
اللیزر والكھروبصریات تقنیات الوصف االكادیمي لقسم ھندسة
جامعة الفرات االوسط التقنیةالمؤسسة:. ١

: الكلیة التقنیة الھندسیة النجف المركز-القسم الجامعي. ٢

بكلوریوس ھندسة تقنیات اللیزر والكھرو بصریاتاسم البرنامج االكادیمي:. ٣

سنويالنظام الدراسي:. ٤

ABETاالعتماد المعتمد:برنامج . ٥

:المؤشرات الخارجیة االخرى. ٦

٢٠١٧/ ٣٠/١١اعداد الوصف:تاریخ . ٧

البرنامج االكادیمي:اھداف . ٨
ھندسة اللیزر كعنصر ودخول علوم  مختلف العوم الھندسیةنتیجة للتطورات العلمیة والھندسیة الھائلة التي حدثت في

لمواصلة  ٢٠١٧في العام الدراسي اتبصریكھروحیوي في تخصصات وتطبیقات كثیرة تأسس قسم ھندسة اللیزر وال

التالیة: العمل من اجل االھداف  

في قطاعات الصناعة  قادرین على العملكھروبصریات  اللیزر والھندسة تقنیاتخریج مھندسین متخصصین في  ت. أ

ت.جاالت والتطبیقام واالتصاالت والصحة وعموم ال

والمساھمة في حل المشاكل الصناعیة والخدمیة  كھروبصریات أنتاج بحوث علمیة وتطبیقیة في مجال اللیزر وال.ب

.في المجتمع

.القسمرسالةعتماد منھج التطویر المستمر للفعالیات التعلیمیة واالداریة لبرنامج القسم لضمان تحقیقا.ت

الكادر وكھروبصریات من خالل توفیر المختبرات  اللیزر والالتحضیر للفتح الدراسات العلیا في قسم ھندسة تقنیات.ث

االزم للدراسات العلیا. 

االفضل للھیئة التدریسیة.ئة الجامعیة یالبتوفیر.ج

تفعیل وتقویة الروابط مع الجھات الحكومیة العامة والقطاع الخاص من خالل: .٩
تنظیم المؤتمرات، الندوات والدورات التعلیمیة.. أ

وى المھني في كافة االختصاصات الھندسیة. تل االستشاري وتوفیر الخدامات على المسمتشجیع الع.ب

.والتقییمالتعلیم المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم مخرجات .١٠

: المعرفة والفھم. أ

.القدرة على تطبیق المعرفة في الریاضیات والعلوم الھندسیة

فھم المسؤولیات المھنیة واالخالقیات لحقل التخصص .



  القدرة على تقییم مخرجات المادة الدراسیة مع الھیئة التدریسیة والممارسین الصناعیین والمھنیین فضال

الخریجین لتحسینھا.عن ارباب العمل والطلبة 

 .تعلیم مھارات القیادة وقیمة نوعیة االلتزام والسلوك االخالقي واحترام االخرین

بالموضوع:ةالمھارات الخاص .ب

 على العمل واالندماج في فرق متعددة االختصاص.القدرة

.القدرة على تصمیم واجراء التجارب وكذلك تحلیل وتفسیر البیانات

 استخدام التقنیات الحدیثة والمھارات واالدوات الھندسیة لممارسة الھندسة القدرة على

 القدرة على تحدید وصیاغة المشاكل الھندسیة في حقل التخصص

:طرائق التعلم والتعلیم.ت

المحاضرة .

المختبر.

التدریب المنھجي.

الزیارات المیدانیة .

طرائق التقییم:.ث

االمتحانات الفصلیة .

االمتحانات النھائیة.

.االمتحانات الیومیة

التقاریر المختبریة.

المشاریع العملیة.

:بنیة البرنامج.١١
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