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 الخطة الدراسية

 2021 – 2020/ جامعة الكفيل / العام الدراسي  كلية الهندسة التقنية/  قسم هندسة تقنيات الحاسوب

 الثانية  :المرحلة الدراسية

  - :التخصص

 والقياسات االجهزة :اسم المادة الدراسية باللغة العربية

 Measurements Instrumentation and :اسم المادة الدراسية باللغة اإلنجليزية

  :اهداف المادة

 قيم قياس في المستخدمة اإللكترونية والمعدات باألجهزة الطالب تعريف

 أشكالها الكهربائية ومالحظة اإلشارات

أدوات القياس أو أجهزة القياس هي األدوات المستخدمة في عملية  :وصف المادة

القياس، والتي تستخدم عادةً في مجال العلوم والهندسة، فتعطي هذه 

األدوات الرقم الذي يدل على الكمية المقاسة بناًء على الوحدة التي تّم 

اختيارها لعملية القياس ، وقد تطورت أدوات القياس مع تطور الزمن 

صبحت معظم أدوات القياس المستخدمة في عصرنا الحالية حتى أ

إلكترونيةً تعطي دقةً أكبر في القياس، ولكن ال يخلو األمر من وجود خطٍأ 

بسيٍط في أدوات القياس مهما تطورت، ومن أجهزة القياس الشهيرة 

األفوميتر أو المقياس المتعدّد اإللكتروني، وهو بعكس الفولتميتر أو 

خدم لقياس المقاومة الكهربائيّة والتيار والجهد الكهربائي األوميتر يُست

 على األقل

 2 :عدد الساعات النظرية

 2 :عدد الساعات العملية

 6 :عدد الوحدات

 أمير نجم نجف :اسم التدريسي باللغة العربية

 Ameer Najm Najaf :اسم التدريسي باللغة اإلنجليزية

 مدرس مساعد :اللقب العلمي

 Ameer.zowarali@alkafeel.edu.iq :البريد االلكتروني الجامعيعنوان 

 07802840755 :(WhatsApp) رقم الهاتف الجوال

                                                                                          :/ الجزء النظري المنهج المقرر
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 :المنهج المقرر / الجزء العملي

Week Syllabus 

1 Standard of Measurement 

2 Accuracy and precision  

3 Types of error 

4 Meter reading  

5 Error and compensation 

6 Electronic measuring instrument 

7 Ac and Dc bridges 

8 Frequency measurement 

9 Oscilloscopes probes and functions 

10 Oscilloscopes types 

11 transducers 

12 Signal Generation 
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13 Digital instrument  

14 Analogue and digital data  

15 Controlled test system  
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