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 كلية الهندسة /قسم هندسة التكييف والتبريد     / المركز علمي القسم ال .2

 هندسة كهربائية اسم / رمز المقرر .3
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 أهداف المقرر .2

 تزويد الطالب بالمعلومات النظرية والعملية المتعلقة بدراسةوتحليل دوائر التيار المستمر. -1

 تزويد الطالب بالمعلومات العملية والنظرية المتعلقة بدراسة وتحليل دوائر التيار المتناوب. -2

 بكافة المعلومات المتعلقة بموضوع الرنين في الدوائر الكهربائية. تزويد الطالب -3

 
 
 
 
 

 
 

مبادئ الدوائر الكهربائية العامة حيث يبدأ بمادئ التيار والفولتية وقانون أوم ثم ينتقل يوفر وصف المقرر 

 باستخدام نظريات مختلفة.المنهج الى مبادئ التيار المستمر والمتناوب ثم تحليل الدوائر 



 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 .الطالب من تحليل دوائر التيار المستمر تمكين -1أ

 تمكين الطالب من تحليل دوائر التيار المتناوب. -2أ

 تمكين الطالب من معرفة وفهم طريقة عمل المحوالت الكهربائية.  -3أ
 اعطاء الطالب معلومات وافية تخص الدوائر الكهربائية ذات الحاالت العابرة -4أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .اكساب الطالب مهارات في كيفية تطبيق نظريات تحليل دوائر التيار المستمر -1ب

 اكساب الطالب مهارات في كيفية تطبيق نظريات تحليل دوائر التيار المتناوب. -2ب

 اكساب الطالب مهارات في كيفية تصميم دوائر رنين التوازيوالتوالي. -3ب

    
 طرائق التعليم والتعلم      

النظري تعليم الطالب نظرياً وعملياً المواضيع االساسية الخاصة بالموضوع من خالل ربط الجانب 

 بالجانب العملي.

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات النظرية والعملية )اليومية والفصلية( مع الواجبات اليومية.

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مهارات تحليلية تمكن الطالب من تحليل كافة انواع الدوائر الكهربائية. -1ج

 الفولتية والتيار والقدرة في الدائرة الكهربائية. مهارات ابداعية تمكن الطالب من حساب -2ج

 مهارات عملية تمكن الطالب من تطبيق الجانب النظري عملياً في المختبرات. -3ج

 

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 .تنمية القدرة لدى الطالب حول مادة الهندسة الكهربائية وتطبيقه ضمن كافة مجاالت الحياة 

  العرض والسبورة الذكية.استخدام اجهزة 

 .المحاضرة ومناقشة الطالب 

 .تشجيع العمل الجماعي من خالل المناقشة باستخدام الكروبات 

 .توفير البيئة المناسبة للطالب لغرض المناقشة والفهم وتحليل البيانات 
 طرائق التقييم    

 .اليومية.االمتحانات النظرية والعملية )اليومية والفصلية( مع الواجبات 

 



 

 البنية التحتية  .12

  B. L. Theraja ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 Robert Boylestad )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Springer, IEEE, Elsevier  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
Matlab online, Electrical Circuit Forums 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

تتضمن خطة تطوير المقرر مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في الحياة من خحالل اضافة بعض الناهج 

الحديثة وكذلك اضافة مشاريع بحثية للطلبة بصيغة العمل الجماعي )الكروبات( تتناسب مع تطور الحياة العملية 

 مايلي:والمشاريع االستراتيجية وحسب 

 اختيار طرق واساليب التدريس واالستراتيجيات التي تناسب كل موضوع في المادة. -1
الصفية او غير الصفية والتي تعمل على تعزيز وتثبيت التعلم وتثري تحديد االنشطة التربوية سواًء  -2

 الخبرة واكتساب االتجاهات االيجابية.
شأنها مساعدة المعلم والمتعلم لتحقيق هدف اختيار ووضع الوسائل والتقنيات التعليمية التي من   -3

 المنهج.

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 المهارة العامة والمنقولة )المتعلقة بقابلية التطور الشخصي(. -1د

 من معرفة مادة الهندسة الكهربائية.تمكين الطالب  -2د

    

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ً  امتحانات نظري هندسة كهربائية المعرفة العلمية  نظري 2 اسبوعيا

  عملي   عملي 2 
      
      
      



التعرف على نواحي القوة أو الضعف في المنهج المدرسي بمختلف جوانبه وهذا يساعد في ادخال  -4

 بعض التغييرات والتعديالت الالزمة قبل البدء بتنفيذ المنهج المقترح.
ة وقياس رأي كل منهم في المنهج عمل استفتاءات مستمرة على التالميذ والمعلمين الموجهين لمعرف -5

 المقترح من جميع جوابنه بعد اتمام عملية التنفيذ على نطاق واسع
 .%11اضافة مفردات للمنهج ضمن التطور الحاصل للمقرر وبنسبة ال تتجاوز  -6

 
 


