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 الوصف األكادميي لقسم هندسة تقنية الطريان
 

 

 الكلية التقنية اهلندسية النجف –: جامعة الفرات األوسط التقنية املؤسسة  -1
 :املركز –القسم اجلامعة  -2
 الطريان ات: هندسة تقني الكادميياسم الربنامج ا -3
 الطريان اتبكالوريوس هندسة تقني : اسم الشهادة النهائية -4
 : سنويالنظام الدراسي -5
 ABET:  برنامج االعتماد املعتمد -6
 : املؤشرات اخلارجية االخرى -7
 13/31/1132:تاريخ اعداد الوصف -8
 أهداف القسم(أهداف الربنامج االكادميي ) -9

ا للتقدم العلمي والتكنولوجي السريع 
ً
 ندسة تقنية الطريايعمل قسم هن يف جمال تكنلوجيا الطائراتنظر

من أجل حتقيق أهداف اسرتاتيجية واضحة تساعده على حتقيق مكانة بارزة داخل اجملتمعات األكادميية وهي تتضح 
  :يف التايل

  :لاحملافظة على جودة املناهج الدراسية وحتسينها من خال .1

 مي ومواكبة للتطور العل اسة ختصص تكنلوجيا الطائراتادخال املواد الدراسية  احملدثة علميا ودوليا يف در
يف كافة احناء العامل واالتصال املباشر  ع القرار هلندسة الطائراتالسريع من خالل االتصال املباشر مع صنا

 .املعاهد املتخصصة بتكنلوجيا الطائراتبالكليات و

 والتطوير املستمر للمناهج الدراسية . التقييم 

 ربط مشاريع الطالب واألحباث باحتياجات اجملتمع. 

  للمطارات الداخلية واحللقات الدراسية والتدريب يف مدارج  توسيع مفاهيم الطالب بالزيارات امليدانية
 وورش الصيانة.املطارات

واملعدات التقنية حبقل االختصاص  وإدارتها حتديث وفتح  املختربات من خالل  تزويد ها بأحدث االجهزة  .2
 .بالفنيني املهرة

 توفري البيئة اجلامعية االفضل للهيئة التدريسية. .3

 

 احملافظة على التطور الفني ألعضاء هيئة التدريس من خالل: .4

 ية والدول ت املطارات العراقيةخاصة مع اداراوتشجيع املشاركة الفعالة يف املؤمترات واالجتماعات الفنية
 وشركات التدريب العاملية.
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 .املراجعة املستمرة والتقييم  لنشاطاتهم 

 تشجيع  مبادرات و اجنازات هيئة التدريس. 

  :االنتاج املعريف من خالل .5

 القيام باألحباث النظرية والتطبيقية املتميزة. 

 ختلفةتشجيع النشرالعلمي وحتفيز العمل اجلماعي  للمجموعات البحثية من التخصصات امل. 

 . السعي لزيادة مصادر التمويل البحثي من خالل النشر يف اجملالت اهلندسية العاملية 

املبادرات اخلاصة بتقليص الروتني االداري وتسهيل اجراءات العمل من خالل االرشاد الرتبوي و تطوير العالقة  .6
 بني الطلبة والتدريسيني.

 

 تفعيل وتقوية الروابط مع اجلهات احلكومية العامة والقطاع اخلاص من خالل:  .7

 تنظيم املؤمترات, الندوات والدورات التعليمية. 

 تشجيع العمل االستشارى وتوفري اخلدمات على املستوى املهني يف كافة االختصاصات اهلندسية. 

 
 قييمخمرجات التعلم املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والت -11

 املعرفة والفهم -أ
 القدرة على تطبيق املعرفة يف الرياضيات والعلوم واهلندسة. -أ1
 حلقل التخصص.فهم املسؤوليات املهنية واالخالقية  -أ2
القدرة على تقييم خمرجات املادة الدراسية مع اهليئة التدريسية واملمارسني الصناعيني واملهنيني, فضال عن  -أ3

 أرباب العمل والطلبة اخلرجيني لتحسينها.

 مة نوعية االلتزام والسلوك االخالقي واحرتام اآلخرين.تعليم مهارات القيادة وقي -أ4
 

 املهارات اخلاصة باملوضوع -ب
 .يف فرق متعددة االختصاصات واالندماج القدرة على العمل -ب1
 القدرة على تصميم واجراء التجارب وكذلك حتليل وتفسري البيانات. -ب2
 .القدرة على استخدام التقنيات احلديثة واملهارات واالدوات اهلندسية ملمارسة اهلندسة -ب3
 يف حقل التخصص. القدرة على حتديد وصياغة املشاكل اهلندسية -ب4
 

 طرائق التعلم والتعليم: احملاضرة , الورشة , املخترب , التدريس املنهجي , التدريب الصيفي
لشفهية , االختبارات التحريرية , االمتحانات الفصلية , االمتحانات النهائية , التقييم طرائق التقييم : االختبارات ا

 اليومي
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 مهارات التفكري -ج
 .يف اجلانبني املدني والعسكري قل التخصصمع املعنيني حب القدرة على التواصل بشكل فعال -ج1
 .احلياةاالعرتاف باحلاجة والقدرة على االخنراط يف التعلم مدى  -ج2
 حبقل التخصص. معرفة القضايا املعاصرة -ج3
التعلم الواسع الضروري لفهم تأثري احللول اهلندسية على الصعيد العاملي واملشاكل االقتصادية والبيئية  -ج4

 واالجتماعية.
 
 املهارات العامة واملنقولة)املهارات االخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د
 على معدات االسناد االرضية واجلوية للطائرات. دارة والعملالدرة على االق -د1
لتلبية ة وهي عمليثالثية االبعاد   القدرة على التصميم امليكانيكي باستخدام احدث برامج التصميم واحملاكاة -د2

جتماعية واال يود البيئية  واالقتصاديةقالتخصص يف اطار واقعي تفرض به الاالحتياجات املطلوبة ضمن حقل 
 والسياسية والصحية ..........

 االعطال امليكانيكية والكهربائية وااللكرتونية ملنظومات الطائرة. تشخيصالعمل باحدث اجهزة القدرة على  -د3
ندسة اهل, هندسة التربيد والتكييف , االتصاالتالقدرة على التكيف مع االختصاصات املتشابهة )هندسة  -د4

 لطاقات املتجددة, .................(ا امليكانيكية, 
 

 بنية الربنامج: -11

 املستوى/السنة

 رمز املقرر او املساق

الشهادات  -12 الساعات املعتمدة اسم املقرر
 والساعات املعتمدة

عدد الساعات لكافة  اسم القسم العلمي السنة الدراسية
 املراحل

درجة البكالوريوس 
تتطلب )س( ساعة 

 معتمدة
 33 61 هنسة تقنيات الطريان ANTE1 االوىل

 34  هنسة تقنيات الطريان ANTE2 الثانية
 35  هنسة تقنيات الطريان ANTE3 الثالثة
 35  هنسة تقنيات الطريان ANTE4 الرابعة

 
 
 
 
 

mailto:alish@atu.edu.iq


 

Najaf Technical Engineering College 

Najaf City / South Street 

Mobile: +9647811184744 

E-mail: alish@atu.edu.iq 

Post Code: Iraq- Najaf Province-31001 

P. O. Box: 226  

www.atu.edu.iq 

 

 

 
 التخطيط للتطور الشخصي -13

لتغطية مجيع املناهج الدراسية جملاالت للكفاءة دور علما أن يتكون أعضاء اهليئة التدريسية من عدد كاف  
ك قدرة على ادارة الكلية بشكل كاف الستيعاب مستويات من التفاعل واالرشاد لهناباالضافة اىل أن الربنامج , 

الطالبي وتقديم املشورة وأنشطة اخلدمات اجلامعية واملهنية والتنموية والتفاعل مع املمارسني الصناعيني 
 أرباب العمل.واملهنيني فضال عن 

 
 قسم(االنظمة املتعلقة باللتحاق للمعيار القبول )وضع  -14
الطريان هي املعيار املعمول به حاليا يف الكلية التقنية  لتقدم بااللتحاق بقسم هندسة تقنياترغبة الطلبة ل     

الوة على ع  الكليةاهلندسية النجف من خالل ملئ استمارة اختيار القسم التي تعطى للطلبة اجلدد املقبولني يف
 ذلك يكون معدل املتقدم لاللتحاق بالقسم مأخوذا بنظر االعتبار.

 
 أهم مصادر املعلومات -15

 
 داداجلامعة التكنلوجية يف بغ -أ

 ABETهيئة االعتماد االكادميي االمريكية  -ب
 —AIAAاملعهد األمريكي للمالحة اجلوية والفضائية -ت

 ASMEيكانيكيني جلمعية االمريكية للمهندسيني املا -ث

 ICAOاملنظمة الدولية للطريان املدني  -ج
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