والتحريرية   االمتحانات +النشاطات الشفوية

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

 مهارة حماية االجزة والمعدات بافضل الطرق واسرعها. -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر .10

الساعا  األسبوع 

 ت 
اسم  مخرجات التعلم المطلوبة 

الوحدة / 

أو 

 موضوع ال

 التقييم  طريقة م يطريقة التعل 

-أهدافها-ضرورهتا-السالمة املهنية 2 األول
 مردودها  

  محاضرات نظري  

السالمة املهنية من حيث أتثيها على   2 الثان 
الشخص والعائلة والقسم واملنشأة  

 واجملتمع واالقتصاد الوطين. 

  محاضرات نظري  

  العامل-ملاذا–السالمة املهنية   2 الثالث 
احلفاظ   -قانون ل فيذ اتن-اإلنسان 

 العامل االقتصادي. –على املهارات 

  محاضرات نظري  

أمهية التخطيط   -أهدافها -الصيانة  2 الرابع 
كيفية أداء النظم الوقائية    -املسبق هلا
 والعالجية. 

  محاضرات نظري  

-املقارنة بينهما   -تنظيمات الصيانة  2 اخلامس 
 لعالجية . كيفية أداء النظم الوقائية وا

  نظري  ت محاضرا 

تشكيالت أقسام الصحة والسالمة   2 السادس 
 املهنية. 

  محاضرات نظري  

برانمج الصحة والسالمة املهنية العام   2 السابع 
 , محاية طرق العمل  

  محاضرات نظري  

  محاضرات نظري   محاية العامل   2 الثامن 

برانمج الصحة والسالمة املهنية ,   2 التاسع  
   رور.منع حوادث امل اص : االختص

 حصاء احلوادث. إ

  محاضرات نظري  

  محاضرات نظري   اإلطفاء ومعدات احلريق   2 العاشر 

أسباب احلوادث الصناعية , أمهية   2 احلادي عشر  
 وأسباب تسجيل احلوادث املهنية  

  محاضرات نظري  

تشجيع االهتمام ابلصحة والسالمة   2 الثان عشر  
 مليكانيكية  املهنية,املخاطر ا

  ري ات نظرمحاض 

احلوادث الكهرابئية, طرق منع   2 الثالث عشر
 احلوادث الكهرابئية  

  محاضرات نظري  

املخاطر الكيمياوية , طرق منع   2 الرابع عشر  
 احلوادث الكيمياوية. 

  . 
 محاضرات نظري 
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  محاضرات نظري   التجهيزات الواقية والشخصية .  2 اخلامس عشر  

 حتية  البنية الت.11

 الكتاب المنهجي + كتب اخرى  لمطلوبة  مقررة الـ الكتب ا1

  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 اسي خطة تطوير المقرر الدر.12
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 المقرروصف ذج ونم

  وصف المقرر

 

 

 ي /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية قند التهالمع تعليمية سة الالمؤس.1

 ة االلكتروني  التقنيات  / المركز علمي القسم ال.2

 المشروع  اسم / رمز المقرر .3

 + عملية  المحاضرة النظرية أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانية  الفصل / السنة .5

 ( 60)  )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

11/2220/ 12 الوصف تاريخ إعداد هذا .7  

 أهداف المقرر.8

 سيكون الطالب قادرا على : 
 

 يعتمد على نفسه إلثبات مهاراته العملية.  -1
 . 

 حيدد األهداف البارزه يف املشروع.  -2

 يتعلم كيفية التعامل مع جمموعته من الطلبة يف سبيل دعم العمل اجلماعي . -3

 يرسم اخلرائط ويضع التصاميم اخلاصه ابملشروع.  -4

 ليى ويشاهد النموذج مبسطاً لعمه.  لوقت ا  روع من انحيةشلعمل يف املتقدم ا يتابع  -5

 يتعلم كتابه التقرير النهائي للمشروع وبشكل منظم على صيغة البحوث -6
 
 
 

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  مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 بحوث يفهم الطالب كيفية عمل ال -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال ةيالمهاراتف هدااأل  -ب 

 تطبيق  ماتم تعلمه نظريا بلمجال العملي  - 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

data show 
 

 طرائق التقييم       

 محاضرات +تطبيق عملي 

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تطبيقها عمليا التي تعلمها  و دوائر االلكترونيةيقيم مدى استفادته من ال -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج
 طرائق التعليم والتعلم      

 النشاطات الشفوية والتحريرية. 

 
 طرائق التقييم     

 المتابعه واالختبارات 

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

 على الربط بين التعلم النظري والتطبيق العملي قادرا الطالب  نان يكو  -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر .10

الساعا  األسبوع 

 ت 
اسم  مخرجات التعلم المطلوبة 

الوحدة / 

أو 

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

ف  توزيع املشاريع على الطلبة وااللتقاء ابألستاذ املشر  2 األول
على املصادر اخلاصة  ملكتبة للحصول  اوالبدء مبراجعة  

 ابملشروع املقرر للطلبة. 

عملي   

 +نظري 
اختبارات  

 عملية 

مجع املعلومات عن املشروع والبدء ابلدراسة النظرية وهتيئة   2 الثان 
 التصاميم الالزمة لتنفيذ املشروع. 

عملي   

 +نظري 
اختبارات  

 عملية 

عملي    ب  وأجراء التجار  ميم املقررة عملياً البدء بتنفيذ التصا 2 الثالث 

 +نظري 
اختبارات  

 عملية 

اختبار  –للحصول على النتائج العملية   تواالختبارا 2 الرابع 
 وتقومي للمرحلة السابقة. 

عملي   

 +نظري 
اختبارات  

 عملية 

نقل التجارب أملنفذه خمتربايً اىل اللوحات للحصول على   2 اخلامس 
النموذج    جراء االختبار علىالنموذج املصمم العملي وأ

 ي واحلصول على النتائج النهائية للمناقشة . النهائ

عملي   

 +نظري 
اختبارات  

 عملية 

 2 السادس 

 
مناقشة النتائج العملية ومدى مالءمتها مع النتائج الواقعية  

 وإجياد التعاليل الالزمة للحاالت الظاهرة . 
عملي   

 +نظري 
اختبارات  

 عملية 

 2 السابع 

 
من املراحل  لة وبة لكل مرح تتقرير املكجزاء الترتيب أ

السابقة لكتابة التقرير النهائي عن املشروع وابلشكل  
 التايل: 

 اسم املشروع: 
 األستاذ املشروع: 
 أمساء الطلبة: 
 اخلالصة: 

 الفصل األول : املقدمة 
 الفصل الثان : اجلزء النظري  

 الفصل الثالث : اجلزء العملي والنتائج  
 قرتحات  ت واملالستنتاجاا لنتائج و مناقشة ا الفصل الرابع: 

 املصادر

عملي   

 +نظري 
اختبارات  

 عملية 

تسليم النموذج العملي للمشروع مع التقرير النهائي   2 الثامن 
 إلجراء االختبار النهائي والتقييم. 

عملي   

 +نظري 
اختبارات  

 عملية 
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 البنية التحتية  .11

 حسب الموضوع   مصادر مختلفة ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  )المصادر(   ة جع الرئيسي لمرااـ 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 مواقف االنترنيت 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
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 ررنموذج وصف المق

 

  وصف المقرر

 

 وسط التقنية الا ابل/جامعة الفرات المعهد التقني /ب المؤسسة التعليمية .1

 ة االلكتروني  التقنيات  / المركز علمي القسم ال.2

 االتصاالت/ ا  اسم / رمز المقرر .3

 المحاضرة النظرية+المختبر+زيارات علمية  أشكال الحضور المتاحة .4

 ثانية ال الفصل / السنة .5

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 رأهداف المقر.8

 علومات األساسية ألنظمة  االتصاالت السلكية والالسلكية . تزويد الطالب ابمل -1
 تزويد الطالب ابملعلومات الكاملة عن : 

 والعمليات اليت جتري عليها.  نظم وتراكيب املنظومات اإلذاعية والتلفازية واهلاتفية.-1
 ا واصفاهتا ومميزاهتطرق نقل املعلومات يف نظم االتصاالت وم-  2

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

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

 ؛ البرنامج.
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 طرائق التعليم والتعلم والتقييم و مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
    يكون الطالب قادرا على فهم وصيانة منظومات االلكترونيك    -1أ

 تصاالت .يكون الطالب قادرا على فهم وصيانة منظومات اال    --2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الدوائر االلكترونيه  تشغيل وصيانة وبناء- 1ب 

 تشغيل وصيانةوتصليح االجهزه السمعيه والمرئيه - 2ب 

      صيانة دوائر المعاج الدقيق   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 قنيك واستخدام الطرهناك عدة طرق للتعلم وهي استخدام العارضه الرقميه والوسائل التطبيقيه في االلكترو

 الكالسيكيه 
 ئق التقييم  طرا     

 يتم تقييم الطالب من خالل المشاركات اليوميه والقاء السمنرات واالمتحان اليومي والفصلي 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 استنتاج الحلول للمشاكل التي تطرح من قبل أساتذة المواد الدراسية.  -1ج         

 اني الصيفي. لتدريب الميد ل أثناء امشاكل العالحلول لماستنتاج  -2ج

 حل المعادالت الرياضية في المفردات الدراسية. -3ج

  استنتاج الحلول للحاالت العملية التي تطرح أثناء الدرس والمحاضرات. -4ج         
 طرائق التعليم والتعلم      

 لعمل االصيفي في ميدان  المحاضرات + التدريب العملي في المختبرات + التدريب 

 م  طرائق التقيي   

 

1- White board 
2-Data show. 
3-power point. 
4-videos from you tube. 

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

 في الدورات .  المشاركة ان يكون قادرا في-1د 

 كبوتية بكة العناستجد في مواقع الشما  متابعةمهارة ال -2د 

 المشاركة في الدورات . -3د 

 متابعة ما استجد في مواقع الشبكة العنكبوتية.  -4د 
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 بنية المقرر .10

الساعا  األسبوع 

 ت 
اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة 

أو   /

 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

ــحامر  –املرشـــــــــــحات 4 األول  -(BSF):(RC)تشـــــــــ
(LPF)-(HPF)-(BPF) 

رات محاض 

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

ــة  4 الثان  ــحات الفعالـ -((LPF -:(BSF )املرشـ
(HPF)-(BPF 

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

ــمني  4 الثالث  ــاه –التضــ ــه–معنــ ــمني )—أنواعــ ( AMتضــ
 حتليل املوجه.

محاضرات  

 +عملي  نظري
التقارير  

الختبارات  او

 لشفوية ا

حسـاب معامـل   –توزيـع القـدرة  -الطيف الرتددي 4 رابع  ال
 التضمني املكاىفء.

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

ــاع) 4 اخلامس  ــا AMأنــــــواع التضــــــمني االتســــ ( مــــــع طيفهــــ
 الرتددي

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

( AMيــــــد )ملســــــتخدمة لتولضــــــمنات املأنــــــواع ا 4 السادس 
مضــــــمن  -املضــــــمن احللقــــــي–املضــــــمن املتــــــوازن 

 مضمنات أخرى.-كوين

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

ــمني) 4 السابع   AM )–Envelopeكشـــــف تضـــ

Detector – Synchronous 

Detector  ــف ــر الكشـــــ ــويه يف دوائـــــ  –التشـــــ
(AGC) 

محاضرات  

 لي نظري +عم
ر  يالتقار

تبارات  واالخ 

 الشفوية 

ــه  4 الثامن  ــتقبال املوجـــ ــال واســـ ــاز إرســـ ــي جلهـــ خمطـــــط كتلـــ
معـــــامالت مقارنـــــة اتســـــاعية –املضـــــمنه اتســـــاعيا 

-االنتقائيــــــــة -أجهــــــــزة االســــــــتقبال )احلساســــــــية
 التشويه(.-اجلودة

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

-(PM( تضــــــمني )FMي )التضــــــمني الــــــرتدد 4 التاسع 
نســـــبة –ات املضـــــمنه التحليـــــل الرايضـــــي للموجـــــ

 االحنراف الرتددي.–التضمني 

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

عرض النطاق الرتددي لإلرسال والطيف الرتددي  4 العاشر 
 ( .FM( و)PMلتضمني )

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

طريقة املباشرة ال–( وتوليدها FMمني )ضطرق ت 4 دي عشر  ااحل
, الطريقة الغي مباشرة التضمني الرتددي املضخم 

(Secttreo FM)- Stero 

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 
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–الكاشـــف النســـ  –( FMالكشـــف إلشـــارة ) 4 الثان عشر 
 طريقة فوسرتسلي.

محاضرات  

 نظري +عملي 
ارير  تقال

  ت واالختبارا

 الشفوية 

(  Quantization نظرية العينـات )-الرتميز 4 الثالث عشر
 ترميز التحويل .–

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

–مميــــزات التضــــمني النبضــــي –( PMتضــــمني ) 4 الرابع عشر  
-(PDM)-(PPM)-(PCMاألنـــــــــــــواع )

(PAM.) 

محاضرات  

 نظري +عملي 
ر  التقاري

تبارات  واالخ 

 وية فالش

–( FDM)–( Multiplexingتوزيـــــــع )ال 4 اخلامس عشر  
(TDM.) 

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

السادس  
 عشر 

محاضرات   .PSK-FSK-ASKالتضمني الرقمي  4

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

اخلطـــــــأ –ومـــــــة معلومــــــات اإلرســـــــال وســــــعة املنظ 4 السابع عشر 
(SNR )اإلشارة للضوضاء  سبةن 

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

–الــــــــرتددات املســــــــتخدمه -اهلواتــــــــف اخلليويــــــــة 4 الثامن عشر 
ــات املســــــــــــــــــــــــتخدمة ) -(FDMAالتقنيـــــــــــــــــــــ

(TDMA )–(CDMA. ) 

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

ــ 4 التاسع عشر –( Teleprinters)–راف دوائــــــــــــر التلغــــــــــ
 راديوية.مرسالت التلغراف ال

 

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

–(  FaximileTransmission) 4 العشرون 
(Fas-Receiver)-(Telex ــلة ( املرســــــــــــــــ

 املستقبلة.

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

احلادي  
 والعشرون  

رســـلة امل -اهتصـــفا -أنواعهـــا -ريةاألليـــاف البصـــ 4
 ة .واملستقبل

محاضرات   
 نظري +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

الثان  
 والعشرون 

معــامالت -أساســيات اهلوائيــات–أنــواع اهلوائيــات  4
 اهلوائيات.

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

الثالث  
 والعشرون 

-ةيالســماو –ة)األرضــية انتشــار املوجــات الراديوي 4
 خط البصر. موجات

اضرات مح 

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

الرابع  
 والعشرون 

-هوائيـات قضـيب الفرايـت-اهلوائيات  العموديـة 4
 اهلوائيات املايكروية والبوقية. UHFهوائيات 

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

اخلامس  
 والعشرون 

رات محاض  ف يف االتصاالت.ياستخدام املايكروو  4

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 
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 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 Modern Digital Electronic( R-P.Jain)TAT-11 )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

Mc-Graw Hill -1984.                      
2-Micro Computer Technology ((Julian 

Ollmann)) Pitman Books –

Limited -1982.                                
3-Micro Computer & Their Interfacing ((RC 

Holland)) Porgamamon Press 

1984.                                               
                  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 

 (  قارير ,.... المجالت العلمية , الت )
• http://www.hazemsakeek.com 

اندي االلكرتونيات العريب        •

http://www.arabelect.net/theori.htm 

رنيت  ع االنتقة, مواااللكتروني ب ـ المراجع

 .... 
 

 

 طة تطوير المقرر الدراسي خ.12

   

 في االتصاالت استخدام المعالجات الدقيقة االكثر تطورا بما يتالئم والتطوير الكبير 

 
 

السادس  
 والعشرون 

املميـــــــــزات -االتصـــــــــاالت ابألقمـــــــــار الصـــــــــناعية 4
احملطـــــــــات -اإلرســـــــــال واالســـــــــتقبال-واخلـــــــــواص
الــدخول –مــدارات األقمــار الصــناعية -األرضــية.
 .Multiple Accessاملتعدد  

محاضرات  

 عملي نظري + 
التقارير  

ختبارات  واال

 ية الشفو

بع  السا
 والعشرون 

محاضرات   الطيف الرتددي..-توليدها-املوجات املايكروية 4

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

الثامن  
 والعشرون 

أهـــــم -التقنيـــــات املســــتخدمة–مقدمــــة -املوابيــــل 4
ــل ــداخل-الظــــــــــل-االعتبــــــــــارات يف النقــــــــ -التــــــــ

ياً كالســل–ات الســلكياً نقــل اإلشــار  -الضوضــاء.
 (سلكياً -والسلكياً )

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

التاسع  
 والعشرون 

محاضرات   الوظائف واهليكلية  ; GSMشبكات  4

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

-SMS-خصائص الثـراي-خدمات الثراي-الثراي 4 الثالثون 
تغطيـــــة لنـــــاطق اجلغرافيـــــة ملا-اســـــتخدامات الثـــــراي

 .اتخدمة الشبك

محاضرات  

 نظري +عملي 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

http://www.hazemsakeek.com/
http://www.arabelect.net/theori.htm
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 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 

 المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .1

 االلكترونية  التقنيات    / المركز علمي القسم ال.2

 ومرئية  ةس.و/ سمعي المقرر  اسم / رمز.3

 المحاضرات  النظرية والعلمية/الزيارات العلمية. المتاحة  أشكال الحضور.4

 الثانية  الفصل / السنة .5

 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 ظمهان فية إرساهلا ) بعدةيشارات كهرابئية وكتعليم الطالب على أسس ونظرية حتويل الصورة والصوت إىل إ-1

 وتصنيف املوجات الكهرومغناطيسية  -2

إىل   واستقبال هذه املوجات من األقمار الصناعية وحتويلها بواسطة أجهزة االستقبال التلفزيونية إىل صوره وصوت اضافه  -3
 لفديويه اميا ا ( والك dishالشاشات وطبق االستقبال )   {دراسة التقنيات أحلديثه يف 

عمل الكاميا التلفزيونية وطرق اإلرسال التلفزيون وأنظمة البث واألجزاء اليت تتكون منها األشاره  إملام الطالب بكيفية  -4
التلفزيون وتتبع األشاره يف هذه املراحل وبعض األجهزة اليت تستخدم تقنيات حديثه   التلفزيونية املركبة وكيفية املسح ومراحل 

 ها يف عمل

ها  قعة من الطالب تحقييوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق

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

 ؛ البرنامج.
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 لتعلم والتقييم وطرائق التعليم وا ررقمات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
   كفية عمل التلفزيون -1أ

  -3أ
 -4أ
    -5أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يتبع االشارة في التلفزيون  - 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 
     طرائق التعليم والتعلم      

 . white board &markerا -1

2- data show 
 

 طرائق التقييم      

 

 

 االمتحانات اليومية. -1

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3

 االسئلة المباشرة خالل المحاضرة النظري. -4

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 التعرف ع فرق بين عمل التلفزيون)االسود واالبيض(والتلفزيون الملون.  -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج
 لتعلم  التعليم وا طرائق    

 

 اضرات مح
 طرائق التقييم     

   االمتحانات +النشاطات الشفوية والتحريرية.

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

 التلفزيون  للنظري بالنسبة لعمان يكون الطالب قادرا ع الربط بين العملي وا -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر .10

الساعا  األسبوع 

 ت 
اسم  مخرجات التعلم المطلوبة 

الوحدة / 

أو 

الموضو 

 ع 

طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

النظـام التلفزيـون البسـيط حت  حتويـل الصـوت والصـورة   األول

إىل إشارات كهرابئيةحت عملية املسححت مركبـات األشـاره 

بعــــــاث النكــــــاميا الصــــــورية حت اللصــــــورية حت أانبيــــــب اا

 الضوئيحت األيصاليه الضوئيةحت  توليد إشارة الصورة .

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

أنواع أانبيب الكاميا حتالفديكون حت اإلرسال ألتلفازيحت  4 الثان 

بعــــض أنــــواع املوجــــاتحت  طــــرق اإلرســــال ألتلفــــازي حت 

حت ضــاءال االشــاره عــرب الفســلفــاز املغلقــة حت إر دائــرة الت

ــناعية الفعالــــــــة حت مــــــــدارات األقمــــــــار  األقمــــــــار الصــــــ

 الصناعيةحتاحملطات األرضية التلفزيونية .

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

ــه بــني التعــديل الســالب  4 الثالث  ــة املركبــةحت مقارن األشــاره املرئي

أنظمـــــــــــة البـــــــــــث  والتعـــــــــــديل املوجـــــــــــب لالشـــــــــــارهحت

اســات اإلظــالم حتالتــزامن وقيزيحتالتزامن األفقــي األتلفــ

 العمودي وقياسات اإلظالم .

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

ــة  4 الرابع  ــح ألتلفازيحتاملســـــــــــــــــــــــــــح ابلطريقـــــــــــــــــــــــــ املســـــــــــــــــــــــــ

الكهروستاتيكيةحتاملســـح بطريقـــة التحريـــك املتشـــابكحت 

املســــح  املســــح املتشــــابك حتمفــــاهيم ومصــــطلحات يف

يــتم املســـح  كيفســح اخلطــوط األفقيــةحتماملتشــابك حت

 املتشابك .

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

محاضرات   خمطط كتلي جلهاز تلفزيون اسود وابيض . 4 اخلامس 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 
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 السادس 

 والسابع 

 ينــائي مبوجــه ) هــوائاهلــوائيحت أنــواع اهلوائيــاتحتهوائي ث 4

حت موالـــف الرتدداتحتموالـــف  اهلـــوائيايجـــي (حت مـــدخل 

(حت موالــف الــرتددات فــوق VHFالــرتددات العاليــة )

ــايل ) ــف UHFالعـــ ــزاء موالـــ ــفحت أجـــ ــل املوالـــ ( حتعمـــ

(VHFحت مولة الدخل املوازنحت مرشـح إمـرار عـايل ) 

(H.Pمع دوائـر مصـيد )ة(حت مكـربR.F  حتاملذبـذب)

 احملليحت مرحلة املازج  .

محاضرات  

نظري  

 ي +عمل

التقارير  

واالختبارا 

 الشفوية  ت 

محاضرات   حتاختيار القناة حت حتويل أحلزمه  التوليف االلكرتون   الثامن 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

 التاسع 

 والعاشر 

مكـــرب الـــرتدد البيـــين للصـــورةحت كاشـــف الصـــورةحتحامل  4

 الرتدد البيين للصوتحت

دائــــرة  اءز جــــضــــمني الـــرتددي حت أمرحلـــة الصــــوتحت الت

ومدد الرتدد البيين للصوتحت كاشـف  الصوتحت  مكرب

ــرة مكــــرب الصــــوتحت دالصــــوتحتمميز تضــــمني الرتد حتدائــ

 السماعةحتاملكرب الصوري .

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

فاصل نبضات التزامنحت فصل نبضات التزامن األفقية  4 احلادي عشر 

 رافحتدوائــــر االحنــــرافحت مولــــد ومكــــرب االحنوالعموديـــة

ــه حتا ــكال املوجيـــ ــانع حت األشـــ ــذب حت املذبـــــذب املـــ ملذبـــ

للجهد املسلط على ملفات االحنرافحت املكـربحت دوائـر 

 اخلرج .

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

الشاشة ألتلفازيهحت أجـزاء الشاشـة حتاملهـبط حتالشـبكات  4 الثان عشر 

الشـــبكة املعجلـــة  G)الشـــبكة احلاكمـــة )احلاكمـــة حت

شــة الفســفوريةحتالرتكيزحت وســائل الــتحكم ابجلهــاز حتالشا

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ة ت الشفوي
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ــاينحت  ــاكم التبـ ــةحتحاكم التوليـــفحت حـ ــة واخلارجيـ الداخليـ

حـــــاكم الســـــطوع واألضـــــاءهحت ضـــــبط الرتكيزحتضـــــوابط 

 اهليكل اخلطيحتضبط الصوتحت التحكم عن بعد .

 الثالث عشر

 شر بع عاالر 

ــز القـــــدرة  4 ــايل ) جمهـــ ــغط العـــ ــد الضـــ (  EHTحت جهـــ

ــزات  ــة يف جمهـــ ــه حت احلمايـــ ــدرة املنخفظـــ ــزات القـــ حتجمهـــ

القدرة حتإبطال املغنطة التلقائي حتأنواع جمهزات القدرةحت  

 جمهز قدره مستقر ابلثايرستور .

( حتدائـرة جمهـز   SMPSجمهز قدره بصيغة املفتـاح )  

ــع  SMPSعمليــــه)  ــزات (  مــ ــةحت امميــ ــومي لاحلمايــ تقــ

ومســاوا التشـــغيل حتاحلمايـــةحتدائرة  شــيح حتماســـنوالرت 

البدء البطيءحت احلماية ضد التيار العايل  حتاحلماية ضد 

 اجلهد العايلحتاحلماية ضد اجلهد القياسي العايل.

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

محاضرات   . ف اللونيمزج األلوانحت تعر   التالؤم حتاأللوان األوليةحت 4 اخلامس عشر 

ري  نظ

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

الكــاميا امللونةحتإشــارة النصــوع حتقــيم جهــود األلــوان حت  4 السادس عشر 

(حت إنتاج جهود فـرق اللـون حتاعتبـارات Yقيمة إشارة )

( لإلرســالحت إرســال G-Y الــتالؤم حتعــدم مالئمــة ) 

 إشارة اللون .

محاضرات  

ري  نظ

 +عملي 

  التقارير

ا واالختبار

 ت الشفوية 

محاضرات   حتشيه الرتدد حتعرض احلزمة إلرسال إشارة اللون . 4 السابع عشر 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

تضـــــمني إشـــــارة فـــــرق اللـــــون حتإشـــــارة انبثـــــاق اللـــــون  4 الثامن عشر 

 حتمعامالت التخفيف .

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

تبارا واالخ 

 ت الشفوية 

 NTSCفاز امللونحت نظام التلفـاز امللـون   أنظمة التل 4 سع عشرتالا

 حتتصغي عرض احلزمة  .

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 
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 العشرون 

والواحد  

 والعشرون 

ــام   SECAMنظـــام  4   SECAM IIIحتنظـ

حتتوليــد  SECAMحتتضـمني احلامـل الثــانويحت مرمـز 

 . SECAMن وسيطرهتاحت ملل نبضة التزام

 

محاضرات  

  نظري

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

الثان  

 والعشرون 

 خمطط كتلي جلهاز استقبال تلفازي ملون . 4

 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

الثالث  

والعشرون  

والرابع  

 والعشرون 

اللكــرتونحت الشاشــات التلفازيــة امللونــة ذات القــاذف ا 4

 حتنةنبوبة الشاشة امللو أأجزاء 

أنواع الشاشـات الفسـفورية ذات القـاذف االلكرتونيـة 

ــاط  ــد أمنـ ــاذف حتتوليـ ــة القـ ــة مثلثـ ــورة امللونـ ــة الصـ حتأنبوبـ

ــة حت  ــة حتإشــــارات األلــــوان األوليــ خطــــوط املســــح امللونــ

علـــى خـــط واحـــد  –أنبوبـــة الصـــورة امللونـــة بقاذفـــات 

ــة الصــورة امللونــة املســدس أ ــحتأنبوب  ةو القــاذف الثالوثي

 . CRTسلبيات للشاشات والأحادية حتاملميزات 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

اخلامس  

 والعشرون 

الشاشــات التلفزيونيــة امللونــةحت أنــواع شاشــات العــرض  4

ــق يف فكـــرة  ــات البالزمـــاحتنظرة أعمـ يف التلفزيونحتشاشـ

ــلب ــزات والســـــ ــا حتاملميـــــ ــات البالزمـــــ ــل شاشـــــ يات عمـــــ

 ا  .ملشاشات البالز 

محاضرات  

نظري  

 ملي +ع

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

السادس  

 والعشرون 

حت البلـــــــورات LCDشاشـــــــات البلـــــــورات الســـــــائلة   

 السائلةحت أنواع البلورات السائلةحت

تصــنيع شاشــة مــن البلــورات الســائلة حتأنظمــة شاشــات 

ـــ  تالبلـــــــورا ــام الـــــ ــائلة حتنظـــــ  Passiveالســـــ

Matrixحتنظـام الــActive Matrix ل بمســتق
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 ئلة. ت البلورات الساشاشا

ــابع  الســــــــــــــــــــــــــ

والعشـــــــــــــــــرون 

والثـــــــــــــــــــــــــــامن 

 والعشرون

التلفزيــــون عــــايل الوضــــوح حتالتلفزيــــون الرقمــــي حتمــــزااي  4

التلفزيـــــــون  االتلفزيـــــــون الرقمـــــــي حتالتقـــــــاء تكنولوجيـــــــ

الكومبيوتر الشخصي حتمرحلة جديدة مـن   اوتكنولوجي

لفزيـون املسـتقبلحت العالقة بني االنرتنيـت والتلفزيـون حتت

لتلفزيــون الرقمــي حتالتلفزيـــون ل االثــة أنظمــة الســـتقباث

ــار  األرضــــي الرقمــــي حت البــــث الرقمــــي بواســــطة األقمــ

 الصناعيةحت

الكيبل التلفزيون الرقمـي حت احتمـال ظهـور نظـام رابـع 

 جديد .

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

التاســـــــــــــــــــــــــــــع 

 والعشرون

األقمـــــار ة مـــــن يـــــزيونإلشـــــارات التلفطبـــــق اســـــتقبال ا 4

حتالطبقحت وظيفـة الطبـقحت خـام التصـنيعحت بـؤرة   الصناعية

ــض  ــدات خفـــــــــــ ــوع الطـــــــــــــالء حتوحـــــــــــ ــقحت نـــــــــــ الطبـــــــــــ

حتوظيفـــة وحـــدات خفـــض الشوشـــرةحت LNBالشوشـــرة

حتبــوق التغذيــة ) الفيــد هــورن LNBتصــنيف وحــدات

(حت وظيفة الفيد هـورنحت وصـف الفيـد هـورن حتاملوتـور ) 

 الكيـــــــبال تحت أجهـــــــزة ذراع احلركـــــــة (حت األســـــــالك أو

ــزة  ــتقبال حت أجهــ ــاثلي حت االاالســ ــام التمــ ــتقبال ابلنظــ ســ

ــزة  ــي حتأجهــــــــ ــام الرقمــــــــ ــتقبال ابلنظــــــــ ــزة االســــــــ أجهــــــــ

الديكودرابلنظام الرقمي حت أجهزة االستقبال ابلنظامني 

 التماثلي والرقمي .

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

ــديوحت أساســيات  الثالثون وحــدة  حت وحــدة الكــامياحت كــاميا الفي

نظـــــار حتاجلهـــــاز مـــــزدوج الشـــــحنة الفيـــــديو حتوحـــــدة امل

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 
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 البنية التحتية  .11

 زيون ديو والتلفصيانة الرا ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 

 هندسة التلفزيون/االجهزة السمعية واملرئية  لمصادر(   )اـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 هندسة التلفزيون/االجهزة السمعية واملرئية. 

رنيت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنت

 .... 
 يانة االلكرتونية ية/الصفوة للصاللكرتوناالقرية 

 
    املوقع التعليمي للفيزايء   •

http://www.hazemsakeek.com 

اندي االلكرتونيات العريب        •

ct.net/theori.htmhttp://www.arabele 

 
 

 الدراسيخطة تطوير المقرر .12
 

 ومكونات كل واحد منهما.    lcdوال  led التعرف ع الفروقات بين شاشتي ال 

  

   

 تحديث المنهاج مع االجهزة الحديثة. 

 
 

 

 

 

 

 

CCD  حتفكرة عمـل شـرحية,  CCD  كيـف تلـتقط

 كاميا الفيديو األلوان حتكاميا الفيديو الرقمية .

http://www.hazemsakeek.com/
http://www.arabelect.net/theori.htm
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 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 

 المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .1

 نية االلكترو  التقنيات    / المركز علمي القسم ال.2

 ية وااللكترونية.ئالكهربا ص.ا/صيانة االجهزة قرر ماسم / رمز ال.3

 المحاضرات  النظرية والعلمية  أشكال الحضور المتاحة .4

 الثانية  الفصل / السنة .5

 عملي  ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

ل التجهيز والدوائر التطبيقية وذلك من خالل تعليم الطالب  لكرتونية وأعطاهزة االجيف جمال صيانة األ:  اكتساب الطالب املهارة  
 على الطرق املتبعه يف الصيانة وأمهية املكوانت مث تدريب الطالب بتجارب عملية على أعطال األجهزة االلكرتونية املختلفة 

 ف. ن لبلوغ هذه األهداو يض إضافة اىل امللوقد مت اختيار أجهزة الراديو والتلفاز األسود واألب
 
 
 
 

 

 

 

 

ن الطالب تحقيقها  مالتعلم المتوقعة    يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات 

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

 ؛ البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج.9
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  هداف المعرفية األ -أ

 تعريف الطالب على طرق الصيانة العملية.- -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ص وصيانة االجهزة يتعلم الطالب كيفية فح – 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 . white board &markerا -1

2- data show 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات اليومية. -1

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3

 االسئلة المباشرة خالل المحاضرة النظري. -4

 
 والقيمية   األهداف الوجدانية -ج

 بعد كل اسبوع دى استفادة الطالب م مي يق--1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج
 طرائق التعليم والتعلم      

 مجاضرات نظرية +تدريب عملي 

 
 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات +النشاطات الشفوية والتحريرية,تمارين عملية ومختبرية 

 
 ور الشخصي (. بقابلية التوظيف والتط ت األخرى المتعلقةالمنقولة ) المهاراالتأهيلية العامة و المهارات  -د 

 تهياة الطالب بعد التخرج بما يحتاجه في العمل --1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر .10

اسم الوحدة /   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 أو الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

محاضرات   النظرية  تفاصيل املفردات  3 األول

نظري  

 ي +عمل

 اختبارات 

  -( BSF):(RC)مرشحات –ملرشحاتا 3 الثان 
(LPF)-(HPF )-(BPF) 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

-( (LPF  -:(BSF )املرشحات الفعالة  3 الثالث 
(HPF)-(BPF 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

(  AM)  تضمني—أنواعه –ه  نامع –التضمني   3 الرابع 
 حتليل املوجه. 

حاضرات م 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

حساب   –توزيع القدرة  -الطيف الرتددي  3 اخلامس 
 معامل التضمني املكاىفء. 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

( مع طيفها  AMأنواع التضمني االتساع) 3 السادس 
 الرتددي 

محاضرات  

نظري  

 ي ل+عم

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

(  AMأنواع املضمنات املستخدمة لتوليد ) 3 السابع 
مضمن  -املضمن احللقي –املضمن املتوازن  

 مضمنات أخرى. -كوين

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

 Envelope–(  AMكشف تضمني)  3 الثامن 

Detector  – Synchronous 

Detector   كشف  دوائر اليفالتشويه–  
(AGC ) 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

خمطط كتلي جلهاز إرسال واستقبال املوجه   3 التاسع 
معامالت مقارنة اتساعية  –املضمنه اتساعيا 

-االنتقائية  -أجهزة االستقبال )احلساسية 
 التشويه(. -اجلودة 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

  اريرالتق

واالختبارا 

 لشفوية ات 

-( PM( تضمني ) FMمني الرتددي ) التض 3 العاشر 
نسبة  –التحليل الرايضي للموجات املضمنه 

 االحنراف الرتددي. –التضمني  

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

عرض النطاق الرتددي لإلرسال والطيف   3 احلادي عشر 
 ( . FM( و)PMالرتددي لتضمني ) 

محاضرات  

نظري  

 لي م+ع

التقارير  

ا واالختبار

 ت الشفوية 

الطريقة  –( وتوليدها  FMطرق تضمني ) 3 الثان عشر 
املباشرة , الطريقة الغي مباشرة التضمني 

محاضرات  

نظري  

التقارير  

واالختبارا 
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  -( Secttreo FMالرتددي املضخم )
Stero 

 ت الشفوية  +عملي 

–كاشف النس  لا–( FMالكشف إلشارة )  3 الثالث عشر
 سرتسلي. ة فو ق طري

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

 Quantization نظرية العينات ) -الرتميز  3 الرابع عشر 

 ترميز التحويل . –(  
محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

–مميزات التضمني النبضي –( PMتضمني )  3 اخلامس عشر 
-(PDM)-( PPM) -( PCMاألنواع ) 

(PAM .) 

محاضرات  

نظري  

 عملي +

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

السادس عشر  
 والسابع عشر 

–( FDM) –(  Multiplexingالتوزيع ) 3
(TDM .) 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

محاضرات   . PSK-FSK-ASKالتضمني الرقمي  3 الثامن عشر 

نظري  

 +عملي 

  التقارير

ارا واالختب

 ية وت الشف

اخلطأ  –معلومات اإلرسال وسعة املنظومة  3 التاسع عشر
(SNR  نسبة اإلشارة للضوضاء ) 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

–الرتددات املستخدمه  -اهلواتف اخلليوية  3 العشرون 
-(FDMAالتقنيات املستخدمة ) 

(TDMA  )– (CDMA . ) 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ية ت الشفو

–(  Teleprinters)–دوائر التلغراف   3 حلادي والعشرون ا
 مرسالت التلغراف الراديوية. 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

–(  FaximileTransmission) 3 الثان والعشرون 
(Fas-Receiver )- (Telex  املرسلة )

 لة. املستقب

محاضرات  

نظري  

 عملي +

التقارير  

واالختبارا 

 ية ت الشفو

املرسلة   -صفاهتا -أنواعها -األلياف البصرية 3 الثالث والعشرون 
 واملستقبلة . 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

-أساسيات اهلوائيات–أنواع اهلوائيات   3 الرابع والعشرون 
 معامالت اهلوائيات. 

ت محاضرا 

نظري  

 +عملي 

ير  التقار

واالختبارا 

 ت الشفوية 

-السماوية–انتشار املوجات الراديوية)األرضية  3 والعشرون اخلامس 
 موجات خط البصر. 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

السادس  
 والعشرون 

هوائيات قضيب -اهلوائيات  العمودية  3
كروية  اهلوائيات املاي UHFهوائيات  -الفرايت
 والبوقية. 

اضرات مح 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

تبارا واالخ 

 ت الشفوية 
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 صيانة الراديو والتلفزيون  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 

 هزة السمعية واملرئية ندسة التلفزيون/االجه )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  والمراجع التي يوصى بها                 اـ الكتب 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 هندسة التلفزيون/االجهزة السمعية واملرئية. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 ونية القرية االلكرتونية/الصفوة للصيانة االلكرت 

 

 لمقرر الدراسي خطة تطوير ا.11

   

 ج مع االجهزة الحديثة. تحديث المنها

 
 

 

 

 

 

محاضرات   استخدام املايكروويف يف االتصاالت. 3 السابع والعشرون 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

املميزات  -االتصاالت ابألقمار الصناعية  3 الثامن والعشرون 
ت  احملطا-اإلرسال واالستقبال -واخلواص 
الدخول  –ألقمار الصناعية مدارات ا-األرضية.
 . Multiple Access  املتعدد 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

محاضرات   الطيف الرتددي.. -توليدها-املوجات املايكروية  3 التاسع والعشرون 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

أهم  -التقنيات املستخدمة–مقدمة -املوابيل 3 الثالثون 
-لتداخلا-الظل -االعتبارات يف النقل

السلكياً  –نقل اإلشارات السلكياً   -الضوضاء. 
 سلكيًا( -)والسلكياً 

محاضرات  

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 
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 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 

 المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .1

 ة االلكتروني  التقنيات  / المركز علمي القسم ال.2

 الدوائر والقياسات الكهرابئية  اسم / رمز المقرر .3

 + عملية  ةالمحاضرة النظري أشكال الحضور المتاحة .4

 االولى  السنة الفصل / .5

 ( 120)  كلي()العدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

أن الطالب قادرا على تطبيق القوانني الكهرابئية العامة ونظرايت الشبكات الكهرابئية وحتليل الدوائر الكهرابئية أحادية الطور  
 ثالثية الطور .   ئر اجملهزة من مصادرابإلضافة إىل الدوا 

 هرابئية العامة عند حتليل الدوائر الكهرابئية تطبيق القوانني الك-1

 اختيار التطبيق األكثر مالئمة عند حتليل الدوائر ذات التيار املستمر واملتناوب  -2

 ضية عليها التعرف على النظرايت الكهرابئية األساسية املختلفة وأجراء التطبيقات الراي -3

 مل مع خمتلف أنواع األمحاللتجهيز أحادي الطور وثالثي الطور والتعاربط ا -4

 
 
 

 

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

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

 ؛ نامج.البر
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 يفهم القوانين والمسائل النظرية والعلمية.  -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يفهم القوانين والتطبيق العملي. - 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 . white board &markerا -1

2- data sho 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات اليومية. -1

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3

 ضرة النظري. االسئلة المباشرة خالل المحا-4
 هداف الوجدانية والقيمية  األ -ج

 استفادة الطالب بعد كل اسبوع يقيم مدى  -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات 

 طرائق التقييم     

 االمتحانات +النشاطات الشفوية والتحريرية,تمارين عملية ومختبرية.

 
 الشخصي (.  ألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورمنقولة ) المهارات االالتأهيلية العامة و المهارات  -د 

 ان يكون الطالب ملما بحل جميع ىالدوائر الكهربائية والقياسات الكهربائية والنظرية. -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر .10

الساعا  األسبوع 

 ت 
اسم  مخرجات التعلم المطلوبة 

الوحدة / 

أو 

 الموضوع 

 طريقة التقييم  م طريقة التعلي

ء ووحدات  نظام الوحدات املستخدمة يف الكهراب 4 ولاأل
  –القياس لكل مادة )أجزائها ومضاعفاهتا(  

تطبيقات رايضية لتحويل القيم ابستخدام الوحدات  
تعريف الوحدات األساسية للفولتية والتيار    –

قانون   –مكوانت الدائرة الكهرابئية    –واملقاومة  
املقاومة   –ومة ؤثرة على قيمة املقاالعوامل امل –أوم  

أتثي درجة   –والعازلة  النوعية للمادة املوصلة 
املعامل احلراري   –احلرارة على قيمة املقاومة  

 للمقاومة مع حل أمثلة تطبيقية . 

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

 دوائر التيار املستمر وتشمل :  4 الثان 
 . ى التوايل مع أمثلة ربط املقاومات عل .1
 ربط املقاومات على التوازي  مع أمثلة   .2

 ربط خمتلط للمقاومات مع أمثلة .  .3

الربط ألنجمي واملثلثي للمقاومات   .4
 والتحويل من كل منهما إىل األخر مع  أمثلة. 

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

الربط  تطبيقات على دوائر التوايل والتوازي و  4 الثالث 
 ط ألنجمي واملثلثي . املختلط والرب

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

قانون كيشوف للتيار والفولتية   –قوانني كيشوف  4 الرابع 
 مع أمثلة تطبيقية . 

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

حاضرات م  قانون ماكسويل مع حل أمثلة تطبيقية .  4 اخلامس 

 +مختبرات 
قارير  الت

واالختبارات  

 الشفوية 

كيفية تطبيقها يف    –تعريف النظرية   –رية ثيفنن نظ 4 السادس 
 التيار املستمر . 

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

كيفية تطبيقها يف    –تعريف النظرية   –نظرية نورتن   4 السابع 
 التيار املستمر . 

محاضرات  

 ت +مختبرا
التقارير  

رات  واالختبا

 الشفوية 

محاضرات   ى نظريتا ثيفنن ونورتن . أمثلة تطبيقية عل 4 الثامن 

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

خطوات تطبيقها   –تعريف النظرية    –نظرية التطابق   4 التاسع 
يف حل دوائر التيار املستمر اليت حتوي أكثر من  

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  
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ة على التيار  حل أمثلة تعريفي  –مصدر واحد 
الفولتية)موزع القدرة املستمرة( وكيفية  ومصدر 

نظرية نقل    –التحويل من احدمها إىل األخر  4
تعريف   –تعريف النظرية   –أعظم قدرة ممكنة 

 أمثلة .   –النظرية و اشتقاق العالقات اخلاصة هبا  

 الشفوية 

 4 العاشر 

 

 

 

 

 

 

يف خصائص التيار  املتناوبة ويشمل تعر الكميات 
التيار املتناوب ورسم املوجة   كيفية توليد   –املتناوب  

تعريف القيمة الفعالة   –له والعالقات اخلاصة هبا  
RMS   ومتوسط القيمة والعالقات اخلاصة هبا

إلجياد عامل التكوين وعامل القيمة ألشكال موجية  
 غي منتظمة مع أمثلة تطبيقية . 

 محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

احلادي  
 عشر

التمثيل   –تعريفها  –يات املتناوبة املتجهة  الكم 4
  –زاوية الطور وكيفية إجيادها   –ألطوري والبيان هلا 

إجياد مصلة الكميات املتجهة ويشمل الضرب  
 والقسمة واجلمع والطرح مع أمثلة تطبيقية . 

محاضرات  

 +مختبرات 
ر  التقاري

واالختبارات  

 ية الشفو

الثان  
 عشر

على دائرة حتتوي على مقاومة   أتثي التيار املتناوب 4
دائرة   –دائرة حتتوي على ماثة نقية فقط   –فقط  

إجياد زاوية الطور بني    –حتتوي على سعة نقية فقط  
 التيار والفولتية  لكل دائرة مع أمثلة . 

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 لشفوية ا

الثالث  
 عشر

ي على )مقاومة  أتثي التيار املتناوب على دائرة حتتو  4
مقاومة ومتسعة على التوايل   –وماثة على التوايل 

أجياد   –مقاومة وماثة ومتسعة على التوايل(   –
العالقة بني التيار والفولتية يف احلاالت الثالث   

  املمانعة الكلية للدائرة مع أمثلة  –زاوية الطور 
 تطبيقية . 

 محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

الرابع  
 عشر

أتثي التيار املتناوب على دائرة حتتوي على)مقاومة   4
مقاومة وماثة ومتسعة   –مقاومة ومتسعة    –وماثة  

إجياد العالقة بني الفولتية والتيار    –( على التوازي  
مانعة الكلية  امل –زاوية الطور  –يف احلاالت الثالثة 

 ة مع أمثلة تطبيقية  للدائر 

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

اخلامس  
 عشر

أو    J- OPERATORاستخدام التوصيف  4
العامل املركب إلجياد املمانعة الكلية و السماحة  
الكلية والتيار والفولتية وزاوية الطور لدوائر ربط  

 زي مع حل أمثلة . املمانعات على التوايل والتوا4

حاضرات م 

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 لشفوية ا
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السادس  
 عشر

دوائر الرنني  وتشمل دائرة رنني التوايل ورنني   4
التوازي  ) تعريف حالة الرنني وكيفية الوصول إليها  

حساب التيار والفولتية واملمانعة وزاوية الطور   –
عامل  –  إجياد عرض احلزمة  –والرتدد عند الرنني  

العالقة بني املفاعلة احلثية والسعوية   رسم  –اجلودة 
 حل أمثلة لكال احلالتني(  -مع الرتدد  

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

السابع  
 عشر

تطبيق النظرايت كنظرية نورتن وثيفنن والتطابق على   4
 دوائر التيار املتناوب مع حل أمثلة . 

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

ات  واالختبار

 الشفوية 

الثامن  
 عشر 

ائر التيار املتناوب وتشمل حساب القدرة يف دو  4
ماثة    -القدرة على دوائر حتتوي على)مقاومة فقط 

متسعة فقط مقاومة وماثة ومتسعة على   -فقط  
التوايل وعلى التوازي(  تعريف القدرة الفعالة وغي  

 الفعالة وكيفية حساهبما . 

ت محاضرا 

 +مختبرات 
  التقارير

واالختبارات  

 الشفوية 

التاسع  
 عشر

كيفية رسم    –درة الظاهرية الكلية )تعريفها(  الق  4
تعريفه وأتثيه    –معامل القدرة  –مثلث القدرة 

كيفية حتسني معامل    –على دوائر التيار املتناوب 
 القدرة مع أمثلة تطبيقية .  

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 لشفوية ا

ار  ظرية نقل أعظم قدرة ممكنة يف دوائر التين 4 العشرون 
اشتقاق العالقة اخلاصة هبا مع أمثلة    –املتناوب  
 تطبيقية . 

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

احلادي  
 والعشرون 

–حتليل الشبكات الكهرابئية بطريقة جهد العقدة   4
الت جهد  عدد معاد –جهود العقدة   –مقدمة 
ادالت جهد العقدة عن طريق الفحص  مع  –العقدة  

 مسامة االنتقال .   –مة املشرتكة  املسا  –

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

الثان  
 والعشرون 

أمثلة تطبيقية على حتليل الشبكات الكهرابئية   4
 بطريقة العقدة .  

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 لشفوية ا

الثالث  
 شرون والع

تعريفه    –أطوار   دوائر التيار املتناوب ذات ثالثة  4
  –طورين   –وكيفية توليد تيار متناوب )طور واحد  

ثالثة أطوار( مع رسم كل دائرة توصيالت الشكل  
ألنجمي واملثلثي يف دوائر التيار املتناوب ذات  

ثالثة أطوار والعالقات اخلاصة حلساب تيار وفولتية  
قدرة   –لكلية  وقدرة اخلط  ط والطور والقدرة ااخل

ت كل ربط عند استعماله يف األمحال  مميزا –الطور  
 املتزنة  وغي املتزنة مع حل أمثلة . 

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 
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الرابع  
 والعشرون 

حل أمثلة تطبيقية حول التيار املتناوب ذو ثالثة   4
األمحال   أملثلثي والنجمي من  أطوار وابلتوصيالت  
 املتزنة وغي املتزنة . 

ات محاضر 

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

اخلامس  
 والعشرون 

–طرق قياس القدرة لألمحال ذات ثالثة أطوار  4
كيفية ربطه ابلدائرة لقياس    –جهاز الواطميرت 

القدرة الفعالة وحساب القدرة غي الفعالة والقدرة  
القدرة ابستخدام   قياس  –ة مع حل مثال الظاهري 

أجياد القدرة الكلية هبذه  كيفية   –واطميرت وجهد  
  –الطريقة ويف حالة التوصيل النجمي واملثلثي  

 ثالث واطميرتات .  –ابستخدام واطميرتين 

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

السادس  
 والعشرون 

ار  حلاالت العابرة للتيا  –احلاالت العابرة للدوائر  4
 RLCدائرة) –دوائر يف احلالة العابرة  –املستمر 

– RC - RL . ) 

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

السابع  
 والعشرون 

التيارات اجليبية العابرة   –التيارات املرتددة العابرة   4
تيارات االنتقال    –  RLC, RC ,RLيف دوائر  

 . 

محاضرات  

 ت +مختبرا
التقارير  

رات  واالختبا

 الشفوية 

الثامن  
 والعشرون 

  –ذايت للملف )احلث الكهرومغناطيسي( احلث ال 4
العالقات اخلاصة ألجياد احلث الذايت   –تعريفه 
عالقات أجياد   –احلث املتبادل بني ملفني  -للملف 

 احلث املتبادل وحسب نوعية ربط امللفني ويشمل
a.  . ربط توايل تعاضدي 
b. اكسي . ربط توايل تع 

محاضرات  

 تبرات +مخ
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

تاسع  ال
 والعشرون 

مميزاهتا   -رسم احملولة   –تركيب احملولة –احملوالت  4
أنواع احملوالت   –مبدأ عملها والعالقات اخلاصة   –

 وحل أمثلة .  

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

دائرة احلثية  ضمحالل التيار من ال منحنيات منو وا 4 الثالثون 
  –ا يف التيار املستمر  شرح هذه الدائرة وأتثيه –

العالقات العامة لنمو واضمحالل التيار يف امللف  
–حل أمثلة  -رسم التيار وحساب اثبت الزمن  –

شحن وتفريغ املكثفات ويشمل استخدام املتسعة  
يف دوائر التيار املستمر العالقة العامة لشحن  

ر أتثي اثبت الزمن  غ املكثف ورسم التياوتفري
   حل أمثلة . –وحسابه  

محاضرات  

 +مختبرات 
التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 
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 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
1- Electrical Technology(Edward Hughes). 
2- Basic Circuit(A.M.Brooks).pergaman 

press. 
3- Introduction To Electric Circuit 

(M.Romanwltz) John Willey . 
4- Basic Electrical 

Engineering(Fitzgerald& 

Rlgginbothan).Graw 

 
  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ت  نية, مواقع االنترنيب ـ المراجع االلكترو

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   

 تمارين اضافية ذات افكار واهداف تزيد من قابلية الطالب على حل التمارين النظرية واجراء التجارب العملية. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر
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  وصف المقرر

 

 

 المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .1

 ة رونيااللكت  التقنيات  / المركز علمي القسم ال.2

 ر/رياضيات  مقرر اسم / رمز ال.3

 النظرية+المناقشة المحاضرة أشكال الحضور المتاحة .4

 االولى  الفصل / السنة .5

 ساعة  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 ية البسيطة واملعقدة . حل الدوائر الكهرابئمساعدة الطالب  على تفهم القوانني واملسائل الرايضية الالزمة لغرض 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ة من الطالب تحقيقها  رجات التعلم المتوقعيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخ

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات الخرجم.9

  هداف المعرفية األ -أ

  
 يفهم الطالب القوانين والمسائل الرياضية -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ضية. انين والمسائل الرياتفهم القو - 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 والتعلم  طرائق التعليم      

 المحاضرات واالمتحانات اليومية والواجبات اليومية لحل التمارين +امتحانات نصف السنة  -1

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات اليومية. -1

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3

 مارين الواجب البيتيحل  ت-4
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 انين والمسائل الرياضية.تفهم القو-1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات 

 طرائق التقييم     

 االمتحانات  الشهرية+االمتحانات المفاجئة+النشاط ع السبورة+تمارين الواجب. 

 تطور الشخصي (. المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف وال المنقولة )لتأهيلية االمهارات العامة و -د 

 ان يكون الطالب ملم بالرياضيات للمرحلة الثانوية -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر .10

الساع  األسبوع 

 ات 
اسم  مخرجات التعلم المطلوبة 

الوحدة / 

أو 

 الموضوع 

طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

 تبارات اخ محاضرات   .  ة تطبيقات كهرابئي  –احملددات    –ت  املصفوفا 2 والثان  األول

 اختبارات  محاضرات   املتطابقات املثلثية واملعادالت املثلثية.  2 الثالث 

الرابع  
واخلامس  
والسادس  
 والسابع 

عالقة   -التمثيل اهلندسي للعدد املركب –األعداد املركبة  2
إلعداد  املركبةاجياد جذور االوحدات الكهرابئية ابإلعداد 

 املركبة . 

 اختبارات  محاضرات  

 اختبارات  محاضرات   األسس واللوغاريتمات وقوانينها  2 الثامن 

التاسع  
 والعاشر 

الدوال املتعددة احلدود    –جرب املشتقات  –التفاضل   2
الدالة  -الدالة املركبة-قاعدة السلسلة -ومشتقاهتا
 البارامرتية. 

 اختبارات  محاضرات  

واحلادي عشر   
 عشر   والثان 

املسافة   -القيم العظمى والصغرى   -تطبيقات التفاضل 2
 تطبيقات فيزايوية وهندسية عامة.   –والسرعة والتعجيل  

 اختبارات  محاضرات  

الثالث عشر  
 والرابع عشر 

 اختبارات  محاضرات   تطبيقات خمتلفة. -إجياد طول قوس املنحين 2

اخلامس عشر  
والسادس  

 عشر

حساابت   –السرعة والتعجيل   –ة املماس والعمود  معادل 2
 ر بداللة الزمن .   تغي الفولتية والتيا

 اختبارات  محاضرات  

السابع عشر  
 والثامن عشر 

املثلثية والدوال العكسية    ةرسم الدال -رسم الدوال 2
النهاايت   -واآلسية واللوغارمتية وعالقتها مع بعضها

 حملاذايت  ا -العظمى والصغرى ونقاط االنقالب

 اختبارات  محاضرات  

تطبيقات على   –اجلربية واملثلثية غاية الدوال  –الغاايت  2 التاسع عشر
 الغاايت 

 اختبارات  محاضرات  

العشرون  
واحلادي  
والعشرون  
والثان  

 والعشرون 

التكامل احملدد   -القوانني وعالقته ابلتفاضل  –التكامل   2
 وغي احملدد 

 اختبارات  محاضرات  

  الثالث 
والعشرون  
والرابع  

نيني وبني  املساحة حتت املنح –تطبيقات التكامل   2
املساحة التقريبية ابستخدام قاعدة شبه املنحرف   -منحنيني
احلجوم الدورانية مع االهتمام ابلرسم وفق نظام  -ومسبسون

 اختبارات  محاضرات  
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 البنية التحتية  .11

 يوسفات التطبيقية/يعقوب الرايضي ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 طرق حل املعادالت التفاضلية+حل الدوائر الكهرابئيةسلسة شوم توماس +  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Calculus 

يت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترن 

 .... 
 

 

 ر المقرر الدراسي خطة تطوي.12

 التمارين +نشاط السبورة    

 

 

 

 
 

 

 

 

 اإلحداثيات.  العشرون و 
اخلامس  
والعشرون  
والسادس  
والعشرون  
والسابع  

 عشرون وال

التكامل وتشمل التعويض والتجزئة    طرق عامة يف 2
 ور اجلزئية واآلسية واللوغارمتية. واستخدام الكس 

 اختبارات  محاضرات  

الثامن  
والعشرون  
والتاسع  
والعشرون  
 والثالثون  

 اختبارات  محاضرات   حل املعادالت التفاضلية  2
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  رنموذج وصف المقر

 

  وصف المقرر

 

 

 المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية  لتعليمية المؤسسة ا.1

 االلكترونية  التقنيات    / المركز علمي القسم ال.2

 م.ك,م.الك/معامل كهرباء +معامل الكترونيك.  اسم / رمز المقرر .3

 رات  العلميةالمحاض أشكال الحضور المتاحة .4

 ااالولى  / السنة  الفصل.5

 120 ()الكليعدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 سيكون الطالب قادراً على: 
 التعرف على أجهزة القياس املختلفة و استخدامها -1 
    

 التعرف على األلواح اإللكرتونية املطبوعة و التعامل معها -2
 

 التعرف على كيفية فحصها و اختبارها.   وح املطبوع ولكرتونية على اللمكن من بناء خمتلف الدوائر اإلالت -3           
 

 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج.9
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  هداف المعرفية األ -أ

 ربط النظري بالعملي ومشاهدة المكونات وعملها.  -1أ

 ن وعمله بالدائرة. .معرفة كل مكو-2أ 

 .اللحام وانواعه. 3أ

 بائية. كيفية قياس الكميات الكهر-4أ

 التاسيسات الكهربائية.  -5أ

   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يفهم القوانين والتطبيق العملي - 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 . white board &markerا --1

2- data show 
 
 طرائق التقييم       

 االمتحانات اليومية. -1

 واجبات اليومية. ال-2

 االمتحانات الفصلية. -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 التعرف ع كيفيةالعمل في الورش والمختبرات --1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج
 طرائق التعليم والتعلم      

 يضاح. مجاضرات نظرية +تدريب عملي+وسائل اال

 المحاضرات 
 طرائق التقييم     

 

 ية والتحريرية,تمارين عملية ومختبرية.االمتحانات +النشاطات الشفو

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

 ان يكون الطالب ملما بكافة الدوائر العملية. -1د 

 ات الكهربائية.ن يكون ملما بالقياسا -2د 

 -3د 

    -4د 



  
 71 الصفحة

 
  

 بنية المقرر .10

 بوع األس

 

 

اسم  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات 

الوحدة / 

أو 

 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

مبادىء األمن الصناعي داخل ورش   4 األول
–احلماية من الصدمات الكهرابئية  -الكهرابء

خدمة داخل  التعرف على األدوات املست
التدريب  –مصادر القوى -كهرابئية الورشة ال

املايكروميرت لقياس  -رنيةعلى استخدام الف
 األسالك املستخدمة يف امللف. 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

أسلوب استخدام االنواع املختلفة من   4 الثان 
 كاوايت احلام النقطية. –كاوايت اللحام  

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

الرابع  الثالث و 
 واخلامس 

الدائرة   -أنواعها–والت الكهرابئية  احمل 4
-فتح احملولة -الدوائر الكهرابئية-يةاملغناطيس

اخذ املعلومات من احملولة القدمية للملفات  
قياس أقطار األسالك  -االبتدائية والثانوية

–قياس قالب اللف البالستيكي  –للمحولة  
 إعادة لف امللفات االبتدائية والثانوية. 

اختبارات   حاضرات م 

 لية عم

السادس  
 والسابع 

ية )طور واحد وثالثة  انواع احملركات الكهرابئ 4
مرك ذو القطب املظلل)مرك  –أطوار(  

-تفكيكه-مضخة املاء الصغي( عمل احملرك 
لف -عمل القالب -اخذ املعلومات

–ربط اإلطراف -وضع العوازل -امللفات 
الفحص -العزل ابلورنيش -البندجة
ن حتدث يف  االعطال اليت ممكن ا-واالختبار

 احملرك)الكهرابئية وامليكانيكية(. 

اختبارات   حاضرات م 

 عملية 

الدفن داخل  -أنواعها-التأسيسات الكهرابئية  4 الثامن 
 أتسيس سيمنس. -األانبيب

رسم دائرة أتسيس مصباح مع دائرة   -
 السيطرة. 

 مترين عملي على أتسيس الدائرة.  -

اختبارات   محاضرات  

 ة عملي

رة أتسيس مصباحني على  رسم دائ - 4 التاسع 
 . التوازي مع مفتاح مع مأخذ

 تطبيق الدائرة عمليًا.  -

اختبارات   محاضرات  

 عملية 
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رسم الربط الداخلي لدائرة مصباح   -
 الفلورسنت. 

تبديل أحدى املصباحني مبصباح   -
 فلورسنت. 

رسم دائرة أتسيس)املصباح سلم( طريقتني   4 العاشر 
تطبيق عملي  -يقني ابستعمال مفتاح طر 

 ائرة. للد 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

-أنواعها-التعرف على اللواقط الكهرابئية  4 احلادي عشر 
 املوقف الزمين. -املتابعات احلرارية -استعماهلا

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

تشغيل مرك ذو الوجه الواحد بواسطة القط   4 الثان عشر  
 هوائي مع زر ضغط . 

بارات  اخت محاضرات  

 عملية 

ادي  تشغيل مرك وتغي اجتاه الدوران حملرك أح  عشر الثالث 
 الطور ابستخدام اللواقط واملؤقت الزمين. 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

التدريب على عمل أتسيسات كهرابئية   4 الرابع عشر  
 )أتسيس داخل أانبيب( 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

  ثين  -عمل األسنان –ب  عملية قطع األانبي 4 اخلامس عشر 
 استعمال نوابض السحب .  -األانبيب

ختبارات  ا محاضرات  

 عملية 

 السادس عشر  

األنواع املختلفة من املفاتيح املستخدمة يف   4
التيار    –األجهزة اإللكرتونية و طرق فحصها 

 إستعمال كل نوع.   –الذي يتحمله كل مفتاح  
أنواع املصهرات املستخدمة يف الدوائر  

ار األسالك  أنواع وأقط –رتونية اإللك
ي  التيار الذ –املستعملة يف املصهرات 

 كيفية أصالح املصهرات.    –يتحمله كل نوع  

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

 السابع عشر 

  –طرق فحصها  –أنواعها  –امللفات  4
قراءة أنواع   –حتديد األعطال   –إستخداماهتا  

 مها. امللفات اليت تستعمل رموز األلوان وترقي
طرق    –أنواعها  –ابئية  احملوالت الكهر 

احملولة الذاتية    –لة  حتديد نوع احملو  –فحصها 
الفرق بني احملوالت الذاتية و احملوالت   –

 اإلعتيادية. 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

 الثامن عشر 
األنواع املختلفة ألشباه املوصالت ) دايود حت    4

نيعها   ترانزستور حت ..إخل  ( من حيث كيفية تص
ستخدمة يف تصنيعها و طرق  و املواد امل

اختبارات   محاضرات  

 عملية 
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 فئات هلا. ترقيمها و إجياد املكا

 التاسع عشر
فحص أشباه املوصالت ) دايود حت ترانزستور   4

 حت ...إخل ( العاطلة و الصاحلة جملموعة منها. 
اختبارات   محاضرات  

 عملية 

 العشرون 

املة )  الدوائر اإللكرتونية املتك 4
Integrated Circuits  )–   التعرف
اع من هذه  على ترقيم األطراف لعدة أنو 

  –كيفية صناعة هذه الدوائر    –الدوائر 
 املكوانت الداخلة يف التصنيع. 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

احلادي و  
 العشرون  

املكوانت   ةعرض فلم علمي عن كيفية صناع  4
اإللكرتونية ) مقاومات حت متسعات حت  

 (.  رانزستورات حت... إخل ت

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

الثاني  

 والعشرون 
كيفية قراءة اخلرائط اإللكرتونية و تتبع   4

 االدوائر لتحديد موقع العطل و أسبابه. 
اختبارات   محاضرات  

 عملية 

الثالث 

 والعشرون 
تعرف الطالب على كيفية تصميم الدوائر   4

كوانت اإللكرتونية على اللوح و تثبيت امل
كيفية حلام هذه املكوانت     –ليه  اإللكرتونية ع
 على اللوح  

 ائرة بسيطة (. ) د

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

الرابع 

 والعشرون 
يعاد العمل السابق وذلك بقيام الطالب   4

 بتصميم دائرة أكثر تعقيداً. 
اختبارات   محاضرات  

 عملية 

الخامس 

 والعشرون 
تور والدايود  الرتانزس-فحص أشباه املوصالت 4

 والصاحل جملموع منها.  العاطل 
اختبارات   محاضرات  

 ة عملي

السادس 

 والعشرون 
زايرة ميدانية ألحدى املنشآت الصناعية يف   4

 القطاع اإلشرتاكي. 
اختبارات   محاضرات  

 عملية 

-السابع 

والثامنوالعش 

 رون 

بناء الدوائر اإللكرتونية املعقدة و البسيطة   4
ية  عة و التعرف على كيفعلى األلواح املطبو 

 فحصها و إختبارها مثل دائرة املرشحات. 

اختبارات   رات محاض 

 عملية 

التاسع  

 والعشرون 
  ح بناء دائرة موحد نصف املوجة على اللو  

املطبوع و التعرف على كيفية فحصها و 
 إختبارها.  

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

املطبوع   حبناء دائرة املوجة الكاملة على اللو  4 الثالثون 
 على كيفية فحصها و إختبارها.و التعرف 

ت  اختبارا محاضرات  

 عملية 

 البنية التحتية  .11

 معامل كهرابء منهجي.  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
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 معامل الراديومنهجي. 

  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (   ية , التقارير ,....المجالت العلم) 
 هتا للطالب وتوضيحها  اخذ بعض االفلم من املواقع العلمية ومشاهد

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   

الفالم  ربط المعلومات والمواد المطالب بها الطالب بالواقع وكيفية اكتشافه لالعطال  ومشاهدة كثير من ا

 وتوضيحها. 
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 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 

 الوسط التقنية المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات ا التعليمية  المؤسسة.1

 االلكترونية  التقنيات    / المركز علمي القسم ال.2

 ت.ح/تطبيقات الحاسبة  اسم / رمز المقرر .3

 المحاضرات  النظرية والعلمية/الزيارات العلمية. أشكال الحضور المتاحة .4

 االولى  الفصل / السنة .5

 ساعة 90 )الكلي( دد الساعات الدراسيةع.6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

بكافة ابعاده بطريقة برجمية ويكون   autocadيكون الطالب يف هناية الفصل الدراسي االول قادرا على التعامل مع برانمج  
 قادرا على استخدام الطبقات وحيل ماجاء يف املنهج. 

ويكون قادرا على   dosيعازات ال  سي الثان مرتفا بنظام الويندوز وملما مبعظم ا  هناية الفصل الدرايكون الطالب يف 
 استخدام برانمج الرسام واحلاسبة. 

 ويكون يف هناية العام الدراسي مدركا ملعىن مفهوم فايروس احلاسب والقرصنة. 

 
 

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

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

 ؛ برنامج.ال
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية ألا -أ
 يتعلم الطالب برنامج االوتكاد بطريقة برمجية. -1أ

 يستخدم برنامج ويندوز. -2أ

 ms-dos.يكون ملما بمعظم ايعازات 3أ
 يكون قادرا على استخدامبرنامج الرسام . -4أ

 calculatorيكون قادرا على استخدام  -5أ
 منها.  يفهم معنىفايروسات الحاسبة واكتشافها وطرق الوقاية  -6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتداف األه  -ب 

 لالبتوب المختبري .استخدام ا– 1ب 

 كتابة االدلة ع شكل شجرة .– 2ب 

 والتكوين ببرنامج الرسام.  handالرسم بال   – 3ب 

       printerاستخدام ال    -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 . white board &markerا -1

2- data show 
   طرائق التقييم     

 االمتحانات اليومية.  -1     

 ومية. الواجبات الي-2

 االمتحانات الفصلية. -3

 االسئلة المباشرة خالل المحاضرة النظري. -4

 االمتحانات العملية ع الحاسوب -5
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 يقيم مدى استفادة الطالب بعد كل اسبوع  -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج
 لم  طرائق التعليم والتع    

 المحاضرات 

 طرائق التقييم     

 متحانات اليومية. اال -1     

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3

 االسئلة المباشرة خالل المحاضرة النظري. -4

 االمتحانات العملية ع الحاسوب -5
 وظيف والتطور الشخصي (. لمتعلقة بقابلية الت المنقولة ) المهارات األخرى االتأهيلية العامة و المهارات  -د 

 لطالب بعد كل اسبوع يقيم مدى استفادة ا--1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر .10

السا األسبوع 

 عات 
اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة 

 الموضوع 
طريقة  

 التعليم 
طريقة  

 التقييم 

ة  مكوانهتا: املادي-تعريفية ابحلاسبات: أجياهلا 3 األول
 ات النظام والربامج التطبيقية( والربجمية )براجمي

محاضرا  

ت نظري  

 عملي +

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

: مفهوم نظام   MS-DOSنظام التشغيل  3 الثان 
األدلة  -األقراص -إشارة النظام –التشغيل 

أوامر نظام التشغيل  -ومستوايهتا وامللفات 
 الداخلية واخلارجية  

محاضرا  

ت نظري  

 +عملي 

التقارير  

ا واالختبار

 ت الشفوية 

الثان  -الثالث
 عشر

-dir-delتشغيل الداخلية أوامر نظام ال 3

time-date-cls-rd-cd-md-

echo-prompt-ren-copy-vol-

path  أوامر نظام التشغيل اخلارجيةedit-

tree-format-chkdsk-

diskcopy 

محاضرا  

ت نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

ث عشر  الثال
السابع    –
 شرون والع

:مفهوم نظام   Windowsنظام التشغيل  3
تشغيل  -متطلباته األساسية  -مزاايه -زويندو 
مكوانت الشاشة الرئيسية لسطح  -النظام 

أسلوب التعامل مع  -مفهوم األيقونة–املكتب 
أمهية ومكوانت شريط املهام  –فعاليات الفارة  

–للدخول إىل الربامج  startاالستفادة من  –
اخلروج من النظام وإطفاء  -فهوم املهام احململةم

 احلاسبة. 

محاضرا  

ري  ت نظ

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

مفهوم النافذة ألي برانمج والتعرف على   3 
التعامل مع أيقوانت سطح  –مكوانهتا الرئيسية  

 My computer-my)ل املكتب مث

Documents-Recycle Bin  ) 

محاضرا  

ت نظري  

 +عملي 

لتقارير  ا

واالختبارا 

 الشفوية  ت 

  my computerالتعرف على مكوانت  3 
اجمللدات وامللف وكيفية  -حيث األقراص  من

نسخ  –التعامل مع هتئية األقراص املرنة  
االستفادة من القص  -اجمللدات وامللفات

واللصق ومعرفة خصائص األقراص واجمللدات  
التعامل مع سلة املهمالت وكيفية    -وامللفات 
  ه من خالل ما توفر امللفات واسرتجاعها حذف 

 سلة املهمالت يف هذا اجلانب. 

محاضرا  

ت نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 
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 البنية التحتية  .11

  لمقررة المطلوبة  ـ الكتب ا1

االستفادة من برامج لوحة السيطرة مثل أيقونة   3 
وغيها يف تغي خلفية سطح املكتب  -الفارة 

والتحكم يف حافظة الشاشة وتغيي مظهر قوائم  
ذف  وأيقونة إضافة وح–ا النوافذ وألواهن

 الربامج. 

محاضرا  

ت نظري  

 +عملي 

التقارير  

ختبارا واال

 ت الشفوية 

يف تنفيذ الربامج   RUNاالستفادة من خيار   3 
بشكل مباشر وكذلك التحول اىل إشارة نظام  

 والتعامل مع أوامره.  MS-DOSالتشغيل 

محاضرا  

ت نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

 window م برامج التسلية مثلاستخدا 3 

media player   .يف تشغيل األفالم 
 
 
 

اضرا مح 

ت نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 

الثامن  
-والعشرون  
 الثالثون 

االستفادة من الربامج اإلضافية مثل اإللة   3
 احلاسبة 

التعامل مع برانمج الرسم يف إنشاء وحفظ  
اليت   واسرتجاع الرسوم من خالل األوامر

 يوفرها. 
 
امل مع انفذة املالحظات يف كتابة النصوص  التع

واسرتجاعها وطباعتها وتغيي بنط   وحفظها
 طباعتها وتنسيقها. 

التعرف على كيفية احلصول على املساعدة  
 وأساليبها املختلفة 

محاضرا  

ت نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارا 

 ت الشفوية 
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  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  لمراجع التي يوصى بها                 اـ الكتب وا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ( 0,1اجمللت)الرائد الرقمي,

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

   
 نى للبرامج المتاحة.كحد اد  ++Cالنسيابي والخوارزمية وادخال برنامج م البرمجة والمخطط ااضافة مفهو
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 نموذج وصف المقرر

 

 ر وصف المقر

 

 

 المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .1

 االلكترونية  التقنيات    / المركز علمي القسم ال.2

 حقوق انسان /ح ق  اسم / رمز المقرر .3

 حاضرات  النظرية  الم أشكال الحضور المتاحة .4

 ولى اال لفصل / السنة ا.5

 60 كلي()العدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 تلفة..يتعلم الطالب على أهم الحقوق للفرد في التشريعات المخ -1أ -1أ

 ات العراقية . الطالب على أهم حقوق الفرد الموجودة في التشريعيتعلم  - -2أ

 يتعلم الطالب على أهم الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية للفرد.  -3أ
 يتعلم الطالب على دور األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة في توفير الضمان . -4أ
 حريات وتنظيمها من قبل السلطة العامة .ى النظريات العامةلليتعلم الطالب عل -5أ

 لم الطالب على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات . يتع -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارة ما على الفرد من واجبات وما له من حقوق في المجتمع. – 1ب 

 . العراقية وغيرها الفرد في التشريعات مهارة معرفة التطور التاريخي لحقوق   – 2ب 

     دئ حقوق اإلنسان المتنوعة.مهارة التعرف على مبا   – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 مهارة حل المشاكل اإلنسانية وفق مبادئ حقوق اإلنسان .  -1ج

 ت اإلنسانية بشفافية عالية. رة التعامل في الحاالمها -2ج

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 
 طرائق التقييم     

 

 االختبارات المتنوعة واالمتحانات الشهرية والسنوية 

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

 لواجبات ما على غيره.تعامل مع الفرد كإنسان له من الحقوق وعليه من امهارة ال -1د 

 مهارة معرفة دور المنظمات الدولية في ضمان حقوق اإلنسان.  -2د 

 مهارة العمل في منظمات الهالل األحمر والصليب األحمر الدوليتين  -3د 
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 بنية المقرر .10

السا األسبوع 

 عات 
/ أو   اسم الوحدة المطلوبة مخرجات التعلم 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

حقوق اإلنسان أهدافها ومفهومها   2 (   1سبوع )األ

في الحضارات القديمة وخصوصا  

 وادي الرافدين 

 اختبارات  المحاضرة  حقوق اإلنسان 

حقوق   في اإلسالم،  حقوق اإلنسان 2 (   2األسبوع )

  اإلنسان في الديانات األخرى 

  حقوق اإلنسان

لشرائع في ا

 السماوية 

 اختبارات  المحاضرة 

 (   3األسبوع )
 

،  حقوق اإلنساناالعتراف الدولي ب 2

منذ الحرب العالمية األولى وعصبة  

 األمم المتحدة 

  حقوق اإلنسان

في التأريخ 

المعاصر 

 الحديث.

 اختبارات  المحاضرة 

ية  االتفاق 1950االتفاقية األوربية   2 (   4األسبوع )

الميثاق األفريقي ، 1969األمريكية 

 1994، الميثاق العربي 1981

عتراف اال

حقوق  العالمي ب

  اإلنسان 

 اختبارات  المحاضرة 

اللجنة الدولية للصليب األحمر،  2 (   5األسبوع )

منظمة العفو الدولية، المنظمات 

الوطنية لحقوق اإلنسان، منظمة 

 حقوق اإلنسان  مراقبة 

المنظمات غير  

حكومية  ال

 ن وحقوق اإلنسا 

 اختبارات  المحاضرة 

 ( 6األسبوع )
 

في الدساتير العراقية  نسانحقوق اإل  2

 بين النظرية والواقع 

  حقوق اإلنسان

في الدستور 

 العراقي

 اختبارات  المحاضرة 

 (   7األسبوع )

 
حقوق اإلنسان،   اإلعالن العالمي ل 2

المواثيق اإلقليمية والدساتير 

 الوطنية 

  بين العالقة 

حقوق اإلنسان  

 الحريات و

 اختبارات  المحاضرة 

االقتصادية   قوق اإلنسانح 2 (   8األسبوع )

حقوق اإلنسان  واالجتماعية و

 المدنية والسياسية 

  حقوق اإلنسان

في كافة 

 المجاالت 

 اختبارات  المحاضرة 

الحق في التنمية ، الحق في البيئة  2 (   9األسبوع )

الحق  النظيفة، الحق في التضامن، 

 في الحديث.

  وق اإلنسانحق

 الحديثة 

 اختبارات  المحاضرة 

 ( 10ع )األسبو
 

ضمان حق اإلنسان على الصعيد  2

الدولي، الضمانات في الدساتير 

والقوانين، الضمان في حرية الرأي 

والصحافة ، دور المنظمات غير  

  الحكومية في احترام وحماية  

 حقوق اإلنسان 

 رات اختبا المحاضرة  الضمانات  

 (    11األسبوع )
 

دور األمم المتحدة ووكاالتها  2

قليمية والمنظمات والمنظمات اإل

 غير الحكومية في توفير الضمانات 

الضمان على 

 الصعيد الدولي

 اختبارات  المحاضرة 

 (    12األسبوع )
 

الشريعة في  القاعدة الشرعية لحقوق اإلنسان  2

 القانون 

 المحاضرة  المحاضرة 

 (    13األسبوع )
 

 المحاضرة  المحاضرة   النظرية العامةالحريات، موقف أصل الحقوق و 2
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 للحريات  المشرع من الحقوق 
 ( 14األسبوع )

 
تنظيم الحريات العامة من قبل  2

 السلطات العامة

الحريات في 

 السلطات العامة 

 اختبارات  المحاضرة 

التطور الحديث لفكرة المساواة بين   2 ( 15األسبوع )

اد  والمساواة بين اإلفر الجنسين 

 حسب معتقداتهم وعنصرهم 

المساواة 

والتطور 

اريخي لمفهوم  الت

 المساواة 

 اختبارات  المحاضرة 

 ( 16األسبوع )
 

 اختبارات  المحاضرة  الديمقراطية  مفهوم الديمقراطية وأنواعها  2

 اختبارات  المحاضرة  الديمقراطية  تعريف  الديمقراطية وصورها  2 ( 17األسبوع )

 اختبارات  المحاضرة  الديمقراطية  راطية في العالم الثالث الديمق 2 ( 18سبوع )األ

 اختبارات  المحاضرة  في العالم األنظمة  األنظمة الديمقراطية في العالم  2 ( 19األسبوع )

 
 ( 20األسبوع )

 

مفهوم الحريات، تصنيف الحريات  2

 العامة

 اختبارات  المحاضرة  الحريات 

رية، األساسية، الفك ريات الح 2 ( 21األسبوع )

 االقتصادية واالجتماعية 

 اختبارات  المحاضرة  الحريات 

حرية األمن والشعور باالطمئنان   2 ( 22األسبوع )

 وحرية الذهاب واإلياب 

 اختبارات  المحاضرة  حرية األمن 

 ( 23األسبوع )
 

حرية التعليم، حرية الصحافة،  2

 حرية التجمع.

 بارات اخت المحاضرة  حرية التعليم 

حرية الجمعيات، وكيفية التكوين،  2 ( 24األسبوع )

 وحرية العمل

 اختبارات  المحاضرة  حرية الجمعيات 

 ( 25األسبوع )
 

 اختبارات  المحاضرة  حق التملك حق التملك ومفهومه  2

 ( 26األسبوع )
 

حرية التجارة والصناعة وكيفية   2

 الممارسة لحق التجارة 

 رات ختبا المحاضرة  حرية التجارة 

حرية المرأة ومفهومها وحماية   2 ( 27األسبوع )

 حقوق المرأة 

 اختبارات  المحاضرة  المرأة حرية

 ( 28األسبوع )
 

األحزاب  األحزاب السياسية والحريات العامة 2

 السياسية 

 اختبارات  المحاضرة 

التقدم العلمي والتقني والحريات  2 ( 29األسبوع )

 العامة

التقدم العلمي 

 والتقني 

 اختبارات  حاضرة الم

 ( 30سبوع )األ
 

لعامة الحريات ا مستقبل الحريات العامة  2

التسجيل في  

 الدفاتر.

 ختبارات ا المحاضرة 
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 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  . مية , التقارير ,...المجالت العل) 
 

يت  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترن 

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 تم إضافة جزء بسيط من رسالة اإلمام زين العابدين المعروفة برسالة الحقوق     
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 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 

 جامعة الفرات األوسط التقنية المؤسسة التعليمية .1

 ة لكترونياال  التقنيات  / المركز علمي القسم ال.2

 الرسم الهندسي والكهربائي  ز المقرر اسم / رم.3

 المحاضرة النظرية  احة أشكال الحضور المت.4

 االولى  الفصل / السنة .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8

 ة والكهرابئية وقراءهتا اخلرائط االلكرتوني  تدريب الطالب على األسس الصحيحة ألعمال الرسم اهلندسي ورسم -1

 
 

ر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  اً ألهم خصائص المقريوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضي

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

 ؛ البرنامج.
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 التعليم والتعلم والتقييم  وطرائق مقررات المخرج.9

  هداف المعرفية األ -أ
 يفهم الطالب كيفية عمل االنظمة االلكترونية  -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 دسي وفهم اخلرائط ورسم مناظرها ومساقطها اهلندسية. ت وأدوات الرسم اهلناستعمال معدا مهارات   – 1ب  -1

  - 2ب 
  - 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 السبورة.  -1

2- data show 
 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات اليومية. -1

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3
 قيمية  األهداف الوجدانية وال -ج

 ئية وتسقيطها ورسم الدوائر االلكرتونية تمييز بني املكوانت االلكرتونية وقراءة اخلرائط الكهرابال  يفهم  -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات 
 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات +النشاطات الشفوية والتحريرية. 
 ات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارة التأهيليالعامة و المهارات  -د 

    التمييز بني املكوانت االلكرتونية وقراءة اخلرائط الكهرابئية وتسقيطها    ان يكون الطالب قادرا على  يفهم  -1د 
 ة. ورسم الدوائر االلكرتوني

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر .10

السا األسبوع 

 عات 
سم الوحدة /  ا ت التعلم المطلوبة مخرجا

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

أدوات  -أمهية الرسم اهلندسي والصناعي 4 األول
مقاسات الرسم -الرسم واستعماالهتا

رسم جدول  -مقاسات اللوحة -اإلصالحية 
تعاريف النقطةواخلط -بياانت الرسم
 والسطح. 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

املستور واخلط   م أنواع اخلطوط:اخلط رس 4 الثان 
املخفي واخلط املركز وخط القطع وخط  

طع لألجزاء الصغية وخط قطع لألجزاء  الق 
الكبية وخط مستوى القطع وخط البعد  

 وخط االمتداد)رسم اللوحة(. 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

لوحة أخرى على اخلطوط تشمل جمموعة   4 الثالث 
بسيطة وحتوي على  من اإلشكال اهلندسية ال

 وعة من اخلطوط. جمم

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

اختبارات   محاضرات   ح الرموز الكهرابئية وااللكرتونيةشر  4 الرابع 

 عملية 

اختبارات   محاضرات   رسم لوحة الرموز الكهرابئية وااللكرتونية  4 اخلامس 

 عملية 

لوحة  -ةكتابة احلروف واألرقام الالتيني 4 السادس 
وف بصورة  كتابة األرقام واحلر تشمل  

إبحجام أربعة    575عمودية ومث مائلة بزاوية
 لغاية عشرة ملم.   ملم

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

اختبارات   محاضرات   تكملة اللوحة السابقة  4 السابع  

 عملية 

-كيفية توزيع وتركيب أجهزة القياس)اميرت  4 الثامن 
-واطميرت(أجهزة الوقاية)الفواصل-فولتميرت 
-قواطع الدورة-طع أجهزة الق-املصهرات 
 املفاتيح(. 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

تقسيم  -1العمليات اهلندسية وتشمل: 4 التاسع 
  -2مستقيم بنسب متساوية وغي متساوية

إقامة عمود على  -3تنصيف مستقيم
مستقيم او قوس من نقطة داخل ونقطة  

رسم مستقيم يوازي مستقيم  -4خارجةعنه 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 
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-6ةتنصيف زاوي -5د معلوم معلوم على بع
رسم  -7إجياد مركز قوس معلوم او دائرة 

ع مثلث معوم من الداخل  دائرة متس أضال
 واخلارج)رسم لوحة واحدة(. 

رسم قوس ميس  -1رسم املماسات للدائرة: 4 العاشر 
رسم قوس  -2دائرتني معلومتني من الداخل
سم  ر -3ميس دائرتني معلومتني مناخلارج

ني معلومتني من  مستقيم ميس دائرت
رسم قوس لنصف قطر معلوم  -5اخلارج 
 تقيم و دائرة معلومة. ميس مس

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

رسم املضلع املنتظم مبعلومية طول الضلع    احلادي عشر  
ابلطريقة العامة,رسم اخلماسي املنتظم  

مبعلومية قطر الدائرة,رسم السداسي املنتظم  
ر الدائرة  رسم منظو -طر الدائرةمبعلومية ق
 . 30على زاوية 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

رسم لوحة خاصة  -التاسيسات الكهرابئية  4 ان عشر  الث
للتاسيسات الكهرابئية لغرفة مع خمزن  

 ملحق هبا. 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

رسم لوحة خاصة ابلتوصيالت الكاملة   4 الثالث عشر  
 تألنبوبة الفلوريسن

اختبارات   حاضرات م 

 لية عم

على  رسم لوحة توصيالت الكرتونية حتتوي  4 الرابع عشر  
 جمموعة من الدوائر االلكرتونية. 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

رسم الشكل اجملسم ا لبسيط على  4 اخلامس عشر 
 . 45وزاوية 30زاوية 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

بصورة    شرح وضع األبعاد على الرسم 4 السادس عشر  
وحة تشمل منظورين مع كافة  هندسية,رسم ل

 األبعاد بطريقة هندسية. 

اختبارات   ضرات محا 

 عملية 

رسم املنظور املعقد الذي حيتوي على   4 السابع عشر 
رسم لوحة  -إشكال اسطوانية او جتاويف

تشمل منظورين مع كتابة األبعاد بطريقة  
 . ةهندسي

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

اختبارات   محاضرات   سابق مع رسم لوحة. تكملة املوضوع ال 4 الثامن عشر  

 عملية 

رسم لوحة لدائرة الكرتونية حتتوي على   4 شر  التاسع ع
 . Gatesبواابت 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 
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رسم لوحة لدائرة الكرتونية حتتوي على   4 العشرون 
 دوائر متكاملة 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

احلادي  
 والعشرون 

كرتونية حتتوي على  رسم لوحة لدائرة ال 4
 بواابت ودوائر متكاملة 

تبارات  اخ محاضرات  

 عملية 

الثان  
 والعشرون 

تطبيقات على رسم املساقط من مناظي   4
 خمتلفة. 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

الثالث  
 والعشرون 

اختبارات   محاضرات   رسم املنظور من املساقط الثالثة  4

 عملية 

الرابع  
 عشرون وال

خطوط  -جسام, زاوية القطع القطع يف األ 4
اليت   القطع)التهشي( تعريف األجزاء

التقطع)يركز على القطع الكامل فقط(  
 لوحة تشمل مساقط بعد القطع. 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

اخلامس  
 والعشرون 

رسم لوحة للسيطرة على سرعة مرك ثالثي   4
 األطوار 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

ادس  الس
 والعشرون 

ة قراءة خارطة او جمموعة خرائط  كيفي 4
 لدوائر كهرابئية. 

اختبارات   رات محاض 

 عملية 

السابع  
 والعشرون 

تطبيقات رسم كهرابئي على احلاسبة   4
 االلكرتونية. 

اختبارات   محاضرات  

 عملية 

الثامن  
 والعشرون 

اختبارات   محاضرات   . Auto CADاستخدام نظام   4

 عملية 

التاسع  
 العشرون و 

 الثالثون 

اختبارات   محاضرات   . ORCADاستخدام نظام  4

 عملية 
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 بنية التحتية  ال.11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 الكتاب المنهجي  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

مواقع االنترنيت   لمراجع االلكترونية,ب ـ ا

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .1

 ة االلكتروني  التقنيات  / المركز علمي القسم ال.2

 الدوائر الرقمية/ د.ر اسم / رمز المقرر .3

 علمية  ظرية+المختبر+زيارات المحاضرة الن أشكال الحضور المتاحة .4

 االولى  الفصل / السنة .5

 ساعة  120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8
 

 في نهاية المقرر سيكون الطالب قادرا على أن:

 يعرف المعنى العام للدوائر الرقمية.1

 مي دوائر الرقمية في التقدم العليقدر اهمية ال.2

 ين الدوائر الرقمية والعلوم االخرى يتمكن من الربط ب.3

 رقمية المختلفة يتمكن من تصميم الدوائر ال .4

 
 
 
 
 
 

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

لمتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  االتعلم  صوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال.9

  هداف المعرفية األ -أ
 يعرف االنظمة العددية وانواعها وطرق التحويل بين االنواع.  -1أ

 ت المنطقية. يميز بين انواع البوابا -2أ

 ن المعادالت المنطقية المختلفة. يكو  -3أ
 مية في دوائر المنطق االتالفي.يطبق نمطيات الدوائر الرق -4أ
 يبسط المعادالت المنطقية بطرق التبسيط المختلفة.  -5أ
 يطبق نمطيات الدوائر الرقمية في دوائر المنطق التتابعي.  -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .لتحويل بين االنظمة العدديةيجري عملية ا -1ب 

 .قية بسيطةيكتسب مهارة تصميم دوائر منط -2ب 

  يكتب المعادالت المنطقية من جداول الحقيقة وبالعكس. -3ب 

 يصمم دوائر منطقية ذات منطق اتالفي وتتابعي.  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 السبورة.  -1

2- data show 
 ق التقييم  طرائ     

 االمتحانات اليومية.  -1     

 الواجبات اليومية. -2

 صلية. االمتحانات الف -3
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 سيكون الطالب في نهاية المقرر قادرا على:  

 يحب علم الدوائر الرقمية.  -1ج

 الدوائر الرقمية في الدوائر العامة.يشعر بأهمية -2ج

 لدوائر الرقمية.يشارك في تصميم ا -3ج

 يطوع الدوائر الرقمية في االستخدام الشخصي. -4ج

  
 عليم والتعلم  طرائق الت    

 مشاركة في االجابات على االسئلة المختلفة.  -1

 حلقات ومجاميع نقاشية.  -2
 طرائق التقييم     

 التغذية المرتدة -1

 االراء الفردية -2

 االستبيان الشفهي -3

 
 ي (. لة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخص المنقوالتأهيلية ة والمهارات العام -د 

 المقرر. تقارير المتعلقة بمفردات الكتابة  -1د 

 تصميم دوائر رقمية عملية. -2د 

 استخدام برامج محاكاة لتصميم الدوائر المنطقية المختلفة. -3د 
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 )المفردات النظرية(  بنية المقرر.10

مخرجات  الساعات  األسبوع 

لم التع

 المطلوبة 

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التعليم 

طريقة  

 قييم الت

 A general idea of numerical  2 األول 

systems (types and details) 

محاضرات 

 نظري  

االختبارات 

 الشفوية 

 Transfers between the  2 الثاني 

numerical systems 

محاضرات 

 نظري  

ت الختباراا

 الشفوية 

 Logic gates (types, working  2 الثالث 

principle, truth tables, 

logical symbol) 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

 How to connect the logic  2 الرابع

gates to form logic circuits. 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

 Boolean algebra and the rule  2 الخامس

of de-Morgan 

اضرات مح

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

 Simplification of logical  2 السادس

equations using Boolean 

algebra and the laws of De 

Morgan's laws. 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

 The design of the logical  2 السابع 

gates using NOR and 

NANDcircuits,  

محاضرات 

 نظري 

ارات االختب

 الشفوية 

 Ways of writing the  2 الثامن 

equation from truth table 

(POS, SOP). 

 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

 Karnaugh  Map (for two  2 التاسع 

variables, the three 

variables, the four variables) 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

 Simplification of logical  2 اشرالع

equations using  Karnaugh  

Map 

محاضرات 

 نظري 

الختبارات ا

 الشفوية 

الحادي 

 عشر 

2  Calculations in the binary 

system (addition, 

subtraction, subtraction 

using complements). 

 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

الثاني  

 عشر 

2  Logic circuit 

applications(half adder, full 

adder, parallel adder 

circuits) 

محاضرات 

 ظري ن

االختبارات 

 الشفوية 

الثالث 

 عشر 

2  Binarysubtractorcircuits 

(half subtractor,full 

subtractorparallel subtractor) 

حاضرات م

 نظري 

رات االختبا

 الشفوية 
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circuit using the adder 

circuit by method of 1s 

complements. 

الرابع 

 عشر 

2  The circuit of digital 

comparator ( one stage and 

two stages) 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

الخامس 

 عشر 

2  The circuit of decoder size 

of 2:4 ,3:8 and 4:10 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

السادس 

 عشر 

2  The circuit of encoder size 

of 4:2, 8:3 and 10:4 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

لسابع  ا

 عشر 

2  Introduction to sequential 

logic circuits, a general idea 

of the Flip Flop, flip flop 

type (S-R). 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

الثامن  

 عشر 

2  The flip flop type J-K and 

master slave flip flop 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

ع  التاس

 عشر 

2  The D- flip flop and T flip 

flop 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

 The registers, design of  2 العشرون 

registers, enter the 

information and output from 

registers 

محاضرات 

 نظري 

بارات االخت 

 الشفوية 

دي الحا

 والعشرون 

2  The shift register, shift to 

left, shift to right 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

الثاني  

 والعشرون 

2  The counter- asynchronous 

counter  

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

الثالث 

 والعشرون 

2  The synchronous counter- 

the cycle counter 

محاضرات 

 ظري ن

االختبارات 

 الشفوية 

الرابع 

 والعشرون 

2  The multiplexer and its 

applications 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

الخامس 

 والعشرون 

2  The code convertor – the 

application of code 

convertor 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

السادس 

 والعشرون 

2  Programmable logic array: 

Concepts of programmable 

logic array(PLA); Concepts 

of programmable array 

logic(PAL) 

 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

السابع  

 والعشرون 

2  Buffers, Non inverting 

buffers, inverting buffers, 

Tri-state buffers, 

transmission gates 

حاضرات م

 نظري 

رات االختبا

 الشفوية 

الثامن  

 والعشرون 

2  Introduction to Sequential 

logic latches and flip flops, 

Latches-Edgetriggered flip 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 
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flop, Flip-flop operating 

characteristics, Flip-flop 

applications 

التاسع  

 والعشرون 

2  Introduction To State 

Machine Design,  

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

 State diagram and  State  2 الثالثون 

table 

محاضرات 

 نظري 

االختبارات 

 الشفوية 

 )المفردات العملية( بنية المقرر.11

مخرجات  الساعات  األسبوع 

التعلم 

 المطلوبة 

طريقة   اسم الوحدة / أو الموضوع 

 التعليم 

 طريقة التقييم 

 Deriving the truth  2 ل األو

table of NOT-AND-

OR Gates using 

Switches 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

-الثاني

 الثالث 

2  Deriving the truth 

table of NOT-AND-

OR Gates using 

diodes and transistors 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

 NOR-and NANAD  2 الرابع

Gates using diodes 

and transistors 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

 EX-OR and EX-NOR  2 الخامس

Gates 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

 Demorgan's first and  2 السادس

second law 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

 Deriving the basic  2 السابع 

gates from NAND 

gate using circuit  of 

NAND gate 

محاضرات 

 عملي 

 بارات خت تقارير+ا

 عملية 

 Deriving the basic  2 الثامن 

gates from NOR gate 

using circuit  of NOR 

gate 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

 Deriving the EX-OR  2 التاسع 

gate from NAND 

gate and NOR gate 

محاضرات 

 لي عم

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

 Comparator circuit  2 العاشر

with one rank 
محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

الحادي 

 عشر 

2  Comparator circuit 

with two rank 
محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

 Comparator circuit  2 الثاني عشر 

with four numbers 

رات محاض

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 
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usin IC 7485 
الثالث 

 عشر 

2  Conversion circuit 

from Binary to 

Decimal number 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

الرابع 

 عشر 

2  Conversion circuit 

from Decimal to 

Binary number 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

الخامس 

 عشر 

2  Half adder circuit 

using different gates 

and NAND gate 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات رير+اتقا

 عملية 

السادس 

 عشر 

2  Half Subtractor 

circuit using different 

gates and NAND 

gate 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

السابع  

 عشر 

2  Full adder circuit    محاضرات

 عملي 

 ختبارات قارير+ات

 ة عملي

الثامن  

 عشر 

2  Full subtractor circuit  محاضرات

 عملي 

 ختبارات ر+اتقاري

 عملية 

ع  التاس

 عشر 

2  Using IC to add two 

binary numbers with 

four bit and to 

subtract two binary 

numbers with four bit  

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

 R-S filp0flop using  2 العشرون 

NANAD and NOR 

Gates 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

حادي ال

 والعشرون 

2  R-S-T flip flop    محاضرات

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

الثاني  

 والعشرون 

2  D-type flip flop using 

R-S 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

الثالث 

 والعشرون 

2  T-type flip flop using 

R-S 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

الرابع 

 والعشرون 

2  JK flip flop from RS 

flip flop 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

الخامس 

 والعشرون 

2  Master-slave flip flop  محاضرات

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

السادس 

 والعشرون 

2  D and T flip flop 

from Master – slave 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

السابع  

 والعشرون 

2  Generation of square 

waves using R-S flip 

flop 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

الثامن  

 والعشرون 

2  Ascending Wavy 

Counter 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

التاسع  

 والعشرون 

2  Descending  Wavy 

Counter 

محاضرات 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 
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 مقرر الدراسي خطة تطوير ال.12

 تمارين النظرية واجراء التجارب العملية. رين اضافية ذات افكار واهداف تزيد من قابلية الطالب على حل التما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاضرات     Conversion  2 الثالثون 

 عملي 

 ختبارات تقارير+ا

 عملية 

 البنية التحتية  .11

 مبادئ الرقمية  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 مالفينو -االلكترونيك الرقمي وتطبيقاته ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

  ي يوصى بها                 الكتب والمراجع الت اـ

 (  .. المجالت العلمية , التقارير ,..) 
 كل الكتب والمجالت التي تهتم بالدوائر الرقمية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 

 كل المواقع والمحاضرات الفيديوية التي تخص الدوائر الرقمية 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر 

 

 

 المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية  المؤسسة التعليمية .1

 التقنيات االلكترونية     / المركز علمي القسم ال.2

 الكترونيك/ا.ك  اسم / رمز المقرر .3

 المحاضرة النظرية+المختبر+زيارات علمية  كال الحضور المتاحة أش.4

 االولى  الفصل / السنة .5

 ساعة  120 )الكلي(اعات الدراسية عدد الس.6

 11/2022/ 12 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر.8
 

 
 تعريف الطالب على: 

تها في  استخداما -خواصها-بهاتركي –المكونات االلكترونية المصنعة من أشباه الموصالت باختالف أنواعها 
صة بها . إعطاء الطالب فكرة عن  تطبيقاتها وتحليل الدوائر االلكترونية الخا-الدوائر االلكترونية

 االلكترونيك الضوئي ومكوناته والدوائر المتكاملة وتطبيقات مبسطة لمكبر العمليات . 

 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررمخرجات ال.9

  هداف المعرفية األ -أ
 يفهم الطالب المكونات االلكترونية. -1أ

 االلكترونية.يحسب الحسابات الخاصة بالدوائر -2أ

 يتعرف على اشباه  الموصالت بكل انواعها.س  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يربط الدوائر االلكترونية. – 1ب 

 ية. يشغل الدوائر الكهربائ – 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 طرائق التعليم والتعلم       

 السبورة.  -1

2- data show 
 تقييم  طرائق ال     

 

 االمتحانات اليومية. -1

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

  

ة  ين والمصدرين  باللغوالمرد  مهارة االتصال مع مختلف الجهات كتجار الجملة والمفرد  -1ج

 االنكليزية. 

 

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 
 التقييم  طرائق    

 

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

 يكتسب خبرة في مجال االلكترونيك.-1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 ية المقرر بن .10

اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 الموضوع 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

يستطيع الطالب أن يتعلم نظرية   4 األول 

التركيب -اشباه الموصالت 

-التوصيل في البلورات -الذري

كيفية تحرك  -تيار الفجوة

 الفجوات 

-نظرية اشباه الموصالت 

لتوصيل  ا-التركيب الذري

تيار -في البلورات 

كيفية تحرك  -الفجوة

 الفجوات 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

ات  واالختبار

 الشفوية 

يستطيع الطالب أن يتعلم   4 الثاني 

-(pبلورة موجبة نوع ) -التطعيم 

تيار  -(Aبلورة سالبة نوع ) 

-االلكترونات وتيار الفجوات 

 المقاومة االجمالية 

بلورة موجبة  -التطعيم 

(p)-رة سالبة نوع  بلو

(A)-ار االلكترونات  تي

المقاومة  -وتيار الفجوات 

 االجمالية 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

لتقارير  ا

واالختبارات  

 الشفوية 

يستطيع الطالب أن يتعلم ثنائية   8 الرابع -الثالث 

-(pnوصلة ) -اشباه الموصالت 

الجهد -تكوين منطقة االخالء

التأثيرات  -تل الطاقة-الحاجز

-المنحاز الثنائي-الحرارية

االنحياز -المامياالنحياز ا

منحنيات الخواص في -العكسي

-االتجاهين االمامي والعكسي 

تيار  -يار العبور الزائلت

تيار التسرب -حامالت االقلية

جهد -جهد االنكسار -السطحي

( اعظم جهد  vip) -االنهيار

الدائرة -( vip max) -عكسي

 المكافئة االلكترونية 

-ثنائية اشباه الموصالت 

تكوين  -( pn)  وصلة

الجهد -خالءاال منطقة 

-تل الطاقة-الحاجز

-التأثيرات الحرارية

حياز  االن-الثنائي المنحاز

االنحياز  -االمامي

منحنيات  -العكسي

الخواص في االتجاهين  

تيار  -االمامي والعكسي

تيار  -العبور الزائل

تيار  -حامالت االقلية

جهد -التسرب السطحي

-جهد االنهيار-االنكسار

(vipاعظم ج )  هد

-( vip max) -عكسي

لدائرة االلكترونية  ا

 المكافئة 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

يستطيع الطالب أن يتعلم الثنائي   4 الخامس

موحد نصف  -كموحد للتيار

القيمة المستمرة للتيار -موجة

تردد -القيمة الفعالة-وحسابها

 الخرج

يتعلم الثنائي كموحد 

موحد نصف  -للتيار

ة  القيمة المستمر-موجة

القيمة -للتيار وحسابها

 تردد الخرج-الفعالة

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

ير  التقار

واالختبارات  

 الشفوية 

يستطيع الطالب أن يتعلم توحيد  4 السادس

موحد نصف -الموجة الكاملة

الموجة باستخدام محولة التفرع 

-الموحد القنطري-الوسطي

حساب القيم الستمرة و الفعالية  

 لخرجاستخراج تردد ا-تيارلل

يتعلم توحيد الموجة  

موحد نصف  -الكاملة

الموجة باستخدام محولة  

الموحد  -ع الوسطيالتفر

حساب القيم -القنطري

-الستمرة و الفعالية للتيار

 استخراج تردد الخرج

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

التقارير  محاضرات الترشيح  -مرشحات اليستطيع الطالب أن يتعلم   4 السابع 
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الترشيح باستخدام -المرشحات 

( جهد RCلمتسعة مرشح )ا

عامل -التموج-الخرج المستمر

 مضاعف الجهد -التموج

باستخدام المتسعة مرشح 

(RC جهد الخرج )

عامل -التموج-المستمر

 مضاعف الجهد -التموج

نظري  

 +عملي 

واالختبارات  

 الشفوية 

لم ثنائي يستطيع الطالب أن يتع 4 الثامن 

-خواصه -رمزه-بهتركي -الزنر

انكسار  -االنكسار االنهياري

تحميل -جهد االنكسار-الزنر

 ممانعة الزنر -درةالق

-تركيبه-ثنائي الزنر

االنكسار -خواصه-رمزه

-انكسار الزنر-االنهياري

تحميل  -جهد االنكسار

 ممانعة الزنر -القدرة

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

ب أن يتعلم  يستطيع الطال 4 تاسع ال

تقريب -درجة الحرارة تأثيرات 

-تنظيم الجهد المستمر-الزنر

-ة مصدر جهد مستمردائر

الثنائي متغير السعة 

(varector وتطبيقاته ) 

-تأثيرات درجة الحرارة

تنظيم -تقريب الزنر

دائرة -الجهد المستمر

-مصدر جهد مستمر

الثنائي متغير السعة 

(varectorوتطبيق ) اته 

محاضرات 

نظري  

 ملي +ع

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

-العاشر 

 الحادي عشر 

أن يتعلم   يستطيع الطالب  8

(  dcαالترانزستور ثنائي )

انواع -والعالقة بينهما(  dcβو)

التقريب -صيغ الربط-االنحياز

في الترانزستور والدائرة  

 المكافئة 

الترانزستور ثنائي 

(dcα )(وdcβ  ) والعالقة

-انواع االنحياز-بينهما

التقريب في -الربط  صيغ

الترانزستور والدائرة  

 المكافئة 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

لتقارير  ا

واالختبارات  

 الشفوية 

يستطيع الطالب أن يتعلم   4 الثاني عشر 

-منحنيات خواص الترانزستور

  (Icboتعريف ) -مناطق العمل

-منحني كسب التيار-(Iceoو )

 ( Icboو ) (Icالعالقة بين )

نحنيات خواص  م

مناطق  -ستورالترانز

  (Icboتعريف ) -العمل

منحني كسب -(Iceoو )

و   (Ic) العالقة بين-التيار

(Icbo ) 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

يستطيع الطالب أن يتعلم دوائر   4 الثالث عشر 

انحياز  -انحياز الترانزستور

 انحياز الباعث -القاعدة

دوائر  انحياز  

انحياز  -الترانزستور

 انحياز الباعث -القاعدة

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 ة الشفوي

يستطيع الطالب أن يتعلم انحياز   4 الرابع عشر 

انحياز -االنحياز الذاتي-الجامع

انحياز مقسم -التغذية الخلفية

 الجهد 

االنحياز -انحياز الجامع

انحياز التغذية  -الذاتي

مقسم   انحياز-الخلفية

 الجهد 

 محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

الخامس 

 عشر 

ان يتعلم الدائرة  يستطيع الطالب  4

-المكافئة المستمرة للترانزستور

 خط الحمل المستمر

الدائرة المكافئة المستمرة 

خط الحمل  -للترانزستور

 المستمر

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

السادس 

 عشر 

الطالب أن يتعلم نقاط  يستطيع 4

امثلة -نقطة السكون-العمل

 تطبيقية 

ة  نقط-نقاط العمل

 امثلة تطبيقية -السكون

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

يستطيع الطالب أن يتعلم   4 السابع عشر

الترانزستور في تكبير  

الدائرة -االشارات الصغيرة

 وبة المكافئة المتنا 

تكبير  الترانزستور في 

-االشارات الصغيرة

 الدائرة المكافئة المتناوبة 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

يستطيع الطالب أن يتعلم   4 الثامن عشر 

الثوابت   -التقريب المثالي

الثوابت   -التقريب المثالي

ة  الدائرة المكافئ-ينةالهج

محاضرات 

نظري  

التقارير  

واالختبارات  
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الدائرة المكافئة  -الهجينة

 ( nباستخدام المعامالت )

 فوية الش +عملي  ( nباستخدام المعامالت )

يستطيع الطالب أن يتعلم كسب  4 التاشع عشر

كسب -كسب التيار-الجهد 

-مقاومتا الدخل والخرج-القدرة

-مكبرات االشارات الصغيرة 

 سوق الباعث -سوق القاعدة

كسب -يتعلم كسب الجهد 

-كسب القدرة-التيار

-الدخل والخرجمقاومتا 

مكبرات االشارات 

-سوق القاعدة-الصغيرة

 سوق الباعث 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

يستطيع الطالب أن يتعلم   4 العشرون 

استخدام الترانزستور في تنظيم  

منظم  -منظم توالي-الجهد 

جهد -دائرة مصدر-توازي 

 مستمر 

يتعلم  يستطيع الطالب أن 

نزستور في  استخدام الترا

منظم  -تنظيم الجهد 

-منظم توازي-توالي

جهد -دائرة مصدر

 مستمر 

ضرات محا

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

الحادي 

 والعشرون 

يستطيع الطالب أن يتعلم   4

 ترانزستور تأثير المجال

-تركيبه-(JFETالوصلي )

منحيات -نظرية العمل-رمزه

 الخواص 

ور تأثير المجال ترانزست 

-(JFETصلي )الو

نظرية -رمزه-تركيبه

 منحيات الخواص -العمل

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

الثاني  

 والعشرون 

يستطيع الطالب أن يتعلم منحني   4

تعريف جهد  -الموصلية التبادلية

(Vp ) 

منحني الموصلية 

تعريف جهد  -التبادلية

(Vp ) 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

ات  واالختبار

 الشفوية 

الثالث 

 والعشرون 

يستطيع الطالب أن يتعلم دوائر  4

انحياز مصدر  -(Fctانحياز )

 التيار الثابت 

  -(Fctدوائر انحياز )

انحياز مصدر التيار  

 الثابت 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

الرابع 

 والعشرون 

يستطيع الطالب أن يتعلم   4

رة المكافئة الدائ-نحياز الذاتياال

( واستخدامه في تكبير  FETلل)

 االشارة الصغيرة 

الدائرة -تياالنحياز الذا

(  FETالمكافئة لل)

واستخدامه في تكبير  

 االشارة الصغيرة 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

الخامس 

 والعشرون 

يستطيع الطالب أن يتعلم مقارنة   4

  بين انواع

(MOSFET.JFET  )

(FET( وبين )BJT ) 

مقارنة بين انواع  

(MOSFET.JFET  )

(FET( وبين )BJT ) 

 محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

السادس 

 والعشرون 

يستطيع الطالب أن يتعلم المقاوم   4

-(LDRالمعتمد على الضوء ) 

 الثنائي الباعث للضوء 

المقاوم المعتمد على  

لثنائي  ا-(LDRالضوء )

 الباعث للضوء 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

السابع  

 والعشرون 

يستطيع الطالب أن يتعلم الموحد  4

-تركيبه -السليكوني المتحكم 

 خواصه -رمزه

يستطيع الطالب أن يتعلم  

الموحد السليكوني 

-رمزه-تركيبه-المتحكم

 خواصه 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

ات  واالختبار

 الشفوية 

الثامن  

 والعشرون 

يستطيع الطالب أن يتعلم   4

رمزهم –التراداياك والداياك 

 وخواصهم 

يستطيع الطالب أن يتعلم  

–التراداياك والداياك 

 رمزهم وخواصهم 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

التاسع  

 والعشرون 

فكرة -معناها-الدوائر المتكاملة 4

 ركيبها عن تصنيعها وت

-معناها-كاملةالدوائر المت

فكرة عن تصنيعها  

 وتركيبها 

محاضرات 

نظري  

 +عملي 

التقارير  

الختبارات  وا

 الشفوية 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 التجارب العملية.  تمارين اضافية ذات افكار واهداف تزيد من قابلية الطالب على حل التمارين النظرية واجراء 

 

 

 

 

 

 

 

يستطيع الطالب أن يتعلم مكبر  4 الثالثون 

 -رمزه -(741العمليات )

-استخداماته-اطراف التوصيل

 تطبيقاته 

يتعلم مكبر العمليات  

اطراف  -رمزه -(741)

-استخداماته-التوصيل

 تطبيقاته 

محاضرات 

ظري  ن

 +عملي 

التقارير  

واالختبارات  

 الشفوية 

 البنية التحتية  .11

 اساسيات االلكترونيك  تب المقررة المطلوبة  ـ الك1

 الدوائر االلكترونية والصوتية/ضياء مهدي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 الكترونيات القدرة/ضياء مهدي

 الكترونيك صناعي/ضياء مهدي

  تي يوصى بها                 ـ الكتب والمراجع الا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
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 نموذج وصف المقرر

 

  وصف المقرر

 

 

 المعهد التقني /بابل/جامعة الفرات االوسط التقنية  ليمية المؤسسة التع.1

 االلكترونية  التقنيات    / المركز علمي القسم ال.2

 اللغة االنكليزية /ان  اسم / رمز المقرر .3

 المحاضرات  النظرية  أشكال الحضور المتاحة .4

 االولى  الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .6

 11/2022/ 12 وصف تاريخ إعداد هذا ال.7

 أهداف المقرر.8

Objective: To provide the students with basic skills in both general and 

scientific English Language.                                       
 

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

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

 ؛ ج.البرنام 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج.9

  معرفية هداف الاأل -أ
 م الطالب مصطلحات التخصص باللغة االنكليزية ان يفه  -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ان يتعلم الطالب التحدث باللغة االنكليزيثة ومعرفة المصطلحات – 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 
 طرائق التقييم       

 . white board &markerا -1

2- data show 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 ع يقيم مدى استفادة الطالب بعد كل اسبو -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات 

 
 طرائق التقييم     

 االمتحانات اليومية. 

 الواجبات اليومية. -2

 االمتحانات الفصلية. -3

 ة النظري. االسئلة المباشرة خالل المحاضر-4

 

 
 ة التوظيف والتطور الشخصي (. المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابليالتأهيلية العامة و مهارات ال -د 

 التحدث باللغة االنكليزية بطالقة-1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 
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 بنية المقرر .10

الساعا  األسبوع 

 ت 
اسم الوحدة /   مخرجات التعلم المطلوبة 

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

1-4 2 Unit -1- 

Introduction and Review 

to English language . 

Introduction to parts of 

speech.  

Sentence Patterns. 

محاضرات  

 نظري 
امتحانات 

 اسبوعية 

5-6 2 Unit -2- 
Reading Comprehension 

and structure  
(selected scientific 

passages general to all 

specializations) 

محاضرات  

 نظري 
امتحانات 

 اسبوعية 

7-8 2 Scientific Attitude (Simple 

present) 

محاضرات  

 نظري 
امتحانات 

 اسبوعية 
9-10 2 Mathematics(passive) 

 
محاضرات  

 نظري 
امتحانات 

 اسبوعية 

 2 Scientific Methods (simple 

past) 
محاضرات  

 نظري 
امتحانات 

 اسبوعية 

 2 Test   محاضرات

 ي نظر
امتحانات 

 اسبوعية 
14-15 2 Unit -4- 

Conversation (from daily 

life Meeting people 

 

محاضرات  

 نظري 
امتحانات 

 اسبوعية 

16-17 2 Talking about ypur job   محاضرات

 نظري 
امتحانات 

 اسبوعية 
18-19  Unit -5- 

The use of library 

,Dictionary and Internet. 

 

محاضرات  

 نظري 
تحانات ام

 اسبوعية 

20-21 2 Unit -6- 

Translation  

Selected topics from 

internet to be translated 

 

محاضرات  

 نظري 
امتحانات 

 اسبوعية 

22-25 2 Unit -7- 

Writing Technical 

Reports 

 

محاضرات  

 نظري 
امتحانات 

 اسبوعية 

25-29 2 Unit -8-   امتحانات محاضرات
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

  

 استخدام اجهزة متطورة تواكب التطور الحاصل في االجهزة االلكترونية)موبايل,تلفزيون,.................الخ(.

 
 

 

 

 

 

 

 

Terminology 

Selected Passages 

according to 

specializations 

 

 اسبوعية  نظري 

30 2 Final Test   محاضرات

 نظري 
امتحانات 

 اسبوعية 

 البنية التحتية  .11

 مشروع كتاب اللغة اإلنكليزية التقنية  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

             التي يوصى بها      اـ الكتب والمراجع 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

كترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ المراجع االل

 .... 
 


