


1حة الصف

وصف البرنامج األكاديمي  

لم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التع
تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية المؤسسة التعليمية .1

القدرة الكهربائية  تقنيات قسم هندسة/ المركز  علميالقسم ال .2

او األكاديمي  اسم البرنامج .3

المهني 

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

في الهندسة التقنية بكالوريوساسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

سنوي /مقررات /أخرى 

سنوي 

ABETالمعتمد   برنامج االعتماد .6

بالمحتوى للتباحث ئاتواللقا الندوات من العديد عقد تم حيث : العمل سوقالمؤثرات الخارجية األخرى  .7

العمل ارباب مع والتطبيقي األكاديمي

اليات خالل من : مناظرة تخصصات تحتوي التي والكليات الجامعات

لغرض والطلبة التدريسي الكادر بين التواصل تتيح مشتركة عمل

المحتوى بتطوير الخاصة الخطط ووضع مشتركة برؤية الخروج

األكاديمي

8. تاریخ إعداد الوصف                 29 / 6 / 2021 

: أهداف البرنامج األكاديمي .9

: يلي لما هندسة تقنيات القدرة الكهربائية وتهيئتهم تخصص في طلبة لتخريج األكاديمي البرنامج يهدف
انظمة القدرةوالمعرفة المطلوبة لتصميم و تشغيل وفحص  التقنية يمتلك الطالب المهارات أنالعمل على 1-

.هندسة القدرة الكهربائيةادراً على حل المشاكل المستجدة في وأن يصبح ق الكهربائية

يكون الطالب قادراً على التكيف مع بيئات العمل المختلفة والتعاطي معها من خالل مهارات االتصال و أن  -2

.القدرة على العمل اإليجابي ضمن فرق متعددة التخصصات
هندسة القدرةأجل تطوير مهنة  الميدانية منيمية بالممارسة يكون الطالب قادراً على دمج المعرفة األكاد أن3-

المهنية. إطار القيم االجتماعية و األخالق  الكهربائية في

االستمرار في تنمية معلوماته ومهاراته مدى الحياة واالستفادة من كل جديد في  يكون الطالب قادراً على أن -4

.ختصاص القدرة الكهربائية مجال ا
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 . ربطها وكيفية الدوائر الكهربائية وفهم معرفة -1أ
 . كيفية ربطها انواع المحركات الكهربائية وفهم معرفة -2 أ
 فية عملها.االجزاء الميكانيكة والكهربائية لمحطات التوليد وكي وفهم معرفة -3 أ
 تصميمها. وكيفية الدقيقة األجهزة لمختلفة األلكترونية الدوائر وفهم معرفة -4 أ
 منها. واألستفادة استخدمها وكيفية المختلفة البرمجة لغات وفهم معرفة -5 أ
 دوائرها. وتصميم برمجتها وكيفية الرقمية المسيطرات انواع معرفة -6 أ

 برنامج اللخاصة با يةالمهارات األهداف –ب 

 .ربط وتشغيل الدوائر الكهربائية وااللكترونية والمحركات الكهربائية  – 1 ب
 انظمة الحماية في انظمة القدرة الكهربائية وتنفيذ انظمة القدرة الكهربائية و تصميم – 2 ب
 .وملحقاتها انظمة القدرة الكهربائية في الحاصلة االعطال ومعالجة تشخيص - 3 ب

 تعليم والتعلم طرائق ال     

 للطلبة المعرفي الرصيد بتطوير عليه يعتمد الذي المتين االساس توفر حيث : األكاديمية المحاضرات
 الجانب تطوير على تساعد خبرات من الطالب اليه يحتاج ما كل توفر التي : والورش العملية المختبرات

 واتباع صحيحة بصورة العملية مشاريعال بتنفيذ للقيام الضرورية المباديء وترسيخ العملي المهاري
 والممتلكات األشخاص على الناتجة األضرار من للحد المهنية السالمة خطوات
 من الطالب ليتمكن العمل وسوق الطالب بين معايشة توفير الى المنهجي التدريب يهدف : المنهجي التدريب

 .بدراستها قام التي الدراسية للمناهج العملي التطبيق فهم

 
 طرائق التقييم      

 من واحدة وتكون والتدريسي الطالب بين مباشرة بصورة هذه التقيم عملية تتم حيث : التفاعلي التقيم
 . والتعلم التعليم عملية بتقييم التدريسية الهيئة اعضاء عليها يعتمد التي الراجعة التغذية اساسيات

 متابعة مدى عن التدريسية الهيئة لعضو المعرفة اتاألختبار هدة وتوفر : الدورية التحريرية األختبارات
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 .للطلبة التدريسي قبل من المعطاة والمالحظات المعلومات مع التفاعل وكيفية األكاديمة للمحتوى الطلبة
 تلقاها التي العلمية المادة مع وتفاعله الطالب اهتمام مدى لتقيم الوسطية الحلقة وتكون : الفصلية األختبارت

 والمهاري االكاديمي بجانبيها الدراسي الفصل خالل
 تلقاها التي العلمية المادة مع وتفاعله الطالب اهتمام مدى لتقيم النهائية الحلقة وتكون : النهائية األختبارت

 .والمهاري االكاديمي بجانبيها الدراسية السنة خالل

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المختلفة للمشكالت مبتكرة حلول ايجادهم على والحرص الطلبة لدى األبداع روح زرع -1 ج
 .متميزة بنتائج تخرج فعالة كفرق الجماعي العمل على الطلبة قابلية تنمية -2 ج
 عاتقهم على الملقاة األعباء لتحمل النفسية والتهيئة الطلبة لدى بالمسؤولية الشعور تنمية -3 ج

 .مرضية نتائج الى للوصول لعملا انجاز على والمثابرة الحرص قيم تنمية -4 ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 الجانب لتحفيز مختلفة علمية بطرق لها حل من اكثر ايجاد الطلبة من والطلب علمية مشكالت طرح 
 . الطلبة لدى األبداعي

 طلبةال وتحفيز التعاون روح لتنمية دورية بصورة بنيتها وتغير عملها نتائج تقييم يتم عمل فرق تشكيل 
 .عدة اشخاص ومع المختلفة بالظروف للعمل االزمة الجهود جميع بدل على

 
 طرائق التقييم    

 

 مالحظاتهم خالل ومن مباشرة بصورة التدريسية الهيئة اعضاء قبل من التقيم هدا يتم حيث : المباشر التقييم
 ذلك بخصوص اتهممالحظ وتثبيت القيمية الوجدانية القسم أهداف وتطبيقهم الطلبة لتفاعل

 ضمن العمل وعلى واألبداع األنجاز على الطالب قدرة مدى تقيم يتم :التخرج ومشاريع العملية المشاريع
 .الطلبة تواجه التي العلمية المشكالت لمختلف والحلول والنتائج فرق

 
 

 .الشخصي(والتطور  األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 الكهربائية وااللكترونية والمحركات الكهربائية الدوائر ربط -1 د
 الكهربائية وااللكترونية  الدوائر وتنفيد تصميم عمليات -2 د
 انظمة القدرة والمحركات الكهربائية واالجزاء الميكانيكية.  نصب عمليات -3 د
 .بها الملحقة انظمة الحماية صيانة وكيفية لتوليد والمصانعلمحطات ا الكهربائية األنظمة صيانة مهارات -4 د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الجانب تطوير على تساعد خبرات من الطالب اليه مايحتاج كل توفر التي : والورش العملية المختبرات
 واتباع صحيحة ورةبص العملية المشاريع بتنفيذ للقيام الضرورية المباديء وترسيخ العملي المهاري
 والممتلكات األشخاص على الناتجة األضرار من للحد المهنية السالمة خطوات
 من الطالب ليتمكن العمل وسوق الطالب بين معايشة توفير الى المنهجي التدريب يهدف : المنهجي التدريب

 .بدراستها قام التي الدراسية للمناهج العملي التطبيق فهم
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 لتقييم طرائق ا         

 من واحدة وتكون والتدريسي الطالب بين مباشرة بصورة هذه التقيم عملية تتم حيث : التفاعلي التقيم
 . والتعلم التعليم عملية بتقييم التدريسية الهيئة اعضاء عليها يعتمد التي الراجعة التغدية اساسيات

 تلقاها التي العلمية المادة مع وتفاعله طالبال اهتمام مدى لتقيم الوسطية الحلقة وتكون : الفصلية األختبارت
 والمهاري االكاديمي بجانبيها الدراسي الفصل خالل

 تلقاها التي العلمية المادة مع وتفاعله الطالب اهتمام مدى لتقيم النهائية الحلقة وتكون : النهائية األختبارت
 .والمهاري االكاديمي بجانبيها الدراسية السنة خالل

 
 

 نامج بنية البر .11

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

 عملي     نظري      

 4 3 مبادئ الهندسة الكهربائية 1 االولى

 3 3 تقنيات رقمية 2

 2 2 1ميكانيك هندسي/ 3

 - 3 1رياضيات/ 4

 6 - الورش الهندسية 5

 3 - رسم هندسي 6

 2 1 اساسيات الحاسوب 7

 - 2 حقوق األنسان والديمقراطية 8

 

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

 عملي     نظري      

 3 3 مكائن التيار المستمر 1 الثانية

 3 3 الكترونيك 2

 3 2 يةتحليل الدوائر الكهربائ 3

 2 2 2ميكانيك هندسي/ 4

 3 2 أجهزة وقياسات 5

 - 3 2رياضيات/ 6

 2 1 تطبيقات الحاسوب 7
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 3 3 هندسة القدرة 1 الثالثة

 3 3 ألكترونيات القدرة 2

 3 3 مكائن التيار المتناوب 3

 2 2 مجاالت كهرومغناطيسية 4

المسيطرات الرقمية والمعالج  5
 الدقيق

2 2 

 - 3 تحليالت هندسية وعددية 6

 2 1 تطبيقات الحاسوب 7

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

 عملي     نظري      

 3 3 أنظمة النقل والتوزيع 1 الرابعة

 3 3 المسوقات والمكائن الخاصة 2

 2 2 تحليل أنظمة القدرة 3

 3 2 محطات توليد القدرة الكهربائية 4

 3 2 تحليل أنظمة السيطرة 5

 3 2 تقنيات الضغط العالي 6

 6 -- المشروع 7

 -- 2 إدارة صناعية 8

 2 1 4ت الحاسبة/تطبيقا 9

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 ذاته تطوير على العمل من يمكنه للطالب اساسي معلوماتي كم المعتمد والمهاري األكاديمي البرنامج يوفر

 على الطلبة حث خالل من للطالب الذاتية المقدرة تنمية على التدريسي الكادر يحرص وكما مستمرة بصورة

 ومتابعة اشراف تحت العملية هذه وتكون حلها على العمل ثم تخصصهم جالم ضمن مشكالت عن البحث

 .الشخصي التطور لعملية الصحيحة االسس بزرع الكفيل والتوجيه النصح لتوفير التدريسي الكادر
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 :كاالتي الطلبة قبول مدخالت

 75% عن يقل ال وبمعدل العلمي الفرع خريجي 1-

 :التالية التخصصات وبخريجي القطر على األوائل من %5 ولنسبة الصناعية االعداديات خريجي 2-

 كهرباء  تخصص - أ

 سيطرة تخصص - ب

 التقنية المعاهد خريجي 3-

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 التخصصية العلمية الكتب-1

 يةاألكاديم البحوث 2-

 المعلوماتية العنكبوتية الشبكة 3-

 القسم لكوادر المتراكمة العلمية الخبرات 4-

 العمل سوق من الراجعة التغدية 5-
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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 

 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

  / / /  / / / / / / / /  / /  مبادئ الهندسة الكهربائية 1 االولى

 /  /   /  /   / / / /  /  تقنيات رقمية 2

 /  / / / / /  / / /   / / /  1ميكانيك هندسي/ 3

  / /  / / /   / / /  / / /  1رياضيات/ 4

 /  / / / /   / / / /  / /   الورش الهندسية 5

 / /  / /   / /  /  / /    رسم هندسي 6

  / / / / /  / / /   /  /   اساسيات الحاسوب 7

 /   /  / / /  / /   /  /  حقوق األنسان والديمقراطية 8
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 /  / / / / /  / / /   / / /  مكائن التيار المستمر 1 الثانية

  / / / / /  / / / /  /  /   الكترونيك 2

 /   /  / / /  / /   /  /  تحليل الدوائر الكهربائية 3

 / /  / /   / /  /  / /    2ميكانيك هندسي/ 4

 /  / / / /   / / / /  / /   أجهزة وقياسات 5

  / /  / / /   / / /  / / /  2رياضيات/ 6

  / / /  / / / / / / / /  / /  تطبيقات الحاسوب 7

 /  / / / /   / / / /  / /   تدريب الصيفيال 8

  / /  / / /   / / /  / / /  هندسة القدرة 1 الثالثة

  / / / / /  / / /   /  /   ألكترونيات القدرة 2

  / / /  / / / / / / /  / /   مكائن التيار المتناوب 3

 / /  / /   / /  /  / /    مجاالت كهرومغناطيسية 4

يطرات الرقمية المس 5
 والمعالج الدقيق

  / /  / / / /   / / / /  / 

تحليالت هندسية  6
 وعددية

  / /  / / / /   / / / /  / 

 / /  / / /   / / / /  / /   تطبيقات الحاسوب 7
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 /  / / / /   / / / /  / /   التدريب الصيفي 8 

 /  / / / /   / / / /  / /   أنظمة النقل والتوزيع 1 الرابعة

المسوقات والمكائن  2
 الخاصة

 /  / / / /   /  /   /  / 

  / / /  / / / / / / / /  / /  تحليل أنظمة القدرة 3

محطات توليد القدرة  4
 الكهربائية

 / /  / / / / / / / /  / / /  

 /  / / / / /  / / /   / / /  تحليل أنظمة السيطرة 5

 /  /   /  /   / / /  / /  اليتقنيات الضغط الع 6

  / /  / / /   / / /  / / /  المشروع 7

 /  / / / /   / / / /  / /   إدارة صناعية 8

  / / /  / / / / / / /  / /   4تطبيقات الحاسبة/ 9



  ۱الصفحة   
  

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعه التقنيه الوسطىال المؤسسة التعليمية .۱

 القدرة الكهربائيةهندسة تقنيات  / المركز علمي القسم ال .۲

 رياضيات اسم / رمز المقرر .۳

 اسبوعي (نظري) أشكال الحضور المتاحة .٤

 سنوي الفصل / السنة .٥

 ساعة 90 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

 1-8-2022 تاريخ إعداد هذا الوصف  .۷

 أهداف المقرر .۸

 ب على تفهم القوانني واملسائل الرياضيه الالزمه لغرض حل الدوائر الكهربائيه البسيطه واملعقدهمساعدة الطال -١
 االرتقاء مبستوى الطالب يف ماده الرياضيات-٢
 تنهيه اساليب تفكس سليهيه واقالا الطاتات الكامنه عند الطالب وتطبيقها يف الال اهلندسي -٣
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  ۲الصفحة   
  

 ائق التعليم والتعلم والتقييموطر مقررات المخرج .۱۰

  هداف المعرفية األ -أ
 ) ……تعريف المتجه -ان يذكر الطالب مثال( نص مبرهنه كرين-۱أ
 ان يميز الطالب بين الضرب النقطي والضرب االتجاهي  -۲أ
 ان يستخدم الطالب اكثر من طريقه لحل المعادالت التفاضليه -۳أ
 اثيات ان يتعرف الطالب على انواع االحد -٤أ
 ان يفهم الطالب كيفيه ايجاد التكامل المتكرر -٥أ
 ان يحكم الطالب على صحه االستنتاجات التي يصل اليها  -٦أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 حل بعض المشكالت الرياضيه وحل اسئله غير نمطيه تتطلب  مهارات متعدده– ۱ب
 عبير الدقه والوضوح  واالنجاز في الت – ۲ب
 تنمبه القدرات على التفكير المنطقي المتسلسل – ۳ب
  في حلها صياغه مشكله حياتيه صياغه رياضيه واستخدام اساليب رياضيه  -٤ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 )data showوسائل االيضاح(-–محاضرات 

 
 طرائق التقييم      

 
 امتحانات فصلية تحريرية

 وية + تحريريةاختبارات اسبوعية/ شف
 اسئلة سريعة 

  اسئلة قبلية وبعدية
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يصغي الطالب بانتباه الى شرح االستاذ-۱ج
 ان يهتم الطالب بهدوء وتظام الصف-۲ج
 ان يتعرف الطالب على اثر العلم والعلماء في الحياة-۳ج
  ان يصف الطالب اهميه تعلم الرياضيات مثال  -٤ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة والحوار مع الطلبة
 

 طرائق التقييم    
 استبيان، ندوات، محاور نقاش

 
 



  ۳الصفحة   
  

 

 المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).التأهيلية العامة و المهارات -د 
 من حيث اللغه والرموزوالمعلومات واساليب   اكتساب الخريج مهارات تاسيسيه لماده الرياضيات -۱د

 التفكير     
 تنميه مهارات عقليه  تمكن الخريج من االستفاده من المعلومات التي يتعلمها والمهارات التي -۲د

 اكتسبها وتوظيفها في خدمه  متطلباته كفرد وفي خدمه اهداف المجتمع من حيث التنميه االجتماعيه       
 ه واالقتصادي     

 اكتساب بعض المهارات العمليه مثل استخدام االدوات الهندسيه ومهارات القياس وتشغيل بعض -۳د
 االجهزة واالالت     

  تنميه اساليب تفكيرسليمه واطالق الطاقات الكامنه    -٤د



  ٤الصفحة   
  

 بنية المقرر .۱۱

 مخرجات الساعات األسبوع
 التعلم المطلوبة 

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم يمطريقة التعل

 Differentiation الطالب يفهم الدرس ۳ ۱
and 

Integration 

-امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Differentiation الطالب يفهم الدرس ۳ ۲
and 

Integration 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Vector Analysis الطالب يفهم الدرس ۳ ۳
Vector analysis, 
Vector and non-
vectors, Vector 
components, 
Space vectors, 
Addition of 
vectors,  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Multiplication of الطالب يفهم الدرس ۳ ٤
vectors by scalar 
quantity, Dot 
product and 
Cross product of 
vectors. Green’s 
theory, 
Divergence theory 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 ,Stock’s theory الطالب يفهم الدرس ۳ ٥
Vector functions 
in Cartesian, 
Cylindrical and 
spherical 
coordinates. 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Complex Numbers لطالب يفهم الدرسا ۳ ٦
Cartesian 
complex numbers. 
The Argand 
diagram.  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 ,Addition الطالب يفهم الدرس ۳ ۷
subtraction, 
Multiplication and 
division of 
complex numbers 
Complex 
equations, the 
polar form of a 
complex number.  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Multiplication and الطالب يفهم الدرس ۳ ۸
division in polar 
form. 
Applications. 
De Moivre’s 
theorem. Roots of 
complex numbers. 
The exponential 
form of a complex 
number. 

 حانات اسبوعيهامت محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه



  ٥الصفحة   
  

 Laplace الطالب يفهم الدرس ۳ ۹
Transforms             
Introduction, 
Properties of 
Laplace  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Transform الطالب يفهم الدرس ۳ ۱۰
Laplace 
Transform of 
Functions 
The Initial and 
Final Value 
Theorems 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Inverse Laplace الطالب يفهم الدرس ۳ ۱۱
transform ,Inverse 
Laplace transform 
using Partial 
Fraction,  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Solution of الطالب يفهم الدرس ۳ ۱۲
Differential 
Equations, 
Solution of 
simultaneous 
differential 
equations 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Ordinary الطالب يفهم الدرس ۳ ۱۳
Differential 
Equations (ODE) 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Ordinary الطالب يفهم الدرس ۳ ۱٤
Differential 
Equations (ODE) 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

-Solution of first الطالب يفهم الدرس ۳ ۱٥
order differential 
equations by 
separation of 
variables.  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

-Solution of first رسالطالب يفهم الد ۳ ۱٦
order differential 
equations by 
separation of 
variables.  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Homogeneous الطالب يفهم الدرس ۳ ۱۷
first-order 
differential 
equations. 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Linear first-order الب يفهم الدرسالط ۳ ۱۸
differential 
equation. 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Second-order الطالب يفهم الدرس ۳ ۱۹
differential 
equations,  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Power series الطالب يفهم الدرس ۳ ۲۰
methods of 
solving ordinary 
differential 
equations.  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Power series الطالب يفهم الدرس ۳ ۲۱
methods of 
solving ordinary 
differential 
equations.  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري Higher order الدرسالطالب يفهم  ۳ ۲۲



  ٦الصفحة   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

differential 
coefficients as 
series.  

 اسئله  قبليه وبعديه

 .Leibniz’s theorem الطالب يفهم الدرس ۳ ۲۳
Power series 
solution by the 
Leibniz–Maclaurin  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Maclaurin method لب يفهم الدرسالطا ۳ ۲٤
and the Frobenius 
Method. 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 .Bessel’s equation الطالب يفهم الدرس ۳ ۲٥
Legendre’s 
equation. 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Partial Differential الطالب يفهم الدرس ۳ ۲٦
Equations 
 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 .Partial integration الطالب يفهم الدرس ۳ ۲۷
Solution of partial 
differential  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 equationsby الطالب يفهم الدرس ۳ ۲۸
direct partial 
integration. Some 
important 
engineering 
partial differential 
equations.  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 Separating the الطالب يفهم الدرس ۳ ۲۹
variables.  

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه

 The wave الطالب يفهم الدرس ۳ ۳۰
equation. The heat 
conduction 
equation. 

 امتحانات اسبوعيه محاضره نظري
 اسئله  قبليه وبعديه



  ۷الصفحة   
  

 
 
 

 البنية التحتية  .۱۰
 Calculus II ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 االنرتنت –الكتب  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية ۲

         اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها        
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،.... ( 

Calculus Thomas -13th edition 
Schaum,s mathematic book 
Practice problem calculus II 

Topic s in a calculus II-wolfram mathworld 
ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۱
   

 ضافه تحويالت البالس الستفادة منه في الدروس الهندسيها-۱
 استخدام اللغه البرمجيه في الرياضيات التطبيقيه  -۲
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نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

الوسطى التقنية الجامعةالمؤسسة التعليمية .1

القدرة  تقنيات هندسة مقس /الكهربائية الهندسية التقنية الكلية / المركز علمي القسم ال .2

الكهربائية

1/ رياضياتاسم / رمز المقرر .3

نظري / اسبوعيأشكال الحضور المتاحة .4

2021//2020الفصل / السنة .5

90)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

29/2021/6تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

أهداف المقرر .8

الرياضية والقوانين المعادالت على االطالع

 البسيطة الكهربائية الدوائر حل لغرض الالزمة الرياضية والمسائل لوانين ق ل العملية التطبيقات فةومعر فهم

 والمعقدة

الرقمية للبرمجة المناسبة الرياضية المعادالت اختيار ومعرفة فهم

للمصفوفات والتطبيقات الالزمة الرياضية المعادالت ومعرفة فهم

رجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخ

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

؛البرنامج.
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 ق التعليم والتعلم والتقييموطرائ مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ
 والمعقدة البسيطة الكهربائية الدوائر لحل الرياضية والقوانين المعادالت على التعرف-1 أ
 البرمجة في استخدامها وكيفية المصفوفات على التعرف-2 أ
 والمساحات الحجوم حساب قوانين على التعرف -3 أ
 حلها وكيفية بالتفاضل الخاصة الرياضية التالمعاد على لعرف ت ا -4 أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الكهربائية الدوائر لحل لالزمة ا الرياضية المعادالت اختيار – 1 ب  
 البرمجة في واستخدامها اقيامها وحساب المصفوفات اعداد – 2 ب
 والمساحات الحجوم حساب – 3 ب

 التعلم طرائق التعليم و     

 للطالب المعرفي الصيد لدعم متين و قوي أساس وضع في تساهم التي االكاديمية المحاضرات

 طرائق التقييم      

 

 يعتمد التي الراجعة التغذية طرق احدى وهي واألستاذ الطالب بين مباشرة بصورة تتم التي التفاعلي التقييم
 والتعلم التعليم عملية تقييم في التدريسية الهيئة أعضاء عليها

 مع تفاعل ومدى العلمي للمحتوى الطالب متابعة مدى عن توفرمعلومات التي الدورية التحريرية االختبارات
 التدريسي قبل من المعطاة المادة

 دراسي فصل خالل للمادة ومتابعته الطالب اهتمام مدى أقيم التي الوسطى الحلقة وتكون الفصلية االختبارات
 كامل

سنة  خالل العلمية بالمادة واهتمامه تفاعله ومدى الطالب تقييم في النهائية الحلقة وهي النهائية االمتحانات

 كاملة دراسية
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المختلفة للمشاكل مبتكرة حلول ايجادهم والحرصعلى الطلبة عند االبداع روح زرع-1 ج
 متميزة بنتائج تخرج فعالة كفرق الجماعي العمل على الطلبة قابلية تنمية-2 ج
 عاتقهم على الملقاة األعباء لتحمل النفسية والتهيئة الطلبة لدى بالمسؤولية الشعور تنمية-3 ج

 مرضية نتائج الى للوصول العمل انجاز على والمثابرة الحرص قيم تنمية -4 ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 مناسبة حلول إيجاد على وحثهم الطلبة امام مختلفة كلمشا طرح طريق عن اإلبداعي الجانب تحفيز 
 والتنمية التعاون روح لتنمية دوري بشكل بنيتها وتغيير عملها نتائج تقييم يتم عمل فرق تشكيل 

 وتحفيز
 المختلفة بالظروف للعمل الحثيثة الجهود بذل على الطالب

 

 
 طرائق التقييم    
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 ذلك بخصوص مالحظاتهم وتثبيت مباشر بشكل التدريسي بلق من التقييم يتم حيث المباشر التقييم 
 المختلفة العلمية للمشكالت الحلول ايجادل على وقدرته

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 ئيةالكهربا الدوائر لحل الالزمة المعادالت اختيار –-1 د
 البرمجة في الستخدامها مصفوفات عمل – 2 ب
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 يومي اختبار محاضرة Introduction مقدمة 3 1

,4rd,3nd2
th 

وظائف المجال ،  3

 المدى

معادلة الخط 

وال المستقيم ، الد

المثلثية والرسومات 

التخطيطية. المجال 

، المدى ، معكوس 

الدوال ، القيمة 

المطلقة ، الحدود ، 

تطبيقات تحديد 

الحدود ، اإلحداثيات 

القطبية )تعريف 

عام( األقسام 

المخروطية 

 )التعريف العام(.

Functions 
Domain, Range    
                                   
                            
Equation of the 
straight line, 
Trigonometric 
functions and 

their sketches. 
Domain, Range, 
Inverse of 
functions, 
Absolute value, 
limits, Limits 
applications, 
Polar 
coordinates 
(general 
definition) Conic 
sections 
(general 
definition). 

 يومي ختبارا محاضرة

5th , 6th, 

7th, 8th, 9th 

 th, 11 th10

, th, 12

, th, 14th13

, th, 16th15
th, 18th17 

 حساب التفاضل 3

طرق التمييز ، 

بعض تطبيقات 

التمايز. معدالت 

التغيير ، السرعة 

والتسارع التفريق 

بين المعادالت 

البارامترية ، الدوال 

الضمنية ، 

لوغاريتمي ، الدوال 

، الدوال الزائدية 

المثلثية العكسية ، 

والوظائف الزائدية. 

التفريق الجزئي ، 

الفرق التفاضلي 

ومعدالت التغيير 

Differential 
calculus                  
                                   
                
Methods of 
differentiation, 
Some 
applications of 
differentiation. 
Rates of change, 
Velocity and 
acceleration 
Differentiation 
of parametric 
equations, 

 يومي اختبار محاضرة
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والتغيرات 

 الصغيرة.
implicit 
functions, 
Logarithmic, 
hyperbolic 
functions, 
inverse 
trigonometric, 
and hyperbolic 

functions. 
Partial 
differentiation, 
Total 
differential, 
rates of change 
and small 
changes Maxima, 
minima and 
saddle points for 
functions of two 
variables 

, th, 20th19
nd22st, 21 

المحددات  3

 والمصفوفات

نظرية المصفوفات 

والمحددات. 

خصائص عمليات 

المصفوفة ، 

المصفوفة المنقولة ، 

المصفوفة العكسية ، 

تطبيقات على 

المعادالت الخطية. 

قاعدة كرامر. القيم 

الذاتية والمتجهات 

 الذاتية.

Determinants 
and Matrices 
The theory of 
matrices and 
determinants. 
Properties of 
matrix 
operations, 
matrix 
transpose, 
matrix inverse, 
Applications to 
linear equations. 
Cramer's Rule. 
Eigen values and 
eigenvectors. 

 يومي اختبار محاضرة

23rd ,24th 

25th,26th, 

27th,  

, th, 29th28
th30 

 حساب متكامل 3

 التكامل القياسي

بعض تطبيقات 

التكامل: المناطق 

الواقعة بين 

المنحنيات وبينها. 

. rmsمتوسط وقيم 

Integral calculus 
                 

Standard 
integration 
Some 
applications of 
integration: 

 يومي اختبار محاضرة
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 البنية التحتية  .12

 Calculus Finney / Thomas ( part 1 ) ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Calculus Finney / Thomas ( part 1)   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2
Calculus with Analytic Geometry 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 تغيير الى يصار بحيث الخارجية النافذة و العمل حقل الى استنادا سنويا راسيالد المقرر مراجعة 
 سنوات. 5 او 4كل المناهج

 

 

كميات من المواد 

 الصلبة للثورة.

التكامل باستخدام 

البدائل الجبرية 

واالستبداالت 

المثلثية والبدائل 

الزائدية والكسور 

 الجزئية.

 تكامل اجزاء

 صيغة التخفيض

ت مزدوجة تكامال

 وثالثية

Areas under and 
between curves. 
Mean and rms 
values. Volumes 
of solids of 
revolution. 

Integration 
using algebraic 
substitutions, 
trigonometric 
substitutions, 
hyperbolic 
substitutions, 
and partial 
fractions. 

Integration by 
parts 
Reduction 
formula 
Double and 
triple integrals 
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نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

الوسطى التقنية الجامعةالمؤسسة التعليمية .9

القدرة  تقنيات هندسة قسم /الكهربائية الهندسية التقنية الكلية / المركز علمي القسم ال .10

الكهربائية

هندسي رسماسم / رمز المقرر .11

عملي / اسبوعيلحضور المتاحةأشكال ا .12

2020/2021الفصل / السنة .13

90)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

2021/6/29تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

أهداف المقرر .16

الحاسوب باستخدام الهندسي للرسم االساسية القواعد فهم .1

.البرنامج هذا باستخدام اساسية نماذج رسم .2

المقترحة ذجالنما رسم و تصميم .3

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

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

؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .14

  هداف المعرفية األ -أ
 االوتوكاد البرنامج ياستخدام ب الهندس الرسم االساسيات وفهم معرفة -1 أ
 الحاسوب باستخدام االساسية الهندسية االشكال رسم معرفه -2 أ
 البرنامج االومر وفهم معرفة -3 أ
 االبعاد الثنائية االشكال رسم معرفة -4 أ
 االبعاد الثالثية االشكال رسم معرفة -5 أ
 الهندسية لالشكال االبعاد وضع الكتابة معرفة -6 أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االبعاد الثنائية الهندسية االشكال رسم – 1 ب  
 داالبعا الثالثية الهندسية االشكال رسم – 2 ب
 الهندسي الرسم على للحصول االوامر تنفيذ – 3 ب
 الرسم على والكتابة الرسم االبعاد وضع -4 ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 للطلبة المعرفي الرصيد بتطوير عليه يعتمد الذي المتين االساس توفر حيث :االكاديمية المحاضرات
 العملي المهاري الجانب تطوير على تساعد خبرات من بالطال اليه مايحتاج كل يوفر الذي :العملي المختبر
 صحيحة بصورة المشاريع بتنفيذ للقيام الضروري المبادئ وترسيخ

 طرائق التقييم      

 

 المحاضرة اثناء تفاعله مدى مالحظة طريق عن الطالب لتقييم االساس يوفر حيث :التفاعلي التقيم
 ومشاركته

 المعطاة العلمية والمالحظات للمادة ومتابعته الطالب فهم لمدى المعرفة فرتو التي :التحريرية االختبارات
 التدريسي قبل من

 تلقاها التي العلمية المادة مع وتفاعله الطالب اهتمام مدى لتقييم الوسطية الحلقة وتكون :الفصلية االختبارات
 والمهاري االكاديمي بجانبيها الدراسي الفصل خالل

 تلقاها التي العلمية المادة مع وتفاعله الطالب اهتمام مدى لتقييم النهائية الحلقة وتكون :النهائية االختبارات
 والمهاري االكاديمي بجانبيها الدراسية السنة خالل

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المختلفة للمشكالت مبتكرة حلول ايجادهم على والحرص الطلبة لدى االبداع روح زرع -1 ج
 متميزة بنتائج تخرج فعالة كفرق الجماعي العمل على الطلبة قابلية يةتنم -2 ج
 عاتقهم على الملقاة االعباء لتحمل النفسية والتهيئة الطلبة لدى بالمسؤولية الشعور تنمية -3 ج

 مرضية نتائج الى للوصول العمل انجاز على والمثابرة الحرص قيم تنمية -4 ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 ايجاد الطلبة من والطلب مختلفة علمية مشكالت طرح طريق عن وذلك للطلبة االبداعي الجانب فيزتح 
 مختلفة بطرق لها المناسبة العلمية الحلول

 الجهود جميع بذل على الطلبة وتحفيز عمل فرق تشكيل طريق عن الطلبة بين التعاون روح تنمية 
 عدة اشخاص ومع المختلفة بالظروف الالزمة للعمل
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 طرائق التقييم    

 الطالب تفاعل مالحظة خالل ومن مباشرة بصورة التدريسي قبل من التقييم هذا يتم حيث :المباشر التقييم 
 ذلك بخصوص المالحظات وتثبيت المحاضرة ثناء

 والنتائج فرق ضمن العمل وعلى واالبداع االنجاز على الطالب قدرة مدى تقييم يتم :العملية المشاريع 
 العلمية المشكالت لمختلف لوالحلو

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 والعملي االكاديمي المجال في البرنامج اهمية توضيح -1 د
 الهندسية الرسومات لتحليل الستيعاب الطالب مدارك توسيع -2 د
 الهندسية االشكال لرسم االوتوكاد نامجالبر توظيف -3 د
 الهندسية االشكال لرسم مختلفه طرق ايجاد -4 د
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 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

nd, 2 st1 3 المقدمة Introduction. االسئلة مختبر 

 الشفهية،

 االمتحان

 ليوميا
rd3 3 .حروف Lettering. االسئلة مختبر 

 الشفهية،

 االمتحان

 اليومي
th, 6 th,  5 th4 3 البناء الهندسي Geometrical construction االسئلة مختبر 

 الشفهية،

 االمتحان

 اليومي
th7 3 المقاطع المخروطية Conic Sections. االسئلة مختبر 

 الشفهية،

 االمتحان

 اليومي

,  th, 9 th8
th10 

الرسم متساوي  3

 القياس

Isometric drawing. االسئلة مختبر 

 الشفهية،

 االمتحان

 اليومي

,  th, 12 th11
th13 

 االسئلة مختبر Orthogonal projection اإلسقاط المتعامد 3

 الشفهية،

 االمتحان

 اليومي
th14 3 .اإلسقاط التصويري Pictorial projection. االسئلة مختبر 

هية،الشف  

 االمتحان

 اليومي
th15 3 .أقسام Sections. االسئلة مختبر 

 الشفهية،

 االمتحان

 اليومي
th,  17 th16 3  شرح و رسم لوحة

كهربائية و رموز 

 الكترونية

Explanation & drawing 

of electric board & 

electronic symbols. 

 االسئلة مختبر

 الشفهية،

 االمتحان

 اليومي
,  th, 19 th18

th20 

رسم لوحات  3

 كهربائية وإلكترونية

Drawing of electric and 

electronic board. 
 االسئلة مختبر

 الشفهية،

 االمتحان
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 البنية التحتية  .16

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
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 االخرى المجاالت في العملية التطبيقات بعض ادخال

 

 
 

 

 

 اليومي
 nd, 22 st21

rd,23 

رسومات الدوائر  3

 المتكاملة

Integrated circuit 

drawings. 
 االسئلة مختبر

 الشفهية،

 االمتحان

 اليومي
,  th24

th,26th25 

م موصالت رس 3

 مولد

Drawing of generator 

connectors. 
 االسئلة مختبر

 الشفهية،

 االمتحان

 اليومي
th, 28 th27 3  قراءة الخرائط

الكهربائية 

واإللكترونية 

 المختلفة

Reading different electric 

& electronic maps 
 االسئلة مختبر

 الشفهية،

 االمتحان

 اليومي
th, 30th29 3 اعيالرسم الصن Industrial drawing. االسئلة مختبر 

 الشفهية،

 االمتحان

 اليومي



21حة الصف

وصف المقرر

كلية التقنيات الهندسية والكهربائيةالمؤسسة التعليمية .17

 قسم تقنيات هندسة القدرة الكهربائية / المركز علمي القسم ال .18

تطبيقات الحاسبهاسم / رمز المقرر .19

أشكال الحضور المتاحة .20

2020/2021سنةالفصل / ال .21

(ساعة90) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

2021/6/29تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

أهداف المقرر .24

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

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

؛البرنامج.

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .18
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  هداف المعرفية األ -أ
أجهزة التعرف على المحمولة و أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر استخدام يةكيف معرفة -1أ

 (.ROM( وذاكرة القراءة فقط )RAMاإلدخال واإلخراج وذاكرة الوصول العشوائي )

 وادارة  أنظمة التشغيل بوظائفها الهامة إلدارة أجهزة اإلدخال واإلخراج والتخزين قيام يةتعلم كيف -2أ

 ات إلكمال المهام.تعرف على أنواع الملفالنة على جهاز الكمبيوتر ووالملفات المخز

 تعرف على كيفية تثبيت أو تخصيص إعدادات األجهزة على النظام ، وعرض سطح المكتب.ال  -3أ
كيفية إنشاء البرامج ، والتعرف على برامج التطبيقات المختلفة واستكشاف الطرق النموذجية  تعلم -4أ

 التي يمكن استخدامها في البرنامج ، وتثبيت برنامج جديد.
م كيفية إدارة وإعداد وعرض الشرائح التقديمية وتحرير الشرائح التي تتضمن النصوص أو تعل  -5أ

الصور أو المخططات أو الجداول أو الوسائط المتعددة ، وتعلم المهارات األساسية للعمل مع تطبيق 

الفلتر جدول البيانات ، وكيفية إدخال النص والصيغ وتنسيقها والتنقل بينها وإدارتها أوراق العمل و

 والفرز ، وإنشاء وتعديل المخططات وضبط خيارات الطباعة.
 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 أسلوب طرح األسئلة - 1ب

 نمط العصف الذهني والتحليل السليم للمحاضرة  - 2ب

صة للتطبيق تطبيق جميع األمثلة والتمارين على النافذة واستخالص النتائج وإعطاء الطالب الفر  - 3ب

 العملي وإظهار النتائج.

  اسلوب طرح االفكار.   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 إعطاء المحاضرة النظرية والتطبيق العملي لجميع األمثلة والتمارين. -1

،  word  ،PowerPointإعطاء الطالب الفرصة لتطبيق جميع البرامج على الكمبيوتر بما في ذلك  -2

excel واإلنترنت. 
 طرح أسئلة حول المحاضرة وإجراء محادثة مع الطالب لتحفيز الطالب وجذب انتباههم. -3

 
 طرائق التقييم      

التقييم المباشر حيث يتم تقييمهم من خالل التدريس مباشرة وتثبيت مالحظاتهم حوله وقدرته على إيجاد  -1

 حلول علمية متنوعة للمشاكل.

 األسئلة القبلية والبعدية. -2

 سئلة سريعة.أ -3

 اختبارات أسبوعيه )نظرية + عملية( -4

 امتحانات الفصل الدراسي األول. -5

 امتحانات الفصل الدراسي الثاني. -6

 اختبار الدرجات النهائية للعام الدراسي. -7

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 أسلوب الحوار وتبادل وجهات النظر. -1ج

 التفكير المنطقي.  -2ج

 لمشاركاتا -3ج 

 سئلة اال توجيه -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 أسلوب الحوار وتبادل وجهات النظر -1د

 . التفكير المنطقي2د         

 المشاركات .3د

 سئلةالا توجيه. 4د
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11. Course Structure 

Assessment 

Method 

Teachi
ng 

Method 
Unit/Module or Topic Title ILOs Hours Week 

Oral test 
Theoretical 

+ practical 

Introduction 

Definition of the computer, 

component. 

computers 3  st1 

Practical test Theoretical 

+ practical 

Fundamentals of computer 

Method of operation, simple 

diagram of the components and 

units of the computer.  phases 

Computers and the development 

of computers and the data and 

information , fields use of 

computers, computer 

components, types of computers, 

computer software, devices of 

input and output.  

Hardware       12 
 th,5 th,4 rd,3 nd2

  

Practical test 

 

Theoretical 

+ practical 

Window operating system 

Desktop, mouse, my computer-

icons, close window, stand by. 

Folders size , windows folder 

constructions construction choose 

file or older find  ,file or folder 

copy past.  

Operating 

system 

 

12  th,9 th,8 th,7 th6 

Theoretical  

test 

Theoretical 

+ practical 

Introduction, create  new file, 

setup new page, ,save the file, 

coordinating the cells and the 

worksheet window. Editing the 

cells. Columns and the tables 

borders and shading. inserting 

graphics, text and entering 

formulas inside the program  

window. Printing and printing 

setup.    

Microsoft 

word 
18 

 th,12 th,11 th10

, th, 14 th,13

 th51 

Practical test Theoretical 

+ practical 

Introduction. Menus and toolbars. 

Coordinating the cells and the 

worksheet window, editing the 

cells. Operations of the 

calculating by using Microsoft 

excel program. drawing chart, 

printing options. 

Microsoft 

Excel 
27 

, th,18 th,17 th16

 st, 21 th, 20th19

,  rd, 23 nd, 22

 th24 

Practical test 

+Theoretical  

test 

Theoretical 

+ practical 

Introduction. creating slides. 

Using and modifying the design 

templates. Editing cells, inserting 

pictures, text and tables in the 

slides. Setup auto showing of 

slides presentation. Printing and 

printing setup of the  PowerPoint 

slides. 

Microsoft 

PowerPoint  
18 

,  th, 26  th25

,  th, 28 th27

 th, 30 th29. 
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 ية البنية التحت .20

 سلسلة من احملاضرات يف جمال تطبيقات احلاسبة من قبل املدرس ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Introduction to excel 2010 by Stephen-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
Moffat, the mouse training company, 
bookboon.com 
2-Micro Soft office PowerPoint by Torben 
Lage Frandsen,  bookboon.com 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Internet and Computing Core Certification 
Guide , Microsoft® Office 2013, IC³ 
Courseware Development Team: Sue Wong, 
Irina Heer, Kelly Hegedus, Kevin Yulo 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
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  ٦الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعه التقنيه الوسطى المؤسسة التعليمية .۱

 قسم هندسه القدرة    / المركز علمي القسم ال .۲

 ريات المجاالت الكهرومغناطسيهنظ اسم / رمز المقرر .۳

 محاضرات-اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .٤

 ۲۰۱۹-۲۰۱۸ الفصل / السنة .٥

 ساعه ۹۰ (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .٦

 ۱٦/۱۲/۲۰۱۸ تاريخ إعداد هذا الوصف  .۷

 أهداف المقرر .۸

 او األكاديمي.تخريج كوادر تمتلك األسس الضرورية للعمل في مجال القدرة سواء في الجانب العملي 
 
 
 
 
 
 
 

 

خرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر وم
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  ۷الصفحة   
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .۱۰

  هداف المعرفية األ -أ
 التعرف على موضوع المجاالت الكهرومغناطيسية بشكل عام.    -۱أ
 تعلم طرق التعامل مع المجالين الكهربائي والمغناطيسي كل على حدة.   -۲أ
 ي والمغناطيسي ضمن المجال الكهرومغناطيسي.ربط المجالين  الكهربائ  -۳أ
دراسة الحركة الموجية للمجال الكهرومغناطيسي ضمن موضوع انتشار الموجات   -٤أ

 الكهرومغناطيسية و الذي يعد احد اساسيات األتصاالت.

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
لفة من خالل حل مسائل تصب بهذا األتجاه  تدريب الطالب على التعامل مع مواقف عملية مخت –۱ب   
. 

تدريب الطالب على األستفادة من األسس األكاديمية لألرتقاء الى طرق و اساليب متقدمة تصب  – ۲ب
    بأتجاه مشاريع التخرج

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 المحاضرات النظرية مع حل امثلة تطبيقية مختلفة. -۱
 الواجبات البيتية. -۲
 
 
 

 طرائق التقييم      
 

 تقييم التمارين الصفية -۱
 تقييم التمارين االصفية -۲
 االمتحانات الفصلية ونصف السنوية وسنوية  -۳
 
 
 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
   
 تدريب الطلبة على سلوك النهج العلمي في التقصي و البحث. -۱ج  

 المسائل و المواقف المختلفة تدريب الطلبة على األستنتاج العلمي ازاء التعامل مع -۲ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقييم    



  ۸الصفحة   
  

 

 
 
 
 

 المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).التأهيلية العامة و المهارات -د 
 ي حياتية مختلفة.تمكين الطالب من مطاوعة األسس التي تلقاها ليتمكن من تطبيقها في نواح -1د
   تنمية قدرة الطالب على تبني تلك األسس بحيث يصبح قادر على نقلها الى االخرين -2د



  ۹الصفحة   
  

 بنية المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

ان يكون الدارس قادرا  ٦ 2 -1
على التعامل مع 

 المتجهات

Vector analysis   محاضرات
 نظرية+

 حل مسائل

واجبات صفية 
و امتحانات 

 تقييمية
ان يكون الدارس قادرا  ۱۲ ٦ -3

على فهم اسس 
 الكهربائية الساكنة

Coulombs law 
and electric 
field intensity 

محاضرات 
 نظرية+

 حل مسائل

واجبات صفية 
و امتحانات 

 تقييمية
ادرا ان يكون الدارس ق 12 10 -7

قانون كاوس   على فهم
 و تطبيقاته

Gauss’ Law  محاضرات
 نظرية+

 حل مسائل

واجبات صفية 
و امتحانات 

 تقييمية
ان يكون الدارس قادرا  9 13 -11

احتساب الجهد   على
وفرق الجهد الكهربائي 

 والطاقة

Energy and 
Potential 

محاضرات 
 نظرية+

 حل مسائل

واجبات صفية 
و امتحانات 

 تقييمية

ان يكون الدارس قادرا  ۳ ۱٤
ثنائيات   على فهم

القطب و احتساب 
 عزومها

Electric Dipoles   محاضرات
 نظرية+

 حل مسائل

واجبات صفية 
و امتحانات 

 تقييمية

ان يكون الدارس قادرا  6 16 -15
على التعامل مع التيار 

والكثافة التيارية و 
 معادلة األستمرارية

Current and 
Current Density 

محاضرات 
 نظرية+

 حل مسائل

واجبات صفية 
و امتحانات 

 تقييمية

ان يكون الدارس قادرا  3 17
طريقة   على فهم

 الصور وتطبيقاتها

The Method of 
Images  

محاضرات 
 نظرية+

 حل مسائل

واجبات صفية 
و امتحانات 

 تقييمية
ان يكون الدارس قادرا  6 19 -18

األوساط   على فهم
 تقطابالعازلة و األس

Dielectric 
Materials 

محاضرات 
 نظرية+

 حل مسائل

واجبات صفية 
و امتحانات 

 تقييمية
ان يكون الدارس قادرا  9 22 -20

على فهم المجاالت 
المغناطيسية 

والخواص 
 المغناطيسية للمواد 

Magneto static 
Fields 

محاضرات 
 نظرية+

 حل مسائل

واجبات صفية 
و امتحانات 

 تقييمية

 Poisons and  فهم قانون البالس  6 24 -23
laplace 
equation  

محاضرات 
 نظرية+

 حل مسائل

واجبات صفية 
و امتحانات 

 تقييمية
فهم المجاالت  6 26 -25

 المغناطسيه الثابته
Steady 
magnetic fields  

محاضرات 
 نظرية+

 حل مسائل

واجبات صفية 
و امتحانات 

 تقييمية
واجبات صفية محاضرات   Amperes lawفهم قانون امبير  6 28 -27
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-Engineering Electromagnetics, by William H. Hayt, Jr 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،.... ( 

Electromagnetics, by John D. Kraus 

ونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكتر
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 اسا ه ريرتات افاهيه لطغهيه م ا الالت الكرومغناطسيه واسا ه طهييااتا العم يه   
 
 
 
 
 

 

 نظرية+ قاقهواشت
 حل مسائل

و امتحانات 
 تقييمية

دراسه المغناطسيه  6 30 -29
المحتمله من الناحيه 

 العدديه واالتجاهية

Scaler and 
vector magnetic 
potential  

محاضرات 
 نظرية+

 حل مسائل

واجبات صفية 
و امتحانات 

 تقييمية
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وصف المقرر
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 ھندسة تقنیات القدرة الكھربائیة  القسم الجامعي / المركز .26

Digital Techniques - EC 102اسم / رمز المقرر .27

القسمالبرامج التي يدخل فيها .28

الزامي شكال الحضور المتاحةأ .29

سنويالفصل / السنة .30

عدد الساعات الدراسية  .31

)الكلي(
ساعة 90 

20216/29تاريخ إعداد هذا الوصف  .32

أهداف المقرر .33

یھدف موضالتقنیات الرقمیة ائیة الى یتعلم الطالب خالل السنھ الدراسیة فكرة عن التركیب الذري 
العناصر الداخلية للدائرة من الى اشباه الموصالت و باإلضافة ومستويات الطاقة وايصالية المعادن

فهم الدوائر االلكترونية واهم و وانواعها وتطبيقاتها في مجال علم الرقمية مقاومات ومتسعات ومحاث 

الى تنمية عقل الطالب ويمكنه من التصور و الداخلة في تصاميم هذه الدوائر  ةالعناصر اإللكتروني

المختلفة وعليه فان الغاية التي نتوخاها من  الدوائر الكهريائيةال المعلومات واسس انشاء العملي في انتق

دائرة كهربائية تدريس هذه المادة هي ترسيخ المبادئ واالسس النظرية التي تعتمد في انشاء اي 

 الكترونية وفهمها بشكل مطلق.

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات .34

  هداف المعرفية اال -أ
يتعلم الطالب خالل السنه الدراسية فكرة عن التركيب الذري ومستويات الطاقة وايصالية المعادن  -1أ

 وتطبيقاتها في مجال علم الرقمية .دوائر التيار المستمر والتيار المتناوب وانواعها الى  باإلضافة

 تعلم وفهم حساب الدوائر المنطقية.-2أ

 قل االشارات المنطقية من خالل االوساط المختلفة تعلم وفهم اسس ن -3أ
 الدوائر الرقمية.تعلم وفهم اسس  -4أ

 الخاصة بالموضوع  االهداف المهاراتية  -ب

 االلمام بالعالقات الرياضية التي تمثل الدوائر المنطقية.– 1ب

 االلمام بقوانين حساب البيانات الواردة .-2ج

 لخاصة بموديالت الذرة وعالقتها بحساب الطاقة والتردد.االلمام بالقوانين الرياضية ا-3ج

 اإللمام بالمفاهيم األساسية  لدوائر التيار المستمر والتيار المتناوب وأنواعها وتطبيقاتها العملية .  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 يقوم التدريسي بالقاء محاضرات تفصيلية  نظرية 
 رية للمواضيع االساسية للمادة .يقوم التدريسي بطلب تقارير دو 

 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 .وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم 

  النهائيامتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 حث الطالب على التفكير بطرق تحليل البيانات  -1ج

 حث الطالب على التفكير باهمية الحسابات المنطقية.-2ج

 حث الطالب على التفكير بالعوامل المؤثرة على انتقال الموجة في االوساط.-3ج

المناسبة والمساهمة في عملية  تصميم دوائر  حث الطالب على التفكير في  اختيار العناصر   -4ج

 االرسال واالستقبال للبيانات.  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .يقوم التدريسي بالقاء محاضرات تفصيلية  نظرية 
 االلمام بالمفاهيم االساسية لدوائر التيار المستمر والتيار المتناوب وانواعها  يقوم التدريسي

 تعزز طريقة التعلم والتعليم. ماوتطبيقاتها العملية م
  يقوم التدريسي بتعريف الطلبة على اهم المكونات الرئيسية في تصميم  منظومات الرقمية المختلفة

 نظريا وعمليا.

 طرائق التقييم    

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 ات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم.وضع درجات للواجب 

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي 
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  ةالتأهيلي المهارات  العامة و -د 

.) 

 اضيع الخاصة بمادة الرقمية  .تمكين الطلبة من كتابة التقارير حول المو -1د

 تمكين الطلبة من ربط النظريات بالواقع العملي للدوائر الكهربائية  .-2د

 تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية او دولية.-3د

 تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر لما بعد التخرج.-4د         
 خاصة للطالب لغرض التطوير الذاتي لشخصياتهم . أقامة سمينرات-5د 

 بنية المقرر .35

ع
بو

س
أل

ا
ت 

عا
سا

ال
 

 مخرجات التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ل
الو

ا
 

3 

لدراسة خواص الكهرابئية 

والوحدات الدولية المعتمدة في 

 هذا المجال

Introduction to number 

system 

محاضرات 

معروضة بشكل 

power point 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ي
ان
الث

 

3 
لدراسة معامل درجات الحرارة 

 على الدوائر الكهربائية
General number 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ث
ثال

ال
 

3 

ي والتوازي دراسة الربط التوال

للمقاومات في دوائر التيار 

 المستمر

Numbers base conversion 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

بع
را

ال
 

3 
دراسة ربط الدلتا والنجمة في 

 ربط المقاومات
Arithmatic operation 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

يومية  امتحانات

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س
ام

خ
ال

 
3 

دراسة قانون اوم في الدوائر 

 الكهربائية
Binary code 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س
اد

س
ال

 

3 
دراسة قانون كرشوف في تحليل 

 الدوائر الكهربائية
Boolean algepra 

محاضرات 

بشكل معروضة 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

بع
سا

ال
 

3 
دراسة حاالت اللوب والعقد في 

 الدوائر الكهربائية

Basic theorem and 

properties 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ن
ام

الث
ا

 

3 

دراسة وفهم مفهوم النظرية 

لتبسيط الدوائر عند توفر اكثر من 

 مصدر في الدوائر

Boolean functions 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري
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سع
تا
ال

 

3 

دراسة خواص نظريتي الثفنن 

والنورتين في تبسيط الدوائر 

 الكهربائية

Logic gates 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ر
ش

عا
ال

 

3 
دراسة خواص نظرية اعلى قدرة 

 في الدوائر الكهربائية
Digital logic gates 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

د 
ح

ال
ا

ر
ش

ع
 

3 
دراسة خواص وكيفية توليد التيار 

 المتناوب

Karanough Maps 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ر
ش

ع
ي 

ان
الث

 

3 

دراسة خصائص القدرة الحقيقية 

والقدرة الظاهرية والقدرة الخاملة 

 في الدوائر المتناوبة

AND implementation 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

ة +تجارب عملي

 +امتحانات شهري

  
ث

ثال
ال

ر
ش

ع
 

3 
دراسة فرق الطور في الدوائر 

 المتناوبة بين الفولطية والتيار
OR implementation  

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ع 
راب

ال
 

ر
ش

ع
 

3 
دراسة خصائص الدائرة ذات 

 عنصر واحد
Arithmatic operation 

 

اضرات مح

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س 
ام

خ
ال

 

ر
ش

ع
 

3 

دراسة خصائص الدائرة ذات 

 .(Half and full adder عنصرين متوالين 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س
اد

س
ال

 

ر
ش

ع
 

3 

ة ذات دراسة خصائص الدائر

 Code conversion عنصرين متوازيين

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ر
ش

ع
ع 

اب
س

ال
 

3 

دراسة خصائص الدائرة ذات 

   Encoder ثالث عناصر متوالية

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

  
ن

ام
الث

 

ر
ش

ع
 

3 
دراسة خصائص الدائرة ذات 

 ثالث عناصر متوازية
Decoder  

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ر
ش

ع
ع 

س
تا
ال

 

3 
دراسة ربط الدوائر ذات التيار 

 المتناوب

MALTIPLEXER and 

Demultiplexer. 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ن
رو

ش
لع

ا
 

3 
دراسة خصائص الوب والعقد في 

 دوائر التيار المتناوب
Sequential logic 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري
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 .البنية التحتية 12

 

د 
ح

وا
ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

3 

دراسة وفهم مفهوم النظرية 

ند توفر اكثر من لتبسيط الدوائر ع

مصدر في الدوائر التيار 

 المتناوب

Flip Flop types 

 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ي 
ان
الث

ن
رو

ش
لع

وا
 

3 

دراسة وفهم مفهوم النظرية 

لتبسيط الدوائر عند توفر اكثر من 

مصدر في الدوائر التيار 

 المتناوب

 master slave FF 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ث 
ثال

ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

3 

دراسة وفهم مفهوم النظرية 

لتبسيط الدوائر عند توفر اكثر من 

مصدر في الدوائر التيار 

 المتناوب

COUNTERS 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

لية +تجارب عم

 +امتحانات شهري

ع 
راب

ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

3 

دراسة وفهم مفهوم النظرية 

لتبسيط الدوائر عند توفر اكثر من 

مصدر في الدوائر التيار 

 المتناوب

SHIFT REGISTER 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س 
ام

خ
ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

 التوالي دراسة الرنين في دوائر 3
MULTIVIBRATOR 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س 
اد

س
ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

 دراسة الرنين في دوائر التوازي 3
RS,T Flip Flop 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ع 
اب
س

ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

3 
دراسة خصائص الدوائر 

 المغناطيسية
D,JK Flip Flop 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ن 
ام

الث

ن
رو

ش
لع

وا
 

3 

دراسة خصائص الدوائر 

المغناطيسية في الدوائر ذات ربط 

 توالي

Microprocessor  

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

ية امتحانات يوم

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

سع
تا
ال

ن 
رو

ش
لع

وا
 

3 

دراسة خصائص الدوائر 

المغناطيسية في الدوائر ذات ربط 

 توازي

Microprocessor 

architecture 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري
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دراسة خصائص الدوائر 

الدوائر ذات ربط المغناطيسية في 

 توازي والتوالي معا

Component of 

Microprocessor 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري
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 اقتراح تبديل المنهج من سنوي الى فصلي يساهم في تطوير المنهج  .خطة تطوير المقرر الدراسي:13 

 : الكتب المقررة المطلوبة -1

 

1- "Fundamentals of Electric Circuits", 
Charles K. Alexander, Matthew N. O. 
Sadiku, 4th ed.   

2- "A Textbook of Electrical Technology", 
B.L. Theraja and A.K. Theraja, 2005  

 

 المراجع الرئيسية ) المصادر( -2

  مكتبة الكلية للحصول على المصادر االضافية  للمناهج

 الدراسية.

  االطالع على المواقع االلكترونية العلمية لالطالع على

 .المادة حديثة في المستجدات ال

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -ا

 )المجالت العلمية ,التقارير,.......(
جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسع 

 . للفيزياء االلكترونية 

 المراجع االلكترونية , مواقع االنترنيت  -ب

1. http://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/ac-

waveform.html 
2.  http://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-

current/chpt-10/nortons-theorem/ 
 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 ائيةالكلية التقنية الهندسية الكهرب المؤسسة التعليمية .36

 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية     / المركز علمي القسم ال .37

 مبادئ الهندسة الكهربائية   اسم / رمز المقرر .38

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

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

 ؛البرنامج.

http://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/ac-waveform.html
http://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/ac-waveform.html
http://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-10/nortons-theorem/
http://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-10/nortons-theorem/
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(ظرين ) يوعباسأشكال الحضور المتاحة .39

2021- 2020الفصل / السنة .40

نظري  90)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .41

2021\6\25تاريخ إعداد هذا الوصف  .42

 اساسيات الهندسةيهدف هذا المقرر الى اعطاء الطالب دراسات تفصيلية على  أهداف المقرر .43

الكهربائية وهي بصورة اساسية:

وائر ذات التيار المستمر و التيار المتناوب .تهيئة الطالب لدراسة وتحليل الد  1-

في الحل .  المستخدمةدراسة مختلف الطرائق 2- 

. االساسية التحليلية النظريات دراسة3-  

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .22

هداف المعرفية األ -أ

.اء عند الطالبلدوائر الكهرب التحليليةيحدد المهارات  -1أ

.يقارن انواع الدوائر الكهربائية -2أ

.لكل دائرة كهربائية األساسيةيتعلم المكونات   -3أ

.عمل كل جزء من الدائرة الكهربائية مبدئيفهم  -4أ

 مقرر.الخاصة بال األهداف المهاراتية  -ب 

حلل الدوائر الكهربائية نظريا" ي - 1ب

  ئيةشخص االعطال الكهرباي  - 2ب

المربوطةحلل النتائج حسب الدائرة الكهربائية ي  - 3ب

ثم تحليلها  منلربط عناصر الدائرة الكهربائية  و(  (multisim-14يستخدم برنامج     -4ب

طرائق التعليم والتعلم      

طلبة.المحاضرات االكاديمية: حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرفي لل
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 طرائق التقييم      

 

 فصلية تحريرية امتحانات

 .اختبارات اسبوعية/  شفوية + تحريرية

 .اسئلة سريعة

 .يةداسئلة قبلية وبع

 

 

 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 زرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المختلفة. -1ج    

 ية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة.تنم -2ج    

 تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقاة على عاتقهم. -3ج    

 تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية. -4ج    

 

 

 

 

 
 م والتعلم طرائق التعلي    

 

 .ةبع الطلمقشة والحوار االمن

 

 طرائق التقييم    

التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة تفاعل الطالب 

 اثناء المحاضرة وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك.

 ى شكل اختبارات اسبوعيةعل حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي :االسبوعيالتقييم 

 فصلية مركزية: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي على شكل اختبارات الفصليالتقييم 

 مركزية نهائية: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي على شكل اختبارات النهائيالتقييم 

 ة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 .ه العلمية ادرج الماخ المكتبيةرات االمه -1د

 .حث العلميبلب على الابلية الطاق -2د

 .ت الالصفيةاطاركة في النشالب على المشابلية الطاق -3د

 . في تصليح االعطالقابلية الطالب    -4د
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 بنية المقرر .23

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Symbols and الدرس مهيف لباطال نظري 3 2 – 1

abbreviations,electric 

circuit and its 

elements 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 ,Ohm's law الدرس مهيف لباطال نظري 3 4 – 3

Kirchhoff's laws 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 Series circuit and الدرس مهيف لباطال نظري 3 6 – 5

voltage division rule 

,parallel circuit and 

current division rule 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 Wye-delta الدرس مهيف لباطال نظري 3 7

transformation, 

source 

transformations 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة Mesh analysis الدرس مهيف لباطال نظري 3 8

 اسئلة قبلية وبعدية

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة Nodal  analysis الدرس مهيف لباطال نظري 3 9

 اسئلة قبلية وبعدية

 Superposition's الدرس مهيف لباطال نظري 3 10
theorem 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 Thevenin's الدرس مهيف لباطال نظري 3 11
theorem 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة Norton's theorem الدرس مهيف لباطال نظري 3 12

 اسئلة قبلية وبعدية

 Maximum power الدرس مهيف لباطال نظري 3 13
transfer 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 Capacitance and الدرس مهيف لباطال نظري 3 14
inductance 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 وبعديةاسئلة قبلية 

 The source- free RL الدرس مهيف لباطال نظري 3 15
circuit, The source- 
free RC circuit 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 Step response  of الدرس مهيف لباطال نظري 3 16
an RL circuit, step 
response of an RC 
circuit 

اسبوعية  امتحانات نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 Sinusoids, phasors الدرس مهيف لباطال نظري 3 17
for circuit  
elements 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 ,Impedance الدرس مهيف لباطال نظري 3 18
admittance, 
impedance 
combinations 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 ة قبلية وبعديةاسئل

19- 20 – 

21 – 22 

 -Sinusoidal steady الدرس مهيف لباطال نظري 3
state analysis 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 Instantaneous and الدرس مهيف لباطال نظري 3 24 – 23
average power, 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية
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 البنية التحتية  .10

 Introductory circuit analysis by Robert L.Bolestad ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Fundamental of electrical engineering by Theraja 
 Fundamental of electrical circuit by Alexander ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Sadiku 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

HUGHES 

ELECTRICAL AND ELECTRONIC 

TECHNOLOGY 

EDWARD HUGHES 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... www.EEEdocument.com 

 
 المقرر الدراسي خطة تطوير  .10

 (. (multisim-14برنامج ئياثه في الربط الكهربيالحد  مجراباستخدام ال  
 استخدام مراجع علمية حديثة.  

 .ئياه في التحليل الكهربمثة المستخديع الطرق الحدم جة المنهنراقم  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

effective or RMS 
value apparent and 
complex  power, 
power factor 

25 – 26 

– 27 

  نظرية محاضرة Magnetism الدرس مهيف لباطال نظري 3

28 – 29 

- 30 

 Three-phase الدرس مهيف لباطال نظري 3
circuits: wye and 
delta connections, 
balanced and 
unbalanced three-
phase systems 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية
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نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

الوسطى التقنية الجامعةالمؤسسة التعليمية .1

القدرة  تقنيات هندسة قسم /الكهربائية الهندسية ةالتقني الكلية   القسم العلمي  / المركز .2

الكهربائية

1الميكانيك /اسم / رمز المقرر .3

نظري+عملي / اسبوعيأشكال الحضور المتاحة .4

2020/2021الفصل / السنة .5

ساعة عملي( 60ساعة نظري+ 60) 120عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

28/2021/6تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

اف المقررأهد .8

المبادئ االساسية  والتعريفات للميكانيكا -1

.المبادئ االساسية لتحليل القوى والعزوم لألعضاء الميكانيكية -2

.تحليل ومناقشة  المسائل الهندسية للقوى في المستوي )بعدين(  ,تركيب  -3
.حل ومناقشة المسائل الهندسية للعزوم في المستوي )بعدين(  ,تحليل ,تركيب  -4

.قيمة وأتجاه وموقع محصلة القوى لمجموعة من القوى في مسستوي واحد )بعدين( حساب -5
.تحديد العزم  والعزم المزدوج -6

.أنواع المساند وردود االفعال التي توفرها -7
.حساب قيم ردود االفعال لكل  انواع المساند -8

إدخال مفهوم مخطط الجسم الحر للجسم . -9

ياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتض

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

؛البرنامج.
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 مشاكل توازن الجسيمات باستخدام معادالت التوازن. إلظهار كيفية حل -10    

 مناقشة مفهوم مركز الجاذبية والنقطه الوسطى. -11    

إلظهار كيفية تحديد موقع مركز الجاذبية والنقطه الوسطى لنظام من الجسيمات المنفصلة وجسم من  -12    

 الشكل المركب.

 .للمساحة لوضع طريقة لتحديد عزم القصور الذاتي -13     

 .أنواع االجهادات واألحمال في العتبات -14       

 .الجهادات واالنفعاالت البسيطة للعتبات -15       

  .عزم األلتواء -16       
  .مخططات القص وعزوم األنحناء -17      

 .لعتبات المركبة -18      

  .طرق حساب الهطول للعتبات -19      

  .ة األجهادات والحرارةمناقش -20      

 .مناقشة اجهادات اسطوانة دوارة   -21     

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   -أ
 .التعرف على أنواع القوى في المستوي ) بعدين( وتأثيرها على الجسم -1أ    
والعزم المزدوج بمختلف أنواعها على االعضاء التعرف على طرق تحليل وتركيب القوى والعزوم -2أ    

 .الميكانيكية
 .التعرف على طرق حساب المحصلة لمختلف  أنواع القوى في المستوي   -أ3   
  .معرفة أنواع ردود األفعال التي توفرها المساند والتمكن من رسم الجسم الحر -أ4    
 .ية وفق معادالت األتزانالتعرف على مفهوم األتزان وحل المسائل الهندس -أ 5   

 .التعرف على مركز الجسم النقطة الوسطى للمساحات وعزم القصور الذاتي للمساحات -أ6     
 .تحليل القوى في االعضاء الميكانيكية وحساب القوى الداخلية في أنواع محدده من هذهاألعضاء  -أ7     
 .ت التعرف على انواع األحمال واألجهادات واألنفعاال -أ8    

  .التعرف على رسم مخططات القوى الداخلية -أ9     
  .معرفة طرق ايجاد قيمة األجهادات اعتمادا على نوعها -أ10     

 .معرفة طرق حل العتبات المركبة  -أ11     

  .معرفة طرق ايجاد التشوهات في العتبات نتيجة االحمال -أ12     

   .ىايجاد االجهادات العظمى والصغر -أ13     

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 .القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية–ب 1

 .القدرة على تصميم نظام هندسي اقتصادي ويخضع للسالمة المهنية واألستدامة –ب 2
 .القدرة على تصميم وتحليل  وتفسير المعطيات والبيانات –ب 3
 .األجهادات وأنواع األحمال واألنفعاالتالقدرة على التعرف على  -ب4
 .القدرة على التنبوء  بحساب قيم التشوهات حسب األحمال المسلطة ولمختلف العتبات—ب5

  .القدرة على التعرف على توزيع القوى ألجراء تصميم معين -ب6

  .القدرة على تطبيق المعرفة في العلوم والهندسة-ب7
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 طرائق التعليم والتعلم      

 
 .ألقاء الحاضرات  -1

 .التعليم التفاعلي -2
 .والورش العملية المختبرات -3
 الطالب ليتمكن العمل وسوق الطالب بين معايشة توفير الى المنهجي التدريب يهدف : المنهجي التدريب -4

 .بدراستها قام التي الدراسية للمناهج العملي التطبيق فهم من
 الطريقة الناشطة )تعتمد على نشاط الطالب( -5

 

 

 طرائق التقييم      

  .التفاعلي )حوار مباشر( التقيم -1 
 .التقييم التشخيصي )واجبات منزلية(-2
   .الدورية التحريرية األختبارات -3
 . الفصلية األختبارت -4
 . النهائية األختبارت -5
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 المختلفة للمشكالت مبتكرة حلول ايجادهم على والحرص الطلبة لدى األبداع روح زرع -1ج     

 .متميزة بنتائج تخرج فعالة كفرق الجماعي العمل على الطلبة قابلية تنمية -2 ج     
 على الملقاة األعباء لتحمل النفسية والتهيئة الطلبة لدى المهنية واالخالقية  بالمسؤولية الشعور تنمية -3 ج      
        .عاتقهم       

 .ةمرضي نتائج الى للوصول العمل انجاز على والمثابرة الحرص قيم تنمية -4 ج     

   القدرة على استخدام التقنيات والمهارات واالدوات الهندسية الحديثة الالزمة لممارسة مهنة الهندسة-5ج      
 .خلق روح مواصلة التعلم لمواكبة التطورات العلمية في مجال العمل -6ج 

 

 

 لتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة وا -د 
تمكين الطلبة من اجراء مقابالت العمل واظهار شخصية المهندس المسؤول المطلوبة في موقع -1د

  .العمل

 .تمكين الطلبة من اتخاذ القرار الصائب في اسرع وقت لتسيير امور العمل في موقع العمل-2د

  .دولية ,اقليمية   ,تمكين الطلبة  من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية -3د
   .تميكن الطلبة من تفريد التعليم لمواكبة التطور في مجال التخصص  -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 ييمطريقة التق طريقة التعليم

يشتمل تعريف علم  2 1

الميكانيك الهندسي 

الساكن مع اعطاء 

بعض مفاهيم الهندسية 

 المتعلقة بالمنهج

مقدمة عامة مع مبادئ 

علم  اساسية عن

 الميكانيك

محاضرة + 

 رسومات
االختبار 

 التحريري

التعرف بانواع القوى  2 2

وطرق التحليل 

وحسابها بالمستوي 

 )بعدين(

محاضرة +  تحليل وتركيب القوى 

 رسومات 
االختبار 

 التحريري

التعريف بالمحصلة  4 3

وطرق حسابها  

والغاية منها في 

 .المستوي

محاضرة +  تحليل وتركيب القوى

 رسومات
االختبار 

 التحريري

شرح مفهوم العزم  6 4

 والعزم العزم المزدوج
وطرق حسابها في 

 .المستوي

محاضرة +  العزوم والمزدوجات

 رسومات
ر االختبا

 التحريري

التعريف  لمعنى  6 5

االتزان في االجسام 

الجاسئة ورسم مخطط 

الجسم الحر مع شرح 

انواع المساند وردود 

 .االفعال التي توفرها

محاضرة +  االتزات 

 رسومات
االختبار 

 التحريري

التعرف على معادالت  4 6

االتزان وحساب قيم 

ردود االفعال     في 

المساند          وتحليل 

  .العتبات الجاسئة

محاضرة +  االتزان

 رسومات
االختبار 

 التحريري

التعرف على رسم  2 7

 الجسم الحر

محاضرة +  االتزان  وتطبيقاته

 رسومات
االختبار 

 التحريري
التعرف على مركز  8 7

الجسم وعزم القصور 

  .الذاتي للمساحات

محاضرة +  عزم القصور الذاتي

 رسومات
االختبار 

 التحريري

التعرف على انواع  4 8

 االحمال واالجهادات 
انواع االحمال 

 واالجهادات 
محاضرة + 

رسومات+                                

صور 

 توضيحية

االختبار 

 التحريري
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 البنية التحتية  .12

 Meriam, J. L. and Kraige, L. G. "Engineering-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

Mechanics", 6th Ed., John Wiley and Sons Inc.,. 

2. Strength of Materials, by: Singer. 

 
 Hibbeler, R. C. and Fan, S. C., "Engineering-1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Mechanics", Prentice Hall, 1997. 

2-Beer, F. P. and Johnston, E. R., "Mechanics for 

Engineers", 3rd Ed., McGraw Hill, 1984. 

3-Singer's Engineering Mechanics Statics and Dynamics, 

3rd Edition, K. Vijay Kumar Reddy, J. Suresh Kumar. 

4-Higdon, A. and Stiles, W. B. "Engineering 

Mechanics", 3rd edition, Prentice-Hall India, 1974. 

5. Introduction to Mechanics of Solid, by: E. Popov. 

6. Elements of Strength of Materials, by: Timoshenko 

7. Mechanics of materials by: Ferdinand Beer et al. 

8. Mechanics of Materials by: Manua Gere. 

9. Strength of Materials, J. P. Den Hartog    

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (
                          

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 تغيير الى يصار ثبحي الخارجية النافذة و العمل حقل الى استنادا سنويا الدراسي المقرر مراجعة

التعرف على االنفعال  4 9

 البسيط
 

محاضرة +  االنفعال البسيط 

رسومات+

صور 

 توضيحية

االختبار 

 التحريري

 

 

اجهاد عزم  معرفة 4 10

 االلتواء
 

 
 اجهاد عزم األلتواء

االختبار  

 التحريري

11 4 
 

معرفة رسم مخططات 

العزوم والقص وايجاد 

 اجهادات االنحناء
 

مخططات العزوم 

والفص واجهادات 

 االنحناء

محاضرة + 

 رسومات

االختبار 

 التحريري

 
 

12 
 

4  
التعرف على 

االجهادات الحرارية 

 وكيفية احتسابها

محاضرة +  ت الحرارةاجهادا

 رسومات

االختبار 

 التحريري

كيفية احتساب االحمال  6 13

 لالسطوانه الدواره
محاضرة +  االسطوانه الدواره

 رسومات

االختبار 

 التحريري
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سنوات. 5 او 4كل المناهج

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

الجامعة التقنية الوسطى/ الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةالمؤسسة التعليمية .9

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية المركز العلمي /القسم  .10

حقوق االنسان والديمقراطية اسم / رمز المقرر .11

السبوعيالدروس ا حضور اسبوعي وحسب جدولأشكال الحضور المتاحة .12

  2021 -2020الفصل / السنة .13

ساعتان  اسبوعيا)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

2021/6/25تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

أهداف المقرر .16

الذي الفروع الهندسية المختلفة وإلى  المضافةمن المقر ا رت عد مقررحقوق االنسان والديمقراطية  ي

ي توعي االساسية  للديمقراطية الت نسان والمقومات والمستلزمات المبادئ االساسية لحقوق االيتضمن 

م الطالب بحقوقه وحقوق المجتمع وواجباته تجاه الدولة والمجتمع وإطالعه الكامل على مختلف القي

نسجم وتسير وفقا االنسانية التي تسهم من دون أدنى شك في بناء الشخصية العلمية والثقافية المناسبة لكي ت

نظام  ديمقراطي الهادف لضمان الحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص االقتصادية في ظلللنهج ال

ة من:تمكين الطلب المقررالى  يهدفعليه و.  سياسي يهدف لضمان حقوق األفراد والمواطنين جميعهم   

 ومبادئ حقوق االنسان والديمقراطية والقيم السياسية واالنسانية كلها .دراسة مفاهيم  .1

والتحديات التي يتعرض لها الطالب عبر فهمه لحقوقه وواجباته تجاه الكلية الضغوط توضيح فية كي .2

يوفر وصف المقرر هذا إيجازا مقتضيا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب         

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

 البرنامج.
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 والمجتمع واالسرة على حد.

 الحريات العامة كالحريات الشخصية والفكرية واالقتصادية .معرفة وفهم  .3

 القدرة والقابلية على االدراك والفهم والتحليل . .4

 تفهم هذه القيم والمبادئ واالستفادة منها في تجاربهم اليومية  اعطاء الثقة والقابلية للطلبة على .5

 .بنجاح واتخاذ القرارات  فهم الواقع المجتمعيالتفاعلية التي تساعد على شخصية بناء ال .6

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .14

 االهداف المعرفية. -أ
 

  -يتعرف الطالب على: 
  نسان عبر مراحلها التاريخية .طبيعة وتطور حقوق اال -1أ

   مفاهيم حقوق االنسان في العدالة والحرية والتعاون والمساواة واالمن واالمان . -2أ

التعرف على مختلف الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنموية  -3أ

 والبيئوية .

 القتصادية .التعرف على الحريات الشخصية والفكرية وا -4أ
 التعرف على مزايا وخصائص النظام الديمقراطي وأركانه ومستلزماته .  -5أ
   . التعرف أنواع الديمقراطية وخصائصها وطرق االنتخابات  -6أ         

 

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 

         القدرة على التحليل واالستنتاج .  – 1ب 

 فهم الواقع المجتمعي والتغلب على الظروف الصعبة وتطويعها . القدرة على – 2ب 

 القدرة على حل المشكالت  وإيجاد الحلول المناسبة لها  . – 3ب 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

   وربط الموضوع بامثلة من الواقع الحياتي.محاضرات 

  كتب تعليمية. 

 أسئلة نهاية الفصول. 

  للنقاش .حلقات طالبية 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 .امتحانات ورقية .1

 .مساهمات الطالب في المقاالت .2

 .واجب بيتي ومقاالت .3
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 المقدرة على رسم خارطة قيمية علمية وانسانية لتحديد االهداف وضمان المستقبل . -1ج

 القدرة على التعاون واحترام الراي االخر. -2ج

 ة على التحليل والتفسير المنطقي .المقدر-3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 راها األنسب لدورة معينة. وتشمل هذه:نمجموعة واسعة من أساليب التدريس التي       

 
 مكثفة تفتح المجال للطالب في الحوار والنقاش .محاضرات  .1

 ، محاضرات مطبوعة .2

 .يئة التعلم اإللكترونيالمواد محاضرة وضعت على صفحات االنترنت أو ب .3

 .مجموعة صغيرة وجلسات جماعية تعليمي كبيرة .4

 .جلسات األسئلة واألجوبة خالل المحاضرات أو الساعات المكتبية .5

 .الواجبات الصفية والواجبات المنزلية .6

 

 
 طرائق التقييم    

 

 اليومية والفصلية والنهائية.االمتحانات الكتابية  .1

 والجماعي. عروض شفوية من العمل الفردي .2

 .واجب منزلي .3

 مهارات العرض من خالل العروض مجموعة وعروض الملصقات. .4
 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 

 تعزيز قدرة الطالب على اجراء الحسابات النظرية. -1د

 دام الكتب العلمية ومواقع االنترنت.تشجيع الطالب على استخ -2د

 تشجع الطالب على التعاون مع زمالئه إلنجاز الواجبات. -3د

 تنمية الطالب على ابداء الرأي والحوار العلمي البناء. -4د
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 بنية المقرر .15

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 التعليم
 طريقة التقييم

حقوق االنسان ،مفهومها  مفهوم حقوق االنسان  2 1

 وخصائصها 

 مناقشة  نظري

الجذور التاريخية لحقوق  2 2

 االنسان
حقوق االنسان في الحضارات 

 القديمة والعراق 
 مناقشة  نظري

حقوق االنسان في  2 3

 الشرائع السماوية
الديانة المسيحية واليهودية 

والدين االسالمي مع التركيز 

 صية الرسول االعظم على شخ

 مناقشة  نظري

حقوق االنسان في  2 4

 العصور الوسطى 
المذاهب والمداس والنظريات 

 السياسية والثورات .
 مناقشة نظري

 

حقوق االنسان في العصر  2 5

 الحديث
االعتراف الدولي واالقليمي 

وعلى مستوى المنظمات 

 الدولية غير الحكومية 

 مناقشة  نظري
 

االقليمي  االعتراف 2 6

 لحقوق االنسان 
االتفاقية االوربية واالمريكية 

 والميثاق االفريقي والعربي
 مناقشة  نظري

 

المنظمات الدولية المعنية   2 7       

 وحقوق االنسان
اللجنة الدولية للهالل االحمر 

ومنظمة العفو الدولية ومنظمة 

مراقبة الحقوق والمنظمة 

 العربية 

 مناقشة نظري
 

وق االنسان في حق 2 8

 التشريعات الوطنية 
الدستور العراقي الدائم عام 

2005 
 مناقشة  نظري

 

حقوق االنسان في  2 9

المواثيق الدولية / 

 ضمانات حقوق االنسان  

االعالن العالمي لحقوق 

االنسان / الضمانات الدستورية 

 والقضائية والسياسية 

 مناقشة  نظري
 

ظاهرة الفساد المالي  2 10

 داري واال
خصائص واسباب الفساد 

 وطرق المعالجة 
 مناقشة  نظري

 

الحريات الشخصية والفكرية  الحريات العامة  2 11

 االقتصادية 
 مناقشة  نظري

 

 مناقشة  نظري مفهوم الديمقراطية وتطورها الديمقراطية  2 12

مزايا النظام الديمقراطي  2 13

 وخصائصه 
 مناقشة  نظري مزايا الديمقراطية

 

الديمقراطية المباشرة وغير  أنواع الديمقراطية  2 14

 المباشرة وشبه المباشرة
 مناقشة  نظري

 

 مناقشة  نظري طرق االنتخابات  طرق االنتخابات 2 15
 

 مناقشة  نظري وسائل تزوير االنتخابات  طرق تزوير االنتخابات  2 16

 

النظام الرئاسي والنظام  2 17

 البرلماني 
النظام الرئاسي  الفرق بين

 والبرلماني 
 مناقشة  نظري

 

 

18 
 مناقشة  نظري مفهوم االبادة الجماعية  االبادة الجماعية  2
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 البنية التحتية  .16

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 
  كتاب حقوق االنسان ، االستاذ الدكتور رياض عزيز هادي 

تاب عامة للدكتور حسان شفيق العاني وككتاب نظرية الحريات ال المراجع الرئيسية )المصادر( -2

نسان حقوق االنسان للدكتور حافظ علوان الدليمي وكتاب حقوق اال

 للدكتور صالح حسن مطرود

  

الكتب والمراجع التي يوصى بها                -أ

 ( )المجالت العلمية , التقارير,.... 
 

 

  

المراجع االلكترونية، مواقع  -ب

 االنترنيت ....
ة للحريات العامة وحقوق االنسان على الرابط مركز اجلزير 

www.aljazeera.net .  
 
 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

 تم تطوير المقررات من خالل تطبيق الكتب الوزارية ومستجدات البحث العلمي. .1
 طاعين الخاص والعام.اعتماد البحوث والدراسات التطبيقية من خالل الق .2
 %20مراجعة المقرر الدراسي سنويا بما يالئم وحقل العمل والنافذة الخارجية حيث يمكن تغير  .3

 سنويا.

 

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

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

 ؛البرنامج.

https://www.wisc-online.com/
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ائيةالكلية التقنية الهندسية الكهربالمؤسسة التعليمية .17

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية  / المركز علمي القسم ال .18

تحليل الدوائر الكهربائية  اسم / رمز المقرر .19

) ظرين ( وعيباسال الحضور المتاحةأشك .20

2021- 2020الفصل / السنة .21

نظري  60)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

2021\6\25تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

تحليل الدوائر الكهربائية يهدف هذا المقرر الى اعطاء الطالب دراسات تفصيلية على  أهداف المقرر .24

وهي بصورة اساسية:

.الكهربائيةالطالب لدراسة وتحليل الدوائر  تهيئة  1-

.  الكهربائيةفي تحليل الدوائر  المستخدمةدراسة مختلف الطرائق 2- 

.بصورة متقدمة التحليلية النظريات دراسة3-  

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .18

هداف المعرفية األ -أ

.لدوائر الكهرباء عند الطالب تحليليةاليحدد المهارات  -1أ

.يقارن انواع الدوائر الكهربائية -2أ

. الكهربائيةفي تحليل الدوائر  المستخدمةمختلف الطرائق  يتعلم   -3أ

ليسهل عليه تحليلها. عمل كل جزء من الدائرة الكهربائية مبدئيفهم  -4أ
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  مقرر.الخاصة بال األهداف المهاراتية  -ب 

 لل الدوائر الكهربائية نظريا"  حي - 1ب

   شخص االعطال الكهربائيةي  - 2ب

 المربوطةحلل النتائج حسب الدائرة الكهربائية ي  - 3ب

 ثم تحليلها  منلربط عناصر الدائرة الكهربائية  و(  (multisim-14يستخدم برنامج     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 فر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرفي للطلبة.المحاضرات االكاديمية: حيث تو

 

 
 طرائق التقييم      

 

 فصلية تحريرية امتحانات

 .اختبارات اسبوعية/  شفوية + تحريرية

 .اسئلة سريعة

 .يةداسئلة قبلية وبع

 

 

 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 رص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المختلفة.زرع روح االبداع لدى الطلبة والح -1ج    

 تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة. -2ج    

 تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقاة على عاتقهم. -3ج    

 نجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية.تنمية قيم الحرص والمثابرة على ا -4ج    

 

 

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .ةبع الطلمقشة والحوار االمن

 

 طرائق التقييم    

التقييم المباشر: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة تفاعل الطالب 

 اثناء المحاضرة وتثبيت المالحظات بخصوص ذلك.

 على شكل اختبارات اسبوعية حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي :االسبوعيالتقييم 
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 فصلية مركزية: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي على شكل اختبارات الفصليالتقييم 

 مركزية نهائية: حيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي على شكل اختبارات النهائيالتقييم 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية ارات العامة والمه -د 

 .ه العلمية ادرج الماخ المكتبيةرات االمه -1د

 .حث العلميبلب على الابلية الطاق -2د

 .ت الالصفيةاطاركة في النشالب على المشابلية الطاق -3د

 . العطالفي تصليح اقابلية الطالب    -4د
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 بنية المقرر .19

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Definitions and الدرس مهيف لباطال نظري 3 2 – 1
units. 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 Sinusoids, phasors الدرس مهيف لباطال نظري 3  3

for circuit 

elements. 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 ,Impedance الدرس مهيف لباطال نظري 3 4
admittance, 
impedance 
combinations. 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

5 – 6 -7 
-8 

 -Sinusoidal steady الدرس مهيف لباطال نظري 3

state analysis 

(Kirchhoff's laws, 

Mesh analysis Nodal 

analysis, 

Superposition's 

theorem, Thevenin's 

theorem, Norton's 

theorem, source 

transformations). 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 Source free series الدرس مهيف لباطال نظري 3 10 - 9
and parallel RLC 
circuits. 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

 Step response of a الدرس مهيف لباطال نظري 3 12 - 11
series and a 
parallel RLC 
circuits. 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

-General  second الدرس مهيف لباطال نظري 3 14 - 13
order circuits. 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

15 – 16 

– 17 – 

18 - 19 

 Three-phase الدرس مهيف لباطال نظري 3
circuits: (wye -wye, 
delta-delta, wye-
delta, delta-wye , 
connections, 
balanced and 
unbalanced three-
phase systems). 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

20 – 21 

– 22 - 

23 

 Advanced circuit الدرس مهيف لباطال نظري 3
analysis using 
Laplace transform. 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

24 – 25 

– 26 – 

27 - 28 

 :two-port networks الدرس مهيف لباطال نظري 3
(impedance, 
admittance, 
hybrids, 
transmissions 
parameters, 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية
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 البنية التحتية  .11

 Fundamental of electrical circuit by Alexander ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Sadiku 

 
 Introductory circuit analysis by Robert L.Bolestad ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 Fundamental of electrical engineering by Theraja 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

HUGHES 

ELECTRICAL AND ELECTRONIC 

TECHNOLOGY 

EDWARD HUGHES 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... www.EEEdocument.com 

 
 تطوير المقرر الدراسي خطة  .11

 (. (multisim-14برنامج ئياثه في الربط الكهربيالحد  مجراباستخدام ال  
 استخدام مراجع علمية حديثة.  

 .ئياه في التحليل الكهربمثة المستخديع الطرق الحدم جة المنهنراقم  

 

 

 

 
 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

relationships 
between 
parameters, 
interconnection 
between networks). 

 Resonance: Series الدرس مهيف لباطال نظري 3 30 - 29
resonance. Parallel 
resonance. 

امتحانات اسبوعية  نظرية محاضرة

 اسئلة قبلية وبعدية

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



52حة الصف

الوسطى التقنية الجامعةالمؤسسة التعليمية .25

القدرة  تقنيات هندسة قسم /الكهربائية الهندسية التقنية الكلية   / المركز علمي القسم ال .26

الكهربائية

2الميكانيك /اسم / رمز المقرر .27

نظري+عملي / اسبوعيأشكال الحضور المتاحة .28

20202021الفصل / السنة .29

ساعة عملي( 60ساعة نظري+ 60) 120)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30

2021/6/28تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

المقرر أهداف .32

ستخدام معادلة أساليب الحركة والطاقةد جامالللجسم الدرجة االولى  الغير مخمد هتزاز الحرااللمناقشة  -1

.خمدواالهتزاز القسري اللزج المخمد لدراسة تحليل االهتزاز القسري غير الم-2

إدخال مفهوم النظير الدائري الكهربائي لدراسة الحركة االهتزازية.-3

على المبادئ االساسية للثرموداينمكالتعرف  -4

االنثالبي –الشغل  –الطاقة -كمية الحرارة-الضغط  -التعرف  على التعاريف المهمة  درجة الحرارة-5

ووحدات قياسها وتحويالتها

.التعرف على القانون االول للثرموداينمك وتطبيقاته -6
.فتوحةالتعرف على معادلة الطاقة للمنظومات المغلقة والم -7
.ته في االنظمة المغلقة والمفتوحة التعرف على القانون الثاني للثلرموداينمك وتطبيقا - -8

( otto ,diesland brighton cycyeاللتعرف على دورات ) -9 

.التعرف على عمليات االحتراق  -10

.مقدمة عن ميكانيك الموائع والتمييز بين الصلب والسوائل والغازات -11
  .خواص الموائع -12

  .حركة الموائع-13

  .معادلة االستمرارية -14

  .معادلة الطاقة وتطبيقاتها-15

ل الجدرانانتقال الحراره في الحالة المستقرة بالتوصيل خال -16

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

؛البرنامج.

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .20
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 هداف المعرفية األ -أ

 .ستخدام معادلة أساليب الحركة والطاقةد جامالللجسم الدرجة االولى  الغير مخمد ز الحردراسة االهتزا-1أ

 .خمدواالهتزاز القسري اللزج المخمد لدراسة تحليل االهتزاز القسري غير الم-2أ
 خال مفهوم النظير الدائري الكهربائي لدراسة الحركة االهتزازية.إد -3أ
 .الطاقة من شكل الى اخر  دراسة تحوالت -4أ

 تطورات اساسيات علم الثرموداينمك بتغيرات الحجم والضغط  ودرجة الحرارة  . -5أ
   ..…خواص الموائع مثل الكثافة واللزوجة  -6أ

  .حركة الموائع-7أ
 .وتطبيقاتها معادلة الطاقة -8أ

   
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  .القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل الهندسية - 1ب

 القدرة على تصميم نظام داخل قيود واقعية خاضع للسالمة المهنية واالستدامة – 2ب

 .القدرة على تصميم وتحليل وتفسير البيانات والمعطيات-3ب 
    
 التعليم والتعلم  طرائق     

 .ألقاء الحاضرات  -6
 .التعليم التفاعلي -7
 .والورش العملية المختبرات -8
 الطالب ليتمكن العمل وسوق الطالب بين معايشة توفير الى المنهجي التدريب يهدف : المنهجي التدريب -9

 .بدراستها قام التي الدراسية للمناهج العملي التطبيق فهم من

 نشاط الطالب( الطريقة الناشطة )تعتمد على -10

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

  .التفاعلي )حوار مباشر( لتقيمل -1
 .التقييم التشخيصي )واجبات منزلية( -2
   .الدورية التحريرية األختبارات -3
 . الفصلية األختبارت -4

 النهائية األختبارت -5

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المختلفة للمشكالت مبتكرة حلول ايجادهم على لحرصوا الطلبة لدى األبداع روح زرع -1 ج -1ج     
 .متميزة بنتائج تخرج فعالة كفرق الجماعي العمل على الطلبة قابلية تنمية -2 ج     
 على الملقاة األعباء لتحمل النفسية والتهيئة الطلبة لدى المهنية واالخالقية  بالمسؤولية الشعور تنمية -3 ج      

        .عاتقهم       

 .ةمرضي نتائج الى للوصول العمل انجاز على والمثابرة الحرص قيم تنمية -4 ج     
   القدرة على استخدام التقنيات والمهارات واالدوات الهندسية الحديثة الالزمة لممارسة مهنة الهندسة-5ج      

 .خلق روح مواصلة التعلم لمواكبة التطورات العلمية في مجال العمل -6ج 
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية لمهارات العامة وا -د 
 

تمكين الطلبة من اجراء مقابالت العمل واظهار شخصية المهندس المسؤول المطلوبة في موقع -1د

  .العمل

 .مل في موقع العملتمكين الطلبة من اتخاذ القرار الصائب في اسرع وقت لتسيير امور الع-2د
  .دولية ,اقليمية   ,تمكين الطلبة  من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية -3د

   المهارات العامة  -د   .تميكن الطلبة من تفريد التعليم لمواكبة التطور في مجال التخصص  -4د           
 لية التوظيف والتطور الشخصي (.   المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابالتأهيلية و
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 بنية المقرر .21

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

يشمل التعريف العام  4 -1

باالهتزاز الحر الغير 

مخمد من الدرجة 

االولى وحل المسائل 

باستخدام طريقة نيوتن 

والطاقه الحركية 

 والكامنة

الغير  هتزاز الحراال

الدرجة االولى  مخمد

ستخدام د جامالللجسم 

معادلة أساليب الحركة 

 والطاقة

محاضرة + 

 رسومات
االختبار 

 التحريري

يشمل دراسة وتحليل  6 2

االهتزاز القسري 

الغير مخمد واالهتزاز 

 القسري المخمد  اللزج

االهتزاز القسري  

واالهتزاز خمد غير الم

 خمداللزج الم القسري

محاضرة + 

 رسومات
االختبار 

 التحريري

يشمل ادخال مفهوم  4 3

النظير الدائري 

الكهربائي لدراسة 

 الحركة االهتزازية

إدخال مفهوم النظير 

الدائري الكهربائي 

لدراسة الحركة 

 االهتزازية

محاضرة + 

 رسومات
االختبار 

 التحريري

التعريف  2 4

بالثرموداينمك 

–وة والتعاريف الق

درجة -الضغط

-الشغل-الحراره

 االنثالبي

مقدمة الوحدات 

تعاريف القوه الضغط 

كمية   -درجة الحراره

         -الشغل -الحرارة

         -االنثالبي

محاضرة + 

 رسومات
االختبار 

 التحريري

التعريف بالقانون  4 5

االول للثرموداينمك 

 وتطبيقاته 

القانون االول 

للثرموداينمك 

 ه                                      وتطبيقات

محاضرة + 

 رسومات
االختبار 

 التحريري

التعرف على اجراء  4 6

ثبوت -االديباتي 

ثبوت الحجم –الضغط 

ثبوت درجة الحراره –

ثبوت -البولتروبي–

 االنتروبي 

محاضرة +  االجراءات

 رسومات
االختبار 

 التحريري

التعرف على معادلة  4 7

ظومات الطاقه والمن

 المغلقه والمفتوحة

معادلة الطاقة 

للمنظومات المغلقة 

 والمفتوحة

محاضرة + 

 رسومات
االختبار 

 التحريري

التعرف على الغاز  4 8

المثالي ومعادلته 

 وتطبيقه

االختبار  محاضرة  الغاز المثالي

 التحريري
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 البنية التحتية 

 Mechanics for engineers Dynamics -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
R.C.Hibbeler, Kai Beng Yap, Peter Schiavone 
2- Fundamentals of thermodynamics 
fifth  edition , Sonntag ,Borgnakke 
3-Fluid mechanics , seventh edition,  
Munson . Okiishi. Huebsch. Rothmayer 
Frank M. White 

ان يفهم اشكال المادة  2 9

 واطوارها
اشكال المادة  –البخار 

طورها على  عند تغير

مخطط الضغط 

 والحجم

محاضرة + 

 رسومات
االختبار 

 التحريري
 

10 4  
التعرف على القانون 

الثاني للثرموداينمك 

 وتطبيقاته

القانون الثاني 

للثرموداينمك 

وتطبيقاتهاالنظمة 

المغلقة واالنظمة 

 المفتوحة

محاضرة + 

 رسومات
 
 
 

االختبار 

 التحريري
 
 
 

التعرف على دورات  4 11

 نضغاط اال
دورة االنضغاط 

otto-    diesel- 
brightion cycle 

 

محاضرة + 

 رسومات
االختبار 

 التحريري

فهم والتعرف على  2 12

 االحتراق
االختبار  محاضرة  االحتراق

 التحريري
التعرف على ميكانيك  2 13

 الموائع
مقدمة عن ميكانيك 

الموائع    والتمييز بين 

الصلب والسائل 

 والغاز

ة + محاضر

 رسومات
االختبار 

 التحريري

التعرف على خواص  2 14

 المادة
مثل  خواص المادة

 ..…الكثافة واللزوجة
االختبار  محاضرة 

 التحريري
التعرف على معادلة  4 15

 االستمرارية وتطبيقها
االختبار  محاضرة  معادلة االستمرارية                         

 التحريري
لة التعرف على معاد 2 16

 الطاقة
االختبار  محاضرة  معادلة الطاقة

 التحريري
التعرف على تطبيقات  4 17

 معادلة الطاقة
تطبيقات على معادلة 

 الطاقة

االختبار  محاضرة 

 التحريري
التعرف على انتقال  4 18

الحراة بالتوصيل عبر 

الجدران وتحليلها 

 وحسابها

انتقال الحراره في  -

الحالة المستقرة 

الل بالتوصيل خ

 الجدران

االختبار  محاضرة 

 التحريري
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 Engineers Dynamics   , J.L.MERIAM I -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
L.G.KRAIGE 
2-Thermodynamics an engineering approach 
Yunus A cengel Michael A boles 
3-Fundamentals of thermodynamics 
Eighth edition, Sonntag ,Borgnakke 
4--Fluid mechanics 
Frank M. White 

 
 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 Thermodynamics an engineering approach ب ـ املراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....
Yunus A cengel Michael A boles 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .22

   

 تغيير الى يصار بحيث الخارجية النافذة و العمل حقل الى استنادا سنويا الدراسي المقرر مراجعة
 سنوات. 5 او 4كل المناهج
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 نموذج وصف المقرر
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الوسطى التقنية الجامعةالمؤسسة التعليمية .33

القدرة  تقنيات هندسة قسم /الكهربائية هندسيةال التقنية الكلية / المركز علمي القسم ال .34

الكهربائية

تطبيقات حاسبةاسم / رمز المقرر .35

عملي-نظري / اسبوعيأشكال الحضور المتاحة .36

2020/2021الفصل / السنة .37

90)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

2021/6/28تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

أهداف المقرر .40

سيه والمنطقية لبناء برنامج بلغة الفيشول بيسك.ان يفهم المبادئ االسا

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

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

؛البرنامج.

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .23
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  هداف المعرفية األ -أ
    التعرف على انواع المتغيرات . -1أ

 التعرف على تكوين جمله شرطيه.-2أ

 التعرف على بيئة النظام.-3أ
 ه.التعرف على الجمل التكراري-4أ
 التعرف على ادوات اللغه.-5أ
 التعرف على متابعة وفحص البرنامج.-6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يتعامل الطالب بصورة عملية مع مشاكل للتعرف على حلها برمجيا".  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 فالم وإجراء مناظرات بين الطلبة.ألقاء محاضرة مع استخدام السبورة وجهاز عرض ضوئي مع عرض أ

 

 
 طرائق التقييم      

 

إجراء أختبارات مفاجئة القبلية والبعدية أسبوعية وشهرية وفصلية مع تقيم االداء في المشاركات التي 

 تجري داخل المحاضرة واجراء االختبارت النهائية )نهاية السنة( .

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ز روح العمل الجماعي في المختبر وداخل المحاضرات الدراسيةتعزي -1ج

 األخذ بالرأي والرأي األخر والحوار السليم والصحيح -2ج

 تشجيع طرح االراء واالفكار ومناقشتها -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 السبورة البيضاء 
 العارض الضوئي 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 مناقشات ومناظرات 
 ات مفاجئة, وغير مفاجئة.اختبار 
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 التفكير  -1د

 الحوار البناء للوصول لالفضل النتائج -2د

 ابداء االراء واالفكار ومناقشتها -3د

 طرح االسئلة -4د
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 بنية المقرر .24

مخرجات التعلم  الساعات وعاألسب

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على بيئة   3 1

Visual Basic  
 Visualبيئة البرنامج  

Basic   

 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

الخوارزميات  تعليم منطق البرمجة  9 2-4

 والمخططات االنسيابية

 محاضرة,

 مختبر
 ريري,تح

 عملي
كتابة معادله  3 5

 رياضيه
 Expressions in VB 

 التعابير الرياضية 
 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي
 VBدوال  3 6

 
Abs, Right,Left, 

Mid, ,..etc 
 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

و تطبيقات  If-Else تعلم بناء الشرط 6 7-8

 برمجيه

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي
 , While-Wend علم كيفية التكرار ت 12 8-11

for/Next 
 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي
تعلم استخدام ادوات  12 12-15

VB   

Form, Label, 
Text Box ,…, etc 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

التعلم بناء تطبيق  3 16

 VBفي 
 محاضرة, VBانشاء تطبيق 

 مختبر
 تحريري,

 عملي
ضافة قوائم األوامر الى إ تعلم بناء القوائم 3 17

 VBتطبيق 

 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

 Creating VB انشاء ملف تنفيذي 3 18

executable File 
 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي
التحكم باألخطاء في  3 19

 البرنامج المصمم 

 

Error Handling 
and Debbuging 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

ملفات التعامل مع ال 3 20

 النصية

Open / close file .  
Read from file . 

Write to file . 
Print . 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

21-22 6 
 العمل مع األلوان 

التعرف على أحداث 
 الفأرة 

 

Mouse down , Mouse 

up , Mouse Move  
Drag Drop , Drag 

over 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

مع ملفات التعلم  6 23-24

 الصوت
Sounds & 

Multimedia 
 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي
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 البنية التحتية  .25

 Learn Visual Basic Step by Step ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Complete Reference for VB ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( لعلمية , التقارير ,.... المجالت ا) 
Master VB 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .26

   

 زيادة عدد ساعات النظري من ساعه واحده الى ساعتين.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

التعرف على استخدام  6 25-26
بعض المفاتيح 

 المتقدمة

Mashed edit 

control  

Chart controls  

Rich text Box  

Slider 

Tabbed Dialog  

Multiple Forms 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

بناء تطبيقات  12 27-30

 جيهبرم
 محاضرة, أمثلة وبرامج تطبيقية متنوعة

 مختبر
 تحريري,

 عملي
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نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

جامعة التقنیة الوسطى \ كلیة التقنیة  الھندسة الكھربائیةالمؤسسة التعليمية .41

 تقنیات القدرة الكھربائیة القسم الجامعي / المركز .42

 Electronics - EC 203اسم / رمز المقرر .43

القسمالبرامج التي يدخل فيها .44

الزامي أشكال الحضور المتاحة .45

سنويالفصل / السنة .46

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

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

 البرنامج.
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عدد الساعات الدراسية  .47

)الكلي(
ساعة 90 

48. تاریخ إعداد ھذا الوصف          2021/6/29

أهداف المقرر .49

الذري يتعلم الطالب خالل السنه الدراسية فكرة عن التركيب  األسس الكهربائية الىيهدف موضوع 

العناصر الداخلية للدائرة من الى اشباه الموصالت و باإلضافةومستويات الطاقة وايصالية المعادن 

فهم الدوائر االلكترونية و وانواعها وتطبيقاتها في مجال علم االلكترونية مقاومات ومتسعات ومحاث 

عقل الطالب ويمكنه من التصور الى تنمية و الداخلة في تصاميم هذه الدوائر  ةواهم العناصر اإللكتروني

المختلفة وعليه فان الغاية التي نتوخاها من  الدوائر الكهريائيةالعملي في انتقال المعلومات واسس انشاء 

دائرة كهربائية تدريس هذه المادة هي ترسيخ المبادئ واالسس النظرية التي تعتمد في انشاء اي 

 الكترونية وفهمها بشكل مطلق.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ررالمق مخرجات .50

  االهداف المعرفية  -أ
يتعلم الطالب خالل السنه الدراسية فكرة عن التركيب الذري ومستويات الطاقة وايصالية المعادن  -1أ

 وتطبيقاتها في مجال علم االلكترونية .دوائر التيار المستمر والتيار المتناوب وانواعها الى  باإلضافة

 فهم حساب البيانات االلكترونيةتعلم و-2أ

 تعلم وفهم اسس نقل االشارات الكهربائية من خالل االوساط المختلفة  -3أ
 الدوائر االلكترونيةتعلم وفهم اسس انشاء  -4أ

 الخاصة بالموضوع  االهداف المهاراتية  -ب

 االلمام بالعالقات الرياضية التي تمثل األجزاء االلكترونية – 1ب

 بقوانين حساب العناصر االلكترونية.االلمام -2ج

 االلمام بالقوانين الرياضية الخاصة بموديالت الذرة.-3ج

 اإللمام بالمفاهيم األساسية  لدوائر التيار المستمر والتيار المتناوب وأنواعها وتطبيقاتها العملية .  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

  نظرية يقوم التدريسي بالقاء محاضرات تفصيلية 
 . يقوم التدريسي بطلب تقارير دورية للمواضيع االساسية للمادة 

 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 .وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم 

 افة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائيامتحانات فصلية للمنهج الدراسي اض 
 االهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 حث الطالب على التفكير بطرق تصميم الدوائر االلكترونية  -1ج

 حث الطالب على التفكير باهمية تردد وطاقة الموجة والفترات الزمنية.-2ج

 موجة في االوساط.حث الطالب على التفكير بالعوامل المؤثرة على انتقال ال-3ج

حث الطالب على التفكير في  اختيار العناصر المناسبة والمساهمة في عملية  تصميم دوائر    -4ج

 االرسال واالستقبال لاللدوائر االلكترونية.  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .يقوم التدريسي بالقاء محاضرات تفصيلية  نظرية 
 الساسية لدوائر التيار المستمر والتيار المتناوب وانواعها االلمام بالمفاهيم ا يقوم التدريسي

 تعزز طريقة التعلم والتعليم. وتطبيقاتها العملية مما
  يقوم التدريسي بتعريف الطلبة على اهم المكونات الرئيسية في تصميم  منظومات االلكترونية

 المختلفة نظريا وعمليا.

 طرائق التقييم    

  عملية وعلمية .امتحانات يومية باسئلة 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 .وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم 

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي 



  
 67حة الصف

 
  

قة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المنقولة ) المهارات األخرى المتعل ةالتأهيلي المهارات  العامة و -د 

.) 

 تمكين الطلبة من كتابة التقارير حول المواضيع الخاصة بمادة االلكترونيك  . -1د

 تمكين الطلبة من ربط النظريات بالواقع العملي للدوائر الكهربائية  .-2د

 تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية او دولية.-3د

 تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر لما بعد التخرج.-4د         
 أقامة سمينرات خاصة للطالب لغرض التطوير الذاتي لشخصياتهم .-5د 

 بنية المقرر .51

ع
بو

س
أل

ا
ت 

عا
سا

ال
 

 مخرجات التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ل
الو

ا
 

3 

ة خواص الكهرابئية لدراس

والوحدات الدولية المعتمدة في 

 هذا المجال

Electricity and SI units. 
محاضرات 

معروضة بشكل 

power point 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ي
ان
الث

 

3 
لدراسة الموصالت والمواد الشبه 

 الموصلة
Semiconductor materials 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ث
ثال

ال
 

3 

دراسة الربط التوالي والتوازي 

للمقاومات في دوائر التيار 

 المستمر

Diode applications 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

بع
را

ال
 

3 
دراسة ربط الدلتا والنجمة في 

 المقاومات ربط
Schotky diode 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س
ام

خ
ال

 
3 

دراسة قانون اوم في الدوائر 

 الكهربائية
Zener diode 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س
اد

س
ال

 

3 
كرشوف في تحليل دراسة قانون 

 الدوائر الكهربائية
LED  

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

بع
سا

ال
 

3 
دراسة حاالت اللوب والعقد في 

 الدوائر الكهربائية
LAZER diode 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ن
ام

الث
ا

 

3 

دراسة وفهم مفهوم النظرية 

لتبسيط الدوائر عند توفر اكثر من 

 مصدر في الدوائر

Bipolar transistor. 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري
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سع
تا
ال

 

3 

دراسة خواص نظريتي الثفنن 

والنورتين في تبسيط الدوائر 

 الكهربائية

Transistor configuration 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ر
ش

عا
ال

 

3 
دراسة خواص نظرية اعلى قدرة 

 في الدوائر الكهربائية
Max. Power Transfer. 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

حد
ال

ا
 

ر
ش

ع
 

3 
دراسة خواص وكيفية تصميم 

 التيار المتناوب

A.C Quantities. 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ر
ش

ع
ي 

ان
الث

 

3 

دراسة خصائص القدرة الحقيقية 

والقدرة الظاهرية والقدرة الخاملة 

 في الدوائر المتناوبة

AV. And R.M.S Values. 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

  
ث

ثال
ال

ر
ش

ع
 

3 
دراسة فرق الطور في الدوائر 

 المتناوبة بين الفولطية والتيار

Phase Concepts. 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ع 
راب

ال
 

ر
ش

ع
 

3 
سة خصائص الدائرة ذات درا

 عنصر واحد
Field effect transistor 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س 
ام

خ
ال

 

ر
ش

ع
 

3 

دراسة خصائص الدائرة ذات 

 A.C Circuits (2 element عنصرين متوالين 

series). 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

ات يومية امتحان

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س
اد

س
ال

 

ر
ش

ع
 

3 

دراسة خصائص الدائرة ذات 

 Small signal amplifier عنصرين متوازيين

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ر
ش

ع
ع 

اب
س

ال
 

3 

دراسة خصائص الدائرة ذات 

 A.C Circuits (3 element ثالث عناصر متوالية

series). 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

  
ن

ام
الث

 

ر
ش

ع
 

3 
دراسة خصائص الدائرة ذات 

 ثالث عناصر متوازية
Power amplifier 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ع
ع 

س
تا
ال

ر
ش

 

3 
دراسة ربط الدوائر ذات التيار 

 المتناوب
A.C Network. 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ن
رو

ش
لع

ا
 

3 
دراسة خصائص الوب والعقد في 

 دوائر التيار المتناوب
Thyristor  

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

عملية +تجارب 

 +امتحانات شهري
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 التحتية .البنية 12

 

د 
ح

وا
ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

3 

دراسة وفهم مفهوم النظرية 

لتبسيط الدوائر عند توفر اكثر من 

مصدر في الدوائر التيار 

 المتناوب

Diac semiconductor 

 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ي 
ان
الث

ن
رو

ش
لع

وا
 

3 

فهوم النظرية دراسة وفهم م

لتبسيط الدوائر عند توفر اكثر من 

مصدر في الدوائر التيار 

 المتناوب

Triac semiconductor 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ث 
ثال

ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

3 

دراسة وفهم مفهوم النظرية 

لتبسيط الدوائر عند توفر اكثر من 

لدوائر التيار مصدر في ا

 المتناوب

SCR 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ع 
راب

ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

3 

دراسة وفهم مفهوم النظرية 

لتبسيط الدوائر عند توفر اكثر من 

مصدر في الدوائر التيار 

 المتناوب

SCR application 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س 
ام

خ
ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

 دراسة الرنين في دوائر التوالي 3
D/A converter 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س 
اد

س
ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

 دراسة الرنين في دوائر التوازي 3
D/A converter 

 

محاضرات 

روضة بشكل مع

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ع 
اب
س

ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

3 
دراسة خصائص الدوائر 

 المغناطيسية
Rectifier  Circuits 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ن 
ام

الث

ن
رو

ش
لع

وا
 

3 

دراسة خصائص الدوائر 

سية في الدوائر ذات ربط المغناطي

 توالي

Series  Magnetic Circuits 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

سع
تا
ال

ن 
رو

ش
لع

وا
 

3 

دراسة خصائص الدوائر 

المغناطيسية في الدوائر ذات ربط 

 توازي

Parallel  Magnetic 

Circuits 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ن
ثو

ال
الث

 

3 

دراسة خصائص الدوائر 

المغناطيسية في الدوائر ذات ربط 

 توازي والتوالي معا

Series- parallel   Magnetic 

Circuits 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري
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 اقتراح تبديل المنهج من سنوي الى فصلي يساهم في تطوير المنهج  .خطة تطوير المقرر الدراسي:13 

 : الكتب المقررة المطلوبة -1

 

3- "Fundamentals of Electric Circuits", 
Charles K. Alexander, Matthew N. O. 
Sadiku, 4th ed.   

4- "A Textbook of Electrical Technology", 
B.L. Theraja and A.K. Theraja, 2005  

 

 المراجع الرئيسية ) المصادر( -2

 ول على المصادر االضافية  للمناهج مكتبة الكلية للحص

 الدراسية.

  االطالع على المواقع االلكترونية العلمية لالطالع على

 .المادة المستجدات الحديثة في 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -ا

 )المجالت العلمية ,التقارير,.......(
جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسع 

 . فيزياء االلكترونية لل

 المراجع االلكترونية , مواقع االنترنيت  -ب

3. http://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/ac-

waveform.html 
4.  http://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-

current/chpt-10/nortons-theorem/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/ac-waveform.html
http://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/ac-waveform.html
http://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-10/nortons-theorem/
http://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-10/nortons-theorem/


80حة الصف

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةالمؤسسة التعليمية .68

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/ المركز علمي القسم ال .69

تحليالت هندسية وعدديةاسم / رمز المقرر .70

نظري اسبوعي/أشكال الحضور المتاحة .71

20202021الفصل / السنة .72

ساعة نظري اسبوعيا   3لكلي()اعدد الساعات الدراسية  .73  

25/20216تاريخ إعداد هذا الوصف  .74

أهداف المقرر .75

تعليم الطالب المواضيع األساسية لمعالجة اإلشارة  الرقمية والتحليالت الهندسية والعددية واستخداماتها في 

 انظمة القدرة الكهربائية .

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

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

؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررالمخرجات  .35

  هداف المعرفية األ -أ
  Sيفهم الطالب حساب تحويالت ال  -1أ
 يتعلم الطالب حساب سلسلة فورير وتحويالتها -2أ

 Zتحويالت الـ  يتعلم الطالب حساب  -3أ
 يفهم الطالب الطرق العددية  -4أ
 يتعلم الطالب طرق حل المعادالت التفاضلية  -5أ
 يتعلم الطالب معالجة وتحليل المصفوفات    -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يستخدم الطالب برامج المحاكاة  - 1ب

 MATLAB CODEيكتب الطالب البرامج بلغة ال  – 2ب
 يكتب الطالب النتائج التي حصل نظريا   -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 شة محاضرة نظرية وعرض شا

 

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات فصلية تحريرية

 امتحانات فصلية عملية

 اختبارات اسبوعية/ شفوية + تحريرية

 اسئلة سريعة 

 اسئلة قبلية وبعدية
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يصغي الطالب الى الشرح بانتباه . -1ج

 . يتعرف الطالب على اثر العلم والعلماء في الحياة -2ج

 ان يصف الطالب اهمية تعلم مادة التحليالت الهندسية والعددية . -3ج

 .  ان يهتم الطالب بهدوء ونظام الصف -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة والحوار مع الطلبة

 

 
 طرائق التقييم    

 استبيان, ندوات, محاور نقاش
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 ة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 انشطة رياضية  -1د

 انشطة فنية -2د

 انشطة ادبية -3د

  -4د

 بنية المقرر .36

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 الطالب يفهم الدرس 3  1
First & second order 

D.E. 
 األسئلة المباشرة محاضرة 

 الطالب يفهم الدرس 9 4 - 2
Fourier series and 

Fourier transform 
 محاضرة 

 األسئلة المباشرة

 امتحان سريع

 محاضرة  Laplace Transform الطالب يفهم الدرس 9 7 - 5
 األسئلة المباشرة

 امتحان سريع

 حاضرةم Errors الطالب يفهم الدرس 3 8
 األسئلة المباشرة

 امتحان سريع

 9- 11  محاضرة Matrix Operations الطالب يفهم الدرس 9 
 األسئلة المباشرة

 امتحان سريع

12 - 14  محاضرة Root Finding الطالب يفهم الدرس 9 
 األسئلة المباشرة

 امتحان سريع

15 - 17  الطالب يفهم الدرس 9 
Interpolation & 

Curve Fitting 
 اضرةمح

 األسئلة المباشرة

 امتحان سريع

18 - 20  الطالب يفهم الدرس 9 

Numerical 

Differentiation & 

Integration 

 محاضرة
 األسئلة المباشرة

 امتحان سريع

21 - 24  محاضرة Initial Value Problem الطالب يفهم الدرس 12 
 األسئلة المباشرة

 امتحان سريع

25 - 27  محاضرة Z - Transform الطالب يفهم الدرس 9 
 األسئلة المباشرة

 امتحان سريع

28 - 30  الطالب يفهم الدرس 9 
Numerical solution of 

P.D.E  
 محاضرة

 األسئلة المباشرة

 امتحان سريع
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 البنية التحتية  .37

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Advansed Engineering Mathematics 
Numerical Analysis  
 

 مراجع الرئيسية )المصادر(  ـ ال2

Differential Equations & Linear Algebra 

Stephen W. Goode 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

Schaum's Outline of Theory and Problems of 

Laplace Transform 

, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية

.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .38

   

 حسب التعليمات النافذة %20تغيير بنسبة 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84حة الصف

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

الوسطى التقنية الجامعةالمؤسسة التعليمية .76

القدرة  تقنيات هندسة قسم /الكهربائية الهندسية التقنية الكلية / المركز علمي القسم ال .77

الكهربائية

ار المتناوبمكائن التياسم / رمز المقرر .78

نظري+عملي / اسبوعيأشكال الحضور المتاحة .79

2021/2020الفصل / السنة .80

ساعة عملي(  90ساعة نظري+ 90) 180)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .81

2021/6/29تاريخ إعداد هذا الوصف  .82

أهداف المقرر .83

طرق فحص واختيار هذه المكائن.ان يفهم مكائن التيار المتناوب بمختلف انواعها وامكانية استخدامها و

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

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

؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .39

  هداف المعرفية األ -أ
    التعرف على انواع المحوالت الكهربائية. -1أ

 التعرف على انواع المحركات الحثية الثالثية االطوار.-2أ

 طوار.التعرف على انواع المحركات االحادية اال-3أ
 التعرف على انواع المولدات الثالثية االطوار.-4أ
 التعرف على طرق السيطرة على سرعة المحركات.-5أ
 التعرف على طرق السيطرة على بدء المحركات.-6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

النظرية في المختبر, يتعامل الطالب بصورة عملية مع المحركات المتناوبة الخاصة بمفردات المنهج   

 مما يتيح له الفرصة لتجربة الربط اليدوي ومالحظة ومقارنة نتائج العملي مع النظري.

 طرائق التعليم والتعلم      

 

ألقاء محاضرة مع استخدام السبورة وجهاز عرض ضوئي مع عرض أفالم وإجراء مناظرات بين الطلبة 

 وتقسيمهم الى مجاميع بحثية .

 

 
 ق التقييم طرائ     

 

إجراء أختبارات مفاجئة القبلية والبعدية أسبوعية وشهرية وفصلية مع تقيم االداء في المشاركات التي 

 تجري داخل المحاضرة واجراء االختبارت النهائية )نهاية السنة( .

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ات الدراسيةتعزيز روح العمل الجماعي في المختبر وداخل المحاضر -1ج

 األخذ بالرأي والرأي األخر والحوار السليم والصحيح --2ج

 تشجيع طرح االراء واالفكار ومناقشتها -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 السبورة البيضاء 
 السبورة الذكية 
 العارض الضوئي 
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 طرائق التقييم    

 مناقشات ومناظرات 
 .اختبارات مفاجئة, وغير مفاجئة 

 

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 التفكير  -1د

 الحوار البناء للوصول لالفضل النتائج -2د

 ابداء االراء واالفكار ومناقشتها -3د

 طرح االسئلة -4د
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 بنية المقرر .40

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 طلوبةالم
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

البناء األساسي  6 1

 لآلالت الكهربائية
Basic 
construction of 
electrical 
machines. 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

نظرية المحول  6 2

 المثالي
Theory of an 
ideal 
transformer 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

 Practical محول عملي 6 3+4
transformer 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي
دائرة مكافئة لمحول  6 5+6

 محمل
Equivalent 
circuit of a 
loaded 
transformer 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

 Transformer اختبارات المحوالت 6 7
tests 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

 Efficiency of a كفاءة المحول 6 8
transformer 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

التشغيل المتوازي  6 9

لمحول أحادي 

 الطور

Parallel 
operation of 
single-phase 
transformer 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

 Three-phase محول ثالثي الطور 6 10+11
transformer 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

 حثيةمحركات  6 12

 الثية الطورث
Three-phase 
induction 
motors 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

 الدائرة المكافئة 6 13

 يمحرك الحثلل
Equivalent 
circuit of 
induction motor 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

 محاضرة, Power relations عالقات القوة 6 14

 مختبر
 تحريري,

 عملي
طرق بدء  6 15+16

 الحثية المحركات
Methods of 
starting of 
induction 
motors 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

المحرك ختبارات ا 6 17

 يالحث
Induction motor 
tests 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

 تحريري, محاضرة, Speed control ofالتحكم في السرعة  6 18



94حة الصف

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

الوسطى التقنية الجامعةالمؤسسة التعليمية .92

القدرة  تقنيات هندسة قسم /الكهربائية الهندسية التقنية الكلية / المركز علمي القسم ال .93

الكهربائية

تطبيقات حاسبةاسم / رمز المقرر .94

عملي-نظري / اسبوعيأشكال الحضور المتاحة .95

2020/2021الفصل / السنة .96

90)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .97

2021/6/28تاريخ إعداد هذا الوصف  .98

أهداف المقرر .99

.الماتالبان يفهم المبادئ االساسيه والمنطقية لبناء برنامج 

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

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

؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .47

   هداف المعرفيةاأل -أ
    التعرف على انواع المتغيرات . -1أ

 التعرف على بيئة النظام.-2أ
 التعرف على ادوات اللغه.-3أ
 التعرف على متابعة وفحص البرنامج.-4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يتعامل الطالب بصورة عملية مع مشاكل للتعرف على حلها برمجيا".  

 تعلم طرائق التعليم وال     

 

 ألقاء محاضرة مع استخدام السبورة وجهاز عرض ضوئي مع عرض أفالم وإجراء مناظرات بين الطلبة.

 

 
 طرائق التقييم      

 

إجراء أختبارات مفاجئة القبلية والبعدية أسبوعية وشهرية وفصلية مع تقيم االداء في المشاركات التي 

 ية )نهاية السنة( .تجري داخل المحاضرة واجراء االختبارت النهائ

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعزيز روح العمل الجماعي في المختبر وداخل المحاضرات الدراسية -1ج

 األخذ بالرأي والرأي األخر والحوار السليم والصحيح -2ج

 تشجيع طرح االراء واالفكار ومناقشتها -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 ءالسبورة البيضا 
 العارض الضوئي 
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 طرائق التقييم    

 مناقشات ومناظرات 
 .اختبارات مفاجئة, وغير مفاجئة 

 

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 التفكير  -1د

 الحوار البناء للوصول لالفضل النتائج -2د

 االراء واالفكار ومناقشتها ابداء -3د

 طرح االسئلة -4د
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 بنية المقرر .48

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

st1 3  بيئة من

MATLAB 

Environment of 

MATLAB 
 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي
nd2 3 التعبيرات الحسابية 

ية ، وظائف رياض

مشغالت منطقية ، 

 مشغالت عالئقية.

Arithmetic 

Expressions 

Mathematical 

functions, Logical 

Operators, 

Relational 

Operators. 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

3rd 

 

المتجهات  3

 والمصفوفات:

عمليات المصفوفة ، 

تحويل وعكس 

 المصفوفة

Vectors and 

Matrices : 

Matrix operations , 

transpose and 

inverse of Matrix 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

4th, 5th 

 

العمل مع كثيرات  6

الحدود )التالعب 

في كثيرات الحدود 

، جذور المشتقات ، 

قيم 

eigenvalues.) 

Working with 

polynomials 

(manipulating 

polynomials, 

derivatives roots, 

eigen values). 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

th,7th6 6  حل نظام المعادالت

الخطية بطريقة 

 الغاوس للقضاء

Solve System of 

Linear Equations by 

Gauss Elimination 

Method 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

th, 10th, 9th8 9 M-ملف 

،  Mإنشاء في ملف 

وظيفة الدعوة في 

MATLAB 
البرمجة باستخدام 

MATTAB  ،

ستخدام وظائف ا

مضمنة ، إخراج 

المدخالت ، 

البرمجة الهيكليّة ، 

التعشيش و المسافة 

 البادئة

M-file 

Create in an M-file, 

function calling in 

MATLAB 

Programming with 

MATTAB, Use of 

Built-in Functions, 

Input Output, 

Structured 

Programming, 

Nesting and 

Indentation 

 ضرة,محا

 مختبر
 تحريري,

 عملي

th11 3  لتعامل مع األخطاء

 والمطبات.

أخطاء في النحو. 

أحجام متجهات غير 

متوافقة. اسم يختبئ. 

Dealing with Errors 

and Pitfalls . 

Syntax Errors. 

Incompatible vector 

sizes. Name hiding. 

Logic and Rounding 

 ,محاضرة

 مختبر
 تحريري,

 عملي
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المنطق والتقريب 

 خطأ.

Error. 

th,13 th12 6 الرسم 

الرسومات ثنائية 

األبعاد ، مؤامرات 

سجل الدخول وشبه 

السجل ، الرسم 

 البياني.

االنحدار الخطي ، 

 منحنى المناسب

Graphic plot  

Graphics two-

dimensions plots, 

Log-log and semi-log 

plots, Histograms 

plots. 

Linear Regression, 

Curve fitting 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

 th14
th,16th15 

شروط وبيانات  9

 الحلقات

وظائف: إذا ، وإال ، 

آخر ، بينما ، ل ، 

 والتبديل ، وكسر

-وظيفة حلقة: ل

-التالي ، القيام

 نهاية… بينما

Conditions and loops 

statements 

Functions: if, else, 

else if, while, for, 

switch, break 

Loop function: for-

next ,do-while…end 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

17th,18th 

19th,20th 

21th,22th,2

3th,24th 
th,26th25 

 التطبيقات: 33

واحد وثالثة أبعاد 

االستيفاء بواسطة 

 كثيرات جبري

جذور العثور على 

المعادالت غير 

الخطية 

(Bisection  و

Newton 
Raphson 

method.) 

التكامل العددي عن 

طريق شبه منحرف 

القاعدة وقاعدة 

 سيمبسون

المعادالت التفاضلية 

العادية )الحلول 

العددية باستخدام 

طرق التعديل 

Euler  وRunge 
Kutta) 

حساب تحويل 

البالس وعكس 

 تحويل البالس

Applications : 

One and two 

dimensions 

Interpolation by 

algebraic 

polynomials 

Roots Finding of 

Nonlinear Equations 

(Bisection and 

Newton Raphson 

method (.  

Numerical 

Integration by 

Trapezoidal Rule 

and Simpson’s Rule 

Ordinary differential 

equations 

(Numerical Solutions 

using Modified Euler 

and Runge Kutta 

Methods( 

Calculate the 

Laplace Transform 

and inverse Laplace 

Transform 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

27th, 28th 
th, 30th29 

 تحسين األدوات 12

ما هو أدوات 

Optimization 

Toolbox 
 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي
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 البنية التحتية  .49

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

   اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها              

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .50

   

 زيادة عدد ساعات النظري من ساعه واحده الى ساعتين.

 

 
 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

التحسين؟ غير 

المقيدة والقيود 

األمثل. تحسين 

متعدد األهداف. 

خوارزميات واسعة 

 النطاق.

What Is the 

Optimization 

Toolbox? 

Unconstrained and 

constrained 

Optimization. Multi-

objective 

Optimization. Large-

Scale Algorithms. 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم برهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص م
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100

الوسطى التقنية الجامعةالمؤسسة التعليمية .100

القدرة  تقنيات هندسة قسم /الكهربائية الهندسية التقنية الكلية / المركز علمي القسم ال .101

الكهربائية

هندسة القدرةرمز المقرراسم /  .102

نظري / اسبوعيأشكال الحضور المتاحة .103

2020/2021الفصل / السنة .104

 180)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .105

2021/6/29تاريخ إعداد هذا الوصف  .106

أهداف المقرر .107

ات الكيبالت ان يفهم تركيب نظام القدرة الكهربائية ومكوناتة االساسيةومكونات خطوط النقل الهوائيةوتقني

االرضية, ويفهم االعطال التي تحدث في منظومة القدرة الكهربائية وكيفية معالجتها.

؛البرنامج.

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .51
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  هداف المعرفية األ -أ
    التعرف على تركيب نظام القدرة. -1أ

 رة.التعرف على المكونات الرئيسية لنظام القد-2أ

 التعرف على مكونات خطوط النقل الهوائية.-3أ
 التعرف على تقنيات الكيبالت االرضية.-4أ
 التعرف على انواع خطوط نقل القدرة الكهربائية.-5أ
 التعرف على مخططات التتابعيات الموجبة والسالبة والصفرية.-6أ

 التعرف على ضاهرة الكورونا.-7أ

 ي للتيار المستمر.التعرف على نظام نقل الجهد العال-8أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

يتعامل الطالب بصورة عملية مع مكونات نظام القدرة الكهربائيةومكونات خطوط نقل القدرة الهوائية   

والقابلوات االرضية  وكيفية معالجة االعطال المتزنة وغيرالمتزنة الخاصة بمفردات المنهج النظرية في 

 مما يتيح له الفرصة لتجربة الربط اليدوي ومالحظة ومقارنة نتائج العملي مع النظري. المختبر,

 طرائق التعليم والتعلم      

 

ألقاء محاضرة مع استخدام السبورة وجهاز عرض ضوئي مع عرض أفالم وإجراء مناظرات بين الطلبة 

 وتقسيمهم الى مجاميع بحثية .

 

 
 طرائق التقييم      

 

أختبارات مفاجئة القبلية والبعدية أسبوعية وشهرية وفصلية مع تقيم االداء في المشاركات التي إجراء 

 تجري داخل المحاضرة واجراء االختبارت النهائية )نهاية السنة( .

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعزيز روح العمل الجماعي في المختبر وداخل المحاضرات الدراسية -1ج

 خذ بالرأي والرأي األخر والحوار السليم والصحيحاأل --2ج

 تشجيع طرح االراء واالفكار ومناقشتها -3ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 السبورة البيضاء 
 السبورة الذكية 
 العارض الضوئي 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 مناقشات ومناظرات 
 .اختبارات مفاجئة, وغير مفاجئة 

 

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية مة والمهارات العا -د 

 التفكير  -1د

 الحوار البناء للوصول لالفضل النتائج -2د

 ابداء االراء واالفكار ومناقشتها -3د

 طرح االسئلة -4د
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 البنية التحتية  .53

 K.C. Agrawal (Power engineering) ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .52

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو اسم الوحدة / 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

البناء األساسي  6 1+2

 لمنظومة القدرة
Basic 
construction of 
power system. 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

عوازل خطوط نقل  6 3+4

 القدرة
Overhead line 
insulators. 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي
محاثة خط نقل  6 5+6

 القدرة
Line inductance ,محاضرة 

 مختبر
 تحريري,

 عملي
 محاضرة, Line capacitance سعة خط نقل القدرة 6 7+8

 مختبر
 تحريري,

 عملي
 Underground القابلوات االرضية 6 9-11

cables 
 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي
 محاضرة, Corona ظاهرة كورونا 6 12+13

 مختبر
 تحريري,

 عملي
خطوط النقل  6 14-16

يرة, القص

 المتوسطة,والطويلة.

Short, medium, 
and long  
transmission 
lines. 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

طريقة الوحدة  6 17+18

 الواحدة.
Per unit method. ,محاضرة 

 مختبر
 تحريري,

 عملي
 Single line مخطط الخط الواحد 6 19

diagram. 
 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

مانعة و مخطط الم 6 20

 المحاثة.
Impedance and 
reactance 
diagram. 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

 Symmetrical المركبات المتماثلة. 6 21+22
components. 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

مخططات محاثة  6 23-25

التتابعيات الموجبة 

 ,السالبة والصفرية. 

Positive, 
negative and 
zero sequence 
reactance 
diagrams. 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي

نظام  نقل الجهد  6 26-30

العالي للتيار 

 المستمر.

HVDC 
transmission 
system. 

 محاضرة,

 مختبر
 تحريري,

 عملي
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 B.L.THERAJA,A.K.THERAJA (Electrical   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2
Technology) 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Industrial power engineering handbook by 
K.C. Agrawal 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
https://www.wisc-online.com 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .54

   

 . اضافةاالعطال المتماثلة واالعطال غير المتامثلة في خطوط نقل القدرة 

 تغيير الى يصار بحيث الخارجية النافذة و العمل حقل الى استنادا سنويا الدراسي المقرر مراجعة 
 سنوات. 5 او 4 كل المناهج
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.
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كلية التقنيات الهندسية الكهربائيةةالمؤسسة التعليمي .108

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية / المركز علمي القسم ال .109

الكترونيك القدرةاسم / رمز المقرر .110

اسبوعي) نظري وعملي(أشكال الحضور المتاحة .111

2020/2021الفصل / السنة .112

عملي 3نظري+3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .113

2021/6/25هذا الوصف تاريخ إعداد  .114

أهداف المقرر .115

يهدف هذا البرنامج الى تعرف على المبادى االساسية اللكترونيات القوى والتطبيقات المختلفة الدوات شبه 

في السيطرة على االدوات الكهربائية SCRالموصلة والتعرف على عناصر الكترونيات القوى مثل  

لتطبيقات المختلفة لهذه العناصر خاصة في عمليات الفتح وحمايتها والمحافظة عليها , التعرف على ا

 power factor, efficiency, ripple(( وتحديد خواص التصميم مثل )Switchingالكهربائي 
voltage, harmonic distortion ايضا التعرف على المنحنيات بين القيم وتغيرها مع الزمن )

 ,CONVERTER AC_DCوائر التحكم مثل )للعناصر االلكترونية واستخدامها في تصميم د
INVERTER, CHOPPER. وبوجود احمال مختلفة )

ايضا يهدف البرنامج لتعريف الطالب كيفية الى محاكاة مثل هذه الدوائر االلكترونية باستخدام برمجيات 

( PSPICE, MATLABمعينة مثل)

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .55

ف المعرفية هدااأل -أ

تمكين الطلبة باستخدام التطبيقات بالمشاكل الهندسية و اغناء فكر الطالب بالمفاهيم االساسية لمادة  -1أ

الكترونيك القدرة

تعليم اساسيات المادة ومفاهيم الدوائر االلكترونية  ودوائر التحكم -2أ

فهم التشغيل والخصائص الجهزة  اشباه الموصالت -3أ

الثايرستر وطريقة ربطه وتأثيره على دوائر التحكم فهم عمل  -4أ

تصميم دوائر التحكم المختلفة -5أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 امكانية استخدام البرامج واالجهزة الهندسية بصورة صحيحة   - 1ب

 اعداد خريجين قادرين على مواجهة الحياة العملية  -2ب

    اجتهتشخيص العيوب ومعال -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات -1
 الحوار والمناقشات -2
 استخدام البرامج الحديثة في الجانب العملي -3

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الفصلية -1
 االمتحانات المفاجئة -2
 التقارير البحثية -3

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

المادة النظرية وتشجيعه على تصميم وتنفيذ الدوائر  تحفيز وحث الطالب على فهم واستيعاب -1ج

 االلكترونية

 التشجيع على العمل الجماعي من خالل المشاريع والمناقشات  -2ج

الحث على المشاركات في المعارض السنوية من خالل االبوردات والتصاميم المنفذة من قبل  -3ج

 الطالب

 مستقبلية خدمة المجتمع من خالل وضع افكار وابتكارات -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 الحلقات النقاشية -1
 االستخدام البرامج التعليمية لربط الجانب العملي والنظري  -2

 
 طرائق التقييم    

 يتم تقييم مهارات الطالب من خالل المناقشات و القدرة على تنفيذ العمل الجماعي

 

 
 لمهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) االتأهيلية المهارات العامة و -د 

  تاهيل الطالب من خالل اكتسابه الخبرة الكافية للعمل على االجهزة الحديثة -1د

 تعزيز قدرة الطالب الجتياز كافة الختبارات مابعد التخرج -2د

 تاهيل الطالب على تصميم وتنفيذ المشاريع الخدمية -3د

    
 عليم والتعلمطرائق الت

 الزيارات العلمية -1

 ورشة العمل -2

 الندوات -3

 طرائق التقييم   
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 التقارير االسبوعيةمن خالل  -1

 الشهرية والسنوية االختبارات العملية -2
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 بنية المقرر .56

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

st1 6 Introduction to 

power electronics 
       Introduction to 

power electronics. 

محاضرة 

 +مختبر
امتحان عملي 

 ونظري+تقارير
, nd2

th,4rd3 
18 Thyristor 

fundamentals 

Construction, 
working, turn on & 
turn-off methods 

(commutation 
methods), thyristor 

firing circui 

Thyristor  fundamental 

and application.  . 

محاضرة 

 +مختبر
امتحان عملي 

 ونظري+تقارير

th,6th5 12 Thyristors family. 
Thyristors family. 

محاضرة 

 +مختبر
امتحان عملي 

 ونظري+تقارير
th,8th7 12 Thyristor ratings. 

Thyristor ratings. 
محاضرة 

 +مختبر
امتحان عملي 

 ونظري+تقارير
, th10, th9

, th11

, th12

, th13
th14 

36 Principle of phase 
controlled 
converter 

operation, single 
phase half wave 
converter, single 
phase full wave 
converter, three 
phase half wave 
converter, three 
phase full wave 

converter, power 
factor 

improvement, 
single phase and 
three phase semi 

converters, 
operation of all 

above converter 
with R, RL, RLE 

load 

AC to DC converters 

. 

محاضرة 

 +مختبر
امتحان عملي 

 ونظري+تقارير

, th15
th 16
th,17 

18 Basic principle of 
DC chopper, 

classification of dc 
chopper, control 

strategies 

DC to DC converters 

. 

محاضرة 

 +مختبر
امتحان عملي 

 ونظري+تقارير

, th18
th,20th19 

18 Voltage source 

inverter. 

Current source 

inverter 

DC to AC converters 

. 

محاضرة 

 +مختبر
امتحان عملي 

 ونظري+تقارير
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 ية التحتية البن .57

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 POWER ELECTRONIC DEVICE LANDER ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
POWER ELECTRONIC DRIVE HAROON 

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
POWER ELECTRONIC DEVICE LANDER 
POWER ELECTRONIC DRIVE HAROON 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع االنرتنيت واملكتبة االفرتاضية

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .58

   

 تطوير المقررات الدراسية من اجل اعداد كوادر علمية قادرة على اداء واجباتها بكفاءة

 

 

 
 

 

 

st, 22th21 18 AC and DC static 

switches. 
AC and DC static  

switches.  

حاضرة م

 +مختبر
امتحان عملي 

 ونظري+تقارير
 nd23

, rd,24
th25 

, th26

 th,28th27

  

18 Series resonant 

inverters, parallel 

resonant inverters, 

class E resonant 

inverters, zero-

current- switching 

resonant converters, 

zero-voltage- 

switching resonant 

converters, two-

quadrant ZVS 

resonant converters, 

resonant DC-link 

inverters 

Resonant pulse 

inverters 

. 

محاضرة 

 +مختبر
امتحان عملي 

 ونظري+تقارير

 th29
th,30 

12 UPS (uninterruptible 

power supply 
UPS (uninterruptible 

power supply.) 

محاضرة 

 +مختبر
امتحان عملي 

 ونظري+تقارير
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نموذج وصف المقرر

رروصف المق

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

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

؛البرنامج.

لية التقنية الهندسية الكهربائيةالجامعة التقنية الوسطى / الكالمؤسسة التعليمية .116

تقنيات هندسة القدرة الكهربائية / المركز علمي القسم ال .117

المسيطرات الرقمية والمعالج الدقيقاسم / رمز المقرر .118

أشكال الحضور المتاحة .119

2021-2020الفصل / السنة .120

4)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .121

62021-29تاريخ إعداد هذا الوصف  .122

أهداف المقرر .123

يهدف المقرر الى تدريس مادة المسيطرات الرقمية وعلى فصلين في المرحلة الثالثة.

الفصل الدراسي االول تدرس الحواسيب الدقيقة والمعالج الدقيق ومسيطر العمليات والفصل الدراسي الثاني

عرف الطلبة على أنواع الحواسيبتعطى مادة الحاكم المنطقي المبرمج ، وذلك لما لهذه المادة من أهمية ت

المنتجة والفروقات بينها، ودراسة المعالج الدقيق تصميمه وبنائه الداخلي ومجموعة االيعازات، والتعرف على

مسيطر العمليات وكبفية برمجته واستغالل امكانياته فضال عن التعرف على الحاكم المنطقي المبرمج المستخدم

ية للتحكم وأتمته المصانع والمعامل.بكثرة في العمليات الصناع
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .124

  االهداف المعرفية  -أ
    التعرف على الحاسبات الرقمية ومفاهيمها وخصائصها وأستعماالتها  -1أ

رتباط مع األجهزة التعرف على المعالج الدقيق، وتركيبه الداخلي، ومجوعة االيعازات والبرمجة, واال -2أ

 المحيطة.

 التعرف على مسيطر العمليات، تركيبه الداخلي، لغة البرمجة الخاصة به، استعماالته وتطبيقاته العملية. -3أ
التعرف على الحاكم المنطقي المبرمج، وتركيبه الداخلي، منافذ االدخال واإلخراج، طرق البرمجة،  -4أ

 ألجهزة والمعدات.إمكانية استغالله في السيطرة على عمل ا

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 القدرة على تمييز أنواع الحاسوب – 1ب 

 القدرة على معرفة الفرق بين المعالج الدقيق ومسيطر العمليات والحاكم المنطقي المبرمج – 2ب 

 القدرة على برمجة المسيطرات الرقمية. – 3ب 

       يات المسيطرات الرقمية في اتمته مجال العمل.ـ القدرة على استغالل إمكان 4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم  -ج

 ألقاء محاضرة. .1
 استخدام وسائل التعليم مثل السبورة وجهاز عرض البيانات مع عرض أفالم. .2
 إجراء مناظرات بين الطلبة. .3
 تقسيم الطلبة الى مجاميع بحثية. .4
 تكليف الطلبة بمشاريع مصغرة. .5
 ب العملية في المختبر.اجراء التجار .6

 طرائق التقييم  -د 

 اختبارات قبلية للطلبة شفوية وتحريرية. .1
 اختبارات اثناء المحاضرة لبيان مدى استيعاب الطلبة للمواضيع المطروحة. .2
 االختبارت البعدية مثل االختبارت المفاجئة. .3
 حضور الطلبة للمحاضرة .4
 مشاركة الطلبة وتفاعلهم مع المواضيع المطروحة .5
 تقارير التجارب االسبوعية .6
 اجراء االختبارات الفصلية العملية والنظرية .7
 اجراء االختبارات النهائية العملية والنظرية .8

 األهداف الوجدانية والقيمية . -هـ 

 تعزيز قيم االرتقاء والتطور والتعلم الذاتي لدى الطلبة. .1
 تعزيز قيم التسامح والمحبة وااللتزام بالتعليمات. .2
 رأي والرأي األخر والحوار السليم والصحيح.األخذ بال .3
 تعويد الطلبة للعمل تحت الضغوط و زحمة العمل. .4
 تعزيز ثقافة العمل الجماعي وروح المشاركة. .5

 

 

 

 



حة الصف  

113 
 

  

 بنية المقرر .125

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

را سيكون الطالب قاد 4 1

 على:
التعرف على  .4

 الحاسب الدقيق
الفرق بين المعالج  .5

الدقيق ومسيطر 

 العمليات
التعرف على  .6

 المعالج الدقيق

مقدمة للحاسب الدقيق، 

مقارنة المعالج الدقيق مع 

مسيطر العمليات، مقدمة 

عن المعالج الدقيق 

 والتصميم األساسي له.

 المحاضرة

 
اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

 المحاضرة

سيكون الطالب قادرا  4 2

 على:
التعرف على المعمارية  .2

 الداخلية للمعالج الدقيق
التعرف على الشكل  .3

 البرمجي للمعالج

معمارية المعالج الدقيق، 

 والشكل البرمجي له
محاضرة، عارض 

 بيانات.
اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

 المحاضرة

سيكون الطالب قادرا  4 3

 على:
التعرف على اطوار  .2

ختلفة العنونة الم

 والتفريق بينها
استغالل هذه االطوار  .3

للتحكم بتدفق وانتقال 

البيانات عند كتابة 

 البرامج.

اطوار العنونة عند كتابة 

 البرنامج
محاضرة، عارض 

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة+ 

تقرير+ امتحان 

 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا  4 4

 على:
لتعرف على اللغة ا .2

التجميعية الخاصة 

 بالمعالج.
كيفية صياغة جمل  .3

البرنامج باللغة 

 التجميعية.
التعرف على األوامر  .4

 المختلفة بأنواعها.
كتابة برنامج ألداء  .5

 وظيفة محددة.

محاضرة، عارض  مجموعة االيعازات

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة+ 

تقرير+ امتحان 

 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا  12 7 ,6 ,5

 على:
استخدام أوامر االدخال  .2

 واإلخراج
التعرف على األجهزة  .3

المحيطة والمرتبطة 

 بالمعالج
ربط المعالج مع األجهزة  .4

 المحيطة.

ارتباط المعالج الدقيق مع 

األجهزة المحيطة واوامر 

 االدخال واالخراج

محاضرة، عارض 

امج البيانات، برن

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ + بحث 

سيكون الطالب قادرا  4 8

 على:
التعرف على مسيطر  .5

 العمليات.
التمييز بين انواعه  .6

 المختلفة.

مقدمة عن مسيطر العمليات، 

 هانواعه، تطبيقات

محاضرة، عارض 

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ
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معرفة تطبيقاته في  .7

المجاالت العملية 

 والصناعية

سيكون الطالب قادرا على  4 9

التعرف على أجزاء المسيطر 

البرمجية من الداخل إضافة الى 

 عدد البنات ووظيفه كل جزء

محاضرة، عارض  معمارية مسيطر العمليات

ات، برنامج البيان

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا على  4 10

التعرف على مراحل عملية 

 البرمجة وفحص االخطاء

مقدمة عن أدوات تطوير 

 البرمجة
محاضرة، عارض 

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

وبعد واثناء 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا على تنفيذ  4 11

عملية البرمجةلمسيطر 

 العمليات

مقدمة عن البرمجة وتطبيقات 

 عليها
محاضرة، عارض 

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

طالب قادرا على ربط سيكون ال 8 13، 12

مسيطر العمليات مع األجهزة 

المحيطة المرتبطة عبر منافذ 

 االدخال واإلخراج.

محاضرة، عارض  ربط المنافذ لمسيطر العمليات

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

تنفيذ سيكون الطالب قادرا على  8 15، 14

برامج متقدمة على مسيطر 

 العمليات

محاضرة، عارض  تطبيقات برمجية متقدمة

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا على  4 16

التعرف على اهم خصائص 

وصفات الحاكم المنطقي 

 المبرمج

اكم المنطقي مقدمة عن الح

 المبرمج
محاضرة، عارض 

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا على  4 17

التعرف على اهم العمليات 

والوظائف للحاكم المنطقي 

 المبرمج

العمليات وتجهيز القدرة للحاكم 

 المنطقي المبرمج
محاضرة، عارض 

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا على  4 18

التعرف على كيفية التعامل مع 

ذاكرة الحاكم المنطقي المبرمج 

 و منافذ إدخاله واخراجه

منظومة الذاكرات ومنافذ 

 االدخال واالخراج
اضرة، عارض مح

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا على  4 19

التعامل مع منافذ االدخال 

 واإلخراج الرقمية

منظومة االدخال واإلخراج 

 المنطقي
محاضرة، عارض 

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

تبارات قبل اخ

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا على  4 20

التعامل مع منظومة االدخال 

 واإلخراج التماثلية

منظومة االدخال واإلخراج 

 التماثلية
محاضرة، عارض 

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 
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 البنية التحتية  .126

، 8088/8086المعالج الدقيق أفتار سينغ ووالتر آي تريبيل " ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

البرمجة واالرتباط، الكيان المادي، والكيان البرمجي، 

 .1991الطبعة الرابعة  والتطبيقات"
 .2003فلويد "االلكرتونيك الرقمي" الطبعة اخلامسة  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
محمد هادي السالمي، "دليل المهندس العراق لاللكترونيك 

 –قم االٌداع في دار الكتب والوثائق العراقية رواالردوينو"، 

 .2018( للعام 840بغداد )

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
www.scribd.com 

 

متحان تقرير + ا

 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا على  4 21

التعرف على المهامة الخاصة 

 لمنافذ االدخال واالخراج

المهام الخاصة لمنافذ االدخال 

 واالخراج
محاضرة، عارض 

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

را على سيكون الطالب قاد 4 22

 برمجة الحاكم المنطقي المبرمج
محاضرة، عارض  برمجة الحاكم المنظقي المبرمج

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا على  4 23

التعامل مع العدادات والمؤقتات 

والمرحالت عن طريق الحاكم 

 منطقي المبرمجال

المرحالت والمؤقتات 

 والعدادات
محاضرة، عارض 

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

سيكون الطالب ملما بالعمليات  4 24

الرياضية المنفذة داخل الحاكم 

المنطقي المبرمج وعمليات 

 التالعب بالبيانات

مليات الرياضية واوامر الع

 التحكم بالبيانات
محاضرة، عارض 

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا على  8 26، 25

برمجة منظومات كاملة للعمل 

 مع الحاكم المنطقي المبرمج

برمجة منظومة كاملة وتنفيذ 

 لعملا
محاضرة، عارض 

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ

27 ،28 ،29 ،

30 
سيكون الطالب قادرا على  16

استغالل الحاكم المنطقي 

 المبرمج في العمليات الصناعية

تطبيقات الحاكم المنطقي 

 المبرمج الصناعية
 محاضرة، عارض

البيانات، برنامج 

عملي، تجربة 

 عملية

اختبارات قبل 

واثناء وبعد 

المحاضرة + 

تقرير + امتحان 

 مفاجئ
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .127

إعطاء محاضرات عن التطور والتوسع الحديث الحاصل في مجال صناعة الحاسب الدقيق ووحدة المعالجة 

  له، واالجيال الحديثة للمعالج الدقيق من شركة انتل وموتوروال.  المركزية
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نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

المؤسسة التعليمية .128
الكلية التقنية الهندسية الكهربائية 

/ المركز علمي القسم ال .129
هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

اسم / رمز المقرر .130
 High Voltage Techniquesتقنيات الضغط العالي 

ل الحضور المتاحةأشكا .131
اسبوعي يشمل نظري + عملي

الفصل / السنة .132
2021-2020

)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .133
ساعات 120ساعة عملي =  60ساعة نظري +  60

تاريخ إعداد هذا الوصف  .134
29-6-2021

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

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

؛البرنامج.



حة الصف  

118 
 

  

 أهداف المقرر .135

 لضغط العايل وكذلك يتعلم طرق توليد الضغط العايليتعرف الطالب على تقنية الضغط العايل ونوع املادة العازلة املستخدمة يف ا

 وطرق قياس واختبار الضغط العايل ويتعلم الطالب التأثريات احلرارية على قابالت الضغط العايل املدفونة حتت االرض

 
 
 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .59

  هداف المعرفية األ -أ
 انواع العوازل الكهربائية يعدد الطالب  -1أ

 يعدد الطالب انواع مسببات انهيار العوازل -2أ

 يتعرف الطالب على كيفية توليد الضغط العالي مختبريا -3أ
 يتعلم الطالب كيفية اختبار االجهزة المستخدمة في الضغط العالي -4أ
 يتعرف الطالب على بعض انواع الدوائر الكهربائية للفولتيات العالية  -5أ

 يتعرف الطالب على انواع القابالت المستخدمة في الضغط العالي والتأثير الحراري عليها -أ6

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 يستخدم الطالب دوائر الضغط العالي المستخدمة مختبريا – 1ب

 يستخدم الطالب انواع مولدات الضغط العالي المتناوبة والمستمرة – 2ب

 تسب الطالب مهارات ربط وتنفيذ اختبار العوازل واالجهزة المستخدمة في الضغط العالييك – 3ب
      يكتب الطالب النتائج التي حصل عليها مختبريا  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرة نظرية/ تجارب مختبرية

 

 
 طرائق التقييم      

 امتحانات فصلية تحريرية

 يةامتحانات فصلية عمل

 اختبارات اسبوعية/ شفوية + تحريرية

 اسئلة سريعة 

 اسئلة قبلية وبعدية
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 يصغي الطالب الى الشرح بانتباه -1ج

 يتعرف الطالب على اثر العلم والعلماء في الحياة -2ج

 ان يصف الطالب اهمية تعلم مادة الضغط العالي -3ج

 وء ونظام الصفان يهتم الطالب بهد -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة والحوار مع الطلبة

 
 طرائق التقييم    

 استبيان, ندوات, محاور نقاش

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 انشطة رياضية  -1د

 انشطة فنية -2د

 انشطة ادبية -3د

 



حة الصف  

120 
 

  

 البنية التحتية  .61

  مطلوبة ـ الكتب المقررة ال1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 بنية المقرر .60

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1st ,  2+ عملي 2نظري 
الطالب يفهم 

 الدرس

Introduction  محاضرة 

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة

2nd 3rd  4+ عملي 4نظري 
الطالب يفهم 

 الدرس

Insulation materials used 

in H.V. 

 محاضرة

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة

4th , 5th 6th   4+ عملي 4نظري 
الطالب يفهم 

 الدرس

Generation of high 

voltage  

 محاضرة

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة

, 7th 8th  4عملي + 4نظري 
الطالب يفهم 

 الدرس

Measurement of high 

voltage 

 محاضرة

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة

 , 9th 10th   4+ عملي 4نظري 
الطالب يفهم 

 الدرس

H.V. test محاضرة 

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة

11th , 12th 

13th  
 6+ عملي 6نظري 

لب يفهم الطا

 الدرس

Parallel discharge محاضرة 

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة

14th , 15th 

16th  
 6+ عملي 6نظري 

الطالب يفهم 

 الدرس

 

Over voltages earthing 
 محاضرة

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة

17th , 18th  4+ عملي 4نظري 

 الطالب يفهم

 الدرس

 

Earthing  
 محاضرة

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة

19th 20th 

21th   
 6+ عملي 6نظري 

الطالب يفهم 

 الدرس

 

Insulation coordination 
 محاضرة

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة

22nd 23rd 

24th  
 6+ عملي 6نظري 

الطالب يفهم 

 الدرس

Steady-sets thermal 

performance of cable 

systems 

 محاضرة

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة

25th 26th   4+ عملي 4نظري 
الطالب يفهم 

 الدرس

Transient thermal 

performance 

 محاضرة

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة

27th 28th   4+ عملي 4نظري 

 

الطالب يفهم 

 الدرس

Cooling of underground 

cables 
 محاضرة

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة

29th 30th   4+ عملي 4نظري 
الطالب يفهم 

 الدرس

Cryogenic cables محاضرة 

 نظري + عملي

امتحانات يومية 

 وكذلك مناقشة الطلبة
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خطة تطوير المقرر الدراسي  .62

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

جامعة التقنیة الوسطى \ كلیة التقنیة  الھندسة الكھربائیةالمؤسسة التعليمية .136

 قسم تقنیات القدرة الكھربائیة  القسم الجامعي / المركز .137

Control system analysis - EC 303اسم / رمز المقرر .138

القسمالبرامج التي يدخل فيها .139

الزامي أشكال الحضور المتاحة .140

سنويالفصل / السنة .141

عدد الساعات الدراسية  .142

)الكلي(
ساعة عملي ( اسبوعيا 2ساعة نظري +  2)  

2021/6/28اريخ إعداد هذا الوصف ت .143

صف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر و

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

 البرنامج.
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 أهداف المقرر .144

يتعلم الطالب خالل السنه الدراسية فكرة عن التركيب الذري  األسس الكهربائية الىيهدف موضوع 

العناصر الداخلية للدائرة من الى اشباه الموصالت و باإلضافةومستويات الطاقة وايصالية المعادن 

فهم الدوائر االلكترونية  و وتطبيقاتها في مجال علم االتصاالت وانواعها مقاومات ومتسعات ومحاث 

الى تنمية عقل الطالب ويمكنه من التصور و الداخلة في تصاميم هذه الدوائر  ةواهم العناصر اإللكتروني

المختلفة وعليه فان الغاية التي نتوخاها من  الدوائر الكهريائيةالعملي في انتقال المعلومات واسس انشاء 

دائرة كهربائية ريس هذه المادة هي ترسيخ المبادئ واالسس النظرية التي تعتمد في انشاء اي تد

  الكترونية وفهمها بشكل مطلق.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقرر مخرجات .145

  االهداف المعرفية  -أ
 الى  اإلضافةب منظومات السيطرة وانواعهايتعلم الطالب خالل السنه الدراسية فكرة عن  -1أ

 . دوائرالكهربائيةال     

 تعلم وفهم نسبة الخطا واالستقرارية. -2أ

 تعلم وفهم اسس منظومات السيطرة والتحكم .  -3أ
 منظومة السيطرة .تعلم وفهم اسس انشاء  -4أ

 الخاصة بالموضوع  االهداف المهاراتية  -ب

 االلمام بالعالقات الرياضية – 1ب

 لسيطرة .االلمام بقوانين ا-2ج

 االلمام بالقوانين الرياضية الخاصة بانواع المتحكمات.-3ج

 اإللمام بالمفاهيم األساسية  لدوائر السيطرة وتطبيقاتها العملية .  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم      

 يقوم التدريسي بالقاء محاضرات تفصيلية  نظرية 
 للمادة . يقوم التدريسي بطلب تقارير دورية للمواضيع االساسية 

 طرائق التقييم      

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 .وضع درجات للواجبات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم 

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي 
 لوجدانية والقيمية االهداف ا -ج

 حث الطالب على التفكير بطرق توليد الموجة الكهرومغناطيسية  -1ج

 حث الطالب على التفكير باهمية تردد وطاقة الموجة والفترات الزمنية.-2ج

 حث الطالب على التفكير بالعوامل المؤثرة على انتقال الموجة في االوساط.-3ج

ار العناصر المناسبة والمساهمة في عملية  تصميم دوائر حث الطالب على التفكير في  اختي   -4ج

 االرسال واالستقبال للموجات الكهرومغناطيسية.  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .يقوم التدريسي بالقاء محاضرات تفصيلية  نظرية 
 تعزز  مماااللمام بالمفاهيم االساسية لدوائر السيطرة وانواعها وتطبيقاتها العملية  يقوم التدريسي

 طريقة التعلم والتعليم.
  يقوم التدريسي بتعريف الطلبة على اهم المكونات الرئيسية في تصميم  منظومات السيطرة

 المختلفة نظريا وعمليا.

 طرائق التقييم    

 . امتحانات يومية باسئلة عملية وعلمية 

 . درجات مشاركة السئلة المنافسة الصعبة بين الطالب 

 بات البيتية  والتقاريرالمكلفة بهم.وضع درجات للواج 

 امتحانات فصلية للمنهج الدراسي اضافة الى امتحان نصف السنة واالمتحان النهائي 
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  ةالتأهيلي المهارات  العامة و -د 

.) 

 واضيع الخاصة بمادة السيطرة  .تمكين الطلبة من كتابة التقارير حول الم -1د

 تمكين الطلبة من ربط النظريات بالواقع العملي للدوائر الكهربائية  .-2د

 تمكين الطلبة من اجتياز اختبارات مهنية تنظم من قبل جهات محلية او دولية.-3د

 تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر لما بعد التخرج.-4د         
 ت خاصة للطالب لغرض التطوير الذاتي لشخصياتهم .أقامة سمينرا-5د 

 بنية المقرر .146

ع
بو

س
أل

ا
ت 

عا
سا

ال
 

 مخرجات التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ل
الو

ا
 

 لدراسة انظمة السيطرة 2
Introduction to control 

systems  محاضرات 

امتحانات يومية 

ة +تجارب عملي

 +امتحانات شهري

ي
ان
الث

 

2 
لدراسة انظمة السيطرة والمقارنة 

 بينها
Open & closed control 

systems 
 محاضرات 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ث
ثال

ال
 

 محاضرات  Laplace Transform لدراسة تحويل البالس 2

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

بع
را

ال
 

2 

لدراسة كيفية التحويل من 

(Time Domain )  الى 

(S- Domain ) وبالعكس 

Inverse of  Laplace 

Transform 
 محاضرات 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س
ام

خ
ال

 
 دراسة دالة التحويل 2

Modeling & Transfer 

Function 
 محاضرات 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س
اد

س
ال

 

2 
دراسة المخططات الكتلوية 

 وكيفية اختزالها
Reduction of Block 

Diagram 
 محاضرات 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

بع
سا

ال
 

 محاضرات  Mason Gain Formula دراسة  2

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ن
ام

الث
ا

 

 محاضرات  Types of Controllers دراسة وفهم  2

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري
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سع
تا
ال

 

 دراسة 2
State space 

Representations 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ر
ش

عا
ال

 

 دراسة  2
First &Second order 

systems 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

انات يومية امتح

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

د 
ح

ال
ا

ر
ش

ع
 

 Operational Amplifiers دراسة  2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ر
ش

ع
ي 

ان
الث

 

 دراسة  2
Transient & Steady state 

Response  

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

ة امتحانات يومي

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

  
ث

ثال
ال

ر
ش

ع
 

 Step &Impulse Response دراسة 2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ع 
راب

ال
 

ر
ش

ع
 

 Steady state Errors دراسة  2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 ات شهري+امتحان

س 
ام

خ
ال

 

ر
ش

ع
 

 Routh Stability Criterion  دراسة 2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س
اد

س
ال

 

ر
ش

ع
 

 Root Locus دراسة 2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ر
ش

ع
ع 

اب
س

ال
 

 Root Locus دراسة 2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

  
ن

ام
الث

 

ر
ش

ع
 

 Root Locus دراسة  3

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ر
ش

ع
ع 

س
تا
ال

 

 Root Locus دراسة  2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

متحانات يومية ا

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ن
رو

ش
لع

ا
 

 Frequency Response دراسة  2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري
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 .البنية التحتية 12

 

د 
ح

وا
ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

 دراسة 2
Bode Diagrams 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 تحانات شهري+ام

ي 
ان
الث

ن
رو

ش
لع

وا
 

 دراسة 2
Bode Diagrams 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ث 
ثال

ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

 دراسة 2
Bode Diagrams 

 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ع 
راب

ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

 Polar Plots دراسة 2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س 
ام

خ
ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

 Polar Plots دراسة 2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

س 
اد

س
ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

 Polar Plots دراسة 2

محاضرات 

ة بشكل معروض

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ع 
اب
س

ال

ن
رو

ش
لع

وا
 

 Nyquist Stability دراسة 2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ن 
ام

الث

ن
رو

ش
لع

وا
 

 Lead Compensation دراسة 2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

انات يومية امتح

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

سع
تا
ال

ن 
رو

ش
لع

وا
 

 Lag  Compensation دراسة 2

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

+تجارب عملية 

 +امتحانات شهري

ن
ثو

ال
الث

 

 دراسة 2
Lag – Lead  

Compensation 

محاضرات 

معروضة بشكل 

PowerPoint 

امتحانات يومية 

ة +تجارب عملي

 +امتحانات شهري
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 سيساهم في تطوير المنهج   %20اقتراح تغيير المنهج بنسبة  .خطة تطوير المقرر الدراسي:13 

 : الكتب المقررة المطلوبة -1

 

Control System Engineering books: 
1. Control Systems Engineering, Norman 

S. Nise, Sixth Edition, 2011, John 
Wiley & Sons. 

2. Modern Control Engineering, 
Katsuhiko Ogata, Fifth Edition, 2010, 
Prentice Hall. 

 

 المراجع الرئيسية ) المصادر( -2

  مكتبة الكلية للحصول على المصادر االضافية  للمناهج

 الدراسية.

  االطالع على المواقع االلكترونية العلمية لالطالع على

 .المادة المستجدات الحديثة في 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -ا

 )المجالت العلمية ,التقارير,.......(
جميع المجالت العلمية الرصينة التي لها عالقة بالمفهوم الواسع 

 . النظمة التحكم 

  المراجع االلكترونية , مواقع االنترنيت  -ب

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الوسطى التقنية الجامعة المؤسسة التعليمية .147

القدرة  تقنيات هندسة قسم /الكهربائية الهندسية التقنية كليةال / المركز علمي القسم ال .148

    الكهربائية
 انظمة القدرة اسم / رمز المقرر .149

ا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذ

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

 ؛البرنامج.
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محاضرات )نظري(, مختبر )عملي(.أشكال الحضور المتاحة .150

2021، المرحلة الرابعة./ 2020الفصل / السنة .151

= الكلي  ساعة دراسية عملية (90)ساعة دراسية نظرية +  (60))الكلي(عدد الساعات الدراسية  .152

( ساعة150)

2021-6-28تاريخ إعداد هذا الوصف  .153

أهداف المقرر .154

يهدف هذا المقرر الى اعطاء الطالب دراسات تفصيلية على نظام القدرة الكهربائية وهي بصورة اساسية:

ت العطل الناتجة عنها.تحليل االعطال المتوازنة وغير المتوازنة التي يتعرض لها النظام وحساب تيارا -1

اليجاد   Steady Stateوهو في حالته المستقرة تحليل انسيابية القدرة التي تتمثل في تحليل النظام  -2

.  Operating conditionمتغيرات النظام كلها خالل هذه الحالة وتحت ظروف عمل مختلفة

نظام لدراسة استقراريته خاللها.تحليل االستقرارية التي تتمثل في تحليل الحالة الديناميكية لل -3

دراسة السيطرة على نظام القدرة. -4

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .63

هداف المعرفية األ -أ

تحليل االعطال المتوازنة وغير المتوازنة التي يتعرض لها النظام وحساب تيارات العطل معرفة  -1أ

الالزمة الكتشاف االعطال وللسيطرة على  relaysلمرحالت الناتجة عنها لغرض تحديد تقييس ا

. قواطع الدورة

لغرض تحديد الفولتية عند القضبان العمومية المختلفة ولحساب القدرة تحليل انسيابية القدرة  معرفة  -2أ

.السارية في خطوط النقل المختلفة تحت حاالت عمل مستقرة

وهو تحت حاالت عمل مضطربة مثل فقدان الحد وحدات التوليد،  النظام تحليل استقراريةمعرفة   -3أ

 short circuitsاو خطوط النقل، اوالزيادة المفاجئة في الحمل وكذلك القصر في الدوائر 

المختلفة. 

معرفة السيطرة على نظام القدرة.  -4أ

معرفة التخطيط للتوسيع المستقبلي للنظام. -5أ

 مقرر.اصة بالالخ يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تحليل االعطال المتوازنة وغير  لكتابة البرامج  وتنفيذها التي تستخدم في MATLABاستخدام   – 1ب

المتوازنة التي يتعرض لها النظام وحساب تيارات العطل الناتجة عنها.

  تحليل انسيابية القدرة. لكتابة البرامج  وتنفيذها التي تستخدم في MATLABاستخدام  – 2ب

تحليل اسقرارية القدرة. لكتابة البرامج  وتنفيذها التي تستخدم في MATLABاستخدام – 3ب

.ذات عالقة باالختصاص تصميم برامج   -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

 حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرفي للطلبة. المحاضرات االكاديمية:

الذي يوفر كل مايحتاج اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب المهاري  المختبر العملي:

 وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ المشاريع بصورة صحيحة.

 
 طرائق التقييم      

حيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء المحاضرة  التقيم التفاعلي:

 مشاركته. 

التي توفر المعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظات العلمية المعطاة  ختبارات التحريرية:اال

 من قبل التدريسي.

وتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها  االختبارات الفصلية:

 والمهاري.خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي 

وتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها  االختبارات النهائية:

 خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري.

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تكرة للمشكالت المختلفة.زرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مب -1ج

 تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة. -2ج

 تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل االعباء الملقاة على عاتقهم. -3ج

 تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية. -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

ألقاء محاضرة مع استخدام السبورة وجهاز عرض ضوئي مع عرض أفالم وإجراء مناظرات بين الطلبة 

 وتقسيمهم الى مجاميع بحثية .
 طرائق التقييم    

بارات من خالل إجراء أالختبارات المفاجئة أالسبوعية القبلية والبعدية واجراء االخت التقييم المباشر:

الشهرية، الفصلية واالختبارت النهائية )نهاية السنة( مع تقيم االداء في المشاركات والتفاعالت التي تجري 

 داخل المحاضرة.

يتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع و العمل ضمن فريق اليجاد النتائج  المشاريع العملية:

 والحلول لمختلف المشكالت العلمية.
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 التفكير  -1د

 الحوار البناء للوصول لالفضل النتائج -2د

 ابداء االراء واالفكار ومناقشتها -3د

 طرح االسئلة -4د
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 بنية المقرر .64

 األسبوع
التعلم مخرجات  الساعات

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 عملي نظري

nd, 2 st1 4 6 
فهم الدرس من 

 قبل الطالب
Per unit system. 

 محاضرة،

 مختبر

 +االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

th4 , rd  3 4 6 
فهم الدرس من 

 قبل الطالب

Node equations, single line or 

line diagram impedance and 

reactance diagram. 

 محاضرة،

 مختبر

 +االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

th, 6th5 4 6 
فهم الدرس من 

 قبل الطالب

Equivalent admittance network, 

modification of Ybus. 

 محاضرة،

 مختبر

 +االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

th, 8th7 4 6 
س من فهم الدر

 قبل الطالب

Bus admittance and impedance 

matrices. 

 محاضرة،

 مختبر

 +االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

th, 10th9 4 6 
فهم الدرس من 

 قبل الطالب
Modification of an existing Zb. 

 محاضرة،

 مختبر

 +االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

,  th11

th, 13th12 
6 9 

فهم الدرس من 

 قبل الطالب

Power flow problem, Gauss-

Seidel power flow method. 

 محاضرة،

 مختبر

 +االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

th, 15 th14 4 6 
فهم الدرس من 

 قبل الطالب

Internal voltage of loaded 

machines fault condition 

symmetrical faults. 

 محاضرة،

 مختبر

 +االسئلة الشفهية

 متحان اليومياال

th, 17th 16 4 6 
فهم الدرس من 

 قبل الطالب

Symmetrical components, 

sequence circuit of Y-X 

transformer. 

 محاضرة،

 مختبر

 +االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

, th, 19th186 9  فهم الدرس منUnsymmetrical faults on power ،االسئلة الشفهية محاضرة+ 
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  :البنية التحتية .65

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
A. Chakrabarti, M. L. Soni, P. V. Gupya and U. S. 
Bhatnagar, “Power system Engineering”. 

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

1. John J. Grainger, William D. Stenenson, Jr., 

“Power System Analysis”. 

 

2. V. K. Mehta and Rohit Mehta “Principles of 
Power System”. 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( , التقارير ,.... المجالت العلمية ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .66

   

 تغيير الى يصار بحيث الخارجية النافذة و العمل حقل الى استنادا سنويا الدراسي المقرر مراجعة 
 سنوات. 5 او 4كل المناهج

 

 

th20 قبل الطالب system. االمتحان اليومي ختبرم 

, th, 22th21

,th23 

th, 25th24 

10 15 
فهم الدرس من 

 قبل الطالب

The stability problem, rotor 

dynamics and he swing 

equation, power angle equation, 

equal area criterion of stability, 

applications of the equal area 

criterion. 

 محاضرة،

 مختبر

 +االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

th, 27h26 

 
4 6 

فهم الدرس من 

 قبل الطالب

Automatical control of a 

synchronous generator control 

of power, frequency in 

interconnection system. 

 محاضرة،

 مختبر

 +االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي

, th, 29th28

th30 6 9 
فهم الدرس من 

 قبل الطالب

Zbus methods in contingency 

analysis, analysis of single 

contingency. 

 محاضرة،

 مختبر

 +االسئلة الشفهية

 االمتحان اليومي
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نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

الجامعة التقنية الوسطىالمؤسسة التعليمية .155

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية / المركز علمي القسم ال .156

المسوقات و المكائن الخاصةاسم / رمز المقرر .157

حضور تامأشكال الحضور المتاحة .158

السنة الدراسية الرابعةالفصل / السنة .159

ساعة دراسية عملية 90ساعة دراسية نظرية +  90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .160

ف تاريخ إعداد هذا الوص .161

أهداف المقرر .162

يهدف هذا المقرر الى اعطاء الطالب قاعدة علمية متقدمة في:
الكترونيات القدرة الكهربائية .1
المكائن الكهربائية .2

صف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر و

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

؛البرنامج.

29-6-2021
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 المكائن الخاصة .3

لتمكينه من العمل بحرفية عالية مع بوردات السيطرة الخاصة بالمحطات الكهربائية والمعامل االنتاجية و تصميم نظم السيطرة 
   صة بذلكالخا

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .67

 هداف المعرفيةاأل -أ
 التعرف على المكونات الرئيسية اللكترونيات القدرة -1أ

 التعرف على تصميم الدوائر االلكترونية -2أ

 التعرف على المكونات االساسية للمكائن الكهربائية الخاصة  -3أ
 و السيطرة على المكائن الكهربائية العامة و الخاصة التعرف على طرق العمل -4أ

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 االستخدام االمثل للمكائن الكهربائية – 1ب

 تصميم المخطاطات الخاصة بدوائر السيطرة – 2ب

 صيانة و تشخيص االعطال الكهربائية – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم

 

 في الجانب العملي الطريقة االكتشافية

 

 طرائق التقييم

 

 باستخدام االختبارات الموضوعية

 
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 فهم طرق عمل المكائن الخاصة و تركيبها -1ج

 ادراك الطرق النافعة في معالجة بوردات السيطرة  -2ج

 فهم الكترونيات القدرة المتقدمة و طرق عملها-3ج

 للسيطرة على المكائنفهم الطرق الحديثة -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 الطريقة االلقائية
 

 طرائق التقييم

 

 باستخدام االختبارات التحصيلية
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 املكائن الكهربائيةنه من تشخيص االعطال الناتجة في اكساب الخريج مهارة علمية وتطبيقية تمك-1د

  السيطرة في املعامل االنتاجية و محطات التوليد و النقل و التوزيع الكهربائي.قابلية الخريج على عمل بوردات -2د

 القدرة الكهربائيةالكوادرالفنيه في مجاالت  قابلية الخريج على تدريب-3د

 بديلة سيطرةتصميم دوائر -4د
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 البنية التحتية  .10

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Power electronics circuits, devices, and 
applications by Muhammad harunur rashid 

 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

1. Power electronics: converters, applications, 
and design by ned mohan 

2. A textbook of electrical technology by theraja 
 

 نية المقررب .68

 األسبوع
مخرجات التعلم  الساعات

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 عملي نظري

1,2 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
AC voltage controllers: 

Single phase controllers. 

محاضرة نظرية 

 +عملي
 األسئلة المباشرة

3,4 3 3 
من قبل  فهم الدرس

 الطالب
AC voltage controllers: 

Three phase controllers. 

محاضرة نظرية 

 +عملي
 األسئلة المباشرة

5 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
Single phase Cycloconverters.  محاضرة نظرية

 +عملي
 األسئلة المباشرة

6 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
Three phase controllers 

Cycloconverters 
محاضرة نظرية 

 +عملي
 األسئلة المباشرة

7 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
Reduction of output harmonic  محاضرة نظرية

 +عملي
 األسئلة المباشرة

8,9 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
DC motor drives  محاضرة نظرية

 +عملي
 األسئلة المباشرة

10,11 3 3 
 فهم الدرس من قبل

 الطالب
Induction motor drives  محاضرة نظرية

 +عملي
 األسئلة المباشرة

12,13 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
Cycloconverters motor drives  محاضرة نظرية

 +عملي
 األسئلة المباشرة

14,15 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
Resonant pulse inverters  محاضرة نظرية

 +عملي
 مباشرةاألسئلة ال

16,17 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
multilevel inverters  محاضرة نظرية

 +عملي
 األسئلة المباشرة

18,19 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
DC power supplies  محاضرة نظرية

 +عملي
 األسئلة المباشرة

20,21 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
AC power supplies  محاضرة نظرية

 ملي+ع
 األسئلة المباشرة

22,23,2
4 

3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
programmable logic devices  محاضرة نظرية

 +عملي
 األسئلة المباشرة

25 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
Permanent magnetic motor  محاضرة نظرية

 +عملي
 األسئلة المباشرة

26 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
Stepper motor  محاضرة نظرية

 +عملي
 األسئلة المباشرة

27 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
Reluctance motor  محاضرة نظرية

 +عملي
 األسئلة المباشرة

28 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
Brushless D.C motor 

محاضرة نظرية 

 +عملي
 األسئلة المباشرة

29 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
Hysterics motor 

محاضرة نظرية 

 +عملي
 األسئلة المباشرة

30 3 3 
فهم الدرس من قبل 

 الطالب
Linear induction motor 

محاضرة نظرية 

 +عملي
 األسئلة المباشرة
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نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

الكلية التقنية الهندسية الكهربائية المؤسسة التعليمية .163

قسم هندسة القدرة الكهربائية / المركز علمي القسم ال .164

أنظمة النقل والتوزيعمقرراسم / رمز ال .165

بكالوريورسأشكال الحضور المتاحة .166

سنوي الفصل / السنة .167

ساعة نظري 90)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .168

ساعة عملي 90

2021/6/29تاريخ إعداد هذا الوصف  .169

أهداف المقرر .170

ات الفولتية العالية ودراسة يهدف المقرر الى دراسة الطرق التي تتم من خاللها نقل الطاقة الكهربائية ذ

توزيع الطاقة الكهربائية بعد تحويلها الى الفولتيات المناسبة للتوزيع وتدريس الطالب خطوط النقل بعد 

تقسيمها الى خطوط قصيرة ومتوسطة وطويلة وكذلك يدرس الطالب انواع المحطات الثانوية وتقسيمها 

وحمايتها.

متوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ال

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

؛البرنامج.
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 التعليم والتعلم والتقييموطرائق  مقررمخرجات ال .69

  االهداف المعرفية  -ب
    التعرف على انواع الفولتيات المستخدمة في نقل الطاقة  -1أ

 التعرف على طرق ربط االجهزة الكهربائية باالرضي والمتعادل والحماية المتوفرة -2أ

 التعرف على انوع تمثيل خطوط النقل. -3أ
 ائيةالتعرف على طرق نقل الطاقة الكهرب -4أ
 التعرف على انواع وطرق عمل اجهزة الحماية -5أ
 التعرف على كيفية ربط اجهزة الحماية على اجزاء المنظومة الكهربائية -6أ

 لمقرر الخاصة با األهداف المهاراتية –ب 

 القدرة على التمييز بين خطوط نقل الطاقة الكهربائية المستخدمة.  – 1ب 

 زة حماية المنظومة الكهربائيةالقدرة على العمل على اجه – 2ب 

 القدرة على صيانة وتطوير االعمال الخاصة بمنظومة نقل الطاقة – 3ب 

 ـ القدرة على تدريب الفنيين نظريا 4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

ألقاء محاضرة مع استخدام السبورة وجهاز عرض ضوئي مع عرض أفالم وإجراء مناظرات بين الطلبة 

 الى مجاميع بحثية . وتقسيمهم 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

إجراء أختبارات نظرية أسبوعية وشهرية وفصلية مع تقيم االداء في المشاركات التي تجري داخل 

 المحاضرة .

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعزيز قيم التسامح والمحبة وااللتزام بالتعليمات  -1ج         

 الرأي األخر والحوار السليم والصحيح األخذ بالرأي و -2ج

 تفعيل الروح الوطنية والمعنوية واإلنسانية  -3ج

 تعزيز القيم الثقافية العامة التي تخدم المجتمع وتجدد فاعليته -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .71

 Principles of Power Systems by V.K. Mehta ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Principles of Power Systems by V.K. Mehta ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

 
 خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األالتأهيلية المهارات العامة و -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .70

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االلقاء وطرح  أنظمة النقل والتوزيع اختيار مستوى الفولتية 6 3&2&1

 االسئلة
 يريامتحان تحر

االلقاء وطرح  أنظمة النقل والتوزيع انواع التأريض 9 6&5&4

 االسئلة
 امتحان تحريري

7&8&9
&10 

االلقاء وطرح  أنظمة النقل والتوزيع انواع خطوط النقل 12

 االسئلة
 امتحان تحريري

معادلة الطاقة في خط   12&11

 النقل
االلقاء وطرح  أنظمة النقل والتوزيع

 االسئلة
 ريامتحان تحري

13&14
&15 

االلقاء وطرح  أنظمة النقل والتوزيع انظمة توزيع الطاقة 

 االسئلة
 امتحان تحريري

16&17
&18&

19&20
&21 

المرحالت المستخدمة  

 في الحماية
االلقاء وطرح  أنظمة النقل والتوزيع

 االسئلة
 امتحان تحريري

22&23
&24&

25&26
&27&

28&29
&30 

حماية اجزاء  

 المنظومة
االلقاء وطرح  والتوزيع أنظمة النقل

 االسئلة
 امتحان تحريري
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .72

التركيز على دراسة خطوط نقل الطاقة الكهربائية من الناحية الكهربائية وليس من الناحية الميكانيكية فيما   

 يخص انواع االبراج وكيفية نصب الخطوط

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التقنية الوسطى يةالمؤسسة التعليم .171

 قسم تقنيات هندسة القدرة      / المركز علمي القسم ال .172

 تطبيقات حاسبة اسم / رمز المقرر .173

 محاظرات نظرية + محاظرات عملية أشكال الحضور المتاحة .174

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

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

 ؛البرنامج.
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2021 \2020الفصل / السنة .175

( ساعة90)نظري+عملي( ) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .176

177. تاریخ إعداد ھذا الوصف                 28/6/2021

أهداف المقرر .178

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .73

هداف المعرفية األ -أ

هم المهارات األساسية المطلوبة إلنشاء مستندات بسيطة بما في ذلك الرسائل والتقارير وكتيب ا فهم -1أ

ق النص أو الفقرات أو الصفحة وإضافة األنماط والوسائط د كيفية إدخال وتحرير النص أو تنسييحدت، 

.المتعددة وصفحة اإلعداد وإضافة رأس وتذييل الصفحة وعالمة مائية

كيفية إدخال نص أو تحريره أو تنسيقه أو فقرات أو صفحة ، أو إضافة أنماط ، أو التعرف على  -2أ

أو عالمة مائية ، إلخ.وسائط متعددة ، أو صفحة إعداد ، أو إضافة رأس وتذييل ، 

المهارات األساسية للعمل مع تطبيق جداول البيانات ، وفرز البيانات أو ترشيحها ،  التعرف على -3أ

وإدارة أوراق العمل وتخصيص إعداد الصفحة.

.طرق إدخال الصيغ البسيطة ، إنشاء المخططات والتعامل معها التعرف على-4أ

د العروض التقديمية ، وإنشاء الشرائح التي تحتوي على نصوص أو إعداو انشاءكيفية التعرف على  -5أ

.صور أو مخططات أو جداول أو وسائط متعددة وتحريرها.

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

اسلوب طرح االسئلة – 1ب 

اسلوب طرح االفكار والتحليل السليم للمحاضرة – 2ب 

مارين على نافذة ورد واكسل والعروض التقديمية واعطاء الطالب تطبيق كافة االمثلة والت – 3ب 

الفرصة للتطبيق العملي لكافة البرامج.  

طرائق التعليم والتعلم      
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( لعرض واجهة البرنامج   (data show شرح المحاضرة مع استخدام السبورة وجهاز عرض البيانات -1

 ة البرامج المختلفة على جهاز العرضواعطاء االمثلة المختلفة وتطبيقها في شاش
طرح االسئلة المختلفة حول المحاظرة واجراء المحاورة مع الطالب  لتحفيزهم على المشاركة وشد  -2

 انتباههم.

 
 طرائق التقييم      

 عملية االختبار في نهاية كل فصل أسبوعي وشهري. -1
الطالب ومتابعة المواد خالل الفصل  االختبارات الفصلية وتكون الحلقة الوسطى ، والتي تقيم مصلحة -2

 الدراسي بأكمله.
التقييم من خالل المشاركات خالل المحاضرة ، واحدة من ردود الفعل التي أعضاء هيئة التدريس في  -3

 تقييم التدريس والتعلم طرق عملية.
 .تقييم حضور الطالب ، مما يعكس مدى اهتمامه بالمحاضرة -4
لنهائية في تقييم الطالب ومدى التفاعل واالهتمام بمجال الموضوع االختبارات النهائية وهي الحلقة ا -5

 خالل العام الدراسي الكامل.
 

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 غرس روح اإلبداع واالجتهاد لدى الطالب إليجاد حلول مبتكرة لمشاكل مختلفة. -1ج

 التكوين النفسي للطالب-2ج

 العبء على أكتافهم. ل لحمشعور بالمسؤولية تنمية ال -3ج

 تطوير لضمان القيم والمثابرة إلنجاز المهمة للوصول إلى نتائج مرضيةال  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

إعطاء المحاضرة النظرية والتطبيق العملي لجميع األمثلة والتمارين ، والقيام بالواجبات المنزلية وكتابة 

 تقرير حول موضوع مختلف.

 
 ئق التقييم طرا   

التقييم المباشر حيث يتم تقييمهم من خالل التدريس مباشرة وتثبيت مالحظاتهم حوله وقدرته على إيجاد -1

 .حلول علمية متنوعة للمشاكل

 األسئلة القبلية والالحقة. -1
 أسئلة سريعة -2

 اختبارات أسبوعي )نظرية + العملية(. -3
 امتحانات الفصل الدراسي األول. -4
 دراسي الثاني.امتحانات الفصل ال -5
 اختبار الدرجات النهائية للعام الدراسي -6
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

 أسلوب الحوار وتبادل وجهات النظر -1د

 التفكير المنطقي -2د

 المشاركات -3د

 طرح األسئلة     -4د
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 مقرربنية ال .74

األسبو

 ع
 اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات

 
 طريقة التعليم

 طريقة التقييم

 st1 3 Entering and Editing Text, 

Moving Around the 

Document, Selecting Text 

Saving Documents. 

Environment of Microsoft word 

محاظرة 

 نظري+ عملي
 اختبار شفوي 

 nd2 3 Customizing the View 

  Adjusting the Zoom 

Using Cut, Copy, and Paste, 

Formatting Text,  Aligning 

Text  . 

Starting a New Document 

محاظرة 

 نظري+ عملي
 اختبار عملي 

 rd3 3 Changing Line Spacing, 

Working with Styles,  

Proofing the Document, 

Finding and Replacing Items, 

 Page Setup   . 

Organizing List Information 

محاظرة 

 نظري+ عملي
 اختبار عملي

 th4 3 Applying Columns,  

Previewing and Printing the 

Document, Using 

Multimedia Files. 

Adding Page Numbering 

محاظرة 

 نظري+ عملي
 اختبار نظري

 th5 3 Formatting table,  Typing  

Equation 
Inserting a Table 

محاضرة 

 نظري+ عملي
 اختبار عملي

,  th6
 th7 

6 The Quick Access Toolbar 

Tabs and The Ribbon, Slides, 

The Status bar,  The View 

buttons 

PowerPoint window 

محاضرة 

 نظري+ عملي
 اختبار شفوي

 th8 3 Blank and resent, Template, 

themes.  Component of 

presentation, design a slide 

How to Create a presentation 
محاضرة 

 نظري+ عملي
 اختبارعملي

 th9 3 add title to the 1st slide,  

.Header and Footer, Add 

numbering or bullets 

Creating Your First Presentation  
محاضرة 

 نظري+ عملي
 اختبار نظري

,  ht10
 th11 

6 Add text box,  Add a smart 

art,  Clip art, picture and 

tables. 

Add illustrations  محاضرة  
 نظري+ عملي

 اختبار عملي

,  th12
 th13 

6 insert chart, slide show, set 

up slide show,  Custom 

Animation,  Modify 

Animation   

Add chart, Animations    محاضرة

 نظري+ عملي
 اختبار عملي

 th14
 th,15 

6 apply a transition,  To add a 

sound to a transition, saving 

options, printing options,  

Add password. 

Add Transitions,  Printing options  محاضرة

 نظري+ عملي
 اختبار عملي

 th16
 th,17 

6 Office Button,  Quick Access 

Toolbar, tabs and ribbons,  

Formula Bar, using the arrow 

keys, select cells    

Excel window,  Move Around a 

Worksheet 
محاضرة 

 نظري+ عملي
 اختبار عملي

 th18 3 Change a Cell Entry,  Wrap 

Text, save your file  

Enter data 

 

 

 

 

   

محاضرة 

 نظري+ عملي
 
 
 

 اختبار نظري

 th19
 th,20 

 th6 Perform Mathematical 

Calculations, + Addition, - 

Subtraction, Multiplication, 

Division  

Entering Excel Formulas and 

Formatting Data 
حماظرة نظري+ 

 عملي

 اختبار عملي
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 البنية التحتية  .75

 A series of lectures by the teacher ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Introduction to excel 2010 by Stephen.  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

Moffat, the mouse training company, 
bookboon.com 

 .Micro Soft office PowerPoint by Torben Lage 

Frandsen,  bookboon.com 

 st21

 nd,22 

6 Change a Column Width 

by Dragging, from tab, 

add commas to separate 

thousands, specify the 

number of decimal 

places, place a dollar 

sign in front of a 

number, or display a 

number as a percent. 

Work with Long Text, 

Format Numbers 
حماضرة نظري+ 

 عملي

 اختبار عملي

 rd23 3 Reference Operators, 

Understanding 

Functions, Enter a 

Function with the 

Ribbon, Calculate an 

Average, MIN, MAX, 

Count function  

Creating Excel Functions, 

Filling Cells, and Printing 
حماضرة نظري+ 

 عملي

 اختبار عملي

 th24 3 Functions, Type Of  

Errors, SUMIF 

Function, COUNT IF 

Function,  

functions  +حماضرة نظري
 يعمل

 اختبار عملي

 th25 3 Filter numbers, Filter 

dates or times, How to 

add one more criteria  

Filter text, Create criteria     +حماضرة نظري
 عملي

 اختبار عملي

 th26 3 Change a Column Width by 

Dragging, from tab, add 

commas to separate 

thousands, specify the 

number of decimal places, 

place a dollar sign in front of 

a number, or display a 

number as a percent. 

Work with Long Text, Format 

Numbers 
حماضرة نظري+ 

 عملي

 اختبار عملي

 th27

  th,28 

6 Reference Operators, 

Understanding Functions, 

Enter a Function with the 

Ribbon, Calculate an 

Average, MIN, MAX, Count 

function  

Creating Excel Functions, Filling 

Cells, and Printing 
حماضرة نظري+ 

 عملي

 اختبار عملي

 th29 3 Functions, Type Of  Errors, 

SUMIF Function, COUNT IF 

Function,  

functions  +حماضرة نظري
 عملي

 اختبار عملي

th30 3 Filter numbers, Filter dates or 

times, How to add one more 

criteria  

Filter text, Create criteria     +حماضرة نظري
 عملي

 اختبار عملي



  ۱٥الصفحة   
  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،.... ( 

Industtrial power engineering handbook by 
K.C.Agrawal B.L.THERAJA,A.K.THERAJA 
(Electrical Technology) 

 
ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
https://www.wisc-online.com 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۳
   

 . عملياستخدامها ال وطرقفة كيفية حساب االحمال للشبكة ضاا •
 .خطوط النقل الحديثة اضافة دوائر للسيطرة على سرعة   •
 تغيير الى يصار بحيث الخارجية النافذة و العمل حقل الى استنادا سنويا الدراسي المقرر مراجعة •

 .سنوات 5 او ٤كل مناهجال
 
 
 
 

 



  ۱الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفاد

 

 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية  المؤسسة التعليمية .۱

 قسم هندسة القدرة الكهربائية  / المركز  علميالقسم ال .۲

او اسم البرنامج األكاديمي  .۳
 المهني 

 اجهزة القياس 

 
 تقنيات الهندسة الكهربائية وم فييوس علبكالور اسم الشهادة النهائية  .٤

  :النظام الدراسي  .٥
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .٦

  المؤثرات الخارجية األخرى  .۷

 ٢٠٢٢-٨-١٠ تاريخ إعداد الوصف  .۸

 أهداف البرنامج األكاديمي .۹

 ./المرحلة الثانية اجهزة القياس يهدف المقرر الى تدريس مادة 
 اجهزة القياس من حيث االنواع والحساسية والمكونات . دراسة 

 اوميتر والى مختلف االجهزة االخرى .،مالتفولتميتر  ،دراسة الكلفانوميتر وتحويله الى مالتيميتر 
 ملفات والترددات .دراسة عدد من القناطر لقياس المقاومات والمتسعات وال

 فرق الطور وجهاز قياس الطاقة .دراسة الواطميتر وجهاز قياس عامل القدرة وزاوية 
 دراسة جهاز راسم الذبذبات وامثلة رياضية .

  
 

 

 
 



  ۲الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .۱۰

  االهداف المعرفية  - أ
على المكونات االساسية الجهزة القياس والحسابات النظرية لتحويلها من الكلفانوميتر الى  التعرف -۱أ

 .وطرق المعايرة زة اخرى  اجه
 على استخدام االجهزة  لقياس التيار المتناوب  وطرق تحويلها من المستمر الى المتناوب.التعرف  -۲أ
 . وعامل القدرة على اجهزة قياس القدرة والطاقة  التعرف -۳أ
 انواع القناطر والحسابات الرياضية المختلفة . على  التعرف -٤أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 انواع اجهزة القياس حسب النوع ونسبة الخطأ والحساسية والدقة .لقدرة على تمييز ا – ۱ب 
 اجهزة التيار المستمر والمتناوب .القدرة على معرفة الفرق  – ۲ب 
  القدرة على تصميم االجهزة لقياس التيار والفولتية والمقاومة . – ۳ب 

 لم طرائق التعليم والتع -ج
 ألقاء محاضرة. .۱
 .مع عرض أفالم البياناتالسبورة وجهاز عرض  وسائل التعليم مثل استخدام .۲
 لبة.إجراء مناظرات بين الط .۳
 تقسيم الطلبة الى مجاميع بحثية. .٤
 تكليف الطلبة بمشاريع مصغرة. .٥
 اجراء التجارب العملية في المختبر. .٦

 طرائق التقييم  -د 
 حريرية.اختبارات قبلية للطلبة شفوية وت .۱
 اختبارات اثناء المحاضرة لبيان مدى استيعاب الطلبة للمواضيع المطروحة. .۲
 االختبارت البعدية مثل االختبارت المفاجئة. .۳
 حضور الطلبة للمحاضرة .٤
 مشاركة الطلبة وتفاعلهم مع المواضيع المطروحة .٥
 تقارير التجارب االسبوعية .٦
 اجراء االختبارات الفصلية العملية والنظرية .۷
 االختبارات النهائية العملية والنظريةاجراء  .۸

 الوجدانية والقيمية . األهداف -هـ 
 لتطور والتعلم الذاتي لدى الطلبة واحترام الوقت .تعزيز قيم االرتقاء وا .۱
 مح والمحبة وااللتزام بالتعليمات.تعزيز قيم التسا .۲
 أي األخر والحوار السليم والصحيح.األخذ بالرأي والر .۳
 ل تحت الضغوط و زحمة العمل.تعويد الطلبة للعم .٤
 ثقافة العمل الجماعي وروح المشاركة.تعزيز  .٥

 
 

 



  ۳الصفحة   
  

 
 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -و

 التفكير بذكاء، وقابلية التعلم والتطور المستمر .۱
 لعمل .استخدام االجهزة واكتشاف االعطال اثناء ا .۲
 .تحويل الكلفانوميتر الى اجهزة قياس مختلفة  .۳

 بنية البرنامج  .۱۱

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

 عملي     نظري      

 ۳ ۲ اجهزة القياس   نيةثاال

     

     
     
     
     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .۱۲

للمحافظة على االجهزة وصيانة  للفنيين لمجال العملي إلعطاء دورات لمختبر لاستغالل إمكانيات ا .۱
 .الممكن 

 تعليمية الجهزة القياس .وتوفير بوردات وحقائب  اجهزة القياس تطوير المختبرات الخاصة بمادة  .۲
 المعهد)الكلية أو األنظمة المتعلقة بااللتحاق ب ع(وضمعيار القبول  .۱۳

اجراء اختبار قبلي للطلبة لبيان مدى استعدادهم للقبول في األقسام الهندسية للكلية، وتفعيل المقابلة 
 الشخصية للطلبة لمعرفة مدى صالحيتهم الخلقية والخلقية لاللتحاق بالكلية.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .۱٤

. 1-Cooper and Helfrick  
2-Electronic Instrumentation & Measuring Techniques. 
3-Prentic-Hall Pub                                                   

 االنترنت -٤



  ٤الصفحة   
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 من البرنامج مخرجات التعلم المطلوبة 

 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

 ٤د ۳د ۲د ۱د ٤ج ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
                 اساسي  اجهزة القياس  ۲۰۱۸-۲۰۱۷

                   
                    

                   
                    

                   
                    



  ٥الصفحة   
  

 بنية المقرر .۱۰

التعلم مخرجات  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

سيكون الطالب قادرا  ٤ ۲و۱
 على:

التعرف على اجهزة  .۱
 القياس

االجهزة الفرق بين  .۲
من حيث المكونات 

 ومبدأ العمل .
 الحساسية. .۳

 المحاضرة  مقدمة عن ااجهزة القياس 
 

اختبارات قبل 
واثناء وبعد 
 المحاضرة

سيكون الطالب قادرا  ٤ ٤و۳
 على:

اجراء الحسابات  .۱
الرياضية الخاصة بالدقة 

والوسيط الحسلبي 
والخطأ ونسبة الخطأ 
 واالبتعاد عن الوسط 

اختبارات قبل  محاضرة،  الخطأ ونسبة الخطأ
واثناء وبعد 
 المحاضرة

سيكون الطالب قادرا  ٤ ٦و٥
 على:

اجراء الحسابات  .۱
الرياضية لتحويل 
زة االجهزة الى اجه

 .اخرى .

تحويل االجهزة ذات الملف 
المتحرك اميتر وفولتميتر 

 واوميتر 

اختبارات قبل  محاضرة، 
واثناء وبعد 
 +المحاضرة

 امتحان مفاجئ

سيكون الطالب قادرا  ٤ ۸و۷
 على:

 .حسابات تأثير الحمل  .۱

اختبارات قبل  محاضرة،  تأثير الحمل  
واثناء وبعد 
+ المحاضرة

تقرير+ امتحان 
 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا  ٤ ۹
 على:

التمييز بين طرق قياس  .۱
 المقاومة 

اختبارات قبل  محاضرة،  قياس المقاومة 
واثناء وبعد 
+  المحاضرة

تقرير + امتحان 
 مفاجئ + بحث 

سيكون الطالب قادرا  ۸ ۱۰-۱٤
 على:

 انواع القناطرالتعرف  .۱
 مسائل رياضية  .۲

قناطر التيار المستمر 
 والمتناوب 

اختبارات قبل  محاضرة، 
واثناء وبعد 
+  المحاضرة

تقرير + امتحان 
 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا  ۸ ۱۹-۱٥
 على:

التعرف على اجهزة قياس 
 القدرة والطاقة عامل القدرة 

 المكونات ومبدأ العمل -۲
الفرق بين الداينمو ميتر -۳

 ودرسنوفال 

اختبارات قبل  محاضرة،  الداينمو ميتر واستخدامته
بعد واثناء و

+  المحاضرة
تقرير + امتحان 
 مفاجئ + بحث 

سيكون الطالب قادرا  ٤ ۲۰-۲۱
 على:

التعرف على جهاز مولد 
 الذبذبات ومكوناته ومبدأ العمل

 

اختبارات قبل  محاضرة،  جهاز مولد الذبذبات 
واثناء وبعد 
+  المحاضرة

تقرير + امتحان 
 مفاجئ



  ٦الصفحة   
  

 البنية التحتية  .۱۱

  Electronic Instrumentation & Measuring-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

  Cooper and Helfrick-1 ادر)  (المصـ المراجع الرئيسية ۲
2-Prentic-Hall Pub                                                   

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،.... ( 
 اجهزة القياس الكهربائية /مولد االشارات وراسم االارات الكهربائي 

 القياس الكهربائية /القياس بأستخدام جهازي امليجر والكالمبيرت  اجهزة

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

www.scribd.com 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۲
ديث الحاصل في مجال صناعة اجهزة القياس االلكترونية وطرق إعطاء محاضرات عن التطور والتوسع الح

 تحسس.االستشعار وال
 
 
 

 

سيكون الطالب قادرا   ۲۲-۲٦
 على:

جهازراسم  التعرف على
الذبذبات وانواعه ومبدأ العمل 

 واجراء الحسابات الرياضية 

اختبارات قبل  محاضرة،  جهاز االوسلوسكوب 
واثناء وبعد 
+   المحاضرة

 امتحان مفاجئ



 
  ۱الصفحة  
  
 

      
 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

ويصاحبه وصف . من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 
 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية  المؤسسة التعليمية .۱

 قسم هندسة القدرة الكهربائية  المركز / القسم العلمي  .۲

اسم البرنامج األكاديمي او  .۳
 المهني 

 تطبيقات حاسبة

 البكاليريوس في علوم الهندسة الكهربائية اسم الشهادة النهائية  .٤

 : النظام الدراسي  .٥
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي 

  برنامج االعتماد المعتمد   .٦

  المؤثرات الخارجية األخرى  .۷

  2022/ 9/ 20 تاريخ إعداد الوصف  .۸

 أهداف البرنامج األكاديمي .۹

 يهدف هذا المقرر الى اعطاء الطالب دراسات تفصيلية على النمذجة والمحاكاة في برنامج الماتالب وهي
0Tبصورة اساسية: 

0T-1 التعرف على برنامج الSimulink والموجود داخل برنامج الmatlab0.وكيفية استخدامهT 
 

0T-20. التعرف على االجزاء االلكترونية والكهربائية واجهزة القياس وكيفية الوصول اليها لغرض التصميمT 
 

 تصميم الدوائر االلكترونية والكهربائية وكيفية الحصول على النتائج بصورة رقمية او بصورة موجة-۳
0T0. كود لكل جزء في الدائرةوكذلك الحصول على الT 

 
0T-4حل المعادالت الرياضية بصورة دقيقة وبسرعة عالية 

 



 
  ۲الصفحة  
  
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .۱۰

:1Tيةفاألهداف المعر -أ 1T 
1T-1T2T1أ  2T3T 1معرفةT3T1 . تصميم الدوائر الكهربائية وااللكترونية بأستخدام الT4Tsimulink4T 

0Tأ - 0T2T2 2T الكهربائية واداء االختبارات عليها للحصول على نتائج يمكن مقارنتهامعرفة محاكاة المحركات 
1T1.بالواقعT 
0Tأ - 0T2T3 1T2T1.معرفة ايجاد حلول سريعة ودقيقة للمعادالت الرياضية واخراج النتيجة بشكل موجةT 
0Tأ - 0T2T4 2Tمعرفة نمذجة ومحاكاة محطات التوليد مثال محطات الطاقة الشمسية و الهوائية 

 صة بالبرنامج األهداف المهاراتية الخا –ب 
0T0 – بT1T1 0T1T استخدامBALTAM 0للوصول الى الT1TSimulink1Tوالتعرف على مكتبة العناصر االلكترونية 
0T0.والكهربائيةT 
0T0 – بT1T7 1T 1استخدامTSimulink 0T1T0.لتصميم اي دائرة الكترونية او كهربائية والحصول على النتائجT 
0T0 –بT1T3 1T 1استخدامTSimulink 1T باالعتماد علىلحل المعادالت الرياضية بصورة ادق واسرع من الحل 
0T0.النفسT 

 تصميم نماذج لمحاكاة محطات توليد و دوائر الكترونية معقدة ٤-ب 
 

 طرائق التعليم والتعلم      
ألقاء محاضرة مع استخدام السبورة وجهاز عرض ضوئي مع عرض أفالم وإجراء مناظرات بين الطلبة 

 . وتقسيمهم الى مجاميع بحثية 
 طرائق التقييم      

0T0 :التفاعلي التقيمTحيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء المحاضرة 
1T1.مشاركتهT 
0T0 :االختبارات التحريريةTالتي توفر المعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظات العلمية المعطاة 
1T1.من قبل التدريسيT 
0T0 :االختبارات الفصليةT مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاهاوتكون الحلقة الوسطية لتقييم 
1T1.خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاريT 
0T0 :االختبارات النهائيةTوتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها 

 يخالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهار
 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 زرع روح االبداع لدى الطلبة والحرص على ايجادهم حلول مبتكرة للمشكالت المختلفة.۱-ج 
 تنمية قابلية الطلبة على العمل الجماعي كفرق فعالة تخرج بنتائج متميزة. ۲-ج 
 االعباء الملقاة على عاتقهم.تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الطلبة والتهيئة النفسية لتحمل  ۳-ج 
 تنمية قيم الحرص والمثابرة على انجاز العمل للوصول الى نتائج مرضية ٤-ج 

 طرائق التعليم والتعلم     

0T0 :المحاضرات االكاديميةT1T1.حيث توفر االساس المتين الذي يعتمد عليه بتطوير الرصيد المعرفي للطلبةT 
0T0 :المختبر العمليT اليه الطالب من خبرات تساعد على تطوير الجانب المهاريالذي يوفر كل مايحتاج 

 .وترسيخ المبادئ الضروري للقيام بتنفيذ التصاميم والنماذج بصورة صحيحة



 
  ۳الصفحة  
  
 

 طرائق التقييم    
0T0 :التقييم المباشرTحيث يتم هذا التقييم من قبل التدريسي بصورة مباشرة ومن خالل مالحظة تفاعل الطالب 
1T1.المالحظات بخصوص ذلك اثناء المحاضرة وتثبيتT 
0T0 :المشاريع العمليةTيتم تقييم مدى قدرة الطالب على االنجاز واالبداع وعلى العمل ضمن فرق والنتائج 

 والحلول لمختلف المشكالت العلمية
 

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

 بذكاء، وقابلية التعلم والتطور المستمرالتفكير  .۱
 نمذجة المنظومات الكهربائية .۲
 .النماذج المصممة في تمثيل ودراساة حاالت وظروف العملاستغالل  .۳

 طرائق التعليم والتعلم          

ألقاء محاضرة مع استخدام السبورة وجهاز عرض ضوئي مع عرض أفالم وإجراء مناظرات بين الطلبة 
 .وتقسيمهم الى مجاميع بحثية 

 طرائق التقييم          

0T0 :التقيم التفاعليTحيث يوفر االساس لتقييم الطالب عن طريق مالحظة مدى تفاعله اثناء المحاضرة 
1T1.مشاركتهT 
0T 0 :التحريريةاالختباراتTالتي توفر المعرفة لمدى فهم الطالب ومتابعته للمادة والمالحظات العلمية المعطاة 
1T1.من قبل التدريسيT 
0T0 :االختبارات الفصليةTوتكون الحلقة الوسطية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها 
1T1.خالل الفصل الدراسي بجانبيها االكاديمي والمهاريT 
0T0 :االختبارات النهائيةTوتكون الحلقة النهائية لتقييم مدى اهتمام الطالب وتفاعله مع المادة العلمية التي تلقاها 

 خالل السنة الدراسية بجانبيها االكاديمي والمهاري
 بنية البرنامج  .۱۱

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

 عملي     نظري      

 2 1 النمذجة والمحاكاة  الرابعة

 
 
 
 
 
 



 
  ٤الصفحة  
  
 

 التخطيط للتطور الشخصي .۱۲

 .التعمق في دراسات المعادالت الرياضية وكيفية استعمالها في وصف وتمثيل النماذج الحاسوبية .۱
اكبر في عملية نمذجة وتمثيل االنظمة التعرف على بيئات برمجية جديدة قد توفر سهولة ومرونة  .۲

 الكهربائية.
 )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(معيار القبول  .۱۳

اجراء اختبار قبلي للطلبة لبيان مدى استعدادهم للقبول في األقسام الهندسية للكلية، وتفعيل المقابلة الشخصية 
 لقية لاللتحاق بالكلية.للطلبة لمعرفة مدى صالحيتهم الخلقية والخ

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .۱٤

0TModeling and simulation / Stanislaw raczynski(الكتاب المقرر  0T( 

 

 

 بنية المقرر .۱٥

مخرجات  الساعات األسبوع
التعلم 

 المطلوبة

طريقة  أو الموضوع/ اسم الوحدة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

فهم الدرس  6 2و  1
 من

 الطالبقبل 
 

0TIntroduction to process 0T 
0Tmodeling and simulation, tools 0T 
0Tof simulation, approaches of 0T 
0Tsimulation, planning of0T 
0Tcalculation in a plant simulation 

 محاضرة،
 مختبر

 

0T االسئلة
 0T+ الشفهية

االمتحان 
 اليومي

 
فهم الدرس  6 4و  3

 من
 قبل الطالب

0TModeling of permanent magnet 0T 
0TDC motor , Modeling of0T 
0Tpermanent magnet DC motor 0T 
0Twith PID controller . 

 محاضرة،
 مختبر

 

0T االسئلة
 0T+ الشفهية

االمتحان 
 اليومي

 
فهم الدرس  6 6و  5

 من
0TModeling of separately excited 0T 
0TDC motor, Modeling of 0T 

 محاضرة،
 مختبر

0T االسئلة
 0T+ الشفهية



 
  ٥الصفحة  
  
 

0Tseparately excited DC motor قبل الطالب 0T 
0Twith PID controller . 

االمتحان  
 اليومي

 
فهم الدرس  6 8و  7

 من
 قبل الطالب

0TModeling of shunt DC motor , 0T 
0TModeling of shunt DC motor 0T 
0Twith PID controller. 

 محاضرة،
 مختبر

 

0T االسئلة
 0T+ الشفهية

االمتحان 
 اليومي

 
و  9

10 
فهم الدرس  6

 من
 قبل الطالب

0TModeling of series DC motor ,0T 
0TModeling of series DC motor 0T 
0Twith PID controller. 

 محاضرة،
 مختبر

 

0T االسئلة
 0T+ الشفهية

االمتحان 
 اليومي

 
11-
15 

فهم الدرس  15
 من

 قبل الطالب

0TModeling of three winding0T 
0Tdistribution transformer, Speed 0T 
0Tcontrol of multiple (MASTER/ 0T 
0TSLAVES) DC motor using PID0T 
0Tcontrol . 

 محاضرة،
 مختبر

 

0T االسئلة
 0T+ الشفهية

االمتحان 
 اليومي

 
فهم الدرس  3 16

 من
 قبل الطالب

0TModeling of three winding0T 
0Tdistribution transformer, Speed 0T 
0Tcontrol of multiple (MASTER/ 0T 
0TSLAVES) DC motor using PID0T 
0Tcontrol . 

 محاضرة،
 مختبر

 

0T االسئلة
 0T+ الشفهية

االمتحان 
 اليومي

 
و  17
18 

فهم الدرس  6
 من

 قبل الطالب

0TSimulation of power factor 0T 
0Tcorrection, simulation of short0T 
0Ttransmission line model . 

 محاضرة،
 مختبر

 

0T االسئلة
 0T+ الشفهية

االمتحان 
 اليومي

 
و  19
20 

فهم الدرس  6
 من

 قبل الطالب

0Tsimulation of medium0T 
0Ttransmission line model, 0T 
0Tsimulation of long transmission 0T 
0Tline model . 

 محاضرة،
 مختبر

 

0T االسئلة
 0T+ الشفهية

االمتحان 
 اليومي

 
21-
25 

فهم الدرس  15
 من

 قبل الطالب

0TBasic generator control loops:0T 
0Tmodeling of load frequency 0T 
0Tcontrol (LFC). 

 محاضرة،
 مختبر

 

0Tاالسئلة 
 0T+ الشفهية

االمتحان 
 اليومي

 
االسئلة 0T محاضرة، 0TBasic generator control loops:0Tفهم الدرس  26-15



 
  ٦الصفحة  
  
 

 من 30
 قبل الطالب

0Tmodeling of automatic0T 
0Tgeneration control (AGC). 

 مختبر

 
 0T+ الشفهية

االمتحان 
 اليومي

 
 

 البنية التحتية  .۱٦

  0TModeling and simulation / Stanislaw ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
0Traczynski 

 0TYoutube , wikapedia )  المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ,....  )التقارير , المجالت العلمية ( 

0TSimulation / Sheldon M.ross 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
.... 

0TYoutube , wikapedia 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۷

   
0T0 : الجانب العمليTربائية.الكه القدرة ومشاكل انقطاع توفير برامج حديثة وزيادة عدد الالبتوب 
0T0 :الجانب النظريTاستخدام مراجع علمية حديثة 

 
 
 
 



 
  ۷الصفحة  
  
 

 
 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 
 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية 
المهارات األخرى ( المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

                    
                   

                    
                   

                    
                   

                    
                   



 
  ۸الصفحة  
  
 

 



  ۱الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى

 

 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية  المؤسسة التعليمية .۱

 قسم هندسة القدرة الكهربائية  / المركز  علميالقسم ال .۲

او اسم البرنامج األكاديمي  .۳
 المهني 

 االدارة الصناعية

 ادماجستير هندسة المو اسم الشهادة النهائية  .٤

  :النظام الدراسي  .٥
 سنوي /مقررات /أخرى 

  سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .٦

  المؤثرات الخارجية األخرى  .۷

 ۱٦/۹/۲۰۲۲ تاريخ إعداد الوصف  .۸

 أهداف البرنامج األكاديمي .۹

 االدارة الصناعية/المرحلة الرابعة.يهدف المقرر الى تدريس مادة 

 دراسة المشاريع وكيفية ادارتها

 طيط المشاريع واحتياجاتهاتخ

 
 تحديد الكلف الداخلة والخارجة خالل االنتاج

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .۱۰



  ۲الصفحة   
  

  االهداف المعرفية  - أ
   دراسة المشاريع وكيفية ادارتها  -۱
 تخطيط المشاريع واحتياجاته -۲
 الحصول على النتائج المرجوة من االنتاج -۳
 تحديد الكلف الداخلة والخارجة خالل االنتاج -٤

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
   دراسة المشاريع وكيفية ادارتها -۱
 تخطيط المشاريع واحتياجاته -۲
 الحصول على النتائج المرجوة من االنتاج -۳
 تحديد الكلف الداخلة والخارجة خالل االنتاج -٤
 
 م والتعلم طرائق التعلي     

 
 ألقاء محاضرة. .۱
 .مع عرض أفالم البياناتالسبورة وجهاز عرض  وسائل التعليم مثل استخدام .۲
 لبة.إجراء مناظرات بين الط .۳
 تقسيم الطلبة الى مجاميع بحثية. .٤

 
 طرائق التقييم      

 اختبارات قبلية للطلبة شفوية وتحريرية. .۱
 طلبة للمواضيع المطروحة.اختبارات اثناء المحاضرة لبيان مدى استيعاب ال .۲
 االختبارت البعدية مثل االختبارت المفاجئة. .۳
 حضور الطلبة للمحاضرة .٤
 مشاركة الطلبة وتفاعلهم مع المواضيع المطروحة .٥
 تقارير التجارب االسبوعية .٦
 اجراء االختبارات الفصلية العملية والنظرية .۷

 اجراء االختبارات النهائية العملية والنظرية
 
 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج
 األهداف الوجدانية والقيمية . --۱         

 تعزيز قيم االرتقاء والتطور والتعلم الذاتي لدى الطلبة واحترام الوقت . .۱
 مح والمحبة وااللتزام بالتعليمات.تعزيز قيم التسا .۲
 أي األخر والحوار السليم والصحيح.األخذ بالرأي والر .۳
 ضغوط و زحمة العمل.تعويد الطلبة للعمل تحت ال .٤
 تعزيز ثقافة العمل الجماعي وروح المشاركة. .٥

 
 



  ۳الصفحة   
  

 

 
 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 التفكير بذكاء، وقابلية التعلم والتطور المستمر -۱ .۱
 .استخدام االجهزة واكتشاف االعطال اثناء العمل  .۲

 تحويل الكلفانوميتر الى اجهزة قياس مختلفة
 

 بنية البرنامج  .۱۱

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

 عملي     نظري      

   ۲        االدارة الصناعية   الرابع

     

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 

 لتطور الشخصيالتخطيط ل .۱۲

 

 معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد) .١
اجراء اختبار قبلي للطلبة لبيان مدى استعدادهم للقبول في األقسام الهندسية للكلية، وتفعيل 

 المقابلة الشخصية للطلبة لمعرفة مدى صالحيتهم الخلقية والخلقية لاللتحاق بالكلية.
 
 
 
 



  ٤الصفحة   
  

 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضار القبول معي .۱۳

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .۱٤

Management book 

 



  ٥الصفحة   
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 امجمخرجات التعلم المطلوبة من البرن 

 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

 ٤د ۳د ۲د ۱د ٤ج ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
االدارة   

 الصناعية
                 

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  ٦الصفحة   
  

 



  ۷الصفحة   
  

 البنية التحتية  .۱۱

 Management book ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

  (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية ۲

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،.... ( 

 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۲
   
 
 
 
 

٠ 

 بنية المقرر .۱۰

ت التعلم مخرجا الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على مفهوم  ٤ ۲و۱
 االدارة والغرض منها

  محاضرة مفهوم االدارة

  محاضرة التخطيط كيفية تخطيط مشروع ۲ ۳
التعرف على مفهوم  ۲ ٤

 االستهالك
  محاضرة االستهالك

  محاضرة الكلفة حساب الكلف  ۲ ٥
      
      
      



  ۱الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفاد

 

 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية  المؤسسة التعليمية .۱

 قسم هندسة القدرة الكهربائية  / المركز  علميالقسم ال .۲

او اسم البرنامج األكاديمي  .۳
 المهني 

  مكائن التيار المستمر
 

 تقنيات الهندسة الكهربائية يوس علوم فيوربكال اسم الشهادة النهائية  .٤

  :النظام الدراسي  .٥
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .٦

  المؤثرات الخارجية األخرى  .۷

 ٢٠٢٢-٩-٢٦ تاريخ إعداد الوصف  .۸

 أهداف البرنامج األكاديمي .۹

 .الثانية/المرحلة   مكائن التيار المستمريهدف المقرر الى تدريس مادة 
 . الدوائر المغناطيسية دراسة 
 . توليد التيار المستمردراسة 
 . انواع المولددراسة 
 اجزاء المولددراسة 
 ربط المولدات على التوازيدراسة 

 دراسة خصائص المولد
 دراسة ماطور التيار المستر

  دراسة خصائص الماطور وطرق السيطرة عليه
 

 



  ۲الصفحة   
  

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة  برنامجمخرجات ال  .۱۰

  االهداف المعرفية  - أ
 . لمولد التيار المستمرعلى المكونات االساسية  التعرف -۱أ
 .خصائص المولدعلى التعرف  -۲أ
 . المكونات االساسية لماطور التيار المستمرعلى  التعرف -۳أ
 . خصائص ماطور التيار المستمر على  التعرف -٤أ

 برنامج لخاصة بالا يةاراتالمه األهداف –ب 
 . المولدانواع لقدرة على تمييز ا – ۱ب 
 . المولداتبين القدرة على معرفة الفرق  – ۲ب 
 ءة المولد حساب كفاالقدرة على  – ۳ب 
 القدرة على ربط المولدات على التوازي -٤ب 
 القدرة على تميز انواع المولد  -٥ب 
 القدرة على دراسة خصائص المولد -٦ب
  . القدرة على دراسة طرق السيطرة على المولد -۷ب

 طرائق التعليم والتعلم  -ج
 ألقاء محاضرة. .۱
 .مع عرض أفالم البياناتالسبورة وجهاز عرض  وسائل التعليم مثل استخدام .۲
 لبة.إجراء مناظرات بين الط .۳
 تقسيم الطلبة الى مجاميع بحثية. .٤
 تكليف الطلبة بمشاريع مصغرة. .٥
 لية في المختبر.اجراء التجارب العم .٦

 طرائق التقييم  -د 
 اختبارات قبلية للطلبة شفوية وتحريرية. .۱
 اختبارات اثناء المحاضرة لبيان مدى استيعاب الطلبة للمواضيع المطروحة. .۲
 االختبارت البعدية مثل االختبارت المفاجئة. .۳
 حضور الطلبة للمحاضرة .٤
 مشاركة الطلبة وتفاعلهم مع المواضيع المطروحة .٥
 التجارب االسبوعية تقارير .٦
 اجراء االختبارات الفصلية العملية والنظرية .۷
 اجراء االختبارات النهائية العملية والنظرية .۸

 الوجدانية والقيمية . األهداف -هـ 
 لتطور والتعلم الذاتي لدى الطلبة واحترام الوقت .تعزيز قيم االرتقاء وا .۱
 مح والمحبة وااللتزام بالتعليمات.تعزيز قيم التسا .۲
 أي األخر والحوار السليم والصحيح.األخذ بالرأي والر .۳
 تعويد الطلبة للعمل تحت الضغوط و زحمة العمل. .٤



  ۳الصفحة   
  

 ثقافة العمل الجماعي وروح المشاركة.تعزيز  .٥
 
 

 

 
 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -و

 التفكير بذكاء، وقابلية التعلم والتطور المستمر .۱
 استخدام االجهزة واكتشاف االعطال اثناء العمل . .۲
 

 بنية البرنامج  .۱۱

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

 عملي     نظري      

 ۳ ۳  مكائن التيار المستمر  الثانية

     

     
     
     
     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .۱۲

للمحافظة على االجهزة وصيانة  للفنيين لمجال العملي إلعطاء دورات لمختبر لاستغالل إمكانيات ا .۱
 .الممكن 

 تعليمية الجهزة القياس .وتوفير بوردات وحقائب  اجهزة القياس تطوير المختبرات الخاصة بمادة  .۲
 المعهد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وض معيار القبول .۱۳

اجراء اختبار قبلي للطلبة لبيان مدى استعدادهم للقبول في األقسام الهندسية للكلية، وتفعيل المقابلة 
 الشخصية للطلبة لمعرفة مدى صالحيتهم الخلقية والخلقية لاللتحاق بالكلية.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .۱٤



  ٤الصفحة   
  

. 1-Theraja 
 تاالنترن -2



  ٥الصفحة   
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 يةاتالمهاراألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ۳د ۲د ۱د ٤ج ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
مكائن التيار   ۲۰۲۲/۲۰۲۳

  المستمر
                 اساسي

                   
                    

                   
                    

                   
                    



  ٦الصفحة   
  

 بنية المقرر .۱۰

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 سيكون الطالب قادرا ٦ ۲و۱
 على:

دراسة الدوائر  -۱
 المغناطيسية

حساب عناصر -۲
 الدوائر المغناطيسية 

الدوائر مقدمة عن 
   المغناطيسية

 المحاضرة
 

اختبارات قبل 
واثناء وبعد 
 المحاضرة

سيكون الطالب قادرا  ٦ ٤و۳
 على:

طريقة التعرف على  .۱
  توليد التيار المستمر

 

ل اختبارات قب محاضرة،  توليد التيار المستمر
واثناء وبعد 
 المحاضرة

سيكون الطالب قادرا  ٦ ٦و٥
 على:

انواع لف التعرف على  .۱
 المولد التيار المستمر

اختبارات قبل  محاضرة،   لف مولد التيار المستمر
واثناء وبعد 
 +المحاضرة

 امتحان مفاجئ
سيكون الطالب قادرا  ٦ ۸و۷

 على:
التعرف على اجزاء  .۱

 مولد التيار المستمر

اختبارات قبل  محاضرة،  التيار المستمرمولد اجزاء 
واثناء وبعد 
+ المحاضرة

تقرير+ امتحان 
 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا  ٦ ۹
 على:

 العمليات الحسابية  .۱

العمليات الرياضية لحساب 
الفولتية المتولدة في مولد التيار 

  المستمر

اختبارات قبل  محاضرة، 
واثناء وبعد 
+  المحاضرة

تقرير + امتحان 
 جئ + بحث مفا

سيكون الطالب قادرا  ٦ ۱۰-۱٤
 على:

كيفية ربط المولدات    .۱
 على التوازي

اختبارات قبل  محاضرة،   ربط المولدات على التوازي
واثناء وبعد 
+  المحاضرة

تقرير + امتحان 
 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا  ٦ ۱۹-۱٥
 على:

 -۱حسابالتعرف على 
  المقاومة الحرجة 

 السرعة الحرجة-۲

التيار   ئص المولدخصا
 المستمر

اختبارات قبل  محاضرة، 
واثناء وبعد 
+  المحاضرة

تقرير + امتحان 
 مفاجئ + بحث 

سيكون الطالب قادرا  ٦ ۲۰-۲۱
 على:

 التعرف على اجزاء الماطور-۱
 عمليات حسابية-۲
 

اختبارات قبل  محاضرة،   اجزاء الماطور
واثناء وبعد 
+  المحاضرة

تقرير + امتحان 
 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا  ٦ ۲۲-۲٦
 على:

التعرف على خصائص -۱
 الماطور

التعرف على طرق السيطرة -۲
  على سرعة الماطور

خصائص ماطور التيار 
  المستمر

اختبارات قبل  محاضرة، 
واثناء وبعد 
+   المحاضرة

 امتحان مفاجئ



  ۷الصفحة   
  

 البنية التحتية  .۱۱

  theraja-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 theraja (المصادر)  اجع الرئيسية ـ المر۲
 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،.... ( 

theraja  

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

www.scribd.com 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۲
 انتاج الطاقة الكهربائيةديث الحاصل في مجال إعطاء محاضرات عن التطور والتوسع الح

 
 



  ۱الصفحة   
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفاد

 

 الكلية التقنية الهندسية الكهربائية  المؤسسة التعليمية .۱

 قسم هندسة القدرة الكهربائية  / المركز  علميالقسم ال .۲

او اسم البرنامج األكاديمي  .۳
 المهني 

  التوليد والطاقة المتجددة
 

 تقنيات الهندسة الكهربائية يوس علوم فيبكالور اسم الشهادة النهائية  .٤

  :النظام الدراسي  .٥
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .٦

  المؤثرات الخارجية األخرى  .۷

 ٢٠٢٢-٩-٢٤ تاريخ إعداد الوصف  .۸

 أهداف البرنامج األكاديمي .۹

 .الرابعةالمرحلة /  التوليد والطاقة المتجددةيهدف المقرر الى تدريس مادة 
 . انواع محطات توليد الطاقة الكهربائية دراسة 
 . كفاءة كل محطةدراسة 
 . منحي االحمال وتاثيرها على انتاج الطاقة الكهربائيةدراسة 
 .تصحيح عامل القدرة وتاثيره على الشبكة والطرق المستخدمة للتصحيحدراسة 
 . الشمسية توليد الطاقة الكهربائية بالرياح والطاقةدراسة 

  
 

 

 
 



  ۲الصفحة   
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .۱۰

  االهداف المعرفية  - أ
 .لمحطات توليد القدرة الكهربائية على المكونات االساسية  التعرف -۱أ
 .كفاءة كل محطةعلى التعرف  -۲أ
 . تاثير االحمال على انتاج الطاقةعلى  التعرف -۳أ
 . كيفية انتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح والطاقة الشمسية ى عل التعرف -٤أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 . محطات التوليدانواع لقدرة على تمييز ا – ۱ب 
 . بين المحطاتالقدرة على معرفة الفرق  – ۲ب 
  . لقدرة الكهربائيةاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح النتاج االقدرة على  – ۳ب 

 طرائق التعليم والتعلم  -ج
 ألقاء محاضرة. .۱
 .مع عرض أفالم البياناتالسبورة وجهاز عرض  وسائل التعليم مثل استخدام .۲
 لبة.إجراء مناظرات بين الط .۳
 تقسيم الطلبة الى مجاميع بحثية. .٤
 تكليف الطلبة بمشاريع مصغرة. .٥
 اجراء التجارب العملية في المختبر. .٦

 ئق التقييم طرا -د 
 اختبارات قبلية للطلبة شفوية وتحريرية. .۱
 اختبارات اثناء المحاضرة لبيان مدى استيعاب الطلبة للمواضيع المطروحة. .۲
 االختبارت البعدية مثل االختبارت المفاجئة. .۳
 حضور الطلبة للمحاضرة .٤
 مشاركة الطلبة وتفاعلهم مع المواضيع المطروحة .٥
 تقارير التجارب االسبوعية .٦
 االختبارات الفصلية العملية والنظرية اجراء .۷
 اجراء االختبارات النهائية العملية والنظرية .۸

 الوجدانية والقيمية . األهداف -هـ 
 لتطور والتعلم الذاتي لدى الطلبة واحترام الوقت .تعزيز قيم االرتقاء وا .۱
 مح والمحبة وااللتزام بالتعليمات.تعزيز قيم التسا .۲
 ر والحوار السليم والصحيح.أي األخاألخذ بالرأي والر .۳
 تعويد الطلبة للعمل تحت الضغوط و زحمة العمل. .٤
 ثقافة العمل الجماعي وروح المشاركة.تعزيز  .٥

 
 

 



  ۳الصفحة   
  

 
 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -و

 تمرالتفكير بذكاء، وقابلية التعلم والتطور المس .۱
 استخدام االجهزة واكتشاف االعطال اثناء العمل . .۲
 .تحويل الكلفانوميتر الى اجهزة قياس مختلفة  .۳

 بنية البرنامج  .۱۱

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

 عملي     نظري      

 ۲ ۲  التوليد  الرابعة

     

     
     
     
     
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .۱۲

للمحافظة على االجهزة وصيانة  للفنيين لمجال العملي إلعطاء دورات لمختبر لاستغالل إمكانيات ا .۱
 .الممكن 

 تعليمية الجهزة القياس .وتوفير بوردات وحقائب  اجهزة القياس تطوير المختبرات الخاصة بمادة  .۲
 المعهد)المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  األنظمة ع(وضمعيار القبول  .۱۳

اجراء اختبار قبلي للطلبة لبيان مدى استعدادهم للقبول في األقسام الهندسية للكلية، وتفعيل المقابلة 
 الشخصية للطلبة لمعرفة مدى صالحيتهم الخلقية والخلقية لاللتحاق بالكلية.

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .۱٤

. 1-Gupta  
 تالنترنا -2



  ٤الصفحة   
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختياري

 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 
 برنامج لالخاصة با

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

 ٤د ۳د ۲د ۱د ٤ج ۳ج ۲ج ۱ج ٤ب ۳ب ۲ب ۱ب ٤أ ۳أ ۲أ ۱أ
التوليد والطاقة   ۲۰۲۲/۲۰۲۳

  المتجددة
                 اساسي

                   
                    

                   
                    

                   
                    



  ٥الصفحة   
  

 بنية المقرر .۱۰

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

سيكون الطالب قادرا  ٤ ۲و۱
 على:

انواع رف على التع .۱
 المحطات

المحطات الفرق بين  .۲
 مبدأ العمل  من حيث
 والكفاءة

 المحاضرة   انواع المحطاتمقدمة عن 
 

اختبارات قبل 
واثناء وبعد 
 المحاضرة

سيكون الطالب قادرا  ٤ ٤و۳
 على:

التعرف على اجزاء  .۱
المحطات الحرارية 

  وحساب كفاءة المحطة

قبل اختبارات  محاضرة،  المحطات الحرارية
واثناء وبعد 
 المحاضرة

سيكون الطالب قادرا  ٤ ٦و٥
 على:

التعرف على اجزاء  .۱
 الغازيةالمحطات 

 وحساب كفاءة المحطة

اختبارات قبل  محاضرة،   المحطات الغازية
واثناء وبعد 
 +المحاضرة

 امتحان مفاجئ

سيكون الطالب قادرا  ٤ ۸و۷
 على:

التعرف على اجزاء  .۱
النووية المحطات 

 .ة المحطة وحساب كفاء

اختبارات قبل  محاضرة،    المحطات النووية
واثناء وبعد 
+ المحاضرة

تقرير+ امتحان 
 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا  ٤ ۹
 على:

التعرف على اجزاء  .۱
 المائيةالمحطات 

 وحساب كفاءة المحطة

اختبارات قبل  محاضرة،   المحطات المائية
واثناء وبعد 
+  المحاضرة

تقرير + امتحان 
 + بحث  مفاجئ

سيكون الطالب قادرا  ۸ ۱۰-۱٤
 على:

التعرف على اجزاء    .۱
الديزل المحطات 

 وحساب كفاءة المحطة

اختبارات قبل  محاضرة،   محطات الديزل
واثناء وبعد 
+  المحاضرة

تقرير + امتحان 
 مفاجئ

سيكون الطالب قادرا  ۸ ۱۹-۱٥
 على:

التعرف على منحنى الحمل 
  وتاثيره على المحطات

اختبارات قبل  محاضرة،  الحمل منحني
واثناء وبعد 
+  المحاضرة

تقرير + امتحان 
 مفاجئ + بحث 

سيكون الطالب قادرا  ٤ ۲۰-۲۱
 على:

تاثير عامل القدرة التعرف على 
 على المحطات

 

اختبارات قبل  محاضرة،   عامل القدرة
واثناء وبعد 
+  المحاضرة

تقرير + امتحان 
 مفاجئ

ادرا سيكون الطالب ق  ۲۲-۲٦
 على:

توليد الطاقة بالرياح والطاقة 
  الشمسية

اختبارات قبل  محاضرة،   التوليد بالرياح والطاقة الشمسية
واثناء وبعد 
+   المحاضرة

 امتحان مفاجئ



  ٦الصفحة   
  

 البنية التحتية  .۱۱

  Gupta-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 Gupta (المصادر)  ـ المراجع الرئيسية ۲
 

               تي يوصى بها  ـ الكتب والمراجع الا
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،.... ( 

Gupta  

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

www.scribd.com 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .۱۲
 انتاج الطاقة الكهربائيةديث الحاصل في مجال إعطاء محاضرات عن التطور والتوسع الح
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