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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

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

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية التعليمية المؤسسة  .1

 الكلية التقنية / المسيب  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 كائن والمعدات  قسم تقنيات هندسة الم 

 بكالوريوس   اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي 

 ال يوجد  المعتمد   االعتماد برنامج  .6

 ال يوجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 27/9/2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

 اعداد مالكات تقنية هندسية يحملون مؤهالت في هندسة المكائن والمعدات  -1

اعداد كوادر علمية قادره على مواكبة التطور العلمي في الهندسة الميكانيكية / هندسة المكائن   -2

 والمعدات   
 تعلم كيفية صيانة و تصليح المكائن والمعدات واالالت  -3

 تعلم تصميم المكائن والمعدات واالالت بأنواعها المختلفة -4

 المختبرية تعلم التطبيقات العملية من خالل التجارب  -5

 اكتساب الخبرة العملية عن طريق المشاهدة الميدانية لتعزيز الجانب النظري  -6
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
بالهندسة الميكانيكية  للمكائن و المعدات واالالت وإنشاء جيل من المهندسين   تعليم الطلبة المقصود  -1أ

     الملمين بجميع أنواع المكائن والمعدات واالالت 

 نشر الوعي المعرفي المتعلق بالهندسية الميكانيكية / هندسة تقنيات المكائن والمعدات   -2أ

والمعدات وتعليم الطلبة رسم وتصميم المكائن والمعدات   نشر الوعي المعرفي فيما يتعلق بالمكائن  -3أ

 بأنواعها 
والمعرفة بمعايير الهندسة الميكانيكية وتخمين احتياجات  العمل على صيانة المكائن و المعدات  -4أ

 السوق وتطبيق مفاهيم ادارة الدولة في العمل الهندسي
 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

اعداد مالكات هندسية تقنية مؤهلة في تصميم وفحص ونصب وتشغيل وصيانة مختلف انواع   – 1ب 

 المكائن و المعدات وملحقاتها وبمختلف أنواعها 

 له القابلية على العمل في المصانع و المعامل الميكانيكية المختلفة  – 2ب 

يكانيكية/ هندسة تقنيات اتقان العمل في القطاعين العام والخاص في اختصاص الهندسة الم – 3ب 

        المكائن والمعدات 

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 المحاضرة   -1
 المختبر  -2
 الحلقات الدراسية والتدريب الصيفي   -3
 السفرات والندوات العلمية  -4
 الكتب العلمية  -5
 مشاريع التخرج   -6

 

 
 طرائق التقييم       

 اجراء االختبارات ) يومي , فصلي. نهائي(  

 التقييم السنوي 

 الواجبات المنزلية 

 االختبارات المفاجئة 

 مشاريع التخرج 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 المالحظة واالدراك والتحليل والتفسير  -1ج         

 المقدرة على استخدام المعرفة المكتسبة في تصميم المكائن والمعدات  -2ج

 االستنتاج والتقييم في حل المشاكل الهندسية -3ج

المقدرة على تقييم المعطيات العددية وتطبيق الطرائف التحليلية ألغراض التصميم الميكانيكي  -4ج   

 وطرق التصنيع والتحكم بالمنتج 
 طرائق التعليم والتعلم      
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 دراسة وتقييم مشاريع هندسية وبشكل مجموعات   – 1

 التحليل والتفسير العلمي للنتائج المختبرية  -2

 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 اختبارات عملية   -1
 اختبارات نظرية  -2
 تقارير  -3
 نشاطات صفية   -4
 اعمال تطوعية جمعية  -5

 
 

 

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

 اتخاذ القرارات مع مستوى عال من المسؤولية  -1د 

 المقدرة على ادارة المشاريع والمهام   -2د 

 المقدرة على التعاون مع االخرين والعمل بروح الفريق المتكامل  -3د 

 التعامل ضمن اخالقيات المهنة والتنبؤ بالتأثير االجتماعي واالقتصادي والبيئي للحلول الهندسية    -4د    

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الشرح والتوضيح للمحاضرات  -1
 الندوات العلمية في االختصاص  -2
 التدريب الصيفي  -3
 السفرات والزيارات العلمية الى المواقع العملية المتعلقة باالختصاص   -4

 

 

 
 طرائق التقييم           

 
 االختبارات العملية والنظرية  -1
 التقارير العلمية   -2
 االختبارات  النهائية  -3
 مشاريع التخرج  -4
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 بنية البرنامج   -11

المرحلة 

 الدراسية
     رمز المقرر 

 اقسأو الم
 اسم المقرر أو المساق

 الساعات المعتمدة 

 عملي     نظري       

 األولى

METE1W1 WORK SHOPS                                                          --- 180 

METE1M2 METALLURGY                                                           60 60 

METE1E3 ENGINEERING MECHANICS                                90 30 

METE1M4 MATHEMATICS/1                                                 90 --- 
METE1E5 ENGINEERING DRAWING                                     --- 90 

METE1E6 ELECTRICAL TECHNOLOGY                                  60 60 
METE1C7 COMPUTER APPLICATIONS/1 30 60 
METE1H8 HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY   60 --- 
METE1E9 ENGLISH/1 30 --- 

 الثانية 

METE2T1 TRACTORS 60 120 

METE2S2 STRENGTH OF MATERIALS                                  60 60 
METE2T3 THERMODYNAMICS                                              60 60 
METE2F4 FLUID MECHANICS                                                60 60 
METE2M5 MECHANICAL DRAWING                                      --- 90 

METE2M6 MATHEMATICS/2                                                90 --- 
METE2G7 GENERAL AGRICULTURE                                      60 60 
METE2C8 COMPUTER APPLICATIONS/2                                30 60 

METE2E9 ENGLISH/2 30 --- 

 الثالثة

METE3A1 AGRIC. MACH. & EQUIP. /1                               60 60 
METE3T2 THEORY OF MACH . & VIBRATIONS                  60 60 
METE3M3 MACHINE DESIGN                                                  30 90 

METE3I4 INTERNAL COMBUSTION ENGINES                  60 60 
METE3M5 MANUFACTURING PROCESSES                        60 90 

METE3H6 HYDRAULIC MACHINES                                       30 60 
METE3M7 MACHINES ELECTRICITY                                      30 60 
METE3C8 COMPUTER APPLICATIONS/3                                30 60 
METE3C9 ENGLISH/3 30 --- 

 الرابعة

METE4A1 AGRIC. MACH. & EQUIP. /2                           60 60 
METE4M2 MAINT. & REPAIRE OF AGRIC. MACH. AND EQUIP. 60 60 
METE4A3 AGRIC. EQUIPMENTS DESIGN                       60 90 

METE4M4 MACHINES & EQUIP. OF LAND RECLAMATION     60 60 
METE4A5 ANIMAL PRODUCTION MACHINERY            60 90 

METE4R6 RESEARCH PROGECT                                      --- 180 

METE4I7 IRRIGATION PUMPS TECH.                            30 60 
METE4M8 MACHINERY ECONOMICS                              60 --- 
METE4I9 INDUSTRIAL MANAGMENT & PROF. SAFETY  60 --- 
METE4C10 COMPUTER APPLICATIONS/4                                30 60 
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 التخطيط للتطور الشخصي  .11

 
 العمل الجماعي: العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط   -1
 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وتحديد االولويات   -2
 القيادة: القدرة على توجيه وتحفيز االخرين  -3
 االستقاللية في العمل -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .12
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 -المدخالت:
 خريجو الدراسة اإلعدادية الفرع العلمي.     .1

  الميكانيك. الطلبة الخمسة األوائل من خريجو االعداديات المهنية / فرع المكائن , السيارات و     .2

والمتميزون من موظفي دوائر الدولة من خريجي هيئة التعليم التقني للتخصصات % األوائل 10الـ      -3

 التالية: 

 قسم الميكانيك: ميكانيك عام، أنتاج ومعادن، والتشغيل والصيانة الميكانيكية.  •

 قسم المكائن والمعدات فرع السيارات. •

 قسم المكائن والمعدات الزراعية.   •

ريجـي مـعـهــــد التدريب ن مـن موظـفـي دوائـر الــدولـة مـن خــالعشرة األوائل والـمـتـمـيـزيـ    -4

 قسم السيارات والمعدات الثقيلة.      النفطي/

  

 -نظام القبول:

 -يتم قبول الطلبة من خالل القبول المركزي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبمرحلتين وكما يلي:

خريجو الدراسة اإلعدادية الفرع العلمي وكذلك األوائل من خريجي التعليم  الصف األول يقبل فيه      .1

 المهني للتخصصات التي يمكن قبولها في التخصص. 

 الصف الثاني يقبل فيه:      .2

 العشرة األوائل من خريجي المعاهد التقنية المحددة في مدخالت التخصص. •

 لمدخالت. المتميزون في حقل العمل من االختصاصات المحددة في ا •

 العشرة األوائل من خريجي معهد التدريب النفطي للتخصصات المحددة في مدخالت التخصص. •

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .13

 الموقع االلكتروني الرسمي للكلية

www.tcm.edu.iq 

   الكلية التقنية المسيب /بابل/ المشروع
 

 

http://www.tcm.edu.iq/
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى

1920-  

2020 

 اسم المقرر رمز المقرر 
 أساسي

أم 

 اختياري 

 ة يالمعرف األهداف 
  يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية

و التأهيلية  ارات العامة المه

المهارات   ) المنقولة

األخرى المتعلقة بقابلية  

التوظيف والتطور  

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

 * * * *   *        *  اختصاص  METE1M2 METALLURGY المرحلة األولى

METE1E3 ENGINEERING MECHANICS                                مساعدة  *       * * *   *   
 * * * *    *       *  اختصاص    METE2T1 THERMODYNAMIC المرحلة الثانية 

METE2S2 STRENGTH OF MATERIALS                                   اختصاص  *  * *    * * * * * *   

 المرحلة الثالثة 
METE3T2 THEORY OF MACH. & 

VIBRATIONS                  
 * * * * * * * *  * * * * * * * اختصاص 

METE3M3 MACHINE DESIGN                                                   اختصاص * * * * * * *  * * * * * * * * 

 * * * * * * * *  * * * *  * * اختصاص  METE4A1 AGRIC. MACH. & EQUIP. /2 المرحلة الرابعة 

METE4R6 RESEARCH PROGECT  اختصاص * * * * * * *  * * * * * * * * 

PUTE414 Pump Station  اختصاص * * * * * * *  * * * * * * * * 
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