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  1الصفحة   
  

      
 وصف البرنامج األكادیمي        

 
األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها الرب�مج يوفر وصف 

 الرب�مج ناحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضممربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املت

 

  المؤسسة التعلیمیة .1

  / المركز  علميالقسم ال .2

او مي مج األكادیاسم البرنا .3
 المھني 

 

  اسم الشھادة النھائیة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

  لوصف تاریخ إعداد ا .8

 يمیأھداف البرنامج األكاد .9
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 لم والتقییمالمطلوبة وطرائق التعلیم والتع برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 لم طرائق التعلیم والتع     

 
 
 
 

 طرائق التقییم      
 
 
 
 

 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 
 
 

 طرائق التقییم    
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 ئق التعلیم والتعلم ارط         

 
 
 
 
 

 طرائق التقییم          

 
 
 

 امج بنیة البرن .11

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

 عملي     نظري      
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 التخطیط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وضمعیار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 جلتعلم المطلوبة من البرنامات امخرج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یرفمعالاألھداف 
 برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )الشخصيوالتطور 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 األجهزة والقياسات  لمقرروصف ا

 

 

    الصفوة الجامعةكلیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم ھندسة تقنیات الحاسوب / المركز  يمعلالقسم ال .2

 اساتاألجھزة والقی اسم / رمز المقرر .3

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 -2020 \سنوي   الفصل / السنة .5

 ساعة لكل فصل دراسي   30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 2021 - 6 – 22 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 : أھداف المقرر .8
 

 وحدات القیاس العالمیة وخصوصا المتعلق منھا بالھندسة الكھربائیة . التعرف على •
 مكونات نظام القیاس وتحدید واجب كل منھا بشكل تفصیلي . عمل لتحلی •
 .وتصمیم البعض منھا  تصنیف أجھزة القیاس  •
 القیاسات الممكن أجراؤھا على الموجة الكھربائیة .أجادة  •
 خدام المتحسسات .ت كھربائیة  باستإشاراوتحویلھا إلى  نظام تحسس الكمیات الفیزیائیة تصمیم •

 

 

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

 ؛البرنامج.

 :   وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .9
 

 ) : المعرفة والفھم (األھداف المعرفیة  - أ
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 . القیاسات الممكن إجراؤھا على اإلشارة الكھربائیة على  التعرف -1أ
 . قیاس نظام ال تحلیل -2أ
مصادر األخطاء الداخلیة والخارجیة المؤثرة على نظام القیاس وأجھزتھ  ةیوماھكیفیة  التعرف -3أ
 إلشارة.وتحدید القوانین الریاضیة الالزمة لحساب كمیة الخطأ والمعدل المقبول ل،
 .للكمیات الفیزیائیة  التحسس (التماثلي والرقمي)نظام أساسیات  التعرف على  -4أ
اس والفروق بین المعتمدة منھا على مجال مغناطیسي یقأجھزة الوتركیب أنواع  على عرفالت -5أ

 بین الرقمیة منھا والتماثلیة  . وكذلك الفروق ھربائي منھاوالمعتمدة على مجال ك
 . مكونات نظام القیاسات الحاسوبي الرقمي تصمیم – 6أ
 تعدد القیاسات .مة في تصمیم الجھاز مالطریقة المستخددراسة وتطبیق  -7أ

 
  مقرر.الخاصة بال یةالمھارات فاألھدا  -ب 

،وأساسیات األساسیة  الدوائر الكھربائیةات ونظریكھربائیة لا ألسس الھندسة المھارات األساسیة  - 1ب 
 .علم الفیزیاء 

  .واإللكترونیك الرقمي والتماثلي  لعلم الریاضیاتالمھارات األساسیة  – 2ب 
 ھزة القیاس الخاصة بالھندسة الكھربائیة .جأوتحلیل أداء تخدام ألساسیة السالمھارات ا – 3ب
     ارة الكھربائیة . سات الممكن أجراؤھا على اإلشالمھارات األساسیة للقیا -4ب

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 الشرح والتوضیح ( المحاضرة ) . -1
 لھا .طریقة عرض نماذج منتخبة من األسئلة التوضیحیة وحلو -2
 یف الطلبة بإكمال تعلم بعض المھارات بعد إعطائھم أساسیاتھا ) .لكطریقة التعلم الذاتي ( ت -3
 (بشكل تطوعي) بتصمیم وانجاز مشاریع مصغرة تخدم الجانب العملي للمادة ،أو  الطلبةتكلیف  -4

 وسائل إیضاح .      
 

 طرائق التقییم      
 . االختبارات النظریة المنتظمة والفجائیة -1
 . ةیالواجبات واالختبارات العمل -2
 التقاریر والدراسات (غیر اإللزامیة) . -3

 
 یمیة األھداف الوجدانیة والق -ج
 

 المالحظة واإلدراك . -1ج
 التحلیل والتفسیر . -2ج
 االستنتاج والتقییم . -3ج

 األعداد والتقویم . -4ج   
 اختبار انتباه الطلبة عن طریق األسئلة الفجائیة خالل الشرح . -5ج   
بأسالیب مختلفة  لتحویل الطالب من دور المتلقي السلبي إلى دور كسر الجانب النمطي للمحاضرة  -6ج   

 المشاركة الفعالة . 
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
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 طرائق التقییم    
 
 
 
 

 التطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتأھیلیة ة والعام المھارات -د 
 القیادیة لدى الطالب . تطویر المھارة -1د
 تطویر اللیاقة الذھنیة للطالب خالل المحاضرة عن طریق التوجیھ المستمر لألسئلة . -2د
 . الدوائر الكھربائیةي مجال نظریة وف الخاصة بأسس الھندسة الكھربائیةتطویر المھارات  -3د
 . طالب لزیادة قدرة التعبیر عن أفكارهتطویر المھارات اللغویة لل -4د   
  لدى الطالب . تصمیم الدوائر واختبارھا بتطبیقات محاكیات الدوائر االلكترونیةتطویر مھارات  -5د
    طالب .أجھزة القیاس وصیانتھا األولیة لدى ال تطویر مھارة استخدام  -6د
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 بنیة المقرر .10

مخرجات  الساعات األسبوع
التعلم 

 المطلوبة

 طریقة التقییم مطریقة التعلی م الوحدة / أو الموضوعاس

1 2 Knowing 
and using 
S.I. units . 
Understa
nding 
measure
ment 
system . 

Units of 
measurements SI 
system ,block 
diagram and 
description of 
measurement system 
components . 

الشرح 
والتوضیح 

(المحاضرة) 
،تكلیف 

ب الطال
بواجبات 

محددة ،وحل 
 التمارین .

المتحانات ا
(فصلیة 

،یومیة ) 
،النشاط 
الصفي 

والمشاركة 
االیجابیة 

،أعداد 
التقاریر 
ووسائل 

اإلیضاح 
(غیر ملزمة 

للطالب بل 
 اختیاریة) 

2 2 Understa
nding 
measurin
g 
instrume
nts 
classificat
ion 
methods 

Active and passive 
instruments . 
Analogue and digital 
instruments . 

  

3 2 Analyzing 
,calculati
ng error 
in 
measurin
g devices 

Important sources of 
instrument reading 
error ,introduction to 
signal processing 
element of 
measurement system 

  

4 2 Understa
nding 
/designin
g filters . 

1st order and 2nd 
order LPF design for 
measurement signal 
noise removing . 

  

5 2 Understa
nding 
/designin
g 

Op. amp application 
in signal processing 
:Signal amplification 
and attenuation 
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amplifier 
,integrato
r ,and 
differenti
ator . 

,signal integration 
and differentiating. 

6 2 Understa
nding 
,Designin
g 
Summer 
,voltage 
follower 
circuits 

Op. amp application 
in signal processing 
:signals summing , 
voltage follower 
application in 
instrument 
protection and inputs 
buffering . 

  

7 2 Understa
nding 
basics of 
digital 
measurin
g 
instrume
nts 

Digital instruments 
basics :analogue to 
digital convertors 
,sampling 
,quantization . 

  

8 2 Understa
nding 
basics of 
computer
ized 
measure
ment 
system . 

Digital instruments 
basics :design of 
computerized 
measurement system 
(protocol 
,components ,usage ) 

  

9 2 Understa
nding 
,designin
g heart of 
digital 
measurin
g device . 

Digital instruments 
basics :flash ADC 
design principles 
and implementation . 

  

10 2 Understa
nding  
basic 
construct
ion and 
operation 

Magnetic field 
measuring devices 
basics :moving coil 
instrument ,moving 
iron instrument . 
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11 2 Understa
nding  
basic 
construct
ion and 
operation 

Magnetic field 
measuring devices : 
clamp on meter . 
Electric field devices 
: electro static 
voltmeter . 

  

12 2 Understa
nding  
basic 
construct
ion and 
operation 

Ohm meter : multi 
range ohmmeter 
design ,main sources 
of error , Light meter 
basic principles . 

  

13 2 Understa
nding 
,applying 
calculatio
ns 
needed . 

Design of multi 
range voltmeter 
(rules ,calculations 
,examples ) . 

  

14 2 Understa
nding 
,applying 
calculatio
ns 
needed . 

Design of multi 
range ammeter 
(rules ,calculations 
,examples ) . 

  

15 2 Understa
nding 
,applying 
calculatio
ns 
needed . 

Make before break 
switch basics 
,determination of 
voltmeter and 
ammeter sensitivities 
. 

  

16 2 Practicin
g with 
practical 
examples  

Multi range 
instruments worked 
examples solving . 

  

17 2 Understa
nding  
basic 
construct
ion and 
operation 

Digital instruments 
:measuring 
frequency 
(frequency counter ) 
basics ,Events 
counter basics and 
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usage . 
18 2 Understa

nding  
basic 
construct
ion and 
operation 

An introduction to 
wave form 
generation :what is 
wave form ,wave 
form types .  

  

19 2 Understa
nding  
basic 
construct
ion and 
operation 

An introduction to 
wave form 
generation : 
(function generator 
basics ) ,function 
generator building 
blocks . 

  

20 2 Understa
nding  
basic 
construct
ion and 
operation 

Cathode ray 
oscilloscope :CRT 
internal construction 
and building blocks 
jobs . 

  

21 2 Understa
nding  
basic 
construct
ion and 
operation 

Cathode ray 
oscilloscope 
:internal control 
circuits building 
blocks jobs . 

  

22 2 Understa
nding  
basic 
construct
ion and 
operation 

Measurement signal 
recording 
:Galvanometric 
recorder ,Ultra violet 
light recorder . 

  

23 2 Understa
nding  
basic 
construct
ion and 
operation 

Measurement signal 
recording : analogue 
storage oscilloscope 
,digital storage 
oscilloscope 

  

24 2 Understa
nding 
,analyzin
g working 

Sensor technologies 
basics :what is 
sensor ?,why we 
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 یة البنیة التحت .11

  Measurement and Instrumentation Principles ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
: by Alan S. Morris. \third edition 2003 \ 
Butterworth-Heinemann 

 Introduction to INSTRUMENTATION AND (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة 2
MEASUREMENTS :by Robert B. Northrop   \ 
Second Edition © 2005 by Taylor & Francis 
Group, LLC 

               التي یوصى بھا  ـ الكتب والمراجع ا
 ) مجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ال( 

 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

Google books 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .12

principles  need sensor ? 
,examples of sensor . 

25 2 Understa
nding 
,analyzin
g working 
principles 

Analogue sensor 
:basics ,sound sensor 
,thermocouple . 

  

26 2 Understa
nding 
,analyzin
g working 
principles 

Light dependent 
resistor LDR ,LDR 
applications  

  

27 2 Understa
nding 
,analyzin
g working 
principles 

Digital sensor 
:basics ,measuring 
rotating shaft speed 
using light sensor . 

  

28 2 Applying 
,practicin
g 

Metric Prefix Table 
worked examples . 

  

29 2 Analyzing Wheatstone D.C. 
bridge . 

  

30 2 Practicin
g 

Wheatstone D.C. 
bridge example . 
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