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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية  .1

 هندسة المواد  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 عمليات تصنيع  

 اختصاص تصنيع المواد   اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

  ثرات الخارجية األخرى المؤ .7

 22/10/2022 تاريخ إعداد الوصف  .8

 : أهداف البرنامج األكاديمي 
 ؛هندسة المواد أهداف الجامعة ضمن حقل  انجاز ( 1)

 ؛  هندسة المواد ( يعطي  تعليم صحيح في أساسيات 2)

القطاع شاكل في لملللحّل، مستند على الهندسة والمبادئ العلمية، الضروريين المهارات والثقة  تطوير ( 3)

 ؛ الصناعي وااللصناعات االخرى التي هندسة المواد تعد العنصر االساسي لها 

 ؛عاليةقدرة بم خريجين االستمرار في ايجاد ( 4)

 المهندسين . نقابة بتوفير تعليم متوافق مع احتياجات سوق العمل مرتبط ( 5)
 ل المواد فهم على اهم عمليات التشغيل التقليدية وفهم نظريات تشغي(6) 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .9
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  االهداف المعرفية  -أ
      التعرف على عمليات التشغيل للمواد الهندسية  -1أ

 التعرف على المواد المستخدمة في صناعة عدد القطع  -2أ

   سهاالتعرف على اهم المتغيرات الموثرة اثناء عمليةالتشغيل وطرق قيا  -3أ

 فهم الشكل الهندسي للعدد القطع والتعرف على مواد عدد القطع -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 

 اخالقيات واحترافية للمهنة. - 1ب 

 تأثيرالفعاليات  الهندسية  على المجتمع والحضارة. - 2ب 

 سية مهارة الخبرة العملية في مجال تصنيع المواد الهند  3ب 

 مهارة اختيار الطريقة المناسبة لتصنيع المادة الهندسية المختارة النتاج منتج معين  – 4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم   باألساسيات تزويد الطلبة  -طريقة المحاضرة  ✓

 لمشاكل العملية.ا حلالسابقة للمهارات ل

 يتم مشاركة الطلبة خالل المحاضرة بحل بعض المشاكل العملية. -ة المناقشة طريق ✓

 .ون بين الطالب يق التعا التعليم عن طر  ✓

 .  ل االلكترونيةائالتعليم باستخدام الوس ✓

 . التعليم عن طريق العصف الذهني بين الطالب  ✓

 .خدام التدريبات العمليةعليم باست الت
   طرائق التقييم     

 

والمواضيع االضافية المتعلقة بمخرجات التعليم   باألساسيات تزويد الطلبة  -طريقة المحاضرة  ✓

 لمشاكل العملية.ا حلالسابقة للمهارات ل

 يتم مشاركة الطلبة خالل المحاضرة بحل بعض المشاكل العملية. -ة المناقشة طريق ✓

 .ون بين الطالب يق التعا التعليم عن طر  ✓

 .  ل االلكترونيةائالتعليم باستخدام الوس ✓

 . التعليم عن طريق العصف الذهني بين الطالب  ✓

 .خدام التدريبات العمليةعليم باست الت

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

حيث يتم ترسيخ اهم المعلومات المتعلقة باختيار الطرق التصنيعية المناسبة للمواد المادة هندسية   -1ج

 الهندسية  

 الهندسية  اكتساب الخبرة العملية في طرق التصنيع للمواد  -2ج

 .حل المشاكل الصناعية التي قد تكون محددة بظروف معلومة او مجهولة  - 3ج

 تحليل ومناقشة البيانات المتوفرة او اجراء تجارب معينة للحصول على المزيد من البيانات.  -4ج

 تصميم الوحدات والعمليات واجراء التحسينات الالزمة. -5ج



  
 3الصفحة  

 
  

 القدرة على تطبيق تقنيات جديدة و امتالك نظرة شمولية لمشاكل الهندسة الصناعية واالخذ     -6ج

 باالعتبار الكلفة واالمان والنوعية والتاثيرات البيئية والقدرة على تقييم المخاطر وادارتها.               

   

 
 

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

 

تاهيل خريجي اختصاص هندسة المواد للعمل باهم المؤسسات والشركات الهندسية الصناعية واالنتاجية   -1د 

 الخاصة بتصنيع المواد الهندسية  
 -2د 

 -3د 

 -4د 

 بنية البرنامج   .10

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

 عملي     نظري      

 2 2 عمليات تصنيع  ME الرابعة

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .11

 
 
 
 

 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .12



  
 4الصفحة  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .13

1. Manufacturing Science   , Ghosh and Mallik  
2. Fundamentals of Modern Manufacturing, Mikell P. Groover  
3. Processes and Materials of Manufacturing, ROY A. LINDBERG 

 

 



  
 5الصفحة  

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى   )المنقولة

توظيف  المتعلقة بقابلية ال

 ( والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 المقرر موذج وصفن

 

 وصف المقرر 

 

 

  المؤسسة التعليمية  .1

  / المركز لمي عالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر  .3

  أشكال الحضور المتاحة  .4

  الفصل / السنة  .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 .10

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 .طريقة المحاضرة ✓
 .قشةطريقة المنا

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 .طريقة المحاضرة ✓
 .قشةطريقة المنا

 
 طرائق التقييم     
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 البنية التحتية   .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية امة والع المهارات  -د 

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 
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