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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 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

 

 عة بابل جام  المؤسسة التعليمية .1

 كلية هندسة المواد  القسم الجامعي / المركز  .2

 قسم هندسة السيراميك ومواد البناء  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكلوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

  سنوي النظام الدراسي   .5

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ارات المهنية للطلبة / زيارات ميدانية دورات تدريبية للطلبة لتطوير المه المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/2020/ 2 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهدف قسم هندسة السيراميك ومواد البناء الى أعداد مهندسين قادرين على على العمل في مجال المواد 

عمل في مجال الفحوصات الهندسية السيراميكية المختلفة والزجاج ومواد البناء باالضافة الى قدرتهم على ال

 المختلفة السيما مايتعلق منها بالمواد االنشائية  
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

      أن يتعرف الطالب على بنية المواد  السيراميكية ومواد البناء   -1أ

 اميكية ومواد البناء أن يصنف الطالب المواد السير -2أ

 ان يصنع المواد السيراميكية ومواد البناء  -3أ

 أن يقيم الطالب ويفحص المواد السيراميكية وحسب المواصفات الهندسية المطلوبة  -4أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 معرفة الطالب لمفهوم هندسة السيراميك ومواد البناء  – 1ب 

 يم مدى قوة ومتانة المواد السيراميكية وماد البناء قدرة الطالب على تقي  - 2ب 

تمكين الطالب من تحليل المواد السيراميكية ومواد البناء ومعرفة فيما أذا كانت مطابقة   - 3ب 

 للمواصفات أم ال

      تمكين الطلبة من صناعة المواد السيراميكية التقليدية ووالمتقدمة ومواد البناء    -4ب 

 

 التعليم والتعلم طرائق      

 طريقة ألقاء المحاضرات  -1

 التعلم االلكتروني داخل الحرم الجامعي  -2

 الرحالت العلمية  -3

4- Student  center  

5-  Work shop   ورش العمل 

 المجاميع الطالبية  -6

 التعلم التجريبي  -7

 تطبيق التعليم -8

 طرائق التقييم      

1- Exams  

2- Learning  

3- Which face  

4- Cat  جعة من الطالب () التغذية الرا 

Learning triangle- 5  ) مثلث التعلم ( 

 التفكير مهارات-ج

مهارة التفكير حسب قدرة الطالب ) الهدف من هذه المهارة هو أن يعتقد الطالب بما هو  -1ج                  

ى التفكير ملموس    ) قدرات الطالب ( وفهم متى وماذا وكيف يجب أن يفكر ويعمل على تحسين القدرة عل

 بشكل معقول  

مهارة التفكير العالية ) الهدف من المهارة ( هو تعلم التفكير جيدا قبل أن يتخذ القرار الذي يحدد -2ج

 حياة الطالب 

( هو مصطلح يرمز العلى مستويات التفكير  critical thanking أستراتيجية التفكير الناقد في التعلم ) -3ج

 ا وثم تحليلها منطقيا للوصول الى الحل المطلوب  والتي يهدف الى طرح مشكلة م
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 أستراتيجية التفكير حسب قدرة الطالب . -1

 أستراتيجية مهارة التفكير العالية . -2

 أستراتيجية التفكير الناقد في التعلم . -3

 العصف الذهني . -4

 

 طرائق التقييم    

1- Exams  

2- Learning 

3- Which  

4- Learning triangle  

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 التواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن التفكير بوضوح والثقة بالكالم  -1

 العمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن المجموعة ( -2

 وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ لحل المشاكل  التحليل والتحقيق ) جمع المعلومات بشكل منهجي -3

 المبادرة )تحديد الفرص ووضع االفكار والحلول المطروحة ( -4

 االتصال الكتابي ) القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة ( -5

 التخطيط والتنظيم ) القدرة على التخطيط لالنشطة وتنفيذها على نحو فعال ( -6

 ع االوضاع المتغيرة (المرونة ) التكيف بنجاح م -7

 أدارة الوقت بفعالية وتحديد أولويات المهام والقدرة على العمل بمواعيد -8
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 بنية البرنامج  .11

الشهادات والساعات  .12

المستوى /  المعتمدة

 السنة
 رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو 

 المساق

الساعات 

 المعتمدة

 سنوي 
Me Cr De II 4 003 61 (2+0) 

  مواد تصميم واختيار
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 المهارات العالمية ) الطالب قادر على التحدث وفهم اللغات االخرى , وتقدير الثقافات االخرى  -1

 للمناقشة والتوصل الى أتفاق  التفاوض واالقناع ) الطالب قادر على التأثير وأقناع االخرين -2

 القيادة ) القدرة على التحفيز وتوجيه االخرين (  -3

 االستقاللية بالعمل -4

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 مركزي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 الموقع االلكتروني للكلية والجامعة  -1

 دليل الجامعة  -2

 كتب والمصادر الخاصة بالقسمأهم ال -3
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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
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

أم 

 اختياري

 المعرفة والفهم
خاصة المهارات ال

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

المرحلة 

  الرابعة

Me Cr De II 4 003 61 (2+0) أساسي تصميم واختيار مواد * * * * * * * * * * * * * * * * 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بابل  المؤسسة التعليمية .1

 / قسم هندسة السيراميك ومواد البناء القسم العلمي   القسم الجامعي / المركز .2

 تصميم واختيار مواد اسم / رمز المقرر .3

 بكلوريوس  البرامج التي يدخل فيها .4

 أسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي   الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 11/2020/ 2 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

ى تزويد الطالب بالمعرفة االزمة لجعله قادرا على اختيار المادة الهندسية االفضل لتطبيق محدد يهدف المقرر ال

عليى مين جانيب اخير يهيدف اليى تطيوير قيدرات الطاليب وعية مين الميواد المرشيحة لالسيتخدام   ومن بيين مجم

 اختيار شكل المنتج الذي يخدم الحصول على افضل أداء 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر ه

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التع .10

 المعرفة والفهم  -أ
 أن يفهم الطالب الدزاين الخاص بالمواد  -1أ

 كيفية أختيار المادة الجيدة من الرديئة  -2أ

 معرفة نوع المادة المراد أختبارها  -3أ
  -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 الشكل   – 1ب

 النوع  – 2ب

 الكمية  – 3ب

 خواص ال -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 أستخدام شاشة العرض  -1
 المناقشة  -2
 المجاميع الطالبية  -3
 التعليم التجريبي  -4
 التعليم التفاعلي  -5

 طرائق التقييم      

 أستخدام شاشة العرض  -1
 المناقشة -2
 الفعالية داخل الصف  -3
 االمتحانات اليومية  -4
  الشهرية االمتحانات  -5
 االمتحان النهائي  -6
 ب داخل المختبر تقرير المختبري عمل الطالال -7
  مهارات التفكير -ج

 االختبارات التحريرية -1ج

  الشهرية االمتحانات -2ج

 االمتحانات النهائية -3ج

   التقيم اليومي   -4ج    
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Materials Selection in Mechanical Design, 
Ashby, 2005 
Different Research Articles from The Internet 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
  تدريب صيفي

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ات الميدانية ( المهني والدراس
 

 

 القبول  .13
 مركزي المتطلبات السابقة

 30 أقل عدد من الطلبة 
 50 أكبر عدد من الطلبة 

 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 لتواصل اللفظي ) القدرة على التعبير عن التفكير بوضوح والثقة بالكالم ا 1

 العمل الجماعي ) العمل بثقة ضمن المجموعة ( 2

 التحليل والتحقيق ) جمع المعلومات بشكل منهجي وعلمي لتأسيس الحقائق والمبادئ لحل المشاكل  3

 المبادرة )تحديد الفرص ووضع االفكار والحلول المطروحة ( 4

 ال الكتابي ) القدرة على التعبير عن نفسك بوضوح في الكتابة (االتص 5

 التخطيط والتنظيم ) القدرة على التخطيط لالنشطة وتنفيذها على نحو فعال ( 6

 المرونة ) التكيف بنجاح مع االوضاع المتغيرة ( 7

 أدارة الوقت بفعالية وتحديد أولويات المهام والقدرة على العمل بمواعيد 8

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      

      
      

      

      
      


