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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

قيقها قعة من الطالب حتلم املتو التع يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 لربانمجرر ضمن اكل مقة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفاد

 

 الجامعة التقنية الشمالية المؤسسة التعليمية .1

 المعهد التقني بالموصل /قسم التقنيات االلكترونية  / المركز علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 قسم التقنيات االلكترونية

 دبلوم تقني ئيةاسم الشهادة النها .4

 :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى

 مقرر

 ((ABET المعتمد برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى .7

من خالل )القطاع العام والخاص( هنالك عالقة وثيقة بسوق العمل 

 جاتاالحتياالتواصل مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بالتركيز على 

ى اءا عليتم تحديث المناهج الدراسية بن حيثلدوائر  المطلوبة  في تلك ا

 ذلك.

 6/6/20222 تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  ةة السيطرنية أجهز) اإللكترونيك وتقنية الحاسبات وتق بفروعه األربعة التقنيات االلكترونيةيهدف قسم 

 تصاالت االلكترونيات واالة في مجاالت إلى تخريج كوادر تقنية متخصص( وتقنية االجهزة الطبية

جهزة األومعرفة التعامل مع  واألجهزة والمعدات الطبية والحاسبات ونظم السيطرة المختلفة 

كيفية و واعها والتحكم بها وكذلك أجهزة الحاسوب بمختلف أن أجهزة االتصاالت الحديثةااللكترونية و

ألجهزة الك تركيب وتشغيل وصيانة مختلف أنواع وكذوبرمجتها وتشغيلها ومن ثم صيانتها   نصبها

 والمعدات الطبية .
 المشاريع ذتنفيو تصميممن خالل  اإللكترونيك والحاسبات تقنيات مبادئ في األساسية المعرفة توفير 

 والقيام  بها  دثومعالجة المشاكل التي تحالحاسوبية ربط الشبكات  على القدرة إلى باإلضافة المختبرية
 وفق المعايير المطلوبة . طبيةال جهزةاألضبط ب
 ة، نيالمه السالمة الجماعي، العمل ذلك في بما المهنية الممارسة في تنشأ التي للمشاكل واسع اهتمام قديمت

 .واالقتصاد، العامة  األخالق
 تأهيل الخريج ليكون قادرا على مواكبة التطور السريع في مجال االلكترونيات واالتصاالت والبرامج 
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 . والتطور في مجال االجهزة الطبية وأجهزة الفحص المختبرية مختلف أنواعهاالحاسوبية ب

    الشهادات أعلى تهيئة الخريج الن يكون ناجحا في أكمال مشواره العلمي بالحصول على. 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  الهداف المعرفية ا -أ
  وكيفية وأصنافها واعهاأنمختلف باألنظمة االلكترونية  لخريج بالمعرفة الالزمة إلدارة تزويد ا  -1أ

 التعامل معها واستخدامها بالشكل األمثل .

 . تركيبهاوها الصلبة ماديات أنظمة الحاسوب وكيفية التعامل معتزويد الخريج بالمعرفة الالزمة إلدارة  -2أ

نسب األجهزة امن اختيار  سية في مجال تخصص الحاسوب بدءا  تزويد الخريج بالمعلومات األسا -3أ

 ماديةية اليات التشغيل وصوال  إلى التجميع والصيانة بنوعيها البرمجية وااللكتروناسمرورا  بأس

 
ية وسبل متة الصناعأنظمة السيطرة والتحكم ومعرفة نظم األتتزويد الخريج بالمعرفة الالزمة إلدارة  -4أ

 هزة والمكائن الحديثة  . التعامل مع األج

ي حقل تجدات العلمية ففهم المس منتمكينه والعمل  ليكون مستعدا للدخول في مجال سوق تهيئة الخريج -5أ

وجيا والتكنول لحديثةاااللكترونية الحديثة إضافة إلى تهيئته للتعامل مع اآللة  واألجهزةالحاسوب وشبكاته 

 .المتقدمة والمتسارعة في التطور 

 
 خصصه .إعداد الخريج لكي يتمكن من استخدام أجهزة الفحص االلكترونية المختلفة في مجال ت-6أ

 

القيام  ةوإمكانيزويد الخريج بالمعرفة المطلوبة والمهارات الالزمة للتعامل مع اي جهاز طبي حديث ت-7أ

 بإعداد الكشوفات الالزمة لهذه األجهزة وبيان صالحيتها للعمل 

 

 برنامج لخاصة بالا يةهاراتالم األهداف –ب 
وصالت إكساب الخريج المعلومات الضرورية عن المكونات االلكترونية المصنعة من أشباه الم– 1ب 

في ها ركيبتوطرق  ية ووظيفة كل مكون الكتروني منهاباختالف أنواعها وكيفية تصنيعها وخواصها األساس

 . الدوائر االلكترونية المختلفة

 ساسيةاألالكهربائية  اإلشاراتوكيفية الحصول على المكونات االلكترونية  طرق فحصمعرفة  – 2ب 

ة وأجهزة لحديثاة والشخصية مثل أجهزة االتصاالت وكذلك تطبيقاتها العملية في مختلف األجهزة المنزلي

 . فضائي واألجهزة السمعية والمرئيةاالستقبال ال

 

   وب الحاساالتصاالت وت االلكترونيات وية في مجاالإعداد الخريج ليتمكن من حل المشاكل التقن  - 3ب 

     يها.عل التغلبل أسباب أعطالها وسبوتحليل  وكيفية أداء الصيانة الدورية لهاواألجهزة الطبية المختلفة 

دام لية بسيطة  باستخالخريج المهارات األولية  الالزمة  لتصميم دوائر الكترونية عم إكساب  - 4ب  

 حكم بها .ب والتالمنطقية القابلة للبرمجة  وكيفية ربط اآللة بالحاسوقيقة والمتحكمات المتحكمات الد
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 طرائق التعليم والتعلم      

 . الورش بأنواعها3. المحاضرات العملية ) المختبرات ( 2.المحاضرات  النظرية  1

 لميدانية ازيارات العلمية . ال6. األفالم العلمية  5. وسائل اإليضاح المسموعة والمرئية 4         

 . التدريب الصيفي7         

 طرائق التقييم      

 والتحريرية( )الشفهيةاالختبارات اليومية السريعة .1
 االمتحانات الفصلية والنهائية .2

 . الواجبات البيتية 3

 . التقارير العملية اليومية أو األسبوعية 4

 لمختبرات . التقييم الفوري لألداء في الورش وا5

 .الحلقات الدراسية 6

 .أداء نشاط ال صفي مميز 7

 .مناقشة مشاريع التخرج 8

 

 . الوجدانية والقيمية األهداف -ج

 جية .مجال تقنية الحاسبات المادية والبرم لديه معلومات أكاديمية وتقنية, وخبرة ومهارة في -1ج         

 االتصاالتو لطبيةابما فيها  هزة االلكترونية الحديثةيستطيع مواكبة التطور السريع في مجال األج -2ج

 .  وأنظمة السيطرة والحواسيب ومنظوماتها وشبكاتها كافة

 يتمكن من إدارة وإعداد وتنفيذ البرامج الدورية للصيانة واإلدامة والتطوير -3ج

  صهالديه معرفة ودراية بكيفية تركيب الدوائر االلكترونية العملية وتشغيلها وفح-4ج   

 . ديه القابلية الذهنية على نصب وبرمجة أجهزة اإلرسال واالستقبال والكاميرات بأنواعهال-5ج   

  نواعها لديه معرفة ودراية تامة لكل ما هو جديد ومتطور في علم االجهزة الطبية بمختلف ا 6ج   

 واستخداماتها        

 طرائق التعليم والتعلم     

 النظرية المحاضرات 1

 العلمية في القاعات الدراسية  المناقشة 2-

 الصغيرة المجموعات طريقة 3-

 المختبرات في العملية إجراء التجارب  4-

 الطلبة قبل عالميا من العلمية المستجدات احدث وعرض الحلقات الدراسية 5-

 المنتهية  المرحلة لطلبة التخرجالتهيئة لمشاريع  6-

  تقنيات ال مجال في والتطبيقات المشاكل اهم على واالطالع الواقعية عملال مواقع إلى العلمية السفرات 7-

 االلكترونية بكافة أنواعها .   

 .األفالم العلمية ووسائل اإليضاح األخرى 8

 . ممارسة التدريب الصيفي في الدوائر الحكومية والمعامل والشركات .9

 ة والمصادر العلمية االلكترونية الكتب المنهجية والمصادر الخارجية الورقية المكتبي 10
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 طرائق التقييم    

ير , التقار علميةامتحانات يومية سريعة , واجبات بيتية , امتحانات فصلية ونهائية , متابعة للنشاطات ال

ية لألداء مات السنولتقيي, التقييمات المباشرة  لألداء في الورش والمختبرات , ا العملية اليومية أو األسبوعية

 الصفي والالصفي , إضافة لمناقشة مشاريع التخرج .

 
 

 

 .لشخصي(اقابلية التوظيف والتطور باألخرى المتعلقة  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 ( Auto CADتعلم الرسم الهندسي والكهربائي عن طريق الحاسبة )  -1د

 يب البرامجيات الخاصة بها .( وتنص Formatتهيئة الحاسبات )  إعادةتعلم -2د

 المساعدة في حل المسائل الرياضية -3د

  رة ي مجال النجافاكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتعامل مع ضروريات الحياة بما فيها الخبرة -4د   

 والخراطة واللحام وغيرها مع اتخاذ إجراءات السالمة المهنية المطلوبة .       

 التعلم طرائق التعليم و         

 ومشاريع تخرج  وتدريب صيفي .  زيارات علمية ميدانية ومختبرات و ورش   و محاضرات 

 طرائق التقييم          

 ات  , الواجب ير العمليةالتقار , ، االمتحانات النهائية ، االمتحانات الفصلية االختبارات الشفهية والتحريرية    

 تابعة للنشاطات العلمية .م , و ، التقييم اليومي البيتية    
 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

 ___ األولى
 2 2 اإللكترونيك

 2 2 السمعية والمرئية ___ الثانية

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 اإلشراف التربوي  1

 الندوات  2

 دريب الصيفيالت 3

 السفرات العلمية 4

 الحلقات الدراسية  5

  المشاركة في المعارض العلمية  6

 المشاركة في المهرجانات الثقافية و المسابقات الرياضية و العلمية 7
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 المعدل -1

 الرغبة  -2

 ت المهنية .التخصص المناظر في االعداديا -3

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 (.ABETبرنامج االعتمادية ) -1

 المجموعات االستشارية والقطاعية  -2

 الخطة التطويرية للقسم -3

 الخبرة العلمية في مجال التعليم والخبرة العملية  داخل التعليم وخارجه . -4
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 مخطط مهارات المنهج

 ة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابل

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 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

 األولى
ETEC105 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي اإللكترونيك

 الثانية
ETEC205  األجهزة السمعية

 والمرئية 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 التعليميةالمؤسسة  .1
 الجامعة التقنية الشمالية

 / المركز علمي القسم ال .2
 قسم التقنيات االلكترونية / المعهد التقني بالموصل

 اسم / رمز المقرر .3
 السمعية والمرئيةاألجهزة 

 عملي + نظري أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة )نظري وعملي( 120أسبوع =  x 30ساعة / أسبوع  4

  2022/  6/  6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 

 أهداف المقرر .8

   الواإلرسلبث ا أنظمةالتلفاز مع تزويده بفكرة شاملة عن  إشارةونظريا ت بث  أساسياتتعليم الطالب أ.     

 .رئي ات عن التسجيل المتزويده  بمعلوم ىإل باإلضافة واالستقبال وعن مراحل المستقبل ,        

 .ة أجهزتها فنية قادرة على التعامل مع منظومات اإلرسال واالستقبال الفضائية وصيان كوادر تهيئة ب 
     تكنولوجيةوال العلمية المستجدات أهم على لإلطالع اإللكترونيك اختصاص في الفنية الكوادر تهيئة ج 

 يجينللطلبة وللخر الجماعي العمل مهارات وتطوير المجتمع خدمة في منها لإلستفادة والسعي   
    تخرجهم بعد تلفةالمخ التقني العمل في مجاالت واالبتكار اإلبداع على القدرة لتخريج فنيين لهم د السعي    

  المتحضر العالم في الحاصل والتكنولوجي العلمي التطور ومواكبة       

 لتي  ا والمعوقات الصعوبات كل مواجهة على قادرة كترونيكمجال اإلل في تقنية كوادر تخريجهـ.    

   المعلومات بكافة تسليحها خالل من والتكنولوجية الصناعية القطاعات في العمل أثناء تواجهها        

 لكترونيةالتقنيات اال اختصاص في عمله مجال في يحتاجها التي العلمية واألساسيات والحقائق        

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ررمقات المخرج .10
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  هداف المعرفية األ -أ
 المكونات االلكترونية لجهاز التلفاز  معرفة --1أ

 وأنظمة البث ألتلفازي الدولية . لجهاز التلفازمعرفة المخطط الكتلي  -2أ

 معرفة المراحل األساسية للجهاز  -3أ
 التلفاز إشارةونظريا ت بث  أساسيات معرفة  -4أ
 واالستقبال واإلرسالالبث  أنظمةمعرفة   -5أ
 التسجيل المرئي إعطاء فكرة مبسطة عن أجهزة -6أ

 .من قبل جهاز التلفاز ومعالجتها   اإلشاراتمعرفة كيفية فحص  -7أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 المكونات االلكترونية لجهاز التلفاز معرفة - 1ب

  وغيرها قراءة المخططات الكتلية والخرائط االلكترونية ألجهزة التلفاز ليكون قادرا على – 2ب

 تمكينه من تمييز المراحل المختلفة للجهاز  – 3ب

 . تمكينه من فحص ورؤية إشارات الفديو وسماع اإلشارات الصوتية للتلفاز  -4ب

   لها . استطاعة الخريج صيانة األجهزة السمعية والمرئية بكافة أنواعها وأشكاب -5ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 النظرية المحاضرات-1

 العلمية في القاعات الدراسية  المناقشة 2-

 الصغيرة المجموعات طريقة 3-

 المختبرات في العملية إجراء التجارب  4-

 الطلبة قبل عالميا من العلمية المستجدات احدث وعرض الحلقات الدراسية 5-

 وسائل اإليضاح األخرىاألفالم العلمية و -6 

  التدريب المنهجي  -7 

 التدريب الصيفي  -8 

 
 طرائق التقييم      

االختبارات الشفهية والتحريرية  

 االمتحانات النهائيةو االمتحانات الفصلية  

  التقارير العملية 

 الواجبات البيتية   

 التقييم اليومي      

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

   ومنظومات لديه معلومات أكاديمية وتقنية, وخبرة ومهارة في مجال األجهزة السمعية والمرئية -1ج   

 االتصال على اختالف أنواعها  .         

 يستطيع مواكبة التطور السريع في مجال األجهزة االلكترونية الحديثة واالتصاالت  -2ج

ص ة وباالخل الحديثة للصيانة واإلدامة ألجهزة االتصايتمكن من إدارة وإعداد وتنفيذ البرامج الدوري -3ج

 أجهزة التلفاز واألجهزة المسموعة .

 واعها .لديه القابلية الذهنية على نصب وبرمجة أجهزة اإلرسال واالستقبال والكاميرات بأن -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 النظرية المحاضرات-1

 اسية العلمية في القاعات الدر المناقشة 2-
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 الصغيرة المجموعات طريقة 3-

 المختبرات في العملية إجراء التجارب  4-

 الطلبة قبل عالميا من العلمية المستجدات احدث وعرض الحلقات الدراسية 5-

 فالم العلمية ووسائل اإليضاح األخرىاأل -6 

  التدريب المنهجي  -7 

 التدريب الصيفي  -8 

 
 طرائق التقييم    

الشفهية والتحريرية االختبارات  

 االمتحانات النهائية و االمتحانات الفصلية  

  التقارير العملية 

 الواجبات البيتية   

 التقييم اليومي      

 
 .الشخصي ( متعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمنقولة ) المهارات األخرى الالتأهيلية العامة و المهارات -د 

   صيانة للتعامل مع ضروريات الحياة بما فيها الخبرة في مجال اكتساب الخبرات التي تؤهلهم 1د

 األجهزة االلكترونية وأجهزة اإلرسال واالستقبال السلكية والالسلكية .    

 نزستورايود والتراالدااللكترونية ومكوناتها كالدوائر اكتساب الخبرات التي تؤهلهم للتعامل مع   -2د

 ندسة العكسية للخرائط االلكترونية اكتساب الخبرات في إجراء اله -3د

   فة كترونية المختلاكتساب المهارات الالزمة لمعرفة األعطال وتصليحها وإدامة األجهزة االل -4د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 األول
 أجهزةاستخدام 

 قياسال

كيفية استخدام 

القياس  أجهزة

المستخدمة  في 

 مختبر السمعية

 المحاضرات

 النظرية

 والمناقشة

 العلمية

وعرض 

 األفالم العلمية

 واحدث

المستجدات 

ووسائل 

 اإليضاح

يومية امتحانات 

قصيرة ,واجبات 

بيتية, امتحانات 

 فصلية ونهائية

 2 الثاني
معرفة مراحل التلفاز 

 وقراءة الخريطة

ى رف علالتع

مراحل جهاز 

التلفزيون )قراءة 

الخريطة ( وتسقيط 

جهاز  ىالنقاط عل

 التلفزيون

= = 

الثالث 

والرابع 

والخامس 

 والسادس

8 

قابلية تمييز مرحلة 

مجهز القدرة وقياس 

فولتياته الداخلة 

والخارجة وإشاراته 

  CROبواسطة جهاز 

مرحلة مجهز 

القدرة )قياس فولتية 

التجهيز لتشغيل 

كيفية -ازالتلف

 ACتحويلها من 

رسم –DC ىال

عند نقاط  اإلشارات

الفحص باستخدام 

 اإلشارةراسم 

 -االوسلوسكوب

قياس الفولتية 

 –الداخلة للمذبذب 

قياس الفولتيات 

الخارجة من مجهز 

سم ر –القدرة 

الخارجة  اإلشارات

من المرحلة 

باستخدام  راسم 

 اإلشارة

 االوسلوسكوب

 المحاضرات

 النظرية 

 اقشةوالمن

  العلمية 

وعرض 

 األفالم العلمية

 احدثو

المستجدات 

ووسائل 

 اإليضاح

يومية امتحانات 

قصيرة ,واجبات 

بيتية, امتحانات 

 فصلية ونهائية
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السابع 

 والثامن
4 

 قابلية تمييز مرحلة 
 األفقياالنحراف 

وقياس فولتياته الداخلة 

 والخارجة

مرحلة االنحراف 

قياس  األفقي

  الفولتيات الداخلة

 والخارجة للمرحلة

 

= = 

التاسع 

 والعاشر
4 

  قابلية تمييز مرحلة 
 االنحراف العمودي

وقياس فولتياته الداخلة 

 والخارجة

مرحلة االنحراف 

العمودي قياس 

الفولتيات الداخلة  

 والخارجة للمرحلة

= = 

الحادي 

عشر 

والثاني 

 عشر

4 

قياس   إمكانية

اإلشارات الداخلة 

والخارجة لمرحلتي 

نحراف األفقي اال

والعمودي بواسطة 

جهاز راسم اإلشارة 

CRO 

 اإلشاراترسم 

الداخلة والخارجة 

 األفقيلمرحلة 

والعمودي باستخدام 

جهاز  اإلشارةراسم 

 االوسلسكوب

= = 

الثالث 

 عشر
2 

التعرف على عمل 

مرحلة الترددات 

(  (RFالراديوية 

وإمكانية قياس 

الفولتيات واإلشارات 

 الداخلة 

( (RFحلة عمل مر

وقياس  للمرحلة

الفولتيات الداخلة   

 اإلشاراتمع رسم 

الداخلة باستخدام 

جهاز  اإلشارةراسم 

 االوسلسكوب

= = 

الرابع 

 عشر
2 

إمكانية قياس الفولتيات 

واإلشارات الخارجة  

بواسطة   RFلمرحلة 

جهاز راسم اإلشارة 

CRO 

عمل مرحلة 

RF)للمرحلة) 

 وقياس الفولتيات

سم الخارجة  مع ر

 الخارجة اإلشارات

باستخدام راسم 

جهاز  اإلشارة

 االوسلسكوب

= = 

الخامس 

 عشر
2 

التعرف على عمل 

مرحلة الترددات 

(  (IFالوسطية 

وإمكانية قياس 

الفولتيات واإلشارات 

 الداخلة

( (IFعمل مرحلة 

للمرحلة وقياس 

الفولتيات الداخلة  

 اإلشاراتمع رسم 

الداخلة باستخدام 

جهاز  اإلشارةراسم 

 االوسلسكوب

 المحاضرات

 النظرية 

 والمناقشة

  العلمية 

وعرض 

 األفالم العلمية

 واحدث

المستجدات 

ووسائل 

يومية امتحانات 

قصيرة ,واجبات 

بيتية, امتحانات 

 فصلية ونهائية



  
 12الصفحة 

 
  

 اإليضاح

السادس 

 عشر
2 

التعرف على عمل 

مرحلة الترددات 

(  (IFالوسطية 

وإمكانية قياس 

ت الفولتيات واإلشارا

بواسطة  الخارجة 

جهاز راسم اإلشارة 

CRO 

 (IFعمل مرحلة 

(للمرحلة وقياس 

الفولتيات الخارجة  

 اإلشاراتمع رسم 

باستخدام  الخارجة

جهاز  اإلشارةراسم 

 االوسلسكوب

 المحاضرات

 النظرية 

 والمناقشة

  العلمية 

وعرض 

 األفالم العلمية

 واحدث

المستجدات 

ووسائل 

 اإليضاح

يومية امتحانات 

قصيرة ,واجبات 

بيتية, امتحانات 

 فصلية ونهائية

السابع 

 عشر
2 

  التعرف على مرحلة 
AGC))  وإمكانية

قياس الفولتيات 

الداخلة وكذلك 

 اإلشارات 

عمل مرحلة 

AGC) للمرحلة )

وقياس الفولتيات 

الداخلة  مع رسم 

الداخلة  اإلشارات

باستخدام راسم 

جهاز  اإلشارة

 االوسلسكوب

= = 

الثامن 

 رعش
2 

إمكانية قياس 

الفولتيات الداخلة 

وكذلك اإلشارات 

 ((AGC لمرحلة 

عمل مرحلة 

AGC) للمرحلة )

وقياس الفولتيات 

الخارجة  مع رسم 

الداخلة  اإلشارات

باستخدام راسم 

جهاز  اإلشارة

 االوسلسكوب

= = 

التاسع 

 عشر

 والعشرون

4 

 إمكانية التعرف على 
السيطرة  مرحلة 

على الصورة 

 لتياتقياس فوو

ورسم  إلدخالا

الداخلة  اإلشارات

 للمرحلة

مرحلة عمليات 

السيطرة على 

الصورة قياس 

 فولتيات التجهيز

ورسم  لإلدخال

الداخلة  اإلشارات

باستخدام  للمرحلة

جهاز  اإلشارةراسم 

 االوسلسكوب

= = 

واحد 

وعشرون 

واثنان 

 عشرون

4 

 قياس فولتيات

 مرحلة ل  اإلخراج 

السيطرة على 

رسم الصورة و

مرحلة عمليات 

السيطرة على 

الصورة قياس 

 فولتيات التجهيز

= = 
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 الخارجة اإلشارات

 للمرحلة

ورسم  لإلخراج

الخارجة  اإلشارات

باستخدام  للمرحلة

جهاز  اإلشارةراسم 

 االوسلسكوب

الثالث 

والعشرون 

والرابع 

 والعشرون

4 

 إمكانية  تمييز 
مرحلة الصوت 

قياس فولتيات و

 لإلدخالالتجهيز 

مع رسم  واإلخراج

 اإلشارات

مرحلة الصوت 

قياس فولتيات 

 لإلدخالالتجهيز 

مع رسم  واإلخراج

باستخدام  اإلشارات

جهاز  اإلشارةراسم 

 االوسلسكوب

= = 

 الخامس 

والعشرون 

والسادس 

 العشرونو

4 

 إمكانية  تمييز 
مرحلة  مضخمات 

قياس و  األلوان

فولتيات التجهيز 

 واإلخراج لإلدخال

 إلشاراتامع رسم 

 األلوانمضخمات 

قياس فولتيات 

 لإلدخالالتجهيز 

مع رسم  واإلخراج

باستخدام  اإلشارات

جهاز  اإلشارةراسم 

 االوسلسكوب

= = 

 بعاسال

 عشرونالو

 نماثوال

 عشرونالو

4 

كيفية  معرفة 

السيطرة على شدة 

ومن ثم  اإلضاءة

قياس إمكانية 

فولتيات التجهيز 

 واإلخراج لإلدخال

 اراتاإلشمع رسم 

كيفية السيطرة على 

قياس  اإلضاءةشدة 

فولتيات التجهيز 

 واإلخراج لإلدخال

 اإلشاراتمع رسم 

باستخدام راسم 

جهاز  اإلشارة

 االوسلسكوب

= = 

 سعاتال

عشرون الو

 ثالثونالو

4 

التعرف على 

الحديثة  ةاألجهز

ومواكبة التطور 

 الحاصل فيها

التعرف على 

الحديثة  ةاألجهز

ومواكبة التطور 

الحاصل فيها من 

 ناحية التركيب

 المحاضرات

 النظرية 

 والمناقشة

  العلمية 

وعرض 

 األفالم العلمية

 واحدث

المستجدات 

ووسائل 

 اإليضاح

يومية امتحانات 

قصيرة ,واجبات 

بيتية, امتحانات 

 فصلية ونهائية
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 البنية التحتية  .12

شيد ر –مهدي فارس  السمعية والمرئية /ضياء األجهزة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 مراد . جوقي

   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
boylestad electronic devices and circuit theory 
11th edition 
floyd electronic devices  - 9th edition     

مواقع     ب ـ المراجع االلكترونية ,

 االنترنيت ....
 موقع المعهد التقني / الموصل
Grants Pass TV Repair 
ifixit 
family handyman 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 تطوير المناهج  -1

 تطوير المختبرات  -2

 دورات تعليم مستمر -3

 عرض أفالم علمية -4

 إقامة زيارات علمية -5

 تنظيم حلقات دراسية -6

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/user/GrantsPassTVRepairs/videos
https://www.ifixit.com/
http://www.familyhandyman.com/

