وزارة التعليم العبلي
المعهد العبلي للفنىن التطبيقيت
الهيئت القىميت لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد 1028/ 1027

جامعة/اكاديمية :وزارة التعليم العالى
كلية/معهد :المعهد العالى للفنون التطبيقية /التجمع الخامس
قسم :عام
نموذج رقم ()23
توصٌف مقرر دراسً
 -1بٌانات المقرر
الرمز الكودي3446 :
التخصص:

اسم المقرر :هندسة كهربٌة

عدد الوحدات الدراسٌة:

الفرقة /المستوي :الثالثة – فصل:األول

2

نظري

-

عملً

اجمالى  2ساعات

 -2هدف المقرر

دراسة نظريات الهندسة الكهربية والكميات الكهربية ودراسة دوائر التيار والمجاالت المغناطيسية واآلالت
الكهربية والمحددات التطبيقية لمبادئ تصميم الكابالت الكهربية واإلضاءة ودوائر الحاسبات االليكترونية ودوائر
.
التحكم .

 -3المستهدف من تدرٌس المقرر :فً نهاٌة المقرر ٌجب أن ٌكون الطالب قادراً على أن :
أ )2يفسر نظريات الهندسة والكميات الكهربية
ا -المعلومات والمفاهٌم

أ )3يوضح العناصر األساسية لدوائر التيار المستمر والمتردد
أ )4يشرح أسس تطبيق تصميم الكابالت الكهربية ودوائر الحاسبات االلكترونية
ب )2يقارن بين دوائر التيار المستمر والتيار المتردد.

ب -المهارات الذهنٌة

ب )3يصمم دوائر الحاسبات االلكترونية.

ب )3يستنبط التفكير العلمي المتسلسل في عرض المشاكل و تحليلها و حلها
ج -المهارات المهنٌة

ج )2يقيم أكفأ القياسات الكهربية
ج )3يطبق البيانات لدوائر التيار والمجاالت المغناطيسية

وزارة التعليم العبلي
المعهد العبلي للفنىن التطبيقيت
ج )4يحاول المشاركة في وضع خطط العمل و برامج التشغيل
د )2يستخدم االسلوب العلمي المنطقي لحل المشكالت
د -المهارات العامة

د )3يحدد طرق تحليل البيانات إلستنتاج النتائج وإيجاد الحلول

د )3التعلم الدائم المستمر و تطىير معارفه و مهاراته يطىر معارفه و مهاراته
 -4محتوي المقرر
عدد

الموضـــــوع

محاضرة

الساعات
-2تعريف و عرض توصيف المقرر

3

3×2

 -3نظريات الهندسة والكميات الكهربية

3

3×2

 -4مبادئ دوائر التيار المستمر والمتردد

3

3×2

 -5مبادئ دوائر التيار المستمر والمتردد

3

3×2

 -6اآلالت والقياسات الكهربية

3

3×2

 -7اآلالت والقياسات الكهربية

3

3×2

 -7مبادئ تصميم الكابالت الكهربية

3

3×2

 -8أمتحان منتصف الفصل الدراسى ( اعمال السنة )
 -9مبادئ تصميم دوائر الحاسبات االلكترونية

3

3×2

 -21مبادئ تصميم دوائر الحاسبات االلكترونية

3

3×2

 -22تحديد المشاكل وفقا لنظم الهندسة الكهربية وطرق عالجها

3

3×2

 -23تحديد المشاكل وفقا لنظم الهندسة الكهربية وطرق عالجها

3

3×2

 -24إجراء مقارنات لتقييم نظم الهندسة الكهربية

3

3×2

 -25إجراء مقارنات لتقييم نظم الهندسة الكهربية

3

3×2

-26امتحان نهاية الفصل الدراسى
 -5أسالٌب التعلٌم والتعلم
 -6أسالٌب التعلٌم والتعلم للطلبة ذوي
االحتٌاجات الخاصة

 -2-6محاضرات نظرية
 -3-6تطبيقات
تقسيم الطالب الى مجموعات صغيره ( تعليم تعاونى )

 -7تقوٌم الطالب:
ا -األسالٌب المستخدمة

ا -2-امتحان نهاية الفصل الدراسى
ا 3-امتحان منتصف الفصل الدراسى ( اعمال سنة تحريرى)

دروس عملٌة

وزارة التعليم العبلي
المعهد العبلي للفنىن التطبيقيت
ب -التوقٌت

ج -توزٌع الدرجات

امتحان نهاية الفصل الدراسى

يتم فى األسبوع ()26

امتحان منتصف الفصل الدراسى

يتم فى االسبوع ()8

 -2امتحان نهاية الفصل الدراسي األول

% 71

 -3امتحان منتصف الفصل الدراسى ( اعمال سنة امتحان تحريرى)

% 51
% 211

المجموع
 -8قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع:
ا -مذكرات

مذكرات أستاذ المادة المعتمدة من قبل مجلس الكلٌة

ب -كتب ملزمة

ولٌام.ه .هاٌت ،جونٌور -ترجمة عادل عبد القادر محسن ".الكهرومغناطٌسٌات الهندسٌة" .دار الرائد العربً-
لبنان1981م.
Faraday, Michael (1839). Experimental Researches in Electricity. London: Royal Ins
Halliday, David; Robert Resnick; Kenneth S. Krane (1992). Physics. New York: John
Wiley & Sons

ج -كتب مقترحة

د -دورٌات علمٌة أو نشرات أو مواقع www.answers.com/topic/electrostatics- 9-2010
انترنت.........الخ

أستاذ المادة:

د صباح ابراهٌم محمد

منسق القسم العلمً:
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