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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرنبهج األكبدَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل 

 

 اندايؼح انرمُُح اندُىتُح انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 انًؼهذ انرمٍُ انمشَح / انًشكض  ؼهًٍانمسى ان .2

او اسى انثشَايح األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 انمُُاخ انكهشتائُح

 دتهىو اسى انشهادج انُهائُح  .4

  :انُظاو انذساسٍ  .5
 سُىٌ /يمشساخ /أخشي 

 سُىٌ

 Association Collegiate School of Business (AACSB) انًؼرًذ   تشَايح االػرًاد .6

ُحدوساخ ذذسَثُح / صَاساخ   انًؤثشاخ انخاسخُح األخشي  .7  / ذذسَة صُفٍ ػًه

 2117-1-16 ذاسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انثشَايح األكادًٍَ .9

 إعداد كوادر بشرية تمتمك مؤهالت تقنية تخولهم دخول سوق العمل بكفاءة

 التقنيات الكهربائيةإعداد مالكات تقنية مؤهمة في مختمف عموم وتخصصات 

  العمل بأساليب تقنية حديثةسوق متطمبات  ةتمبي

يهدف التخصص إلى تخريج مالكات تقنية مؤهمة لمقيام بأعمال تشغيل وصيانة الوحدات الكهربائية في 
 .أجهزة الوقاية والتحكم لمنظومة الطاقة الكهربائيةمحطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وصيانة 

 
 

 

 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهىتح وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثشَايحيخشخاخ ان  .11

  االهذاف انًؼشفُح  - أ

تييئة الطالب لدراسة الحسابات المختمفة في الدوائر ذات التيار المتناوب والتيار المستمر والتعرف  : -1أ
 لدراسة تمك الحسابات، تعريف الطالب عمى اجيزة القياس المختمفة.عمى مختمف النظريات 

سيكون الطالب قادرا عمى التعرف عمى المواد الكيربائية ونظم التسميك المستخدمة في المعامل  -2أ
 والمنازل وتأسيس ونصب المكائن الكيربائية وطرق السيطرة والحماية لألحمال المختمفة بالتأسيس.

سيكون الطالب قادرا عمى معرفة عممية بالتأسيسات الكيربائية )االنارة( اضافة الى  -3أ
 .كيفية تأسيس ونصب المكائن الكيربائية

سيكون الطالب قادرا عمى االلمام : بالمكونات االلكترونية المصنعة من اشباه الموصالت باختالف  -4أ
تحميل الدوائر  –تطبيقاتيا  –ائر االلكترونية استخداماتيا في الدو  –خواصيا  –تركيبيا  –انواعيا 

 االلكترونية الخاصة بيا بالمكونات االلكترونية الضوئية وتطبيقاتيا.
حدوث الحوادث اثناء   : تقديم صورة واضحة وشاممة عن السالمة المينية واساليب الحماية لمنع -5أ    

 العمل ةتقميميا .

 تعريف الطالب على اجزاء وعمل المكائن الكهربائية. -6أ     
والتعامل مع الجداول والصور  WORD2007تعمم الطالب استخدام برنامج تحرير النصوص -7أ      

 EXCEL2007والتنسيقات واعداد الصفحات والتدقيق االمالئي وغير ذلك ، ثم تعميم الطالب نظام 
، ثم تعميم  CHARTSسابيةواستخدام الدوال وعمل الرسوم البيانيةالستخدامو كجداول وأجراء العمميات الح

الطالب انواع الشبكات واستخدام االنترنيت والتعامل مع المتصفحات ومحركات البحث والبريد االلكتروني ، 
 ELECTRONICS WORKBENCHوتعميمو أيضا استخدام البرنامج التخصصي لمكيرباء 

(MULTISIMبالتعرف عمى واجية الب) رنامج وقوائمو وأشرطة االدوات والتعرف عمى االجيزة والعناصر
     .االلكترونية المستخدمة

 ثشَايح نخاصح تانا ُحانًهاساذ األهذاف –ب 

تحقيق المواضيع النظرية بتجارب عمى دوائر التيار المستمر والمتناوب وتدريب الطالب  -1ب
 عمى استخدام االجيزة الكيربائية المختبرية لمقياسات المختمفة

سيكون الطالب قادرا عمى معرفة عممية بالتأسيسات الكيربائية )االنارة( اضافة الى  -2ب
 كيفية تأسيس ونصب المكائن الكيربائية

 سيكون الطالب قادرا عمى أن: -3ب
 يستعمل االجيزة االلكترونية االساسية الموجودة في المختبر .1
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 يربط العناصر االلكترونية في الدوائر االلكترونية البسيطة .2

 معرفة المواصفات والمميزات الخاصة بالقطع االلكترونية .3

 التعرف عمى الدوائر التطبيقية لبعض المكونات وتنفيذىا

ب الطالب ميارات يدوية في استعمال العدد اليدوية وادوات القياس وتشغيل االجيزة والمكائن إكتسا -4ب
 واستخداميا في كل ورشة عمل كالحدادة والنجارة والخراطة  الخ

 .يكتسب الثقة بالنفس لممارسة االعمال الفنية الكيربائية في تتبع األعطال والتعرف عمى كيفية تصميحيا -5ب
 الطالب قادرا عمى ان :سيكون  -6ب
 يفك ويركب اجزاء المكائن الكيربائية -1
 يفحص االالت الكيربائية بعد لفيا -2
 يميز بين االالت الكيربائية ويحسن االختيار-3

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

انُظشَح وانؼًهُح ػشض  انذسوط  ػٍ طشَكى االنكرشوٍَ ُانرؼهاسرخذاو يٍ خالل انًساضشج طشَمح انماء 

 ، انًخرثش ، ، انرؼهى انرؼاوٍَ )انكشوتاخ( ، وفك االيكاَُاخ انًرازح .PPtػهً شاشاخ انؼشض تاسرخذاو 

 .انرذسَة انصُفٍ

 
 طشائك انرمُُى      

 االيرساَاخ انُهائُح ، االيرساَاخ انفصهُح  ، انرمُُى انُىيٍ، Quizzes االيرساَاخ انُىيُح انسشَؼح 

 
 انىخذاَُح وانمًُُح . األهذاف -ج

 وصيانة االجهزة االلكترونية واجهزة السيطرة بمختلف انواعهاتشغيل   -1ج
 .بجميع انواعها واجهزة القدرة العالية اجهزة القياستجميع وصيانة -2ج           

 .Multisimتحليل الدوائر الكهربائية باستخدام -3ج
 

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

يٍ خالل اسرخذاو انرؼهُى االنكرشوٍَ ػٍ طشَك ػشض  انذسوط انُظشَح وانؼًهُح انًساضشج طشَمح انماء 

 ، انًخرثش وفك االيكاَُاخ انًرازح، ، انرؼهى انرؼاوٍَ )انكشوتاخ( ،  .PPtػهً شاشاخ انؼشض تاسرخذاو 
ًخشخاخ انرؼهُى انساتمح ت ذضوَذ انطهثح تاألساسُاخ وانًىاضُغ اإلضافُح انًرؼهمح ،انرذسَة انصُفٍ

 ذطثُك انًىاضُغ انًذسوسح َظشَاً ػهً انًسرىي انؼًهٍ فٍ يخرهف، نسم انًشاكم انؼًهُح نهًهاساخ

 .يداالخ انرمُُاخ انكهشتائُح
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 طشائك انرمُُى    

 انُهائُحااليرساَاخ ، االيرساَاخ انفصهُح  ، انرمُُى انُىيٍ، Quizzes االيرساَاخ انُىيُح انسشَؼح

 
 انًُمىنحانرأهُهُح و انًهاساخ انؼايح -د
 

ييدف التخصص إلى تخريج مالكات تقنية مؤىمة لمقيام بأعمال تشغيل وصيانة الوحدات الكيربائية في محطات  -1د
 توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكيربائية

 .صيانة أجيزة الوقاية والتحكم لمنظومة الطاقة الكيربائية -2د 
 

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى          

 طشائك انرمُُى          

 
 . اهتحبنبث َىهُت بأسئلت بُتُت حلهب راتُب -

وفٍ هختلف  Oracleوشركت   Microsoftاجتُبز االختببراث الوتىفرة علً الشبكت العنكبىتُت كشركت  -

 البرهجُبث الوتىفرة.

 

 

                              تُُح انثشَايح  .11

 /السنة األولىالتقنيات الكهربائية قسم 

 انًالزظاخ          َىع انًادج ػذدانىزذاخ ػذدانساػاخ          انًادج                  خ

 و ع ٌ

 ذذسط تانهغح االَكهُضَح ذخصصُح 8 4 2 2 انذوائش وانمُاساخ انكهشتائُح 1

  ذخصصُح 8 4 2 2 انكهشتائُحانراسُساخ  2

  ذخصصُح 8 4 2 2 االنكرشوَُك 3

  ذخصصُح 12 6 6 - انًؼايم 4

  يساػذج  4 2 - 2 انشَاضُاخ 5

  يساػذج  6 3 2 1 (1ذطثماخ انساسىب) 6

  يساػذج  6 3 3 - انشسى انهُذسٍ وانكهشتائٍ 7

  ػايح   4 2 - 2 زمىق االَساٌ وانذًَمشاطُح 8

  ػايح   2 2 - 2 (1-انًهُُح)كىسطانساليح  9

 ذذسط تانهغح االَكهُضَح ذخصصُح 4 4 2 2 (2-االنكرشوَك انشلًٍ )كىسط 10

   62 34 19 15 انًدًىع                              
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 ثانية/السنة الالتقنيات الكهربائية قسم 
 انًالزظاخ َىع انًادج ػذدانىزذاخ ػذدانساػاخ          انًادج                  خ

 و ع ٌ

  ذخصصُح 10 5 3 2 انًكائٍ انكهشتائُح 1

  ذخصصُح 8 4 2 2 انشثكاخ انكهشتائُح 2

 ذذسط تانهغح االَكهُضَح ذخصصُح 10 5 3 2 انكرشوَُاخ انمذسج 3

  ذخصصُح 8 4 4 - وسشح يؼايم انصُاَح 4

  ذخصصُح 8 4 2 2 2-انراسُساخ انكهشتائُح  5

  يساػذج  6 3 2 1 (2ذطثُماخ انساسىب ) 6

  ذخصصُح 3 3 3 - (1-انشسى انكهشتائٍ )كىسط 7

 (PLCدوائش ذسكى يُطمٍ) 8

 (2-)كىسط

 ذذسط تانهغح االَكهُضَح ذخصصُح 3 3 2 1

  ذخصصُح 4 2 2 - انًششوع 9

   60 33 23 10 انًدًىع                           
 

 
 
 

 انرخطُظ نهرطىس انشخصٍ .12

فٍ يسطاخ انطالح انكهشتائُح وخطىط اَداد يشكالخ ذًُُح انمذساخ نذي انطهثح فٍ انثسث وانرمصٍ يٍ خالل 

، انسث ػهً انُمم  وانًسشكاخ انكهشتائُح راخ انمذسج انؼانُح واخهضج انسُطشج واالخهضج االنكرشوَُح وزهها 

خالل يصادس انًؼهىياخ كانكرة وانًدالخ يىاكثح انرطىساخ انرمُُح انسذَثح واالطالع ػهُها ػٍ كثة يٍ 
 ويىالغ االَرشَُد وغُشها.

 انًؼهذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرساق تانكهُح أو  غ)وضيؼُاس انمثىل  .13

  ويكون قبولهم مركزيا من قبل الوزارة على أساس المنافسة ومعدل التخرج. وخريجي المهني يقبل القسم خريجي الفرع العلمي
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 يصادس انًؼهىياخ ػٍ انثشَايحأهى  .14

 االَرشَُد. انًؼهىياخ شثكح -1

 وانؼانًُح. انؼشتُح اندايؼاخ ذداسب    -3

 انًىلشج. انىصاسج لثم يٍ تها انمسى ذضود ذى انرٍ انًفشداخ وفك انسانُح انذساسُح انًُاهح    -4

 انًكرثاخ. فٍ انًرىفشج انًُهدُح انكرة .5
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 هخطط ههبراث الونهج

 َرجً وضع اشبرة فٍ الوربعبث الوقببلت لوخرجبث التعلن الفردَت هن البرنبهج الخبضعت للتقُُن

 هخرجبث التعلن الوطلىبت هن البرنبهج 

 أسبسٍ الوقرراسن  رهس الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُبرٌ
 ُتالوهبراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برنبهج الخبصت ببل

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت براث العبهت الوه

الوهبراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقببلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

الذوائر   االولً

والقُبسبث 

 الكهرببئُت

                 اسبسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 اندايؼح انرمُُح اندُىتُح انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 انًؼهذ انرمٍُ انمشَح / لسى أَظًح انساسىب    / انًشكض ؼهًٍ انمسى ان .2

 انذوائش وانمُاساخ انكهشتائُح اسى / سيض انًمشس .3

 اسثىػٍ أشكال انسضىس انًرازح .4

 فصهٍ / سُىٌ انسُحانفصم /  .5

 ساػح 120 )انكهٍ(ػذد انساػاخ انذساسُح  .6

 2017-1-16 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

تييئة الطالب لدراسة الحسابات المختمفة في الدوائر ذات التيار المتناوب والتيار المستمر والتعرف عمى 
 مختمف النظريات لدراسة تمك الحسابات.

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.

 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشخ .10
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  هذاف انًؼشفُح األ -أ

 تعريف الطالب بالدوائر الكيربائية والقياسات الكيربائية. -1أ

تييئة الطالب لدراسة الحسابات المختمفة في الدوائر ذات التيار المتناوب والتيار المستمر والتعرف  -2أ
 عمى مختمف النظريات لدراسة تمك الحسابات.

 تعريف الطالب عمى اجيزة القياس المختمفة. -3أ
دوائر تحتوي على  –القدرة في دوائر التيار المتناوب ويشمل حساب القدرة في  تعريف الطالب بكيفية حساب -4أ

دائرة تحتوي على مقاومة ومحاثة  –دوائر تحتوي على متسعة فقط  –دوائر تحتوي على محاثة فقط  –مقاومة فقط 
 القدرة غير الفعالة وكيفية حسابها –تعريف القدرة الفعالة وكيفية حسابها  –ي والتوازي ومتسعة على التوال

   جهاز الواطميتر كيفية ربطو بالدائرة لقياس  –لالحمال ذات ثالثة اطوار  القدرة  تعريف الطالب بكيفية حساب -5أ       
كيفية   –قياس القدرة باستخدام واطميتر وجهد  وحساب القدرة غير الفعالة والقدرة الظاىرية مع حل مثال –القدرة الفعالة 

 استخدام ثالثة واط ميترات –باستخدام واطميترين  –ايجاد القدرة الكلية بهذه الطريقة وفي حالة التوصيل النجمي والمثلثي 

 

  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

 .التدريب عمى اسموب العمل في المختبر وطريقة عمل التقارير واستخدام االجيزة - 1ب 
 –جياز قياس المقاومة )االوميتر( في قياس المقاومات بااللوان  –حساب المقاومات بااللوان  -2ب

 وحساب نسبة الخطأ
استخدام اجيزة القياس لمتيار المستمر والمتناوب  استخدام اجيزة القياس لمفولتية المستمرة والمتناوبة -3ب      

 استخدام مجيز القدرة المستمرة –)ويتمثل في جياز االوفوميتر( 

 دراسة المعامل الحراري لممقاومة - قياس القوة الدافعة الكيربائية والمقاومة الداخمية لمبطارية -4ب
 يار المستمرتحقيق التكافؤ لدوائر الشكل النجمي والمثمثي لمت دراسة -5ب
 قياس القدرة باستخدام الفولتيميترات الثالثة واالميترات الثالثة دراسة -6ب
 سين معامل القدرةتح دراسة كيفية -7ب
 قنطرة ويتستون دراسة االتزان في -8ب

 معايرة جياز الفولتميتر زيادة مدى قياس الفولتميتر دراسة -9ب  

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

يٍ خالل اسرخذاو انرؼهُى االنكرشوٍَ ػٍ طشَك ػشض  انذسوط انًساضشج انماء ،  وانرىضُرانششذ 

نرطثُك انثشايح  انًخرثشوفك االيكاَُاخ انًرازح ،  .PPtانُظشَح وانؼًهُح ػهً شاشاخ انؼشض تاسرخذاو 
  ػهً انسىاسُة يٍ لثم انطهثح. 

 
 طشائك انرمُُى      

 االيرساَاخ انُهائُح، االيرساَاخ انفصهُح  ، انرمُُى انُىيٍ، Quizzes انُىيُح انسشَؼح االخرثاساخ انؼًهُح
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 األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح  -ج

 وصيانة االجهزة االلكترونية واجهزة السيطرة بمختلف انواعهاتشغيل   -1ج
 .انواعهااجهزة القياس واجهزة القدرة العالية بجميع تجميع وصيانة -2ج            

  Multisimتحليل الدوائر الكهربائية باستخدام -3ج

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 .وغيرها الجامعية المكتبات في المتوفرة والمؤلفات بالكتب االستعانة -

 الذاتي. للتطوير العنكبوتية الشبكة على المتوفرة والبرامج بالمناهج االستعانة -

 او العام القطاع في كانت سوى والبرمجيات الحاسوب تقنيات معاهد تقيمها التي التدريبة الدورات في المشاركة -

 الخاص.

 
 طشائك انرمُُى    

 

 . اهتحبنبث َىهُت بأسئلت بُتُت حلهب راتُب -

 

 انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

ييدف التخصص إلى تخريج مالكات تقنية مؤىمة لمقيام بأعمال تشغيل وصيانة الوحدات الكيربائية في  -1د
 محطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكيربائية

 .صيانة أجيزة الوقاية والتحكم لمنظومة الطاقة الكيربائية -2د 
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 انثُُح انرسرُح  .12

 اليوجد منهج مقرر ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

 من املواقع االلكرتونية دوناتالتقارير وامل الكتب واجملالت العلمية مع )انًصادس(  ـ انًشاخغ انشئُسُح 2

               ـ انكرة وانًشاخغ انرٍ َىصً تها  ا
 ( انًدالخ انؼهًُح ، انرماسَش ،.... ) 

1- Introductory Circuit Analysis (Tenth Edition) By BOYLESTED 

2-Fundamentals of Electric Circuits (Tenth Edition) By Charles K. 

Alexander and Matthew N. O. Sadiku 

يىالغ االَرشَُد  ،ب ـ انًشاخغ االنكرشوَُح

.... 
------------- 
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 زال تتجاو وبنسبة  وائر الكهربائيةدالتتضمن التطور الحاصل في  التي المنهج مفرداتوتعديل وتحسين ضافة ا -
01%. 

 والمؤلفات االجنبية والعربية المعتمدة الحديثة لتطوير وتدعيم مواضيع ومفردات المنهج المقرراالستعانة بالكتب  -
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يخشخاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع
 انًطهىتح

انىزذج / أو اسى 
 انًىضىع

 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 َظشٌ 2 اسثىػُا  

 ػًهٍ 2+
الذوائر والقُبسبث  

 الكهرببئُت
َظشٌ+ػًهٍ 

 )يخرثش(
 االيرساَاخ

 
 

 


