
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 الفرات االوسط التقنية:  الجامعة    
   المعهد التقني النجف :/ المعهدةالكلي   
 تقنيات الطيران:    القسم العلمي    
 28/5/2019تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
أ.م.د عادل عبد العزيز عيدان أ.م : المعاون العلمي سما                          رياض جاسم طليفح  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
  واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف 

 

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .1

 المعهد التقني النجف /قسم المكائن والمعدات / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

  تقنيات الطيران

 دبلوم فني اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ABET المعتمد   برنامج االعتماد .6

 سوق العمل  والقطاع الخاص والحكومي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

وصيانه معرفة اساسيات الطيران مؤهلة في مجال د الكوادر التقنية يهدف البرنامج االكاديمي الى اعدا -1
 . االجهزة التي في الطائرة

التحديث  المستمر للمناهج وفق التطورات  العلمية  وتطورات  سوق  العمل  وعلى  المستويين   -2
 النظري والعملي .

 اقامة  صالت  التعاون  مع الجهات  االكاديمية المختلفة. -3

 المختلفة .اقامة  الدورات التطويرية لشرائح المجتمع والقطاعات الحكومية  -4

 في مختلف المجاالت.القيام بالبحوث العلمية لتطوير انشطة المجتمع  -5

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11
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  االهداف المعرفية  - أ
    النظرية في مختلف المناهج العلمية باالختصاص.  اكتساب المعارف  -1أ

 قراءة المخططات والرسومات والتصاميم المختلفة باالختصاص. -2أ

 اجراء الحسابات النظرية لمختلف المسائل باالختصاص.-3أ         
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 .العملية وتشخيص العطالت في منظومات الطائرة الصيانة   – 1ب 

 .الطائرة   الجهزةتركيب وتفكيك االجزاء المختلفة  – 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 مشاريع  الطلبة. –التدريب المنهجي الصيفي  –السفرات التعليمية  –المختبر  –الورشة  -المحاظرة

 

 
 طرائق التقييم      

 

     ة    االمتحانات النهائي -4ة االمتحانات الفصلي -3التحريرية االختبارات  -2االختبارات الشفوية  -1

 التقييم اليومي-5

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .الطائرة التعليم على صيانة اجهزة  -1ج

 تحديد االعطال  -2ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

  -السفرات العلمية  –التدريب الصيفي المنهجي  –المختبر  –الورشة  -المحاظرة

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 النظرية والعملية واالمتحانات الفصلية والنهائية والتقييم اليومي االختبارات
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 .للطائرةعامة الصيانة تعلم مبادئ ال -1

 .تحديد االعطال -2

   
  

 طرائق التعليم والتعلم          

 السفرات العلمية. -التدريب الصيفي -المختبر –الورشة  –المحاظرة 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 التقييم اليومي –االمتحانات النهائية  –االمتحانات الفصلية  -االختبارات التحريرية –االختبارات الشفوية 

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 2 2 تركيب طائرات - االولى

منظومات كهربائيه  - الثانية

 والكترونيه
2 2 

 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

اقامة املسابقات العلمية والرياضية والفنية والشعرية واقامة دورات يقوم القسم بتطوير قدرات طلبته الشخصية من خالل 
التقوية للدروس واملواد العلمية يف القسم من خالل قيام التدريسيني هبذه الدورات وتطوير مهارات الطلبة العملية من 

 . خالل درس املشروع والورشة
 

 المعهد(و األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أ ع)وضمعيار القبول  .13
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 الخطط التطويرية للقسم. -1

 .ABETبرنامج االعتماد   -2

 رغبة الطالب. -3

 معدل الطالب.  -4

 نوع الفرع المتخرج منه الطالب. -5

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المناهج العلمية المقررة في اللجان القطاعية المتخصصة في هيئة التعليم التقني . -1

% من المنهج المقرر وحسب 20تدريسيي المواد بنسبة التتجاوز التعديالت المقترحة من قبل  -2

 حاصل في العالم حاليا.العتمادي المتطلبات سوق العمل والتطور العلمي ال

 .ABETنامج االعتماد االكاديمي رب -3
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 موذج وصف المقررن

 

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 جامعة الفرات االوسط التقنية المؤسسة التعليمية .1

تقنيات قسم  -المعهد التقني النجف    / المركز علمي القسم ال .2
  الطيران

 المرحلة االولى – تركيب طائرة اسم / رمز المقرر .3

 تطبيقي  –نظري  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

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.

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

رمز  السنة / المستوى

 المقرر
 أساسي اسم المقرر

 اختياريأم 
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                 اساسي تركيب طائرات - االولى

منظومات كهربائيه  

 والكترونيه
                 اساسي

                   - الثانية
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 ساعة 120 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2018-1-24 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 والقوى املؤثره عليها والعوامل اجلويه املؤثره على الطريان فية طريان الطائرةيان يتعلم الطالب على ك 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررال  .11

  هداف المعرفية األ -أ
 اكتساب المعارف النظرية في مختلف المناهج العلمية الخاصة باالختصاص. -1أ

 قراءة المخططات والرسوم والتصاميم. -2أ

 اجراء الحسابات النظرية لمختلف المسائل ذات االختصاص. -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 معرفة مكونات الجناح . – 1ب

 انواع القوى المؤثرة على الجناح .معرفة  – 2ب

 معرفة مدى تاثير الحالة الجوية على الطيران. – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 مشاريع الطلبة –التدريب المنهجي  –السفرات العلمية  –المختبر  –الورشة  –المحاظرة 
 طرائق التقييم      

 

 التقييم اليومي –االمتحانات النهائية  –االمتحانات الفصلية  –االختبارات النظرية  –االختبارات الشفوية 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . طائرةمعرفة مكونات ال  -1ج        

 .المؤثرة على الجناح والعزوم معرفة انواع القوى   -2ج        

 .االوزان والقوى والعزومحساب االبعاد المطلوبه للطائرة لتحمل   -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 مشاريع الطلبة –التدريب المنهجي  –السفرات العلمية  –المختبر  –الورشة  –المحاظرة 

 
 طرائق التقييم    
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 التقييم اليومي –االمتحانات النهائية  –االمتحانات الفصلية  –االختبارات النظرية  –االختبارات الشفوية 

 

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

 معرفة انواع الطائرات المدنية والحربية .-1

 معرفة اجزاء الطائرة. -2

 التعلم كيف يتم اختيار نوع وابعاد المعادن المستخدمه في الطائرة. -3
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 بنية المقرر .11

الساعا األسبوع

 ت
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة

 التعليم
طريقة 

 التقييم

 History of aircraft تاريخ هياكل الطائرات 8 1-3
structures 

 المحاضرة
امثلة 

+  تطبيقية
 مختبر

االمتحانات 
 الشفوية+
 التحريرية

الوحدات الرئيسيه  20 3-8

لمكونات هيكل الطائرة , 

الجناح المقصورة , الذيل 

 , اسطح التحكم 

The main units of the 
airframe components, 
cabin, wing, tail, 
control surfaces 
 
 

=      =         

االجهادات المسلطه على  8 8-20

 –هيكل الطائرات ) انحناء 

 انبعاج( –التواء 

The stresses supply on 
the airframe (bending 
- twisting - 
compression) 
 

=       =       

مكونات هيكل الجناح  20 15-10

 والمواد المصنع منها 
Components of the 
wing structure and the 
materials thereof 
 

=        =       

اسطح التحكم مكوناتها  24 20-15

المصنعه منها والمواد 

 والقوى المسلطه عليها

Control surfaces, 
components, 
materials, 
manufactured, and 
forces acting on it. 
 

=      =      

الدمج بين القوى والعزوم  8 22-20

المسلطه بين اسطح التحكم 

 المزدوجه

The fusion of forces 
and the moment 
between the two 
surfaces of control 
 

=      =      

االسطح الثانويه تركيبها  8 24-22

وعملها والجهادات 

 المسلطه عليها 

The secondary 
surfaces structure , its 
work and stress act on 
it 

=       =       

تركيب العجالت والقوى  24 30-24

 االرضيه التي تواجها
Install the wheels and 
ground forces that you 
face 

=       
 

=      
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 البنية التحتية  .12

 Aircraft Structure for engineering student ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Aircraft Structure -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Aerodynamic for engineering  
student 

 النجف -موقع املعهد التقين 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 المختبرات العلمية بشراء اجهزة ومختبرات جديدة .

 والمختبرات الجديدة.تدريب العاملين على االجهزة 

 تطوير قدرات العاملين في المختبرات وذلك بعمل دورات تطويرية لهم.
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 بنية المقرر .10

 اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

1 4 
التعرف على محركات التيار 

 المستمر ومبدأ عملها
 

Introduction to dc motors 

 المحاضرة
امثلة 

تطبيقية + 
 عملي

االمتحانا
ت 

 الشفوية+
 التحريرية

2-3 8 
التعرف على مبدأ عمل نظام تحديد 

 المواقع العالمي
 

Global positioning system 
GPS 

= = 

4 - 5 8 
مبدأ عمل الرادار وكيفيه حساب 
المسافات و طرق تفادي اشاره 

 الرادار
Radar system = = 

6-7 8 

التعرف على مبدأ عمل المولدات 
الكهربائيه المستخدمه في الطائرات 
 وانواع المولدات والفروقات بينها

 

Introduction to generators = = 

8 , 9 8 

التعرف على مقومات االشاره 
الكهربائيه وكيفيه عملها وتصميمها 

وتأثير التوافقيات الخارجه منها 
 على عمل اجهزه االتصاالت

Rectifier circuits = = 

10 , 11 8 

التعرف على مبدأ عمل عاكسات 
االشاره وتحويلها من ثابته الى 

 متناوبه
 
 
 

Inverter Circuits = = 

12 , 13 8 
التعرف على مبدأ عمل محوالت 
االشاره الكهربائيه المستمره من 

 ىقيمه الى اخر

DC to DC converters 
Buck 
Boost 

Buck boost 
 

= = 

14 , 15 8 
التعرف على الحساسات والدوائر 

االلكترونيه الالزم تصميمها لمعالجه 
 االشارات المستلمه واالستفاده منها

Cockpit sensors and 
actuators 

= = 

16 4 
معرفه مبدأ عمل متعدد التوصيل 
وطرق االستفاده منه في الدوائر 

 االلكترونيه

Multiplexer and De 
multiplexor 

= = 

17 4 
معرفه المعدات واالجهزه الكهربائيه 

 الموجوده على الطائرة
Electrical Instruments = = 

18 , 19 8 
معرفه عمليه هبوط الطائره 

واالنظمه االلكترونيه التي تحتاجها 
 اثناء الهبوط

Landing systems = = 

20 , 21 8 
معرفه مبدأ عمل الجيرسكوب او 

 واهميتهنظام التوازن في الطائره 
Gyroscopic Instruments = = 
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= = Digital Communication 
معرفه عامه بنظم االتصاالت الرقميه 

وعمليات تضمين االشاره 
 واستخراجها

8 22 , 23 

= = 
Cockpit Communication 

system VHF 
معرفه نظام االتصاالت في الطائره 
 والترددات المستخدمه ومبدأ العمل

8 24 , 25 

= = Open loop control system 26 4 مقدمه عن انظمه السيطره وانواعها 

= = Closed loop control system 
نظام السيطره ذو الدائره المغلقه 

 ومبدأ عمله
8 27 , 28 

= = Auto pilot control system 
معرفه بنظام الطيار االلي واليه 

 عمله
4 29 

= = 
Summary and dissection of 

all electronic parts in 
airplane 

نقاش عام حول جميع الجزاء 
 االلكترونيه في الطائرات

4 30 

 البنية التحتية  .14

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Digital Avionics: A Computing -2 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

Perspective 

3- Aircraft Electrical and Electronic 

Systems 

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 النجف -موقع املعهد التقين 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 النجف -املعهد التقين موقع 

 Aircraft Electrical and Electronic -1 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

Systems 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

 المختبرات العلمية بشراء اجهزة ومختبرات جديدة .

 تدريب العاملين على االجهزة والمختبرات الجديدة.

 العاملين في المختبرات وذلك بعمل دورات تطويريرية لهم.تطوير قدرات 

 
 
 


