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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً 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

 

 الجامعة التقنية الجنوبية المؤسسة التعليمية .1

 المعهد التقني القرنة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قنيات الكهربائيةتال

 دبلوم اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 رات /أخرى سنوي /مقر

 سنوي

 Association Collegiate School of Business (AACSB) المعتمد   برنامج االعتماد .6

 / تدريب صيفي علميةدورات تدريبية / زيارات   المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2117-1-17 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تخولهم دخول سوق العمل بكفاءة إعداد كوادر بشرية تمتلك مؤهالت تقنية

 التقنيات الكهربائيةإعداد مالكات تقنية مؤهلة في مختلف علوم وتخصصات 

  العمل بأساليب تقنية حديثةسوق متطلبات  ةتلبي

يهدف التخصص إلى تخريج مالكات تقنية مؤهلة للقيام بأعمال تشغيل وصيانة الوحدات الكهربائية في 
 .يع الطاقة الكهربائية وصيانة أجهزة الوقاية والتحكم لمنظومة الطاقة الكهربائيةمحطات توليد ونقل وتوز 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ

عرف تهيئة الطالب لدراسة الحسابات المختلفة في الدوائر ذات التيار المتناوب والتيار المستمر والت : -1أ
 على مختلف النظريات لدراسة تلك الحسابات، تعريف الطالب على اجهزة القياس المختلفة.

سيكون الطالب قادرا على التعرف على المواد الكهربائية ونظم التسليك المستخدمة في المعامل  -2أ
 تأسيس.والمنازل وتأسيس ونصب المكائن الكهربائية وطرق السيطرة والحماية لألحمال المختلفة بال

سيكون الطالب قادرا على معرفة عملية بالتأسيسات الكهربائية )االنارة( اضافة الى  -3أ
 .كيفية تأسيس ونصب المكائن الكهربائية

سيكون الطالب قادرا على االلمام : بالمكونات االلكترونية المصنعة من اشباه الموصالت باختالف  -4أ
تحليل الدوائر  –تطبيقاتها  –ها في الدوائر االلكترونية استخدامات –خواصها  –تركيبها  –انواعها 

 االلكترونية الخاصة بها بالمكونات االلكترونية الضوئية وتطبيقاتها.
  حدوث الحوادث اثناء   : تقديم صورة واضحة وشاملة عن السالمة المهنية واساليب الحماية لمنع -5أ    

 العمل ةتقليلها .

 ى اجزاء وعمل المكائن الكهربائية.تعريف الطالب عل -6أ     
 والتعامل مع الجداول والصور  WORD2007تعلم الطالب استخدام برنامج تحرير النصوص -7أ      

 EXCEL2007والتنسيقات واعداد الصفحات والتدقيق االمالئي وغير ذلك ، ثم تعليم الطالب نظام 
، ثم تعليم  CHARTSلدوال وعمل الرسوم البيانيةالستخدامه كجداول وأجراء العمليات الحسابيةواستخدام ا

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

(MULTISIM بالتعرف على واجهة البرنامج وقوائمه و) أشرطة االدوات والتعرف على االجهزة والعناصر
     .االلكترونية المستخدمة

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

تحقيق المواضيع النظرية بتجارب على دوائر التيار المستمر والمتناوب وتدريب الطالب  -1ب
 على استخدام االجهزة الكهربائية المختبرية للقياسات المختلفة

سيكون الطالب قادرا على معرفة عملية بالتأسيسات الكهربائية )االنارة( اضافة الى  -2ب
 كيفية تأسيس ونصب المكائن الكهربائية

 سيكون الطالب قادرا على أن: -3ب    
 يستعمل االجهزة االلكترونية االساسية الموجودة في المختبر .1
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 بسيطةيربط العناصر االلكترونية في الدوائر االلكترونية ال .2

 معرفة المواصفات والمميزات الخاصة بالقطع االلكترونية .3

 التعرف على الدوائر التطبيقية لبعض المكونات وتنفيذها

   إكتساب الطالب مهارات يدوية في استعمال العدد اليدوية وادوات القياس وتشغيل االجهزة والمكائن  -4ب     
 الخراطة  الخواستخدامها في كل ورشة عمل كالحدادة والنجارة و 

يكتسب الثقة بالنفس لممارسة االعمال الفنية الكهربائية في تتبع األعطال والتعرف على كيفية  -5ب    
 .تصليحها

 سيكون الطالب قادرا على ان : -6ب    
 يفك ويركب اجزاء المكائن الكهربائية -1
 يفحص االالت الكهربائية بعد لفها -2
 يحسن االختياريميز بين االالت الكهربائية و -3

 طرائق التعليم والتعلم     

النظرية والعملية عرض  الدروس  عن طريقم االلكتروني يالتعلاستخدام من خالل المحاضرة طريقة القاء 

 ، المختبر ، ، التعلم التعاوني )الكروبات( ، وفق االمكانيات المتاحة .PPtعلى شاشات العرض باستخدام 

 التدريب الصيفي

 
 ائق التقييم طر    

 االمتحانات النهائية ، االمتحانات الفصلية  ، التقييم اليومي، Quizzes االمتحانات اليومية السريعة 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 وصيانة االجهزة االلكترونية واجهزة السيطرة بمختلف انواعهاتشغيل   -1ج

 .هزة القدرة العالية بجميع انواعهااجهزة القياس واجتجميع وصيانة -2ج           
 Multisimتحليل الدوائر الكهربائية باستخدام -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

من خالل استخدام التعليم االلكتروني عن طريق عرض  الدروس النظرية والعملية المحاضرة طريقة القاء 

 ، المختبر ، التعلم التعاوني )الكروبات( ، وفق االمكانيات المتاحة،  .PPtعلى شاشات العرض باستخدام 

مخرجات التعليم السابقة تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع اإلضافية المتعلقة ب ،التدريب الصيفي

 تطبيق المواضيع المدروسة نظرياً على المستوى العملي في مختلف، لحل المشاكل العملية للمهارات

 .مجاالت التقنيات الكهربائية
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 طرائق التقييم    

 االمتحانات النهائية، االمتحانات الفصلية  ، التقييم اليومي، Quizzes االمتحانات اليومية السريعة

 
 المنقولةالتأهيلية و المهارات العامة -د

 

يهدف التخصص إلى تخريج مالكات تقنية مؤهلة للقيام بأعمال تشغيل وصيانة الوحدات الكهربائية في محطات  -1د
 توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

 .صيانة أجهزة الوقاية والتحكم لمنظومة الطاقة الكهربائية -2د 
 

 طرائق التعليم والتعلم          

 طرائق التقييم          

 
 . امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

وفي مختلف  Oracleوشركة   Microsoft اجتياز االختبارات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية كشركة -

 البرمجيات المتوفرة.

 

 

                              بنية البرنامج  .11

 /السنة األولىالتقنيات الكهربائية قسم 

 المالحظات          نوع المادة عددالوحدات عددالساعات          المادة                  ت

 م ع ن

 تدرس باللغة االنكليزية تخصصية 8 4 2 2 الدوائر والقياسات الكهربائية 1

  تخصصية 8 4 2 2 التاسيسات الكهربائية 2

  تخصصية 8 4 2 2 االلكترونيك 3

  تخصصية 12 6 6 - المعامل 4

  مساعدة  4 2 - 2 الرياضيات 5

  مساعدة  6 3 2 1 (1تطبقات الحاسوب) 6

  مساعدة  6 3 3 - ربائيالرسم الهندسي والكه 7

  عامة   4 2 - 2 حقوق االنسان والديمقراطية 8

  عامة   2 2 - 2 (1-السالمة المهنية)كورس 9

 تدرس باللغة االنكليزية تخصصية 4 4 2 2 (2-االلكترونك الرقمي )كورس 11

   62 34 19 15 المجموع                              
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 ثانية/السنة اللكهربائية التقنيات اقسم 

 

 
 

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

في محطات الطاقة الكهربائية وخطوط النقل  ايجاد مشكالت تنمية القدرات لدى الطلبة في البحث والتقصي من خالل 
مواكبة التطورات التقنية ، الحث على والمحركات الكهربائية ذات القدرة العالية واجهزة السيطرة واالجهزة االلكترونية وحلها 

 الحديثة واالطالع عليها عن كثب من خالل مصادر المعلومات كالكتب والمجالت ومواقع االنترنيت وغيرها.

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

  الوزارة على أساس المنافسة ومعدل التخرج.ويكون قبولهم مركزيا من قبل  وخريجي المهني يقبل القسم خريجي الفرع العلمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحظات نوع المادة عددالوحدات عددالساعات          المادة                  ت

 م ع ن

  تخصصية 12 5 3 2 المكائن الكهربائية 1

  تخصصية 8 4 2 2 الشبكات الكهربائية 2

 تدرس باللغة االنكليزية تخصصية 12 5 3 2 الكترونيات القدرة 3

  تخصصية 12 4 4 - رشة معامل الصيانةو 4

  تخصصية 8 4 2 2 2-التاسيسات الكهربائية  5

  مساعدة  6 3 2 1 (2تطبيقات الحاسوب ) 6

  تخصصية 3 3 3 - (1-الرسم الكهربائي )كورس 7

  عامة 2 2 - 2 (2سالمة مهنية )كورس           8

  تخصصية 4 2 2 - المشروع 9

   67 33 21 11 المجموع                           
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 االنترنيت. المعلومات شبكة -1

 والعالمية. العربية الجامعات تجارب    -3

 الموقرة. الوزارة قبل من بها القسم تزود تم التي المفردات وفق الحالية الدراسية المناهج    -4

 المكتبات. في المتوفرة جيةالمنه الكتب .5

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 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

                 اساسي الشبكات الكهربائية  الثانية
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 الجامعة التقنية الجنوبية المؤسسة التعليمية .1

 التقنيات الكهربائيةالمعهد التقني القرنة / قسم     / المركز علمي القسم ال .2

 الشبكات الكهربائية  ز المقرراسم / رم .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي / سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2117-2-25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

قوة الكهربائية في كيفية توليد الطاقة الكهربائية،تطور الطاقة،نظام ال لمعرفة االسس الصحيحة تهيئة الطالب
 التوليد وحتى االستهالك،الجهود القياسية

. 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11
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  هداف المعرفية األ -أ
محطات التوليد الغازية وفكرة عن بعض  و   محطات التوليد المائية، الحرارية  عنمعرفة تامة   -1أ

 المحطات االخرى مثل الديزل

 الحسابات الميكانيكية ومنها:-الخطوط الهوائية استخدام   -2أ        
 حساب الشد واالرتخاء عندما تكون االبعاد عن سطح االرض  متساوية -      

 حساب وزن الثلج المتراكم على السلك. -
 حساب مقدار قوة ضغط الريح المؤثرة على السلك -      

 الحسابات الكهربائية ومنها:-لهوائيةحسابات العناصر االساسية للخطوط ا  -3أ     

 حساب المقاومة -

 حساب المحاثة الداخلية والخارجية للسلك المفرد -

 حساب المحاثة للنظام الثالثي المكون من ثالث اسالك تبعد  -

  عن بعضها بمسافات متساوية،او بمسافات مختلفة او تتبادل  بالموقع  
 ي،الثالثي المكون من ثالث اسالك تبعدحساب السعة للنظام االحاد   -4أ    
 عن بعضها بمسافات متساوية،اوبمسافات مختلفة وتتبادل بالموقع    

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعرف على االجهزة المختبرية   -1ب
 , Yتحميل محوالت التوزيع باحمال ثالثية مقاومية وحثية متزنة وغير متزنة على شكل   -2ب

  واثر ذلك على جهد التعادل 
 دراسة نموذج خط النقل وحساب العناصر االساسية باختبار الحمل والقصر  -3ب
 –باحمال مقاومية  دراسة خصائص نموذج خط النقل عند جهة االستقبال عند تحميله  -4ب

 سعوية–حثية 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

خالل استخدام التعليم االلكتروني عن طريق عرض  الدروس من المحاضرة القاء ،  الشرح والتوضيح

لتطبيق البرامج  المختبروفق االمكانيات المتاحة ،  .PPtالنظرية والعملية على شاشات العرض باستخدام 

  على الحواسيب من قبل الطلبة. 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات النهائية، االمتحانات الفصلية  ، ميالتقييم اليو، Quizzes اليومية السريعة االختبارات العملية

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 واجهزة السيطرة بمختلف انواعها شبكات النقل وصيانة تشغيل   -1ج 
 .اجهزة القياس واجهزة القدرة العالية بجميع انواعهاتجميع وصيانة -2ج            
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 علم طرائق التعليم والت    

 

 .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 -

 خاص.ال

 
 طرائق التقييم    

 

 . امتحانات يومية بأسئلة بيتية حلها ذاتيا -

 

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

هربائية في يهدف التخصص إلى تخريج مالكات تقنية مؤهلة للقيام بأعمال تشغيل وصيانة الوحدات الك -1د
 محطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

 .صيانة أجهزة الوقاية والتحكم لمنظومة الطاقة الكهربائية -2د 
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 البنية التحتية  .12

 اليوجد منهج مقرر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 من املواقع االلكرتونية دوناتالكتب واجملالت العلمية مع التقارير وامل )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

مواقع االنترنيت  ،ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
------------- 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 زال تتجاو وبنسبة  الشبكات الكهربائيةتتضمن التطور الحاصل في  التي المنهج مفرداتوتعديل وتحسين ضافة ا -
11%. 

 فات االجنبية والعربية المعتمدة الحديثة لتطوير وتدعيم مواضيع ومفردات المنهج المقرراالستعانة بالكتب والمؤل -

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 نظري 2 اسبوعيا  

 عملي2+
نظري+عملي  كهربائيةالشبكات ال 

 )مختبر(
 االمتحانات

 

 

 


