وزارة التعليم العالى
المعهد العالى للفنون التطبيقية –التجمع الخامس
قسم التصميم الداخلى واألثاث

الفرقة :الثالثة
كود المقرر 3406:
مصفوفة مقرر  :هندسة كهربية
الهدف العام من المقرر  :اكساب الطالب معارف ومهارات 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 .
أساليب وطرق التقييم
أستراتيجية وطرق التعليم والتعلم
الموضوعات باألسبوع
الفصل الدراسي :األول 2018-2017
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تعريف و عرض توصيف 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

امتحان اعمال السنة

مبادئ تصميم الكابالت الكهربية

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

إجراء مقارنات لتقييم نظم الهندسة الكهربية

عروض

امتحان نهاية الفصل الدراسى

مناقشات وعروض تعليمية

محاضرات

تطبيقات

تمارين

إجراء بحوث

مشاريع تطبيقية

زيارات ميدانية

تجارب معملية

العصف الذهنى

التعليم اإللكترونى

التعلم التعاونى

إمتحان نهاية الفصل الدراسى

د2-

تكليفات وواجبات منزلية

د-
د1-

تقييم مشروعات تصميمية

ج3-

مناقشات وتقييم آدىء فصلى

ج2-

يطبق البيانات لدوائر التيار
والمجاالت المغناطيسية
يحاول المشاركة في وضع خطط
العمل و برامج التشغيل
المهارات العامة
يستخدم االسلوب العلمي المنطقي
لحل المشكالت
يحدد طرق تحليل البيانات إلستنتاج
النتائج وإيجاد الحلول

ج-
ج1-

اختبارمنتصف الفصل الدراسى

ب3-

يستنبط التفكير العلمي المتسلسل في
عرض المشاكل و تحليلها و حلها
المهارات المهنية الخاصة بالمقرر
يقيم أكفأ القياسات الكهربية

ب2-

المالحظة

ب1-

اختبار عملى

ب-

المهارات الذهنية
يقارن بين دوائر التيار المستمر
والتيار المتردد.
يصمم دوائر الحاسبات االلكترونية.

المقابالت

أ3-

ملف اإلنجاز

أ2-

التقويم الشخصى للطالب

أ-
أ1-

المعلومات والمفاهيم
يفسر نظريات الهندسة والكميات
الكهربية
يوضح العناصر األساسية لدوائر
التيار المستمر والمتردد
يشرح أسس تطبيق تصميم الكابالت
الكهربية ودوائر الحاسبات
االلكترونيةد

إجراء مقارنات لتقييم نظم الهندسة الكهربية

النتائج التعليمية المستهدفة

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم غير
المباشر

استراتيجية
التعلم
الذاتى

استراتيجية
التعلم
التجريبى

استراتيجية
التعليموالتعلم
التفاعلى

التقويم
الختامى
والنهائى

التقويم البنائى والتكويني
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قسم التصميم الداخلى واألثاث
د3-

التعلم الدائم المستمر و تطوير
معارفه و مهاراته يطور معارفه و
مهاراته

أستاذ المادة  :م.د /صباح ابراهيم محمد

