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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 قسم التقنيات الكهربائيه

 دبلوم فني اسم الشهادة النهائية  .4
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 سنوي /مقررات /أخرى 

 نظام سنوي

 ABETالهندسيهالتخصصات  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 بسوق العمل الذي يستقبل خريجينا  هناك عالقه وثيقه المؤثرات الخارجية األخرى  .7
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 -)قسم التقنيات الكهربائيه/فرع الشبكات(:أهداف البرنامج األكاديمي .9

الكهربائيه في محطات توليد يهدف التخصيص الى تخريج مالكات تقنيه مؤهله للقيام باعمال تشغيل الوحدات 

 الطاقه الكهربائيه وصيانه اجهزه الوقايه والتحكم لمنطومه الطاقه الكهربائيه ونقل وتوزيع 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
 / المرحلة االولى1

       دوائر وقياسات -1أ

 تأسيسات كهربائية -2أ

 الكترونيك -3أ
 معامل-4أ
 رياضيات -5أ
 تطبيقات حاسبة-6أ

 الرسم الهندسي ولكهربائي  -7أ

 حقوق االنسان -8أ

 اللغة االنكليزية -9أ

 سالمة مهنية  -11أ
 الكترونيك رقمي-11أ

 / المرحلة الثانية 2

 مكائن كهربائية -1ب

 الكترونيات قدرة -2ب 

 مشروع -3ب

 حاسبة-4ب

 محطات صيانه-5ب

 ظغط عالي-6ب

 وقايه -7ب

 لغه انكليزي-8ب

 plc-9ب
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تعرف على المبادئ االساسيه الطاقه الكهربائيه– 1

 حساب المهارات الخاصه بالموضوع قدره الطاقه الكهربائيه واالجهزه والمكائن – 2

 والمنزليهتعرف على التأسيسات الكهربائيه - 3

 كيفيه حمايه المنظومات الكهربائيه-4

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 )المحاظرات ,المحتبرات ,الورش,التدريب الصيفي,المشاريع(

 
 طرائق التقييم      



 

 

 

 

 )االمتحانات الشهريه,االمتحانات اليوميه,االمتحانات الشفهيه,االمتحانات النهائيه(

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 قابليه الطالب على حسابات القدره الكهربائيه)الفولتيه,التيار( -1ج         

 تمكن الطالب من اختبار التأسيسات الكهربائيه-2ج

 تعلم الطالب طرق حمايه الدوائرالكهربائيه-3ج

 تعلم الطالب على عداد الكشوفات الكهربائيه -4ج   
 والتعلم طرائق التعليم     

 

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشهريه-1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائية -4
 

 

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

 استخدام االنظمه الجاهزه مثل)االوتوكاد,ماتالب( -1د

 تحسين اعمال التأسيسات الكهربائيه-2د

 اكتساب مهاره في استخدام االجهزه الكهربائيه-3د

 معرفه عمل المنظومات الكهربائيه-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الورش,التدريب الصيفي,المشاريع(’المحاظرات ,المختبرات)

 
 طرائق التقييم          



 

 

 االمتحانات الشهريه -1
 االمتحانات اليوميه-2
 االمتحانات الشفهيه-3
 االمتحانات النهائيه-4
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والساعات 

 المعتمده

 
 الساعات المعتمدة   اسم المقرر أو المساق المساقرمز المقرر أو  المرحلة الدراسية 

 اسبوعيآ   
      

   المرحله االولى

 

 قسم التقنيات الكهربائيه

 

35 
درجه الدبلوم 

الفني لقسم 

التقنيات 

الكهربائيه 

تتطلب 

2191=31*

38+31*35 

 38  المرحله الثانيه
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 المعدل:

 :الفرع المتخرج منه
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 



 

 

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعه الفرات االوسط التقنيه المؤسسة التعليمية .1

 كوفه/قسم التقنيات الكهربائيه  المعهد التقني  / المركز علمي القسم ال .2

 التأسيسات الكهربائيه  اسم / رمز المقرر .3

 شعبه أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعه معتمده 123=33*4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/13/2316 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

                        أهداف المقرر .8

في  تلفه والتعرف على المواد الكهربائيه ونظم التسليك المستخدمهتعريف الطالب على التأسيسات المخ.9
 المعامل والمنازل وتأسيس ونصب المكائن الكهربائيه وطرق السيطره والحمايه لالحمال المختلفه بالتأسيس

 
 
 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .13

 المعرفه والفهم-1أ

 التأسيسات الكهربائيه-2أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 فحص وتأسيس واختبار التأسيسات الكهربائيه -1   

 تحديد مكان العطل في االرضي في الموصالت -2   
 كيفيه تغذيه بنايه كبيره بالكهرباء -3   

 طرائق التعليم والتعلم      

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(

 
 طرائق التقييم      
 االمتحانات الشهريه-1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 قابليه الطالب على حسابات القدره الكهربائيه )الفولتيه والتيار(-1

 تمكن الطالب من اختبار التأسيسات الكهربائيه-2

 تعلم الطالب طرق حمايه الدوائر الكهربائيه-3

 تعلم الطالب على عداد الكشوفات الكهربائيه-4
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشهريه -1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4

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

 

 معرف ودرايه تامه بكل التأسيسات الكهربائيه وكيفيه اكتشاف االعطال وتصليحها 
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 القراءات المطلوبه:

 النصوص االساسيه -

 كتب المقرر-

 أخرى-

 
 كتب المنهجيه,ملزمه,حقيبه تعليميه

متطلبات خاصه)وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونيه(

 
 مختبرات 

الخدمات االجتماعيه)وتشمل على سبيل 

المثال محاظرات الضيوف والتدريب 

 الميدانيه(المهني والدراسات 

 

 التدريب الصيفي

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم التعليم طريقة

-ان يكون قادرآعلى: ع(2+2)ن االول 

التعرف على المواد 

الكهربائيه واشباه 

 الموصالت والعازله 

التعرف لى المواد 

الكهربائيه واشباه 

 الموصالت والعازله 

 امتحان شفوي محاظره

-ان يكون قادرآعلى: ع(2+2)ن الثاني

معرفه المواد الموصله 

االلمنيوم –مثل النحاس 

واستخداماتها ,السبائك 

عاليه المقاومه ,الخواص 

التي تجعل منها عناصر 

جيده في االستحدامات 

 الكهربائيه 

المواد الموصله مثل 

االلمنيوم  –النحاس 

واستخداماتها ,السبائك 

عاليه المقاومه ,الخواص 

التي تجعل منها عناصر 

جيده في االستحدامات 

 الكهربائيه

 شفوي امتحان محاظره

-:ان يكون قادرآعلى ع(2+2)ن الثالث

التعرف على المواد 

العازله ,الهواء,والزيت 

واستخداماتها ,الواد 

 العازله الصلبه

التعرف على المواد 

العازله ,الهواء,والزيت 

واستخداماتها ,الواد 

 العازله الصلبه

 امتحان شفوي محاظره

-:ان يكون قادرآعلى ع(2+2)ن الرابع

معرفه المواد 

المغناطيسيه,المصطلحا

ت المرافقه لها,الخواص 

المغناطيسيه ,القوانين 

 المتعلقه بالمغناطيسيه 

المواد 

المغناطيسيه,المصطلحا

ت المرافقه لها,الخواص 

المغناطيسيه ,القوانين 

 المتعلقه بالمغناطيسيه

 امتحان قصير  محاظره



 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعه الفرات االوسط التقنيه المؤسسة التعليمية .9

 كوفه/قسم التقنيات الكهربائيه  المعهد التقني  / المركز علمي القسم ال .13

 االلكنرونيك الرقمي  اسم / رمز المقرر .11

 شعبه أشكال الحضور المتاحة .12

 سنوي الفصل / السنة .13

 ساعه معتمده 123=33*4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 15/13/2319 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

 

                        أهداف المقرر .16

 وطرق تبسيط المعادالت الرقميه الرقمي   ريف الطالب على مباديء االلكترونيكتع.9

 
 
 
 
 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .14

 المعرفه والفهم-1أ

 االلكترونيك الرقمي-2أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  مباديء االلكترونيك الرقميفهم -1   

  تبسيط المعادالت باستخدام الرياضيات الرقميه-2   
  معفرفة  وفهم كيف تعمل انظمة الحاسوب-3   

 طرائق التعليم والتعلم      

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(

 
 طرائق التقييم      
 االمتحانات الشهريه-1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 على ربط ما تعلمه  من االلكترونيك وفهم كيف تعمل االنظمه الحديثهقابليه الطالب -1

 تفكيك وتركيب قطع رقميهتمكن الطالب من -2

 الحاسوب صيانةتعلم الطالب طرق -3

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(
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 القراءات المطلوبه:

  األساسيةالنصوص -

 كتب المقرر-

 أخرى-

 
 تعليميه حقيبة, ,ملزمه المنهجيةكتب 

متطلبات خاصه)وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 (اإللكترونيةوالمواقع 

 
 مختبرات 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشهريه -1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4

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

 

 

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

معرفة الطالب االنظمه  ع(2+2)ن االول 

  العدديه
Number 

Systems 

 امتحان شفوي محاضره

الطالب للكود فهم  ع(2+2)ن الثاني

  البرمجي  وانواعها
Binary Codes امتحان شفوي محاضره 

استخدام الرياضيات  ع(2+2)ن الثالث

 الرقميه
Digital 

Arithmetic 

 امتحان شفوي محاضره

البوابات المنطقيه   ع(2+2)ن الرابع

وتفاصيل الجبر البولياني 

والمعادالت  وتعلم 

  خارطه كارنو

Logic Gates 

and Related 

Devices 

 امتحان قصير  محاضره



 

 

االجتماعيه)وتشمل على سبيل الخدمات 

الضيوف والتدريب  محاضراتالمثال 

 المهني والدراسات الميدانيه(

 

 التدريب الصيفي

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعه الفرات االوسط التقنيه المؤسسة التعليمية .17

 كوفه/قسم التقنيات الكهربائيه  المعهد التقني  / المركز علمي القسم ال .18

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

   

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

 

  الدوائر الكهربائيه اسم / رمز المقرر .19

 شعبه أشكال الحضور المتاحة .23

 سنوي الفصل / السنة .21

 ساعه معتمده 123=33*4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 15/13/2319 تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

                        أهداف المقرر .24

تحقيق المواضيع النظرية بتجارب على دوائر التيار المستمر والمتناوب وتدريب  .9
 الطالب على استخدام االجهزة الكهربائية المختبرية للقياسات المختلفة

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .18

 المعرفه والفهم-1أ

 الدوائر الكهربائيه-2أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 الكهربائيه  لدوائرفحص واختبار ا-1   

  حساب التيارات واالحمال-2   
  معرفة انواع االحمال -3   

 طرائق التعليم والتعلم      

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(

 
 التقييم  طرائق     
 االمتحانات الشهريه-1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3



 

 

 

  

 االمتحانات النهائيه-4

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 قابليه الطالب على حسابات القدره الكهربائيه )الفولتيه والتيار(-1

 الكهربائيه الدوائرتمكن الطالب من اختبار -2

 تعلم الطالب طرق حمايه الدوائر الكهربائيه-3

 تعلم الطالب على عداد الكشوفات الكهربائيه-4
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ,التدريب الصيفي ,المشاريع( ,الورش ,المختبرات المحاضرات)

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشهريه -1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4

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

 

 



 

 

 

 البنية التحتية  .23

 القراءات المطلوبه:

 االساسيه النصوص -

 كتب المقرر-

 أخرى-

 
 كتب المنهجيه,ملزمه,حقيبه تعليميه

متطلبات خاصه)وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونيه(

 
 مختبرات 

الخدمات االجتماعيه)وتشمل على سبيل 

المثال محاظرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانيه(

 

 التدريب الصيفي

 بنية المقرر .19

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

-ان يكون قادرآعلى: ع(2+2)ن االول 

التعرف على المواد 

واشباه  الكهربائية

 الموصالت والعازله 

التدريب على اسلوب 
العمل في المختبر 

وطريقة عمل التقارير 
 واستخدام االجهزة

 امتحان شفوي محاظره

-ان يكون قادرآعلى: ع(2+2)ن الثاني

معرفه المواد الموصله 

االلمنيوم –مثل النحاس 

واستخداماتها ,السبائك 

عاليه المقاومه ,الخواص 

التي تجعل منها عناصر 

جيده في االستحدامات 

 الكهربائيه 

تعيين  -
المقاومة 
النوعية 
لبعض 

 الموصالت 
 تحقيق قانون اوم

 امتحان شفوي محاظره

ربط المقاومات توالي  فهم قوانين كيرشوف ع(2+2)ن الثالث
 مختلط  –توازي  –

 قوانين كيرشوف

 امتحان شفوي محاظره

-:ان يكون قادرآعلى ع(2+2)ن الرابع

معرفه المواد 

المغناطيسيه,المصطلحا

ت المرافقه لها,الخواص 

المغناطيسيه ,القوانين 

 المتعلقه بالمغناطيسيه 

 امتحان قصير  محاظره دوائر التيار المتناوب



 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21



 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعه الفرات االوسط التقنيه المؤسسة التعليمية .25

 كوفه/قسم التقنيات الكهربائيه  المعهد التقني  / المركز علمي القسم ال .26

 االلكترونيك  اسم / رمز المقرر .27

 شعبه أشكال الحضور المتاحة .28

 سنوي الفصل / السنة .29

 ساعه معتمده 123=33*4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .33

 15/13/2319 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

                        أهداف المقرر .32

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

 

سيكون الطالب قادرا على االلمام : بالمكونات االلكترونية المصنعة من اشباه الموصالت  .9
تحليل الدوائر  –تطبيقاتها  –استخداماتها في الدوائر االلكترونية  –خواصها  –تركيبها  –باختالف انواعها 

 االلكترونية الخاصة بها بالمكونات االلكترونية الضوئية وتطبيقاتها
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .22

 المعرفه والفهم-1أ

 االلكترونيك-2أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 فحص واختبار الدوائر االلكترونيه-1   

 حساب التيارات واالحمال -2   
 معرفة انواع االحمال  -3   

 طرائق التعليم والتعلم      

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(

 
 طرائق التقييم      
 االمتحانات الشهريه-1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االلكترونيكقابليه الطالب على حسابات -1

 االلكترونيهتمكن الطالب من اختبار الدوائر-2

 االلكترونيهتعلم الطالب طرق حمايه الدوائر -3

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(

 



 

 

 

  

 التقييم  طرائق   

 االمتحانات الشهريه -1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4

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

 

 



 

 

 بنية المقرر .23

اسم الوحدة / أو  التعلم المطلوبة مخرجات الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

-ان يكون قادرآعلى: ع(2+2)ن االول 

التعرف على المواد 

الكهربائيه واشباه 

 الموصالت والعازله 

نظرية اشباه 
التركيب  –الموصالت 

مستويات  –الذري 
 –البلورات  –الطاقة 

التوصيل في البلورات 
 –تيار الفجوة  –

 كيفية تحرك الفجوات

 امتحان شفوي محاظره

معرفة انواع التطعيم   ع(2+2)ن الثاني

وتيار االلكترونيات 

  والفجوات

بلورة  –لتطعيم 
( بلورة Pموجبة نوع )

( Nسالبة من نوع )
تيار االلكترونات 

 –وتيار الفجوات 
 المقاومة االجمالية

 امتحان شفوي محاظره

تنائيات اشباه فهم قوانين  ع(2+2)ن الثالث

 الموصالت
ثنائيات اشباه 

وصلة  –الموصالت 
(PN تكوين منطقة )

الجهد  –االخالء 
تل الطاقة  –الحاجز 

التأثيرات الحرارية  –
 –الثنائي المنحاز  –

 –االنحياز االمامي 
 االنحياز العكسي

 امتحان شفوي محاظره

الثنائي كموحد للتيار   انواع الموحدات وفهمها  ع(2+2)ن الرابع
موحد نصف  –

القيمة  –الموجة 
المستمرة للتيار 

القيمة  –وحسابها 

 امتحان قصير  محاظره



 

 

 

 البنية التحتية  .24

 القراءات المطلوبه:

 النصوص االساسيه -

 كتب المقرر-

 أخرى-

 
 كتب المنهجيه,ملزمه,حقيبه تعليميه

متطلبات خاصه)وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونيه(

 
 مختبرات 

الخدمات االجتماعيه)وتشمل على سبيل 

المثال محاظرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانيه(

 

 التدريب الصيفي

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفعالة تردد الخرج

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25



 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعه الفرات االوسط التقنيه المؤسسة التعليمية .33

 كوفه/قسم التقنيات الكهربائيه  المعهد التقني  / المركز علمي القسم ال .34

 الرياضيات اسم / رمز المقرر .35

 شعبه أشكال الحضور المتاحة .36

 سنوي الفصل / السنة .37

 ساعه معتمده 123=33*4 الكلي()عدد الساعات الدراسية  .38

 15/13/2319 تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

                        أهداف المقرر .43

 سيكون الطالب قادرا على أن .9
 يفهم القوانين والمعادالت الرياضية البسيطة .0

 
 يطبق القوانين في مجال الدوائر الكهربائية .9

 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

من الربط بينها وبين وصف  المتاحة. والبدالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

 

 
 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .26

 المعرفه والفهم-1أ

 الياضيات-2أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تبسيط الدوائر الكهربائيه ب انواعها ب استخدام الرياضيات-1   

 حساب التيارات واالحمال -2   
 معرفة انواع االحمال  باستخدام الرياضيات-3   

 طرائق التعليم والتعلم      

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(

 
 طرائق التقييم      
 االمتحانات الشهريه-1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االلكترونيكقابليه الطالب على حسابات دوائر -1

 تمكن الطالب من تبسيط المعادالت للمكائن -2

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشهريه -1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4

 



 

 

 

  

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

 

 



 

 

 بنية المقرر .22

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

حل المعادالت الخطية   فهم طرق التعويض ع(2+2)ن االول 
 –طريقة كرامير  –

تطبيقات على 
استخدام  –المحددات 

طريقة التعويض 
اليجاد قيمة التيارات 

في دائرة كهربائية 
 متعددة المصادر

 امتحان شفوي محاظره

المتجهات / تحليل  معرفة انواع المتجهات ع(2+2)ن الثاني
/ الكميات  المتجهات

المتجهة والقياسية / 
جبر المتجهات / 
العمليات الحسابية 
 للمتجهات في الفضاء

 

 امتحان شفوي محاظره

فهم قوانين الفيض  ع(2+2)ن الثالث

 المغناطيسي
وحدة المتجهات 

المتعامدة / مقياس 
المتجه / الضرب 

القياسي واالتجاهي / 
تطبيقات على 

المتجهات / الفيض 
المغناطيسي / 

ماكسويل / الضرب 
العددي للمتجهات 
باستخدام زاوية / 

الضرب العددي 
للمتجهات باستخدام 

 االحداثيات

 امتحان شفوي محاظره



 

 

 

 البنية التحتية  .28

 القراءات المطلوبه:

 النصوص االساسيه -

 كتب المقرر-

 أخرى-

 
 كتب المنهجيه,ملزمه,حقيبه تعليميه

متطلبات خاصه)وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونيه(

 
 مختبرات 

الخدمات االجتماعيه)وتشمل على سبيل 

المثال محاظرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانيه(

 

 التدريب الصيفي

  , مواقع االنترنيت ....كتب الرياضياتب ـ 

 

 

 

 

 

 

الدالة / الدوال  انواع الدوال وفهمها   ع(2+2)ن الرابع
المثلثية والعالقات 
المثلثية / الدوال 

 اللوغارتمية
حساب قيمة التيار 

المستمر لدائرة نصف 
حساب  قنطرة /

القيمة الفعالة 
للفولتية / خط الحمل 

 للترانزستور

 امتحان قصير  محاظره

 تطوير المقرر الدراسي  خطة .29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعه الفرات االوسط التقنيه المؤسسة التعليمية .41

 كوفه/قسم التقنيات الكهربائيه  المعهد التقني  / المركز علمي القسم ال .42

 مكائن اسم / رمز المقرر .43

 شعبه أشكال الحضور المتاحة .44

 سنوي الفصل / السنة .45

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

من الربط بينها وبين وصف  المتاحة. والبدالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 

 

 ساعه معتمده 123=33*4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

 15/13/2319 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

                        أهداف المقرر .48

 تعريف الطالب على اجزاء وعمل المكائن الكهربائية .9

 يفهم نظرية عمل مكائن التيار المستمر والمتناوب.
 يشغل المكائن الكهربائية.

 الكهربائية والمحوالتيحدد اجزاء المكائن                     
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .33

 المعرفه والفهم-1أ

 المكائن-2أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 فحص واختبار المكائن الكهربائيه-1   

 حساب التيارات واالحمال -2   
 معرفة انواع االحمال  -3   

 طرائق التعليم والتعلم      

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(

 
 طرائق التقييم      
 االمتحانات الشهريه-1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المكائن  وقدرتهاقابليه الطالب على حسابات -1

 تمكن الطالب من حساب التيارالمناسب لكل ما كنه-2

 تعلم الطالب طرق حمايه المكائن االلكترونيه-3



 

 

 

  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشهريه -1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4

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

 

 



 

 

 

 البنية التحتية  .32

 القراءات المطلوبه:

 النصوص االساسيه -

 كتب المقرر-

 أخرى-

 
 كتب المنهجيه,ملزمه,حقيبه تعليميه

متطلبات خاصه)وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونيه(

 
 مختبرات 

)وتشمل على سبيل الخدمات االجتماعيه

المثال محاظرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانيه(

 

 التدريب الصيفي

 بنية المقرر .31

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

-ان يكون قادرآعلى: ع(2+2)ن االول 

استخراج القدره 

  الكهربائيه

الدوائر المغناطيسية 
حساب القوة  –

الدافعة المغناطيسية 
اوجه التشابه بين  –

الدوائر المغناطيسية 
 والدوائر الكهربائية

 امتحان شفوي محاظره

معرفة اجزاء المكائن  ع(2+2)ن الثاني

  المستمر  واين تعمل
المباديء االساسية 

لمكائن التيار 
االجزاء  -المستمر

 –الرئيسية للمكائن 
)االقطاب 

المنتج  –المغناطيسية 
 الهيكل الخارجي . –

 امتحان شفوي محاظره

معرفة انواع التغذيه  ع(2+2)ن الثالث

 للمكائن التيار المستمر
انواع مكائن التيار 
المستمر التغذية 

التغذية  –المنفصلة 
 –الذاتية )توازي 

 مركب ( –توالي 
 

 امتحان شفوي محاظره

القوة الدافعة    معرفة قدرة كل مولد ع(2+2)ن الرابع
العوامل  -الكهربائية  

الموثرة على القوة 
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الدافعة الكهرباية لكل 
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 االلكترونيك الرقمي
Power 

electronic 

,electronic 

componts 

which used in 

high power 

control 

 امتحان شفوي محاظره

 Three phase  الموحدات ثالثي االطوار ع(2+2)ن الثاني

rectifier 

circuites by 

using diodes, 

output voltage 

waveform, 

diode current 

waveform, 

output voltage 

equation in 

case of 

resistance lode 
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استخدام  الترانزستور  ع(2+2)ن الثالث

 كمفتاح
Using the 

transistor as 

switch, regions 

of operation, 

transistor as a 

switch(cut off 

and saturation 

 امتحان شفوي محاظره

معرفة انواع  ع(2+2)ن الرابع

 الترانزستورات
Power 

transistor in 

(off)and (on) 

 امتحان قصير  محاظره
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 التدريب الصيفي
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اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

حسابات لغرض  ع(2+2)ن االول 
معرفة زمن الجهد 

 النابض

دراسة الضغط العالي 
 ، التيار المتردد

 امتحان شفوي محاظره

تعريف الموجة  ع(2+2)ن الثاني
 المرتدة وحساباتها

طرق توليد الضغط 
 العالي التيار المتردد
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 امتحان شفوي محاظره

محوالت الضغط  -أ معرفة انواع المحوالت ع(2+2)ن الثالث
 المفرد –العالي 

محوالت الضغط 
توصيل  –العالي 
 التعاقب

 امتحان شفوي محاظره

طرق قياس الضغط  اسباب الجهد النابض ع(2+2)ن الرابع
التيار  –العالي 

 المستمر

 امتحان قصير  محاظره



 

 

متطلبات خاصه)وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونيه(

 
 مختبرات 

الخدمات االجتماعيه)وتشمل على سبيل 

المثال محاظرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانيه(

 

 التدريب الصيفي

, مواقع االنترنيت الضغط العاليكتب ب ـ 
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 مختبرات 
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 المهني والدراسات الميدانيه(

 

 التدريب الصيفي

, مواقع االنترنيت كتب الضغط العاليب ـ 
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 طريقة التقييم طريقة التعليم

plc Introduction to Pمعرفة انواع  ع(2+2)ن االول 
rogrammable Co

ntrollers 

 امتحان شفوي محاظره

 النظام الرقمي ع(2+2)ن الثاني
Number Systems

 and Codes 
. 

 امتحان شفوي محاظره

Processors, the Po لغات البرمجه ع(2+2)ن الثالث
wer Supply, and 
Programming De

vices 
 

 امتحان شفوي محاظره

The Memory Syst الذاكرات ع(2+2)ن الرابع
em and I/O Intera

ction 
 

 امتحان قصير  محاظره
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 /    ( متزن وغير متزن Yتحويل محول ثالثي االطوار باحمال مقاومة على شكل )   -2   

 
    

 طرائق التعليم والتعلم      

 )المحاظرات ,المختبرات,الورش,التدريب الصيفي ,المشاريع(

 
 طرائق التقييم      
 االمتحانات الشهريه-1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تعليم الطالب معلومات عامة وتفصيلية عن خطوط ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية -1

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ,التدريب الصيفي ,المشاريع( ,الورش ,المختبرات المحاضرات)

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات الشهريه -1

 االمتحانات اليوميه-2

 االمتحانات الشفهيه-3

 االمتحانات النهائيه-4

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

 

 



 

 

 

 البنية التحتية  .52

 القراءات المطلوبه:

 النصوص االساسيه -

 كتب المقرر-

 أخرى-

 
 ,حقيبه تعليميه ,ملزمه  كتب المنهجيه

متطلبات خاصه)وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونيه(

 
 مختبرات 

االجتماعيه)وتشمل على سبيل الخدمات 

المثال محاظرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانيه(

 

 التدريب الصيفي

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

انواع محطات  معرفة ع(2+2)ن االول 
 التوليد

نموذج محطة التوليد 
البخارية والديزل 

الموجودة بالمختبرات 
واجراء التجربة 

وحساب الكفاءة لكل 
 منهم

 امتحان شفوي محاضره

 نموذج محطات ع(2+2)ن الثاني
N  التعرف على

نموذج محطة التوليد 
الهيدروليكية واجراء 
تجربة عملية وحساب 

 الكفاءة
. 

 شفوي امتحان محاضره

التعرف على  P حساب كفاءة المحطات ع(2+2)ن الثالث
نموذج محطة التوليد 
الهيدروليكية واجراء 

تجربة عملية وحساب 
  الكفاءة

 امتحان شفوي محاضره

نموذج الخط  T انواع االحمال ع(2+2)ن الرابع
 ,Transالكهربائي )

Line model )
والغرض من عناصره 
المختلفة ودراسة حالة 

 الالحمل
 

 امتحان قصير  محاضره



 

 

, مواقع االنترنيت كتب منظومة القدرهب ـ 
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