
 

 
 1الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 القادسيةجامعة : الجامعة     

   الهندسة كلية:المعهد /الكلية   

 قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت :    القسم العلمي    

   2022تاريخ ملء الملف :   

 

 التوقيع   :                                    :                                    التوقيع    

أ.د  : المعاون العلمي سما                                 أ.م.د مازن مكي علي:  رئيس القسم سما   

                   هيثم علي بادي

                                                    6/2022/    :  التاريخ                                                  6/2022/   : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    

 دقـق الملف من قبل     

 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     

  واألداء الجامعي:ضمان الجودة  اسم مدير شعبة    

                       6/2022:    /التاريخ     

 التوقيع    

                                                                                              

                                                                                                     

 مصادقة السيد العميد         

 باسم حسين شناوةأ.د     
 

 وصف البرنامج األكاديمي  

 
البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 جامعة القادسية المؤسسة التعليمية .1

 كلية الهندسة / قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 

 قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت

 بكالوريوس هندسة االلكترونيك واالتصاالت اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 ABET المعتمد   برنامج االعتماد .6

 زيارات ميدانية وعلمية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2022 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

اعداد وتأهيل المهندسين المتخصصين لتلبية متطلبات سوق العمل بقطاعيه الخاص والعام في هندسة  -

االلكترونيك واالتصاالت من خالل التنويع في طرق التعلم وتدريب الطلبة على تطبيق المعارف 

 الواقعية .والمهارات المكتسبة لحل المشاكل 

بشقيه النظري والعملي بحيث تقديم برامج اكاديمية متميزة في مجال هندسة االلكترونيك واالتصاالت  -

 تتوافق مع المعايير العالمية للجودة االكاديمية وتلبي حاجة سوق العمل .

 .تشجيع وتنمية البحث العلمي في مجاالت هندسة االلكترونيك واالتصاالت بشكل عام  -

 ة محفزة العضاء هيئة التدريس لتطوير معارفهم ومهاراتهم التعليمية والبحثية .اعداد بيئ -

 بناء وتطوير الشراكة مع القطاعات الحكومية واألهلية والمجتمع بكافة مؤسساته المختلفة . -

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .10

  االهداف المعرفية  -أ

المفاهيم األساسية في هندسة االلكترونيك واالتصاالت وتطبيقاتها في المجاالت توضيح    -1-أ

     االجتماعية والصناعية .

 اكتساب المهارات في معالجة المشاكل . -2-أ

 اكتساب المهارات األساسية في هندسة االلكترونيات . -3-أ

 اكتساب الخبرة في هندسة االلكترونيك واالتصاالت. -4-أ



 

 
 3الصفحة 

 
  

 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف – ب

 اكتساب الطالب المهارة في التعامل مع تصميم القطع االلكترونية – 1- ب

 اكتساب الطالب المهارة في التعامل مع انظمة االتصاالت – 2- ب

 اكتساب الطالب الخبرة في توظيف المعرفة االلكترونية في صيانة واصالح اجهزة االتصاالت   - 3-ب 

   اكتساب المهارة في استخدام الالللغة االنكليزية واللغة الهندسية في التواصل المعرفي العالمي  -4- ب

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 االنتباه : اثارة انتباه الطلبة وذلك بتنفيذ احد البرامج التطبيقية على شاشة العرض في القاعة  -1-ج         

 االستجابة : متابعة مدى تفاعل الطالب مع المادة المعروضة على الشاشة -2-ج

, وذلك بزيادة هذا التفاعل  هتمام الطالب الذي تفاعل اكثر مع المادة المعروضةااالهتمام : متابعة  -3-ج

 بطلب برنامج وتطبيقات أخرى لعرضها 

تكوين االتجاه : بمعنى ان يكون الطالب متعاطفا مع العرض وربما يكون له رأي بأتجاه الموضوع  -4-ج   

 المعروض ويدافع عنه 

                                     تكوين السلوك القيمي : بمعنى ان يصل الطالب لقمة السلم الوجداني فيكون له مستوى ثابت في -5 ج

 الدرس وال يتكاسل وال يتململ 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات  -

 داتا شو , سبورات ذكية , شاشات بالزما (طريقة عرض المواد العلمية بأجهزة العرض ) -

 التعلم الذاتي عن طريق الواجبات البيتية ومشروعات مصغرة ضمن المحاضرات  -

 المختبرات  -

 الزيارات العلمية  -

 مشاريع التخرج -

 طرائق التقييم    

 االمتحانات القصيرة )كوز(  -

 الواجبات البيتية  -

 االمتحانات الفصلية والنهائية للمواد النظرية والعملية  -

 المشاريع الصغيرة ضمن الدرس -

 التفاعل داخل المحاضرة  -

 التقارير -

 االلتزام بالموعد المحدد في تقديم الواجبات والبحوث المطلوبة من الطالب تقديمها  -

 تعبر االختبارات الفصلية والنهائية عن االلتزام والتحصيل المعرفي والمهاري  -
 

 

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

 .تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل التقنية  -1-د

 .تنمية قدرة الطالب على التعامل مع االنترنيت -2-د

 .تنمية قدرة الطالب على التعامل مع الوسائل المتعددة -3-د

 .تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة  -4-د   

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 
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 عملي نظري

 األولى /الفصل االول

UREQ110 Human Rights 1 - 

UREQ112 
Computer Programming  

I 
2 2 

CREQ110 Engineering Drawing  I 1 3 

CREQ111 Information Technology 1 2 

MATH110 Mathematics  I 3 - 

PHYS110 Electronics Physics 2 2 

ECER110 Engineering Mechanics 2 - 

ECER111 Electrical Circuits  I 3 3 

UREQ113 Computer 1 1 - 
 

 

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

 عملي نظري

 األولى /الفصل الثاني

UREQ120 Arabic Language  I 1 - 

UREQ121 English Language  I 2 - 

UREQ122 
Computer Programming  

II 
2 2 

MATH120 Mathematics  II 3 - 

CREQ120 Engineering Drawing  II 1 3 

CREQ121 Workshop Technology - 3 

ECER120 Electronic Materials 2 - 

ECER121 Electrical Circuits  II 3 3 

UREQ123 Computer 2 1 - 
 

 

 

 

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

 عملي نظري

 الثانية /الفصل االول

UREQ210 Management principles 1 - 

UREQ211 Arabic language II 1 - 

UREQ212 
English language II 2 - 

MATH210 Mathematics III 3 - 

ECER210 Electronics I 3 3 

ECER211 Network analysis I 2 - 

ECER212 Digital Electronics I 3 3 
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ECER213 Electromagnetic Field  I 3 - 

UREQ213 Computer 3 1 - 
 

 

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

 عملي نظري

 الثانية /الفصل الثاني

UREQ220 Democracy 1 - 

MATH220 Mathematics  IV 3 - 

ECER 221 
Network analysis II 2 - 

ECER220 Electronics II 3 3 
ECER221 Transmission lines 2 - 

ECER222 Digital Electronics II 3 3 

ECER223 Electromagnetic Field II 3 - 

UREQ221 Computer 4 1 - 
 

 

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

 عملي نظري

 الثالثة /الفصل االول

ECER310 
Engineering Statistics 

and probability 
3 - 

ECER311 Energy Conversion I 3 - 

ECER312 
Communication systems  

I 
3 3 

ECER313 Electronics III 3 3 

ECER314 Wave Propagation 2 - 

ECER315 Microprocessor 2 3 
 

 

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

 عملي نظري

 لثالثة /الفصل الثاني

ECER320 Numerical Analysis 3 3 

ECER321 
Communication systems  

II 
3 3 

ECER 322 
Computer Architecture 3 - 

ECER323 
Electronic 

Instrumentation 
2 - 

ECER324 Antennas 2 - 

ECER325 Industrial Management 1 - 

ECER326 Energy Conversion II 2 3 
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UREQ321 English language III 2 - 
 

 

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

 عملي نظري

 الرابعة /الفصل االول

CREQ410 Project - 4 

ECER411 
Information Theory And 

Coding** 
2 - 

ECER412 Microwave Engineering 3 - 

ECER413 
Digital Signal Processing 

I 
3 - 

ECER414 Digital system Design 3 3 

ECER415 Control system I 3 - 

ECER416 
Networks And 

Communication Protoc 
2 - 

 

 

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

 عملي نظري

 الرابعة/الفصل الثاني

CREQ420 Project - 4 

ECER421 VLSI Technology** 2 - 

ECER 422 Satellite 

Communications** 
2 - 

ECER423 
Digital Signal Processing 

II 
3 3 

ECER424 Wireless and Mobile 

Communications 
3 - 

ECER425 Control system II 3 3 

ECER426 Optical Communications 2 - 
 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 اعداد المحاضرات التفاعلية للمواد المكلف بتدريسها كل تدريسي -

 لشخص التدريسي المساهمة الفاعلة في تطوير النتاج البحثي العلمي -

 المساهمة الشخصية لكل تدريسي في نشاطات تقييم البحوث العلمية والرسائل زاالطاريح الجامعية -

 المساهمة الشخصية لكل تدريسي في مناقشات الرسائل واالطاريح الجامعية  -

 :المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 

 للدراسات الصباحية –القبول المركزي -
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الكتب المنهجية -1

 الكراريس المختبرية -2

 كتب مكتبة الكلية -3

 مصادر االنترنيت -4

 ABETبرنامج االعتماد االكاديمي  -5

 


