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 وصف البرنامج األكاديمي

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

 

 جامعة ديالى   التعليمية املؤسسة  .1

 كلية الهندسة  القسم اجلامعي / املركز   .2

  كلية الهندسة  اسم الربانمج األكادميي   .3

 بكالوريوس هندسة   اسم الشهادة النهائية   .4

 مقررات  النظام الدراسي    .5

 ال يوجد برنامج اعتماد   املعتمد    برانمج االعتماد .6

 ال توجد  املؤثرات اخلارجية األخرى   .7

 22/10/2022 اتريخ إعداد الوصف   .8

 : ال   اهلندسة كلية   يف االكادميي  الربانمج  يهدف:     األكادميي  الربانمج  أهداف .9
 بناء الطالب علميا وأتهيله للعمل يف جمال تقنيات اهلندسة.  ✓
 عليه يف هذا اجملال . بناء وإعداد الطالب نفسيا ليقوم بدوره كمهندس يعتمد  ✓
 بناء طلبة قادرين على التنافس مع مهندسني اخرين لفرص العمل  و احلصول على املقاعد  املطلوبة يف اكمال دراسات عليا.   ✓
 أو أقليمية أو عاملية لغرض اكمال الدراسة او التعيني.  قابلية التقدمي الختبارات خارجية من قبل هيئات حملية  ✓
 بداع والتفكري يف مشاريع التخصص ومواكبة التطور احلاصل يف هذا اجملال. حث الطالب على اإل ✓
 تزويد الطلبة مبهارات علمية وعملية ومهارات ذاتية  متكنه من حل املشاكل العملية والتعامل معها مبفاهيم علمية .  ✓

 

  وملختلف  االربعة املراحل مدار  وعلى  دورية  ومسينرات بتقارير  ومطالبتهم معهم   نقاشية حلقات  اقامة طريق  عن  الطلبة شخصيات  لتطوير  التخطيط  يتم
 لديهم الشخصي  التطور لتنمية   املواضيع

 

 والتقييم   والتعلم  التعليم وطرائق  املطلوبة  الربانمج رجاتخم .10
  املعرفية  االهداف-أ
  .متالب  ابستخدام  معاجلتها  وكيفية تواجهه  اليت الربجمية املشاكل طبيعة  على التعرف  من   الطالب متكني  -1أ
 .معها   والتعامل  اونواعها بكل  املصفوفات  متثيل  وكيفية ابلربجمة الرايضيات عالقة الطالب  افهام   -2أ
 .احلاجة  حسب  الدوال وبناء  اجلاهزة الدوال مع  التعامل  -3أ
 .DAT-file ملفات  وكتابة  الربجمة طرق   يف  الطالب مهارة  تنمية   -4أ
  .ماتالب  ابستخدام  برجميا عنها  التعبري .هلا  احللول  واجياد  اجلربية اخلطية االنظمة  تفسري من   الطالب متكني  -5أ
 .املنطقية  او الكتابية  االخطاء واكتشاف  الربامج تتابع طرق   يف  الطالب مهارة  تنمية   -6أ
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 . ابستخدامها بسيطة  برامج وبناء ملاتالب   الرسومية الواجهة مع  التعامل  من الطالب  متكني    -7أ
  ابلربانمج  اخلاصة  املهاراتية األهداف– ب
 .نظري  بشكل  الربجمية  العبارات  خمتلف مع  التعامل  مهارات –  1 ب
 .الربجمية للعبارات  العملي التطبيق استخدام مهارات    –  2 ب
 .املختلفة الربامج  كتابة   يف احلاسبة  استخدام  مهارات –  3 ب
 . والتحليل التذكري  مهارات    –  4 ب
  والقيمية  الوجدانية  االهداف-ج
 .فيه  االخنراط على والقدرة احلياة  مدى التعلم إل احلاجة  ال ابالضافة   األخالقية واملسؤولية  اهلندسة مهنة  متطلبات يدرك   -1ج
 .احلياة جماالت خمتلف يف  أمهيتها  ويدرك الربجمة  يقّدر  -2ج
 . والربجمة احلاسوب  بتطبيقات   اجلهل هي  امنا  والكتابة   القراءة معرفة   عدم ليست  املقبلة  األمية  أن ويعرف , الربجمة تعلم  عليه ملاذا يستوعب .   -3ج

 ( املعهد  أو  ابلكلية   اباللتحاق  املتعلقة األنظمة وضع) القبول  معيار .11
 . العلمي والبحث  العال  التعليم وزارة من   مركزي قبول 
 أهم مصادر املعلومات عن الربانمج  .12
 موقع الكلية .  ✓
 املوقع االلكرتوين والربيد االلكرتوين للقسم.  ✓
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 خمطط مهارات املنهج 
 الربانمج اخلاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة يف املربعات املقابلة ملخرجات التعلم الفردية من 

 الربانمج  من املطلوبة التعلم خمرجات
/   السنة

 املستوى
  رمز

 املقرر
 أساسي املقرر  اسم

 أم
 اختياري

 والتأهيلية العامة املهارات االهداف الوجدانية والقيمية  املهاراتية اخلاصة ابملوضع االهداف  االهداف املعرفية 
 املنقولة 

 املتعلقة األخرى املهارات) 
 والتطور التوظيف بقابلية

 ( الشخصي

2أ 1أ 3أ  4أ  5أ  6أ  6أ   4د 3د 2د 1د 4ج  3ج  2ج  1ج  5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 

 Applied  الثانية 
Programming 

  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ اساسي 
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 منوذج وصف املقرر 

 وصف املقرر 

خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى  يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم 
 من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربانمج. 

 

 

 اهلندسة  كلية  \ دايل جامعة املؤسسة التعليمية  .1
  العلمي القسم  املركز/  اجلامعي القسم .2
 Applied Programming املقرر رمز/  اسم .3
 القسم  فيها  يدخل اليت  الربامج .4
  الزامي املتاحة  احلضور أشكال .5
  مقررات السنة /  الفصل .6
 ساعة 45 ( الكلي)  الدراسية الساعات عدد .7
 2022 / 10 / 22   الوصف  هذا إعداد اتريخ .8
 املقرر أهداف .9

حتقيق الربط بني التطبيقات الرايضية اهلندسية والربجمة عرب ماتالب وذلك ليتمكن الطالب من حل املسائل ابقل جهد واقل وقت ويكتسب   يهدف موضوع الربجمة اىل
 خربة علمية وعملية مبجال تطبيقات التحليل الرايضي.

 والتقييم  والتعلم  التعليم وطرائق املقرر ت خمرجا .10
  املعرفية االهداف-أ
  .تالبام ابستخدام معاجلتها وكيفية تواجهه اليت الربجمية املشاكل طبيعة على التعرف من الطالب متكني  -1أ
 .معها  والتعامل اونواعها بكل املصفوفات متثيل وكيفية ابلربجمة الرايضيات عالقة الطالب افهام  -2أ
 .احلاجة حسب الدوال وبناء  اجلاهزة الدوال  مع التعامل  -3أ
 .DAT-file ملفات وكتابة الربجمة طرق يف الطالب مهارة تنمية  -4أ
  .ماتالب ابستخدام برجميا عنها التعبري.هلا احللول واجياد اجلربية اخلطية االنظمة تفسري من الطالب متكني  -5أ
 .املنطقية او  الكتابية االخطاء واكتشاف الربامج تتابع طرق يف الطالب مهارة تنمية  -6أ
 . ابستخدامها بسيطة برامج وبناء ملاتالب  الرسومية الواجهة مع التعامل من الطالب متكني   -7أ

  ابلربانمج اخلاصة املهاراتية األهداف– ب
  .نظري بشكل الربجمية العبارات خمتلف مع التعامل مهارات – 1 ب
 .الربجمية للعبارات العملي التطبيق استخدام مهارات  – 2 ب
 .املختلفة الربامج كتابة  يف احلاسبة استخدام مهارات – 3 ب
 .والتحليل التذكري مهارات  – 4 ب

 والتعلم  التعليم طرائق     
احملاضرة   ✓  الربجمة   اساسيات  وتطبيق  بتحليل  تصب  واليت  العامة  اهلندسية  املبادئ  ببعض  االستعانة  طريق  عن  املنهاج   ملفردات  النظري  العرض  -طريقة 

 .ابملاتالب
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 طريقة املناقشة.   ✓
 التعليم عن طريق التعاون بني الطالب.  ✓
 التعليم ابستخدام التدريبات العملية.  ✓

 التقييم  طرائق     
 .مفاجئة يومية امتحاانت اجراء ✓
 . احملاضرة يف تطرح  اليت االسئلة بعض عن للطلبة درجات منح ✓
 ..هبم والتقاريراملكلفة البيتية الواجبات عن درجات منح ✓
 .االنرتنيت من تسحب ابملادة صلة ذات مواضيع تقييم عن درجات منح ✓
 . النهائي االمتحان اىل اضافة شهرية امتحاانت اجراء ✓

  والقيمية الوجدانية االهداف-ج 
 .فيه االخنراط على والقدرة احلياة مدى التعلم إىل احلاجة اىل ابالضافة األخالقية واملسؤولية اهلندسة مهنة متطلبات يدرك  -1ج  

 .احلياة جماالت خمتلف يف أمهيتها ويدرك الربجمة يقّدر  -2ج 
 . والربجمة احلاسوب بتطبيقات اجلهل هي امنا والكتابة القراءة معرفة عدم ليست املقبلة األمية أن ويعرف, الربجمة تعلم عليه ملاذا يستوعب.  -3ج 
 (  الشخصي والتطور التوظيف بقابلية املتعلقة األخرى املهارات)  املنقولة والتأهيلية العامة املهارات د-
 متطلباهتم  إلجناز  بينهم  فيما  والفاعل  املشرتك  التعاون  ضرورة  على  املستمر  التشجيع  خالل  من   لديهم  الذات  ونكر  املثابرة  روح   وخلق  االبداع  على  الطلبة  تشجيع  -1د

 الدراسية 
 والتوظيف  للتعيني مستقبلية فرص بتوافر املتعلق ابجلامعة اخلاص االلكرتوين ابملوقع تزويدهم مت-2د
 املعارف خمتلف على  ابالطالع الذات تثقيف خالل من قابلياهتم تطوير أبمهية معرفة أكساهبم-3د
 . الفراغ اوقات يف انواعه  بكافة والفنون كالرايضة  الطلبة لدى الذاتية املواهب تطوير على التأكيد-4د

 بنية املقرر  .11
املساق  اسم   خمرجات التعلم  الساعات االسبوع  الوحدة/ 

 او املوضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

حماضرات معروضة بشكل   Review مراجعة حول ماتعلمه الطالب يف املرحلة االول 3 االول
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
 شهري

 :Flow Control السيطرة على الربانمج: الشروط )متقدم(  3 الثاين 
Conditions 
(advanced) 

حماضرات معروضة بشكل  
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
 شهري

 :while Flow Controlالسيطرة على الربانمج: ابستخدام  3 الثالث 
Loops using 

while 

حماضرات معروضة بشكل  
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
 شهري
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 :Flow Control متقدمة يف السيطرة على الربانمجامثلة  3 الرابع 
Advanced 
Examples 

حماضرات معروضة بشكل  
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
 شهري

 Matrix and املصفوفات واجياد معكوسها رايضيا  3 اخلامس 
Matrix Inverse 
(Mathematical 

Part) 

حماضرات معروضة بشكل  
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
  شهري

 Matrix and املصفوفات واجياد معكوسها برجميا  3 السادس 
Matrix Inverse 
(Programming 

Part) 
 

حماضرات معروضة بشكل  
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
 شهري

 Solve of a اجلربية اخلطية حل االنظمة  3 السابع 
Linear System 

Equations 

حماضرات معروضة بشكل  
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
 شهري

 Introduction to مقدمة يف الدوال  3 الثامن 
Functions 

حماضرات معروضة بشكل  
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
 شهري

 Function Types الدوال مع امثلة انواع  3 التاسع 
with Examples  

حماضرات معروضة بشكل  
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
  شهري

 Function Types انواع الدوال مع امثلة متقدمة  3 العاشر
with Advanced 

Examples  

حماضرات معروضة بشكل  
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
 شهري

حماضرات معروضة بشكل   IO Tools ادوات االدخال واالخراج  3 االحد عشر
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
   شهري

حماضرات معروضة بشكل   IO file Tools ادوات الكتابة والقراءة من امللفات  3 الثاين عشر 
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
 شهري
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 Errors and اكتشاف االخطاء ومعاجلتها  3 الثالث عشر
Debugging 

حماضرات معروضة بشكل  
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
  شهري

 MATLAB GUI 1الواجهة الرسومية ملاتالب  3 الرابع عشر 
1  

حماضرات معروضة بشكل  
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
 شهري

اخلامس 
 عشر

 MATLAB GUI 2الواجهة الرسومية ملاتالب  3
2 

حماضرات معروضة بشكل  
PDF 

 امتحاانت يومية 
 جتارب عملية+

 امتحاانت +
   شهري

 البنية التحتية   .12
 التوجد كتب مقررة مطلوبة  الكتب املقررة املطلوبة -1
 . الدراسية للمناهج االضافية املصادر على للحصول الكلية مكتبة ✓ املراجع الرئيسية )املصادر(  -2

  يف احلديثة املستجدات على لالطالع العلمية االلكرتونية املواقع على االطالع ✓
 .  املادة

 Moler, Cleve B., “Experiments with ✓ الكتب واملراجع اليت يوصى هبا )اجملالت العلمية, التقارير, ...(  -3
MATLAB.”, Society for Industrial and Applied 
Mathematics, 2011. 

✓ Perutka, Karel., “MATLAB for Engineers-
Applications in Control, Electrical Engineering, 
IT and Robotics.”, 2011 . 

 www.mathworks.com املراجع االلكرتونية ومواقع االنرتنت  -4
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