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الفرقة :انثانثح
كود المقرر 6043:
مصفوفة مقرر  :هُذسح كهشتيح
انهذف انؼاو يٍ انًمشس  :اكساب انطانة يؼاسف ويهاساخ دساسح َظشياخ انهُذسح انكهشتيح وانكًياخ انكهشتيح ودساسح دوائش انتياس وانًداالخ انًغُاطيسيح
واآلالخ انكهشتيح وانًسذداخ انتطثيميح نًثادئ تصًيى انكاتالخ انكهشتيح واإلضاءج ودوائش انساسثاخ االنيكتشوَيح ودوائش انتسكى .
أسانية وطشق انتمييى
أستشاتيديح وطشق انتؼهيى وانتؼهى
انًىضىػاخ تاألسثىع
انفصم انذساسي :األول 1428-1427
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تعريف و عرض تىصيف المقرر

نظريات الهندسة والكميات الكهربية

مبادئ دوائر التيار المستمر والمتردد

مبادئ دوائر التيار المستمر والمتردد

اآلالت والقياسات الكهربية

اآلالت والقياسات الكهربية

مبادئ تصميم الكابالت الكهربية

ايتساٌ اػًال انسُح

مبادئ تصميم الكابالت الكهربية

تحديد المشاكل وفقا لنظم الهندسة الكهربية
وطرق عالجها
تحديد المشاكل وفقا لنظم الهندسة الكهربية
وطرق عالجها
مبادئ تصميم دوائر
الحاسبات االلكترونية

إجراء مقارنات لتقييم نظم الهندسة الكهربية

ػشوض

امتحان نهاية الفصل الدراسى

يُالشاخ وػشوض تؼهيًيح

يساضشاخ

تطثيماخ

تًاسيٍ

إخشاء تسىث

يشاسيغ تطثيميح

صياساخ ييذاَيح

تداسب يؼًهيح

انؼصف انزهًُ

انتؼهيى اإلنكتشوًَ

انتؼهى انتؼاوًَ

إيتساٌ َهايح انفصم انذساسً

د1-

تكهيفاخ وواخثاخ يُضنيح

د-
د2-

تمييى يششوػاخ تصًيًيح

ج6-

يُالشاخ وتمييى آديء فصهً

ج1-

يطثك انثياَاخ نذوائش انتياس
وانًداالخ انًغُاطيسيح
يساول انًشاسكح في وضغ خطط
انؼًم و تشايح انتشغيم
انًهاساخ انؼايح
يستخذو االسهىب انؼهًي انًُطمي
نسم انًشكالخ
يسذد طشق تسهيم انثياَاخ إلستُتاج
انُتائح وإيداد انسهىل

ج-
ج2-

اختثاسيُتصف انفصم انذساسً

ب6-

يستُثط انتفكيش انؼهًي انًتسهسم في
ػشض انًشاكم و تسهيهها و زهها
انًهاساخ انًهُيح انخاصح تانًمشس
يميى أكفأ انمياساخ انكهشتيح

ب1-

انًالزظح

ب2-

اختثاس ػًهً

ب-

انًهاساخ انزهُيح
يماسٌ تيٍ دوائش انتياس انًستًش
وانتياس انًتشدد.
يصًى دوائش انساسثاخ االنكتشوَيح.

انًماتالخ

أ6-

يهف اإلَداص

أ1-

انتمىيى انشخصً نهطانة

أ-
أ2-

انًؼهىياخ وانًفاهيى
يفسش َظشياخ انهُذسح وانكًياخ
انكهشتيح
يىضر انؼُاصش األساسيح نذوائش
انتياس انًستًش وانًتشدد
يششذ أسس تطثيك تصًيى انكاتالخ
انكهشتيح ودوائش انساسثاخ
االنكتشوَيحد

إجراء مقارنات لتقييم نظم الهندسة الكهربية

انُتائح انتؼهيًيح انًستهذفح

استشاتيديح
انتؼهيى
انًثاشش

استشاتيديح
انتؼهيى غيش
انًثاشش

استشاتيديح
انتؼهى
انزاتً

استشاتيديح
انتؼهى
انتدشيثً

استشاتيديح
انتؼهيًىانتؼهى
انتفاػهً

انتمىيى
انختايً
وانُهائً

انتمىيى انثُائً وانتكىيُي
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د6-

انتؼهى انذائى انًستًش و تطىيش
يؼاسفه و يهاساته يطىس يؼاسفه و
يهاساته

أستار انًادج  :و.د /صثاذ اتشاهيى يسًذ

