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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة الفرات األوسط التقنية

 / المركز  علميالقسم ال .2
 قسم تقنيات صيانة األجهزة الطبية  -نجف الالمعهد التقني / 

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 األولىالسنة  –الدوائر والقياسات الكهربائية 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 دبلوم تقني

 :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
ABET 

هناك عالقة وثيقة بسوق العمل الذي يستقبل خريجنا . لذا يتم اخذ رأي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 سوق العمل بالمناهج الدراسية )بموجب استبيان(.

 تاريخ إعداد الوصف  .8
2\6\2019 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

الطبية االلكترونية والكهروميكانيكية  األجهزةكوادر وسيطة متخصصة بمجال صيانة  إعداد إلىيهدف القسم 

التدريب الصيفي في  إلى إضافةمن خالل الدروس النظرية والتجارب العملية التي يتلقاها الطالب خالل سنتين 

  : الطبية المختلفة مثل األجهزةالمستشفيات للعمل على صيانة 

 .أنواعهاالعالج الطبيعي بمختلف  أجهزة -1

 السينية . األشعة أجهزة -2

 تخطيط القلب والدماغ والعضالت. أجهزة -3

 .األسنانجهاز كرسي طبيب  -4

 جهاز الصدمة القلبية. -5

 جهاز حاضنة الطفل. -6

 جهاز فحص الجنين. -7

 .بأنواعهاجهاز قياس العضالت  -8
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

 المعرفية  األهداف - أ
 .في األجهزة الطبية االلكترونيةللدوائر الكهربائية و األساسياتالتعرف على المبادئ و  -1أ

 الطبية بصورة خاصة . األجهزةلتخصص  األساسياتالتعرف على المبادئ و -2أ

 الكترونية وكهروميكانيكية . إلىالطبية وتصنيفها  األجهزة أنواعالتعرف على  -3أ

 الحاسبة المكتبية. أساسياتالتعرف على  -4أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب

 المحتملة لها. واألعطالالطبية  األجهزةكيفية عمل  - 1ب 

 التعرف على مهارات الصيانة االلكترونية بدرس المعامل والمختبرات كافة. – 2ب 

 أنواعهاالطبية بكافة  األجهزةالتعرف على مهارات صيانة  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 العملية في المختبرات والورش والمعامل / التدريب الصيفي. المحاضراتالمحاضرات النظرية / 

 
 طرائق التقييم      

 

العملية في المختبر والورش / االمتحانات  تاالختباراالتقييم اليومي / االختبارات التحررية النظرية / 

 الفصلية / مناقشة بحوث التخرج/ االمتحانات النهائية.

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 التخصص الذي يدرسه . بأهميةيقتنع   -1ج

 . العلميةالمادة  إعطاءيقدر جهد التدريسيين والفنيين في   -2ج

 . الجماعية اإلعماليشارك مجاميع الطلبة في   -3ج

 في العمل ويكره الغش . اإلخالصيحترم   -4ج         

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 , المناقشةالمحاضرات النظرية

 
 طرائق التقييم    

 

 العملية في المختبر والورش تاالختباراالتقييم اليومي / االختبارات التحررية النظرية / 
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة  والتأويلية المهارات العامة-د 

 االلكترونية بصورة عامة. األجهزةيكون الخريج قادر على صيانة  -1د

 يكون الخريج قادر على مواكبة التطور في الجهاز االلكتروني. -2د

 دراسته في مجال تخصصه إكماليكون الخريج قادر على  -3د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 التدريب الصيفي. –التدريب المنهجي  –المختبر  –الورشة  –المحاضرة 

 

 طرائق التقييم          

 
العملية في المختبر والورش / االمتحانات  تاالختباراالتقييم اليومي / االختبارات التحررية النظرية / 

 الفصلية / مناقشة بحوث التخرج/ االمتحانات النهائية.

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي نظري

 األولىالمرحلة 

2118-2119 
 

 2 2 اإللكترونيك

 2 2 الرقميةالدوائر   

الدوائر الكهربائية   

 والقياسات

2 2 

 4 - المعامل  

 - 2 الرياضيات  

 2 1 استخدامات الحاسبة  

الرسم الهندسي   

 والكهربائي

- 3 

 - 2 الفسلجة  

الديمقراطية وحقوق   

 اإلنسان

2 - 

 - 1 اللغة االنكليزية التقنية  

المرحلة الثانية 

2118-2119 
 2119 – 2118القسم مستحدث للعام الدراسي 

 صف  أول فقط
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 استخدام الحاسوب في التصاميم االلكترونية-1      
 البحث في االنترنت عن المواضيع االثرائية التي تزيد من اطالع الطالب في مجال اختصاصه - 2      

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 تخصص أجهزة طبية . المهنيةالمدارس  + خريجيعتمد قبول الطالب مركزيا حسب المعدل وكونه خريج الفرع العلمي 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الخطة التطويرية للقسم العلمي -1
 العلمي القسم ن فيمنتسبيالخبرة  -2
 القطاعية واالستشاريةاللجان  -3
                              ABETبرنامج االعتماد   -4
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 المنهجمخطط مهارات 

 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 المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 المرحلة االولى

2016-2017 
    /    /   /     / أساسي االلكترونيك 

    /    /   /     / أساسي الدوائر الرقمية 
الدوائر   

الكهربائية 

 والقياسات

    /    /   /     / أساسي

    /    /   /     / أساسي المعامل 

    /       /  /    مساعد الرياضيات  

استخدامات  

 الحاسبة
    /       /  /    مساعد

الرسم الهندسي   

 والكهربائي
    /       /  /    مساعد
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    /    /   /     / أساسي الفسلجة  

 المرحلة الثانية

2018-2019  

 القسم مستحدث 

 ال توجد سنة ثانية
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

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

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

 ؛البرنامج.

 النجف -المعهد التقني  –جامعة الفرات األوسط  المؤسسة التعليمية .1

 الطبية األجهزة  تقنيات صيانة القسم العلمي  / المركز .2

 السنة الدراسية األولى –الدوائر والقياسات الكهربائية  اسم / رمز المقرر .3

 ونظري عملي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 نظري وعملي ساعة سنويا   4x31=121 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2/6/2119 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 الكهربائية المختلفة النظريات والقوانين أنواعتعريف الطالب على  -1

 .حل المسائل كافةالمستخدمة في  وأنواعهاالكهربائية  النظرياتسيكون الطالب قادرا على التعرف على  -2

 الكهربائية البرامج الحاسوبية المستخدمة في حل المسائل أنواعالتعرف على  -3

 النظريات للحل أفضلالتعرف على  -4
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 األهداف المعرفية   -أ

 الكهربائية لنظريات والقوانينسيكون الطالب قادرا على فهم انواع ا -1أ

 كافة لكهربائيةدوائر االسيكون الطالب قادرا على فهم وفحص وصيانة  -2أ

 الكهربائية الدوائروتشغيل كافة انواع  صيانةسيكون الطالب قادرا على التعرف على  -3أ

 وااللكترونية الكهربائية تصميم الدوائر إعمالعلى  اإلشرافسيكون الطالب قادرا على  -4أ

 كافة الدوائر الكهربائيةسيكون الطالب قادرا على فحص المعدات التي تستخدم في  -5أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 الكهربائية  الدوائر أنواعسيكون الطالب قادرا على تميز  - 1ب

 كافة الكهربائيةدوائر السيكون الطالب قادرا على فحص وصيانة   - 2ب

 الكهربائية الدوائر أنواعوتشغيل كافة  تصميمسيكون الطالب قادرا على   - 3ب

    الكهربائية فحص الدوائر إعمالعلى  اإلشرافسيكون الطالب قادرا على    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 , المشروع . ألطلبه, بحوث  المناقشة,  المحاضرةطريقه    

 
 طرائق التقييم      

 

 , التقارير المختبرية . ألبيتي, الواجب  المالحظةاالمتحان التحريري , االمتحان الشفهي ,   

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التخصص الذي يدرسه . بأهميةيقتنع   -1ج

 . العلميةالمادة  إعطاءيقدر جهد التدريسيين والفنيين في   -2ج

 . الجماعية اإلعماليشارك مجاميع الطلبة في   -3ج

 في العمل ويكره الغش . اإلخالصيحترم   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
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 , المشروع . ألطلبه, بحوث  المناقشة,  المحاضرةطريقه      

 طرائق التقييم    

 

 . الجماعية, المهام  المالحظة,  المناقشة   

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

 استخدام الحاسبة االلكترونية في مجال االختصاص .  -1د

 البحث عن المعلومات من خالل االنترنيت . أمكانيه  -2د

 منها . الرئيسية األفكارالقدرة على جمع المعلومات وتحليلها وتلخيص   -3د

 كتابة التقارير الفنيه حول االجهزه المستخدمة في حقل االختصاص .     -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

سيكون الطالب قادرا على  4 االول

معرفة المفردات للمادة 

الكتب المنهجية  وأسماء

نظام الوحدات  وتعريف 

المستخدم في الكهرباء 

 ووحدات القياس

نظام الوحدات المستخدم 

ووحدات  في الكهرباء

القياس لكل مادة )أجزائها 

ومضاعفاتها( تطبيقات 

رياضية لتحويل القيم 

 باستخدام الوحدات.

 األساسيةتعريف الوحدات 

للفولتية والتيار والمقاومة 

مكونات الدائرة  –

 –قانون اوم  –الكهربائية 

العوامل المؤثرة على قيمة 

المقاومة  –المقاومة 

النوعية للمادة الموصلة 

 زلة.والعا

محاضرات 

 نظرية

 + 

 تدريب عملي 

 يومي 

+ 

 شهري

+ 

 سنوي

سيكون الطالب قادرا على  4 الثاني

معرفة خصائص كل من 

 ربط التوالي والتوازي

دوائر التيار المستمر 

 وتشمل:

ربط المقاومات على -1

 -2      أمثلةالتوالي مع 

ربط المقاومات على 

 التوازي مع امثلة

ربط مختلط للمقاومات -3

= = 
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 مع امثلة

 Yالربط النجمي والمثلثي )

 / للمقاومات والتحويل )

من كل منهم الى اآلخر مع 

 امثلة

سيكون الطالب قادرا على  4 الثالث 

  وأمثلةالربط  أنواعمعرفة 

تطبيقات على دوائر 

التوالي والتوازي والربط 

المختلط والربط النجمي 

 والمثلثي

= = 

قادرا على سيكون الطالب  4 الرابع

 معرفة قوانين كرشوف

تعريف  –قوانين كيرشوف 

قانوني كيرشوف للتيار 

 والفولتية مع حل اسئلة

 ماكسويل مع حل امثلة

= = 

سيكون الطالب قادرا على  4 الخامس

تطبيق قوانيين ثيفنن 

 ونورتن

تعريف  –نظرية ثيفنن 

كيفية تطبيقها  –النظرية 

 في دوائر التيار المستمر

تعريف  –نورتن نظرية 

كيفية تطبيقها  –النظرية 

 في دوائر التيار المستمر

= = 

سيكون الطالب قادرا على  4 السادس

تطبيق قانوني ثيفنين 

 ونورتن

تطبيقات على نظرية ثيفنن 

 ونورتن

= = 

سيكون الطالب قادرا على  4 السابع

معرفة نظرية التطابق في 

 حل الدوائر كافة

تعريف  –نظرية التطابق 

خطوات تطبيقها  –النظرية 

في حل دوائر التيار 

المستمر التي تحوي على 

 –اكثر من مصدر واحد 

 حل امثلة

تعريف مصدر التيار 

ومصدر الفولتية )موزع 

القدرة المستمرة( وكيفية 

التحويل من احدهما الى 

نظرية نقل اعظم  –االخر 

تعريف  –قدرة ممكنة 

النظرية واشتقاق العالقات 

 امثلة تطبيقية – الخاصة بها

= = 



  
 11الصفحة 

 
  

سيكون الطالب قادرا على  4 الثامن 

 معرفة التيار المتناوب

 –الكميات المتناوبة ويشمل 

تعريفها خصائص التيار 

كيفية توليد  –المتناوب 

التيار المتناوب ورسم 

الموجة له والعالقات 

تعريف القيمة  –الخاصة به 

( ومتوسط RMSالفعالة )

الخاصة القيمة والعالقات 

بها اليجاد عامل التكوين 

وعامل القيمة الشكال 

موجية غير منتظمة مع 

 امثلة تطبيقية

= = 

سيكون الطالب قادرا على  4 التاسع

معرفة الجمع والطرح 

 للكميات المتجهة

الكميات المتناوبة المتجهة 

التمثيل  –تعريفها  –

 –الطوري واالتجاهي لها 

زاوية الطور وكيفية 

ايجاد محصلة  –ايجادها 

الكميات المتجهة ويشمل 

الضرب والقسمة والجمع 

مع امثلة  –والطرح 

 تطبيقية

= = 

سيكون الطالب قادرا على  4 العاشر

معرفة المقاوم والمحاثة 

 وحساب الممانعة 

دراسة تأثير التيار 

المتناوب على دائرة 

تحتوي على مقاومة فقط, 

دائرة تحتوي على محاثة 

تحتوي دائرة  –نقية فقط 

ايجاد  –على سعة نقية فقط 

زاوية للطور بين الفولتية 

والتيار لكل دائرة مع حل 

 امثلة

= = 

سيكون الطالب قادرا على  4 حادي عشر

معرفة زاوية الطور بين 

 التيار والفولتية

تأثير التيار المتناوب على 

دائرة تحتوي على مقاومة 

 –ومحاثة على التوالي 

دائرة تحتوي على مقاومة 

 –ومتسعة على التوالي 

دائرة تحتوي على مقاومة 

ومحاثة ومتسعة على 

ايجاد العالقة بين  –التوالي 

التيار والفولتية في الحاالت 

 –زاوية الطور  –الثالثة 

رة مع الممانعة الكلية للدائ

= = 
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 امثلة تطبيقية

سيكون الطالب قادرا على  4 الثاني عشر

التعرف على عناصر 

الدائرة من مقاومة ومحاثة 

 ومتسعة

تأثير التيار المتناوب على 

دائرة تحتوي على مقاومة 

 -ومحاثة على التوازي 

دائرة تحتوي على مقاومة 

 –ومتسعة على التوازي 

دائرة تحتوي على مقاومة 

ومتسعة على ومحاثة 

ايجاد العالقة  –التوازي 

بين التيار والفولتية في 

زاوية  –الحاالت الثالثة 

وتعريفها وكيفية  –الطور 

 –ايجاد الممانعة  –ايجادها 

 السماحية مع امثلة تطبيقية

= = 

 سيكون الطالب قادرا على 4 الثالث عشر

 J-Operator التعرف 

-Jاستخدام التوصيف)

Operator العامل ( او

المركب اليجاد الممانعة 

الكلية والسماحية الكلية 

والتيار والفولتية وزاوية 

الطور لدوائر ربط 

الممانعات على التوالي 

وعلى التوازي مع حل 

 امثلة

= = 

سيكون الطالب قادرا على  4 الرابع عشر

التعرف على الرنين 

 وحاالته

 –دوائر الرنين ويشمل 

 –دائرة رنين التوالي 

تعريف حالة الرنين وكيفية 

حساب  –الوصول اليها 

التيار والفولتية والممانعة 

وزاوية التردد عند الرنين 

 –ايجاد عرض الحزمة  –

 –ايجاد عامل الجودة 

ورسم العالقة بين المفاعلة 

الحثية والمفاعلة السعوية 

 حل امثلة -مع التردد 

= = 

سيكون الطالب قادرا على  4 الخامس عشر

كيفية حساب التيار  الترف

 في دوائر التيار المتناوب

 –دائرة رنين التوازي 

حساب التيار  –تعريفها 

والفولتية والممانعة وزاوية 

الممانعة وزاوية الطور 

ايجاد  –وتردد الرنين 

ورسم  –عرض الحزمة 

العالقات البيانية مع التردد 

= = 
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 –ايجاد عامل الجودة  –

 حل امثلة

سيكون الطالب قادرا على  4 السادس عشر

 الترف على حل امثلة

تطبيق النظريات كنظرية 

نورتن ونظرية ثفنن 

والتطابق على دوائر التيار 

 المتناوب مع حل امثلة

= = 

سيكون الطالب قادرا على  4 سابع عشر

التعرف على كيفية حساب 

 القدرة

القدرة في دوائر التيار 

المتناوب ويشمل حساب 

دوائر تحتوي  –القدرة في 

دوائر  –على مقاومة فقط 

 –تحتوي على محاثة فقط 

دوائر تحتوي على متسعة 

دائرة تحتوي على  –فقط 

مقاومة ومحاثة ومتسعة 

 –على التوالي والتوازي 

تعريف القدرة الفعالة 

القدرة  –وكيفية حسابها 

 غير الفعالة وكيفية حسابها

= = 

سيكون الطالب قادرا على  4 وثامن عشر

التعرف على حساب القدرة 

 الظاهرية

القدرة الظاهرية الكلية 

كيفية رسم  –)تعريفها( 

معامل  –مثلث القدرة 

تعريفه وتأثيره  –القدرة 

على دوائر التيار المتناوب 

كيفي تحسين معامل  –

 مع امثلة تطبيقية –القدرة 

= = 

سيكون الطالب قادرا على  4 وتاسع عشر

 معرفة نظرية اعظم قدرة

نظرية نقل اعظم قدرة 

ممكنة في دوائر التيار 

اشتقاق  –المتناوب 

مع  –العالقات الخاصة بها 

 امثلة

  

سيكون الطالب قادرا على  4 العشرون

الطرق  التعرف على 

العملية في قياس 

المقاومات ذات القيم العالية 

 –والمتوسطة والصغيرة 

 باستخدام االوميتر

الطرق العملية في قياس 

المقاومات ذات القيم العالية 

 –والمتوسطة والصغيرة 

باستخدام االوميتر في حالة 

طريقة  –التوالي والتوازي 

 –االميتر والفولتميتر 

 –طريقة التعويض 

باستخدام قنطرة ويتستون 

 –طرقة مقسم الجهد  –

مع حل  –طريقة التبديل 

= = 
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 امثلة على كل طريقة

حادي 

 وعشرون

سيكون الطالب قادرا على  4

دوائر التيار  التعرف على 

المتناوب ذات ثالثة اطوار 

تعريفه وكيفية توليد تيار  –

 –متناوب طور واحد 

 ثالثة اطوار –طورين 

دوائر التيار المتناوب ذات 

تعريفه  –ثالثة اطوار 

وكيفية توليد تيار متناوب 

 –طورين  –طور واحد 

سم كل مع ر –ثالثة اطوار 

دائرة توصيالت الشكر 

النجمي والمثلثي في دوائر 

التيار المتناوب ذات ثالثة 

اطوار والعالقات الخاصة 

لحساب تيار وفولتية الخط 

والطور والقدرة الكلية 

قدرة الطور  –وقدرة الخط 

مميزات كل ربط عند  –

استخدامه في االحمال 

المتزنة وغير المتزنة مع 

 حل امثلة

= = 

ثاني 

 وعشرون

 سيكون الطالب قادرا على  4

حل امثلة تطبيقية حول 

 التيار المتناوب

حل امثلة تطبيقية حول 

التيار المتناوب ذو ثالثة 

اطوار وبالتوصيالت 

المثلثي والنجمي مع 

االحمال المتزنة وغير 

 المتزنة

=  

ثالث  

 وعشرون

سيكون الطالب قادرا على  4

طرق قياس  التعرف على 

القدرة لالحمال ذات ثالثة 

جهاز الواطميتر  –اطوار 

كيفية ربطه بالدائرة لقياس 

 القدرة الفعالة

طرق قياس القدرة لالحمال 

جهاز  –ذات ثالثة اطوار 

الواطميتر كيفية ربطه 

بالدائرة لقياس القدرة 

وحساب القدرة  –الفعالة 

غير الفعالة والقدرة 

 الظاهرية مع حل مثال

القدرة باستخدام  قياس

كيفية  –واطميتر وجهد 

ايجاد القدرة الكلية بهذه 

الطريقة وفي حالة 

التوصيل النجمي والمثلثي 

 –باستخدام واطميترين  –

 استخدام ثالثة واط ميترات

=  

ورابع 

 وعشرون

سيكون الطالب قادرا على  4

المغناطيسية  التعرف على 

 –الدائرة المغناطيسية  –

الدائرة  –المغناطيسية 

مقدمة عن  –المغناطيسية 

المغناطيسية القطب 

= = 
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المغناطيسية مقدمة عن 

القطب الشمالي والجنوبي 

انواع المواد  –

 المغناطيسية

انواع  –الشمالي والجنوبي 

 –المواد المغناطيسية 

الصفات االساسية للمواد 

المغناطيسية وتعريفها 

وتشمل المجال المغناطيسي 

 –ي الفيض المغناطيس –

 –القوة الدافعة المغناطيسية 

كثافة الفيض المغناطيسي 

والعوامل التي تؤثر على 

 –الفيض المغناطيسي 

الدوائر  -النفاذية وتأثيرها

المغناطيسية وتطبيق 

 قوانين كيرشوف عليها

وخامس  

 وعشرون

 سيكون الطالب قادرا على  4

 حل امثلة

حل امثلة تطبيقية على 

 المغناطيسية

= = 

سادس 

 وعشرون

سيكون الطالب قادرا على  4

الحث الذاتي  التعرف على 

للملف )الحث 

 –الكهرومغناطيسي( 

العالقات  –تعريفه 

الخاصة اليجاد الحث 

 الذاتي للملف

الحث الذاتي للملف )الحث 

 –الكهرومغناطيسي( 

العالقات الخاصة  –تعريفه 

اليجاد الحث الذاتي للملف 

ملفين الحث المتبادل بين  –

والعالقات اليجاد الحث  –

المتبادل وحسب نوعية 

ربط الملفين ويشمل : ربط 

 توالي تعاضدي وتعاكسي

= = 

السابع 

 والعشرون

سيكون الطالب قادرا على  4

منحنيات نمو  معرفة

واضمحالل التيار من 

شرح هذه  –الدائرة الحثية 

الدائرة وتأثيرها في التيار 

 المستمر

واضمحالل منحنيات نمو 

 –التيار من الدائرة الحثية 

شرح هذه الدائرة وتأثيرها 

 –في التيار المستمر 

العالقة العامة لنمو 

واضمحالل التيار في 

رسم التيار  –الملف 

حل  –وحساب ثابت الزمن 

 امثلة

شحن وتفريغ المكثفات 

ويشمل استخدام المتسعة 

في دوائر التيار المستمر 

العالقة العامة لشحن 

ريغ المكثف ورسم وتف

تأثير ثابت الزمن  –التيار 

 حل امثلة –مع حسابه 

= = 
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 البنية التحتية .12
مبادئ علم الهندسة الكهربائية /دكتور محمد  .1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 دكتور مظفر النعمة –زكي 

 2.  مشروع كتاب الدوائر والقياسات

 Electrical Technology (Edward .1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
Hughes) 

2. Basic Circuits (A.M.F Brooks) 
Pergaman Press. 

3. Introduction to Electric circuits (M. 
Romanwitz) John Willy 

4. Basic Electrical Engineering 
(Fitzgerald & Rlgginborthan) Mc – 

الثامن 

 والعشرون

سيكون الطالب قادرا على  4

اجهزة  التعرف على 

انواع  –القياس وتشمل 

طبيعة  –اجهزة القياس 

 عملها

 –اجهزة القياس وتشمل 

 –انواع اجهزة القياس 

اجهزة  –طبيعة عملها 

القياس ذات الملف 

تركيبه  –المتحرك 

واستخدامه في قياس 

الفولتية والتيار مع ذكر 

مميزاته وعيوبه ورسم 

 الجهاز

= = 

التاسع 

 والعشرون

سيكون الطالب قادرا على  4

جهاز  التعرف على 

 القياس ذو القلب الحديدي

جهاز القياس ذو القلب 

تركيبه وكيفية  –الحديدي 

 –استخدامه في القياس 

ورسم مميزاته وعيوبه 

 مخطط الجهاز

= = 

سيكون الطالب قادرا على  4 الثالثون

اجهزة القياس الواط  معرفة

رسم  –تركيبه  –ميتر 

 مخطط الجهاز

 –اجهزة القياس الواط ميتر 

رسم مخطط  –تركيبه 

ترتيبه في الدائرة  –الجهاز 

 –الكهربائية لقياس القدرة 

مميزاته  –معادالت العزوم 

جهاز  –عيوبه  –

رسم  –االوسلسكوب 

كيفية  –تركيبه  –الجهاز 

 تشغيله واستخدامه

= = 
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Graw – Hill 

 

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

الجامعات و كافة الكتب ذات العالقة المعتمدة في المعاهد  -1
 ذات نفس االختصاص االخري

 الكتب من االنترنيت -2

 كافة مواقع االنترنيت التي تحتوي على الكتب أعاله ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

 : يأتي تطوير المنهج على ماترتكز خطة 

 المادة العلمية المقررة ومالحظة نتائج الطالب وتحليلها. إعطاء -1

 دراسة التغذية العكسية من مالحظات الطلبة حول المفردات. -2

 دراسة مالحظات المختبر العملي للمقرر. -3
 مناظرة في المجال  معاهد مقارنة المفردات الحالية مع مفردات -4

 


