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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 ةالجامع الصفوةكلیة  المؤسسة التعلیمیة .1

   ھندسة تقنیات الحاسوب / المركز علمي القسم ال .2

 CTE  0 1 0 5/أسس الھندسة الكھربائیة اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعة 150 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 22/06/2020 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 ف المقررأھدا .8
الھدف من ھذه المقرر إعطاء الطالب معلومات اساسیة عن  عناصر الدوائر الكھربائیة و النظریات التى 

 تستخدم فى تحلیل الدوائر الكھربائیة 

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .10

 را على اآلتى:بنجاح فإنھ یكون قاد المقرراذا اتم الطالب ھذا  :  ھداف المعرفیةاأل -أ

حساب الجھد و التیار في دوائر التیار المستمر التي تحتوي على مقاومات، مصادر تیار ، مصادر جھد و  -1أ
 مصادر جھد و تیار غیر مستقلة 

 حساب دائرة ثفنین المكافئة ، دائرة نورتون المكافئة لدوائر التیار المستمر -2أ
 درة المستمدة من المصدر و اقصى قدرة منقولة الى الحمولةحساب القدرة المستھلكة بالدائرة و الق -3أ
 حساب كسب التیار المستمر و نقطة التشغیل لدوائر المضخم التشغیلى -4أ
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 حساب شحن و تفریغ المكثفات و المحاثات في دوائر التیار المستمر -5أ

  مقرر.الخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 

 وإجراءھا وتحلیل البیانات وتفسیرھا. القدرة على تصمیم التجارب – 1ب
 القدرة على تحدید وصیاغة  وحل المشاكل الھندسیة. – 2ب

التمكن من العلوم الریاضیة واألساسیة والھندسیة الضروریة إلجراء تحلیل وتصمیم نظم الھندسة  -3ب    
 وااللكترونیة.  الكھربائیة 

 الھندسیة الحدیثة واألدوات الالزمة لممارسة مھنة الھندسة.  القدرة على استخدام التقنیات والمھارات -4ب     

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 المحاضرات النظریة 
 .التطبیق العملي في المختبر لمفردات المنھاج 
  االستعانة ببعض المباديء الھندسیة العامة والتي تصب بتحلیل وتصمیم المشكلة الھندسیة باالضافة الى

 وذلك لتعیین مكمن المشكلة وحلھا. الھندسھ الكھربائیھن والقواعد الخاصة بلقوانیاالستعانة با
 

 طرائق التقییم      
 

 االمتحانات النظریة الدوریة والفصلیة 
 االمتحانات العملیة الدوریة والفصلیة 
  االختبارات القصیرة(Quizzes) 
  الواجبات(Homeworks) 

 
  األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج

 إدراك مطلوبات مھنة الھندسة والمسؤولیة األخالقیة.   -1ج        
 استیعاب تأثیر الحلول الھندسیة على األنشطة االقتصادیة والبیئیة  والسیاق المجتمعي.   -2ج        

 إدراك بالحاجة إلى التعلم مدى الحیاة والقدرة على االنخراط فیھ.   -3ج        
 

 تعلم طرائق التعلیم وال    

 
 المحاضرات النظریة 
 المحاضرات العملیة والتطبیق العملي في المختبر 
 المناقشات الجماعیة 
  دراسة حالة(Case Study) 

 طرائق التقییم    
 

 االمتحانات النظریة الدوریة والفصلیة 
 االمتحانات العملیة الدوریة والفصلیة 
  التقاریر 
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 ة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).المنقولالتأھیلیة المھارات العامة و -د 

 القدرة على تحدید وصیاغة وحل المشاكل الھندسیة. -1د

 القدرة على تصمیم التجارب واجراءھا وتحلیل البیانات وتفسیرھا. -2د

 .ممارسة مھنة الھندسةالقدرة على استخدام التقنیات والمھارات الھندسیة الحدیثة واألدوات الالزمة ل  -3د 
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 ةالدراسی ةالمادة بنی -11

 ةطریق
 التقییم

 االسبوع الساعات ةمخرجات التعلم السنوی اسم الموضوع  التعلم ةطریق

quiz نظري + عملي Symbols and 
Abbreviations 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 االول

quiz نظري + عملي The direct current 
network 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الثاني

quiz نظري + عملي Series circuits, 
parallel circuits  

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الثالث 

quiz نظري + عملي Conversion of 
delta to star 

connection and 
vise versa 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الرابع

quiz نظري + عملي Nodal voltage 
method 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الخامس

 
quiz 

 Loop current نظري + عملي
method 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 السادس

quiz نظري + عملي Superposition 
method 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 السابع

quiz نظري + عملي Thevenin’s 
theorem 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الثامن

quiz نظري + عملي Norton’s theorem نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 التاسع

quiz نظري + عملي Maximum power 
transfer theorem 

نظري +   3 الب یفھم الموضوعالط
 عملي 2

 العاشر

quiz نظري + عملي Reciprocity 
theorem 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الحادي 
 عشر
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quiz نظري + عملي The alternating 
current network 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

اني الث
 عشر

quiz نظري + عملي The mean values 
of current and 

voltage 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثالث 
 عشر

quiz نظري + عملي The effective 
values of current 

and voltage 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الرابع 
 عشر

 
quiz 

 Circuit element نظري + عملي
in the phasor 

domain 

نظري +   3 ضوعالطالب یفھم المو
 عملي 2

الخامس 
 عشر

quiz نظري + عملي The vector 
diagram 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

السادس 
 عشر

quiz نظري + عملي Review for 
complex numbers 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

السابع 
 عشر

quiz نظري + عملي Series and 
parallel AC 

circuit 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثامن 
 عشر

quiz نظري + عملي The 
instantaneous 

power and mean 
power of AC  

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

التاسع 
 عشر 

quiz نظري + عملي Using 
Kirchhoff’s law’s 

to solve AC 
circuit  

 نظري +  3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 العشرون

quiz نظري + عملي Using loop’s 
method to solve 

AC circuit 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الحادي 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Using 
superposition 

method to solve 
AC circuit 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثاني و 
 عشرون



  6الصفحة   
  

quiz + عملي نظري Using Thevenin’s 
 theorem to solve 

AC circuit 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثالث 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Using Norton’s 
method to solve 

AC circuit 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الرابع 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Three phase 
current, three 
phase systems 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الخامس 
 والعشرون

 
quiz 

 Solving 3-phase نظري + عملي
Networks 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

السادس 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Electromagnetis
m, permanent 
and artificial 

Magnets  

نظري +   3 وضوعالطالب یفھم الم
 عملي 2

السابع و 
 العشرون

quiz نظري + عملي The 
implementation 
of B-H curves  

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

الثامن 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Transformers, the 
hysteresis losses, 
the eddy current 

losses  

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

التاسع 
 والعشرون

quiz نظري + عملي Direct current 
machines, direct 

current 
generators 

نظري +   3 الطالب یفھم الموضوع
 عملي 2

 الثالثون

 
 

 

 
 البنیة التحتیة  .11

 Boylestad, R. L. " Introductory Circuit Analysis", 4th* ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Edition, Charles E. Merill Publishers. 
 

 Alexander C. K. and Sadiku M. N. "Fundamentals of* (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
Electric Circuits", McGraw- Hill Companies. 
*Alexander C. K. and Sadiku M. N. " Circuit Analysis, 



  7الصفحة   
  

Theory and Practice", 2nd Edition, Robbins & Miller. 
          *B.L Theraja, " A Text Book of Electrical Technology" 
          ,4th Edition.  

 
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
( 

 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع 
 االنترنیت ....

“Electrical Circuit Fundamental”, 

 http://www.electronics-tutorials.ws 

 
 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .12
 االلمام بكل ماھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم.   -1
 مشاكل الدوائر الكھربائیھ وطرق حلھا.تقدیم سمنارات عن طریق الدارس یتناول بھا   -2
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