وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــياز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

جامعة الفرات االوسط التقنية

الجامعة :
الكمية /المعيد:

المعيد التقني  /النجف االشرف

القسم العممي :

قسم تقنيات الكيرباء

تاريخ ملء الممف :

2017/2/9

التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :عبداهلل عمي يوسف العنبكي

اسم المعاون العممي  :أ.م.د.احمد طو عبد السادة الجياشي

التاريخ :

2017/2/9

التاريخ :

دقـق الممف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي :انيس جميل صالح
التاريخ 2017/2/9 :
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا ايجا ازً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعمم المتوقعة من

الطالب تحقيقيا مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبو وصف لكل
مقرر ضمن البرنامج

 .1المؤسسة التعميمية

جامعة الفرات األوسط التقنية

 .2القسم العممي  /المركز

المعيد التقني  /النجف االشرف – قسم تقنيات الكيرباء

 .3اسم البرنامج األكاديمي او

الدوائر والقياسات الكيربائية – السنة األولى

الميني

الشبكات الكيربائية – السنة الدراسية الثانية

 .4اسم الشيادة النيائية

دبموم تقني

 .5النظام الدراسي :

سنوي

سنوي /مقررات /أخرى
 .6برنامج االعتماد المعتمد

ABET

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

سوق العمل والقطاع الخاص

 .8تاريخ إعداد الوصف

2017/2/9

 .9أىداف البرنامج األكاديمي
 -1إعداد كوادر تقنية في اختصاص الكيرباء مؤىمة عمميا وعمميا قادرة عمى التعامل مع التقنيات الحديثة .
 -2تطوير المناىج الدراسية بما يالئم سوق العمل والتطور الحاصل عالميا في االختصاص اليندسية.
 -3تحديث االجيزة المختبرية كافة بما يالئم متطمبات سوق العمل وما منتج عالميا وفق المختبر الجيد.
 -4صيانة كافة االجيزة والمعدات في القسم ومرافق المعيد كافة.
 -5استخدام تقنية الحاسوب في ارشفة العمل االداري والعممي في كافة اقسام وشعب المعيد.
 -6االنفتاح عمى المجتمع وخدمتو من خالل تطوير العالقة مع دوائر القطاع الخاص والحكومي.

انصفحخ 1

 -7االستمرار في دورات التعميم المستمر وتطوير خبرات منتسبي القسم.االستفادة من اإلمكانات المتاحة في
االنترنيت في كافة الدروس النظرية والعممية

 .10مخرجات البرنامج المطموبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم
أ -األىداف المعرفية
أ -1سيكون الطالب قاد ار عمى فيم القوانين والنظريات الكيربائية وااللكترونية المطموبة
أ -2سيكون الطالب قاد ار عمى تنفيذ كافة أنواع الشبكات الكيربائية المنزلية والصناعية
أ -3سيكون الطالب قاد ار عمى فيم ونصب وتشغيل كافة أنواع المحوالت الكيربائية
أ -4سيكون الطالب قاد ار عمى إجراء الصيانة لكافة الدوائر واألجيزة االلكترونية والكيربائية وشبكات نقل
وتوزيع الطاقة الكيربائية
أ -5سيكون الطالب قاد ار عمى رسم وفيم كافة اإلعمال والدوائر الكيربائية وااللكترونية
أ -6سيكون الطالب قاد ار عمى فيم وصيانة وتشغيل المحطات الكيربائية
ب –األىداف المياراتية الخاصة بالبرنامج
ب  – 1سيكون الطالب قاد ار عمى دراسة وفيم وتنفيذ وصيانة كافة الشبكات المنزلية والصناعية
ب  – 2سيكون الطالب قاد ار عمى معرفة الرموز االلكترونية والكيربائية كافة ودراسة الخرائط
ب  - 3سيكون الطالب قاد ار عمى تصميم الدوائر االلكترونية والكيربائية وتنفيذىا وصيانتيا
طرائق التعميم والتعمم
 -1المحاضرة النظرية
 -2التدريب العممي في المختبرات
 -3الورش الكيربائية والميكانيكية
 -4المراسم ومنيا االوتوكاد
 -5التدريب الصيفي في القطاع الخاص ودوائر الدولة
طرائق التقييم
 -1اختبار قبمي وبعدي
 -2اختبار مفاجئ
 -3االختبارات التحريرية الشيرية والنيائية
 -4التقارير األسبوعية لمتجارب في المختبرات

انصفحخ 2

ج -األىداف الوجدانية والقيمية .
ج -1رعاية الطمبة كافة واالىتمام بيم
ج -2تقديم النصائح لمطمبة عن طريق الندوات واالرشاد التربوي
ج -3توجيو الطمبة لمتعاون فيما بينيم لحل المشاكل العممية في كافة الدروس النظرية والعممية
ج -4توجيو الطمبة باالىتمام والحفاظ عمى ممتمكات القسم والمعيد والدولة
طرائق التعميم والتعمم
 -1المحاضرة النظرية لكل من المواد
 -2الجانب العممي في المختبر او الورشة
طرائق التقييم
 -1التقيم اليومي
 -2االمتحان الشيري ونياية السنة
 -3التقارير المختبرية األسبوعية

د -الميارات العامة والتأىيمية المنقولة (الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي).
د -1رسم بأالوتوكاد وتطبيقات الحاسبة
د -2الورش الميكانيكية
د -3الرياضيات والمغة االنكميزية
د -4السالمة المينية وحقوق االنسان والديمقراطية
طرائق التعميم والتعمم
 -1المحاضرة النظرية
 -2المناقشة في المحاضرة
 -3تقديم التقارير عمى مدى السنة من االنترنيت
طرائق التقييم
 -1االختبار اليومي والشيري
 -2االختبار الشفيي

انصفحخ 3

.11بنية البرنامج
المرحمة الدراسية رمز المقرر أو المساق

اسم المقرر أو المساق

الساعات المعتمدة (أسبوعيا)
نظري

عممي

االولى

-

الدوائر والقياسات الكيربائية

2

2

الثانية

-

الشبكات الكيربائية

2

2

.12التخطيط لمتطور الشخصي
تعميم الطالب عمى المشاركة في المناقشة داخل المحاضرة والمختبر لغرض تطوير نفسو
.13معيار القبول (وضع األنظمة المتعمقة بااللتحاق بالكمية أو المعيد)
 -1القبول المركزي وحسب المعدل ( اإلعدادية)
 -2اختصاص الطالب في التعميم الميني
.14أىم مصادر المعمومات عن البرنامج
 -1الخطة التطويرية لمقسم العممي
 -2خبرة منتسبي القسم العممي
 -3المجان القطاعية واالستشارية
 -4برنامج االعتماد ABET

انصفحخ 4

مخطط ميارات المنيج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابمة لمخرجات التعمم الفردية من البرنامج الخاضعة لمتقييم
مخرجات التعمم المطموبة من البرنامج
السنة /

رمز المقرر

اسم المقرر

المستوى

األىداف المعرفية

أساسي
أم اختياري

األىداف المياراتية

األىداف الوجدانية

الميارات العامة والتأىيمية

الخاصة بالبرنامج

والقيمية

المنقولة( الميارات األخرى
المتعمقة بقابمية التوظيف
والتطور الشخصي)

االولى

-

االدوائر والقياسات الكيربائية

اساسي

الثانية

-

الشبكات الكيربائية

اساسي

أ1

أ2

أ3

أ4

/

/

/

/

ب

ب

ب

ب

1

2

3

4

ج 1ج 2ج 3ج 4د1

د2

د4

د3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

انصفحخ 5

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجا ازً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقيا مبرىناً
عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعمم المتاحة .والبد من الربط بينيا وبين وصف البرنامج.؛

 .1المؤسسة التعميمية

جامعة الفرات األوسط التقنية

 .2القسم العممي  /المركز

المعيد التقني  /النجف االشرف – قسم تقنيات الكيرباء

 .3اسم  /رمز المقرر

الدوائر والقياسات الكيربائية – السنة الدراسية األولى

 .4أشكال الحضور المتاحة

المحاضرة النظرية
التدريب العممي

 .5الفصل  /السنة

سنوي

 .6عدد الساعات الدراسية (الكمي)

 120ساعة (  60نظري  60 +عممي )

 .7تاريخ إعداد ىذا الوصف

2017/2/9

 .8أىداف المقرر
 -1تعريف الطالب عمى انواع النظريات والقوانين الكيربائية المختمفة
 -2سيكون الطالب قاد ار عمى التعرف عمى النظريات الكيربائية وانواعيا المستخدمة في حل المسائل كافة.
 -3التعرف عمى انواع البرامج الحاسوبية المستخدمة في حل المسائل الكيربائية
 -4التعرف عمى افضل النظريات لمحل

.10مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم

انصفحخ 6

أ -األىداف المعرفية
أ -1سيكون الطالب قاد ار عمى فيم انواع النظريات والقوانين الكيربائية
أ -2سيكون الطالب قاد ار عمى فيم وفحص وصيانة الدوائر الكيربائية كافة
أ -3سيكون الطالب قاد ار عمى التعرف عمى صيانة وتشغيل كافة انواع الدوائر الكيربائية
أ -4سيكون الطالب قاد ار عمى االشراف عمى اعمال تصميم الدوائر الكيربائية
أ -5سيكون الطالب قاد ار عمى فحص المعدات التي تستخدم في الدوائر الكيربائية كافة
ب  -األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر.
ب- 1سيكون الطالب قاد ار عمى تميز انواع الدوائر الكيربائية
ب - 2سيكون الطالب قاد ار عمى فحص وصيانة الدوائر الكيربائية كافة
ب - 3سيكون الطالب قاد ار عمى تصميم وتشغيل كافة انواع الدوائر الكيربائية
ب -4سيكون الطالب قاد ار عمى االشراف عمى اعمال فحص الدوائر الكيربائية
طرائق التعميم والتعمم
 -1المحاضرة النظرية
 -2التدريب العممي
 -3الزيارات العممية
 -4التدريب الصيفي
طرائق التقييم
 -1االختبار القبمي والبعدي
 -2التقييم اليومي
 -3االختبار الشيري والسنوي
ج -األىداف الوجدانية والقيمية
ج -1متابعة الطمبة كافة واالىتمام بيم
ج -2تقديم النصائح لمطمبة عن طريق الندوات واالرشاد التربوي بخصوص الموضوع
ج -3توجيو الطمبة لمتعاون فيما بينيم لمعمل الجماعي
طرائق التعميم والتعمم
 -1المحاضرة النظرية
 -2التدريب العممي
 -3الزيارات العممية والتدريب الصيفي

انصفحخ 7

طرائق التقييم
 -1االختبار القبمي والبعدي
 -2التقييم اليومي
 -3االختبار الشيري والسنوي
د  -الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ( الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1قواعد السالمة المينية
د -2اسعار المواد الكيربائية في السوق المحمي
د -3الفن في توزيع المفاتيح والبمكات وقواطع الدورة
د -4الخرائط الكيربائية

انصفحخ 8

.11بنية المقرر
يخشجبد انزؼهى
انًطهٕثخ

األعجٕع

انغبػب
د

األٔل

4

انثبًَ

4

عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى يؼشفخ
انًفشداد نهًبدح
ٔأعًبء انكزت
انًُٓجٍخ ٔرؼشٌف
َظبو انٕحذاد
انًغزخذو فً
انكٓشثبء ٔٔحذاد
انمٍبط
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى يؼشفخ
خصبئص كم يٍ
سثػ انزٕانً
ٔانزٕاصي

انثبنث

4

انشاثغ

4

انخبيظ

4

انغبدط

4

انغبثغ

4

عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى يؼشفخ
إَٔاع انشثػ ٔأيثهخ
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى يؼشفخ
لٕاٍٍَ كششٕف
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى رطجٍك
لٕاٍٍٍَ ثٍفٍُ
َٕٔسرٍ
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى رطجٍك
لبًََٕ ثٍفٍٍُ
َٕٔسرٍ
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى يؼشفخ
َظشٌخ انزطبثك فً
حم انذٔائش كبفخ

انثبيٍ

4

عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى يؼشفخ
انزٍبس انًزُبٔة

انزبعغ

4

عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى يؼشفخ

اعى انٕحذح  /أٔ انًٕظٕع

غشٌمخ انزؼهٍى

غشٌمخ
انزمٍٍى

َظبو انٕحذاد انًغزخذو فً انكٓشثبء ٔٔحذاد
انمٍبط نكم يبدح (أجضائٓب ٔيعبػفبرٓب)
رطجٍمبد سٌبظٍخ نزحٌٕم انمٍى ثبعزخذاو
انٕحذاد.
رؼشٌف انٕحذاد األعبعٍخ نهفٕنزٍخ ٔانزٍبس
ٔانًمبٔيخ – يكَٕبد انذائشح انكٓشثبئٍخ –
لبٌَٕ أو – انؼٕايم انًؤثشح ػهى لًٍخ
انًمبٔيخ – انًمبٔيخ انُٕػٍخ نهًبدح انًٕصهخ
ٔانؼبصنخ.
دٔائش انزٍبس انًغزًش ٔرشًم:
-2
-1سثػ انًمبٔيبد ػهى انزٕانً يغ أيثهخ
سثػ انًمبٔيبد ػهى انزٕاصي يغ ايثهخ
-3سثػ يخزهػ نهًمبٔيبد يغ ايثهخ
انشثػ انُجًً ٔانًثهثً ( ) / Yنهًمبٔيبد
ٔانزحٌٕم يٍ كم يُٓى انى اَخش يغ ايثهخ
رطجٍمبد ػهى دٔائش انزٕانً ٔانزٕاصي ٔانشثػ
انًخزهػ ٔانشثػ انُجًً ٔانًثهثً

يحبظشاد
َظشٌخ
+
رذسٌت ػًهً

ٌٕيً
+
شٓشي
+
عُٕي

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

لٕاٍٍَ كٍششٕف – رؼشٌف لبًََٕ كٍششٕف
نهزٍبس ٔانفٕنزٍخ يغ حم اعئهخ
يبكغٌٕم يغ حم ايثهخ
َظشٌخ ثٍفٍُ – رؼشٌف انُظشٌخ – كٍفٍخ رطجٍمٓب
فً دٔائش انزٍبس انًغزًش
َظشٌخ َٕسرٍ – رؼشٌف انُظشٌخ – كٍفٍخ
رطجٍمٓب فً دٔائش انزٍبس انًغزًش
رطجٍمبد ػهى َظشٌخ ثٍفٍُ َٕٔسرٍ

َظشٌخ انزطبثك – رؼشٌف انُظشٌخ – خطٕاد
رطجٍمٓب فً حم دٔائش انزٍبس انًغزًش انزً
رحٕي ػهى اكثش يٍ يصذس ٔاحذ – حم ايثهخ
رؼشٌف يصذس انزٍبس ٔيصذس انفٕنزٍخ (يٕصع
انمذسح انًغزًشح) ٔكٍفٍخ انزحٌٕم يٍ احذًْب
انى االخش – َظشٌخ َمم اػظى لذسح يًكُخ –
رؼشٌف انُظشٌخ ٔاشزمبق انؼاللبد انخبصخ ثٓب
– ايثهخ رطجٍمٍخ
انكًٍبد انًزُبٔثخ ٌٔشًم – رؼشٌفٓب خصبئص
انزٍبس انًزُبٔة – كٍفٍخ رٕنٍذ انزٍبس انًزُبٔة
ٔسعى انًٕجخ نّ ٔانؼاللبد انخبصخ ثّ –
رؼشٌف انمًٍخ انفؼبنخ (ٔ )RMSيزٕعػ انمًٍخ
ٔانؼاللبد انخبصخ ثٓب الٌجبد ػبيم انزكٌٍٕ
ٔػبيم انمًٍخ الشكبل يٕجٍخ غٍش يُزظًخ يغ
ايثهخ رطجٍمٍخ
انكًٍبد انًزُبٔثخ انًزجٓخ – رؼشٌفٓب – انزًثٍم
انطٕسي ٔاالرجبًْ نٓب – صأٌخ انطٕس ٔكٍفٍخ

انصفحخ 9

انؼبشش

4

انحبدي
ػشش

4

انثبًَ
ػشش

4

انثبنث
ػشش

4

انشاثغ
ػشش

4

انخبيظ
ػشش

4

انغبدط
ػشش

4

انغبثغ
ػشش

4

انثبيٍ
ػشش

4

اٌجبدْب – اٌجبد يحصهخ انكًٍبد انًزجٓخ
انجًغ ٔانطشح
ٌٔشًم انعشة ٔانمغًخ ٔانجًغ ٔانطشح – يغ
نهكًٍبد انًزجٓخ
ايثهخ رطجٍمٍخ
دساعخ رأثٍش انزٍبس انًزُبٔة ػهى دائشح رحزٕي
عٍكٌٕ انطبنت
ػهى يمبٔيخ فمػ ،دائشح رحزٕي ػهى يحبثخ َمٍخ
لبدسا ػهى يؼشفخ
فمػ – دائشح رحزٕي ػهى عؼخ َمٍخ فمػ – اٌجبد
انًمبٔو ٔانًحبثخ
صأٌخ نهطٕس ثٍٍ انفٕنزٍخ ٔانزٍبس نكم دائشح يغ
ٔحغبة انًًبَؼخ
حم ايثهخ
رأثٍش انزٍبس انًزُبٔة ػهى دائشح رحزٕي ػهى
عٍكٌٕ انطبنت
يمبٔيخ ٔيحبثخ ػهى انزٕانً – دائشح رحزٕي
لبدسا ػهى يؼشفخ
ػهى يمبٔيخ ٔيزغؼخ ػهى انزٕانً – دائشح
صأٌخ انطٕس ثٍٍ
رحزٕي ػهى يمبٔيخ ٔيحبثخ ٔيزغؼخ ػهى
انزٍبس ٔانفٕنزٍخ
انزٕانً – اٌجبد انؼاللخ ثٍٍ انزٍبس ٔانفٕنزٍخ فً
انحبالد انثالثخ – صأٌخ انطٕس – انًًبَؼخ انكهٍخ
نهذائشح يغ ايثهخ رطجٍمٍخ
رأثٍش انزٍبس انًزُبٔة ػهى دائشح رحزٕي ػهى
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى انزؼشف يمبٔيخ ٔيحبثخ ػهى انزٕاصي  -دائشح رحزٕي
ػهى ػُبصش انذائشح ػهى يمبٔيخ ٔيزغؼخ ػهى انزٕاصي – دائشح
يٍ يمبٔيخ ٔيحبثخ رحزٕي ػهى يمبٔيخ ٔيحبثخ ٔيزغؼخ ػهى
انزٕاصي – اٌجبد انؼاللخ ثٍٍ انزٍبس ٔانفٕنزٍخ فً
ٔيزغؼخ
انحبالد انثالثخ – صأٌخ انطٕس – ٔرؼشٌفٓب
ٔكٍفٍخ اٌجبدْب – اٌجبد انًًبَؼخ – انغًبحٍخ
يغ ايثهخ رطجٍمٍخ
اعزخذاو انزٕصٍف( )J-Operatorأ انؼبيم
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى انزؼشف انًشكت الٌجبد انًًبَؼخ انكهٍخ ٔانغًبحٍخ انكهٍخ
ٔانزٍبس ٔانفٕنزٍخ ٔصأٌخ انطٕس نذٔائش سثػ
J-Operator
انًًبَؼبد ػهى انزٕانً ٔػهى انزٕاصي يغ حم
ايثهخ
دٔائش انشٍٍَ ٌٔشًم – دائشح سٍٍَ انزٕانً –
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى انزؼشف رؼشٌف حبنخ انشٍٍَ ٔكٍفٍخ انٕصٕل انٍٓب –
ػهى انشٍٍَ ٔحبالرّ حغبة انزٍبس ٔانفٕنزٍخ ٔانًًبَؼخ ٔصأٌخ انزشدد
ػُذ انشٍٍَ – اٌجبد ػشض انحضيخ – اٌجبد
ػبيم انجٕدح – ٔسعى انؼاللخ ثٍٍ انًفبػهخ
انحثٍخ ٔانًفبػهخ انغؼٌٕخ يغ انزشدد  -حم ايثهخ
دائشح سٍٍَ انزٕاصي – رؼشٌفٓب – حغبة انزٍبس
عٍكٌٕ انطبنت
ٔانفٕنزٍخ ٔانًًبَؼخ ٔصأٌخ انًًبَؼخ ٔصأٌخ
لبدسا ػهى انزشف
كٍفٍخ حغبة انزٍبس انطٕس ٔرشدد انشٍٍَ – اٌجبد ػشض انحضيخ –
ٔسعى انؼاللبد انجٍبٍَخ يغ انزشدد – اٌجبد ػبيم
فً دٔائش انزٍبس
انجٕدح – حم ايثهخ
انًزُبٔة
رطجٍك انُظشٌبد كُظشٌخ َٕسرٍ َٔظشٌخ ثفٍُ
عٍكٌٕ انطبنت
ٔانزطبثك ػهى دٔائش انزٍبس انًزُبٔة يغ حم
لبدسا ػهى انزشف
ايثهخ
ػهى حم ايثهخ
انمذسح فً دٔائش انزٍبس انًزُبٔة ٌٔشًم حغبة
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى انزؼشف انمذسح فً – دٔائش رحزٕي ػهى يمبٔيخ فمػ –
دٔائش رحزٕي ػهى يحبثخ فمػ – دٔائش رحزٕي
ػهى كٍفٍخ حغبة
ػهى يزغؼخ فمػ – دائشح رحزٕي ػهى يمبٔيخ
انمذسح
ٔيحبثخ ٔيزغؼخ ػهى انزٕانً ٔانزٕاصي –
رؼشٌف انمذسح انفؼبنخ ٔكٍفٍخ حغبثٓب – انمذسح
غٍش انفؼبنخ ٔكٍفٍخ حغبثٓب
انمذسح انظبْشٌخ انكهٍخ (رؼشٌفٓب) – كٍفٍخ سعى
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى انزؼشف يثهث انمذسح – يؼبيم انمذسح – رؼشٌفّ ٔرأثٍشِ
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=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

انزبعغ
ػشش

4

انؼششٌٔ

4

انحبدي
ٔانؼششٌٔ

4

انثبًَ
ٔانؼششٌٔ

4

انثبنث
ٔانؼششٌٔ

4

انشاثغ
ٔانؼششٌٔ

4

انخبيظ
ٔانؼششٌٔ

4

انغبدط
ٔانؼششٌٔ

4

ػهى حغبة انمذسح
انظبْشٌخ
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى يؼشفخ
َظشٌخ اػظى لذسح
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى انزؼشف
ػهى انطشق
انؼًهٍخ فً لٍبط
انًمبٔيبد راد
انمٍى انؼبنٍخ
ٔانًزٕعطخ
ٔانصغٍشح –
ثبعزخذاو االٔيٍزش
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى انزؼشف
ػهى دٔائش انزٍبس
انًزُبٔة راد ثالثخ
اغٕاس – رؼشٌفّ
ٔكٍفٍخ رٕنٍذ رٍبس
يزُبٔة غٕس ٔاحذ
– غٕسٌٍ – ثالثخ
اغٕاس
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى حم
ايثهخ رطجٍمٍخ حٕل
انزٍبس انًزُبٔة
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى انزؼشف
ػهى غشق لٍبط
انمذسح نالحًبل راد
ثالثخ اغٕاس –
جٓبص انٕاغًٍزش
كٍفٍخ سثطّ ثبنذائشح
نمٍبط انمذسح
انفؼبنخ
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى انزؼشف
ػهى انًغُبغٍغٍخ
– انذائشح
انًغُبغٍغٍخ –
يمذيخ ػٍ
انًغُبغٍغٍخ انمطت
انشًبنً ٔانجُٕثً
– إَاع انًٕاد
انًغُبغٍغٍخ
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى حم
ايثهخ
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى انزؼشف

ػهى دٔائش انزٍبس انًزُبٔة – كٍفً رحغٍٍ
يؼبيم انمذسح – يغ ايثهخ رطجٍمٍخ
َظشٌخ َمم اػظى لذسح يًكُخ فً دٔائش انزٍبس
انًزُبٔة – اشزمبق انؼاللبد انخبصخ ثٓب – يغ
ايثهخ
انطشق انؼًهٍخ فً لٍبط انًمبٔيبد راد انمٍى
انؼبنٍخ ٔانًزٕعطخ ٔانصغٍشح – ثبعزخذاو
االٔيٍزش فً حبنخ انزٕانً ٔانزٕاصي – غشٌمخ
االيٍزش ٔانفٕنزًٍزش – غشٌمخ انزؼٌٕط –
ثبعزخذاو لُطشح ٌٔزغزٌٕ – غشلخ يمغى انجٓذ
– غشٌمخ انزجذٌم – يغ حم ايثهخ ػهى كم غشٌمخ

=

=

=

=

=

=

غشق لٍبط انمذسح نالحًبل راد ثالثخ اغٕاس –
جٓبص انٕاغًٍزش كٍفٍخ سثطّ ثبنذائشح نمٍبط
انمذسح انفؼبنخ – ٔحغبة انمذسح غٍش انفؼبنخ
ٔانمذسح انظبْشٌخ يغ حم يثبل
لٍبط انمذسح ثبعزخذاو ٔاغًٍزش ٔجٓذ – كٍفٍخ
اٌجبد انمذسح انكهٍخ ثٓزِ انطشٌمخ ٔفً حبنخ
انزٕصٍم انُجًً ٔانًثهثً – ثبعزخذاو
ٔاغًٍزشٌٍ – اعزخذاو ثالثخ ٔاغ يٍزشاد

=

=

انًغُبغٍغٍخ – انذائشح انًغُبغٍغٍخ – يمذيخ
ػٍ انًغُبغٍغٍخ انمطت انشًبنً ٔانجُٕثً –
إَاع انًٕاد انًغُبغٍغٍخ – انصفبد االعبعٍخ
نهًٕاد انًغُبغٍغٍخ ٔرؼشٌفٓب ٔرشًم انًجبل
انًغُبغٍغً – انفٍط انًغُبغٍغً – انمٕح
انذافؼخ انًغُبغٍغٍخ – كثبفخ انفٍط
انًغُبغٍغً ٔانؼٕايم انزً رؤثش ػهى انفٍط
انًغُبغٍغً – انُفبرٌخ ٔرأثٍشْب -انذٔائش
انًغُبغٍغٍخ ٔرطجٍك لٕاٍٍَ كٍششٕف ػهٍٓب

=

=

حم ايثهخ رطجٍمٍخ ػهى انًغُبغٍغٍخ

=

=

انحث انزارً نهًهف (انحث انكٓشٔيغُبغٍغً) –
رؼشٌفّ – انؼاللبد انخبصخ الٌجبد انحث انزارً

=

=

دٔائش انزٍبس انًزُبٔة راد ثالثخ اغٕاس – رؼشٌفّ
ٔكٍفٍخ رٕنٍذ رٍبس يزُبٔة غٕس ٔاحذ – غٕسٌٍ
– ثالثخ اغٕاس – يغ سعى كم دائشح رٕصٍالد
انشكش انُجًً ٔانًثهثً فً دٔائش انزٍبس
انًزُبٔة راد ثالثخ اغٕاس ٔانؼاللبد انخبصخ
نحغبة رٍبس ٔفٕنزٍخ انخػ ٔانطٕس ٔانمذسح
انكهٍخ ٔلذسح انخػ – لذسح انطٕس – يًٍضاد كم
سثػ ػُذ اعزخذايّ فً االحًبل انًزضَخ ٔغٍش
انًزضَخ يغ حم ايثهخ
حم ايثهخ رطجٍمٍخ حٕل انزٍبس انًزُبٔة رٔ ثالثخ
اغٕاس ٔثبنزٕصٍالد انًثهثً ٔانُجًً يغ
االحًبل انًزضَخ ٔغٍش انًزضَخ
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انغبثغ
ٔانؼششٌٔ

4

انثبيٍ
ٔانؼششٌٔ

4

انزبعغ
ٔانؼششٌٔ

4

انثالثٌٕ

4

ػهى انحث انزارً
نهًهف (انحث
انكٓشٔيغُبغٍغً)
– رؼشٌفّ –
انؼاللبد انخبصخ
الٌجبد انحث انزارً
نهًهف
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى يؼشفخ
يُحٍُبد ًَٕ
ٔاظًحالل انزٍبس
يٍ انذائشح انحثٍخ
– ششح ْزِ انذائشح
ٔرأثٍشْب فً انزٍبس
انًغزًش
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى انزؼشف
ػهى اجٓضح
انمٍبط ٔرشًم –
إَاع اجٓضح
انمٍبط – غجٍؼخ
ػًهٓب
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى انزؼشف
ػهى جٓبص انمٍبط
رٔ انمهت انحذٌذي
عٍكٌٕ انطبنت
لبدسا ػهى يؼشفخ
اجٓضح انمٍبط
انٕاغ يٍزش –
رشكٍجّ – سعى
يخطػ انجٓبص

نهًهف – انحث انًزجبدل ثٍٍ يهفٍٍ – ٔانؼاللبد
الٌجبد انحث انًزجبدل ٔحغت َٕػٍخ سثػ
انًهفٍٍ ٌٔشًم  :سثػ رٕانً رؼبظذي ٔرؼبكغً

=

=

يُحٍُبد ًَٕ ٔاظًحالل انزٍبس يٍ انذائشح
انحثٍخ – ششح ْزِ انذائشح ٔرأثٍشْب فً انزٍبس
انًغزًش – انؼاللخ انؼبيخ نًُٕ ٔاظًحالل انزٍبس
فً انًهف – سعى انزٍبس ٔحغبة ثبثذ انضيٍ –
حم ايثهخ
شحٍ ٔرفشٌغ انًكثفبد ٌٔشًم اعزخذاو
انًزغؼخ فً دٔائش انزٍبس انًغزًش انؼاللخ انؼبيخ
نشحٍ ٔرفشٌغ انًكثف ٔسعى انزٍبس – رأثٍش
ثبثذ انضيٍ يغ حغبثّ – حم ايثهخ
اجٓضح انمٍبط ٔرشًم – إَاع اجٓضح انمٍبط –
غجٍؼخ ػًهٓب – اجٓضح انمٍبط راد انًهف
انًزحشن – رشكٍجّ ٔاعزخذايّ فً لٍبط
انفٕنزٍخ ٔانزٍبس يغ ركش يًٍضارّ ٔػٍٕثّ ٔسعى
انجٓبص

=

=

جٓبص انمٍبط رٔ انمهت انحذٌذي – رشكٍجّ
ٔكٍفٍخ اعزخذايّ فً انمٍبط – يًٍضارّ ٔػٍٕثّ
ٔسعى يخطػ انجٓبص

=

=

اجٓضح انمٍبط انٕاغ يٍزش – رشكٍجّ – سعى
يخطػ انجٓبص – رشرٍجّ فً انذائشح انكٓشثبئٍخ
نمٍبط انمذسح – يؼبدالد انؼضٔو – يًٍضارّ –
ػٍٕثّ – جٓبص االٔعهغكٕة – سعى انجٓبص –
رشكٍجّ – كٍفٍخ رشغٍهّ ٔاعزخذايّ

=

=

.12البنية التحتية =
1ـ الكتب المقررة المطموبة

 .1مبادئ عمم الهندسة الكهربائية /دكتور محمد
زكي – دكتور مظفر النعمة

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

 .2مشروع كتاب الدوائر والقياسات
1. Electrical Technology (Edward
)Hughes
)2. Basic Circuits (A.M.F Brooks
Pergaman Press.
3. Introduction to Electric circuits (M.
Romanwitz) John Willy
4. Basic
Electrical
Engineering
– (Fitzgerald & Rlgginborthan) Mc
Graw – Hill
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا (المجالت
العممية  ,التقارير ) ....,

 -1كافة الكتب ذات العالقة المعتمدة في المعاىد والجامعات
االخري ذات نفس االختصاص
 -2الكتب من االنترنيت

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت

كافة مواقع االنترنيت التي تحتوي عمى الكتب أعاله

.13خطة تطوير المقرر الدراسي
 -1تشكيل لجنة مختصة في جامعة الفرات االوسط التقنية تظم مدرسي المادة في تشكيالت الجامعة لغرض
تطوير المادة
 -2مطابقة المفردات مع سوق العمل والقطاع الخاص
 -3تطوير الكادر الخاص بتدريس المادة نظريا وعمميا

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجا ازً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقيا مبرىناً
عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعمم المتاحة .والبد من الربط بينيا وبين وصف البرنامج.؛

.1المؤسسة التعميمية

جامعة الفرات األوسط التقنية

.2القسم العممي  /المركز

المعيد التقني  /النجف االشرف – قسم تقنيات الكيرباء

.3اسم  /رمز المقرر

الشبكات الكيربائية – السنة الثانية

.4أشكال الحضور المتاحة

المحاضرة النظرية
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التدريب العممي
.5الفصل  /السنة

سنوي

.6عدد الساعات الدراسية (الكمي)

120ساعة (  60نظري  60 +عممي )

.7تاريخ إعداد ىذا الوصف

2017/2/9

.8أىداف المقرر
 -1سيكون الطالب عمى قاد ار عمى ان يفيم عمل منظومة توليد الطاقة الكيربائية
 -2سيكون الطالب قاد ار عمى ان يشغل محطات توليد الطاقة الكيربائية
 -3سيكون الكالب قاد ار عمى ان يحدد اجزاء المحطات الكيربائية والمحوالت وخطوط النقل
 -4سيكون الطالب قاد ار عمى ان يفيم نظرية عمل جزء من المظومة الكيربائية وتشغيميا
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.10مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم
أ -األىداف المعرفية
أ -1سيكون الطالب قاد ار عمى فيم انواع المحطات الكيربائية
أ -2سيكون الطالب قاد ار عمى فيم وفحص وصيانة المحطات الكيربائية كافة
أ -3سيكون الطالب قاد ار عمى التعرف عمى انواع وتشغيل كافة أنواع المحوالت الكيربائية
أ -4سيكون الطالب قاد ار عمى االشراف عمى اعمال نصب وتشغيل وصيانة الشبكات الكيربائية
أ -5سيكون الطالب قاد ار عمى فحص المتابعات الكيربائية التي تستخدم في حماية الشبكة الكيربائية
ب  -األىداف المياراتية الخاصة بالمقرر.
ب - 1سيكون الطالب قاد ار عمى تميز انواع المحطات والمحوالت الكيربائية
ب - 2سيكون الطالب قاد ار عمى فحص وصيانة االرضي لمشبكة الكيربائية كافة
ب - 3سيكون الطالب قاد ار عمى نصب وتشغيل كافة انواع القابموات الكيربائية
ب -4سيكون الطالب قاد ار عمى االشراف عمى اعمال فحص ونصب وصيانة وتشغيل كافة انواع المحطات
الكيربائية
طرائق التعميم والتعمم
.1المحاضرة النظرية
.2التدريب العممي
.3الزيارات العممية
.4التدريب الصيفي
طرائق التقييم
.1االختبار القبمي والبعدي
.2التقييم اليومي
.3االختبار الشيري والسنوي
ج -األىداف الوجدانية والقيمية
ج -1متابعة الطمبة كافة واالىتمام بيم
ج -2تقديم النصائح لمطمبة عن طريق الندوات واالرشاد التربوي بخصوص الموضوع
ج -3توجيو الطمبة لمتعاون فيما بينيم لمعمل الجماعي
طرائق التعميم والتعمم
.1المحاضرة النظرية
.2التدريب العممي
.3الزيارات العممية
.4التدريب الصيفي
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طرائق التقييم
.1االختبار القبمي والبعدي
.2التقييم اليومي
.3االختبار الشيري والسنوي
د  -الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ( الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1قواعد السالمة المينية
د -2اسعار المواد الكيربائية في السوق المحمي
د -3الفن في توزيع المفاتيح والبمكات وقواطع الدورة
د -4الخرائط الكيربائية
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.11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

االول

4

+

الثاني

مخرجات التعمم المطموبة
سيكون الطالب قاد ار عمى

اسم الوحدة  /أو الموضوع
كيفية توليد الطاقة الكيربائية,تطور

معرفة كيفية توليد الطاقة

الطاقة,نظام القوة الكيربائية في التوليد

سيكون الطالب قاد ار عمى

محطات التوليد المائية ,الحرارية

الكيربائية

الثالث

4

الرابع

4

الخامس

4

سيكون الطالب قاد ار عمى

السادس

4

سيكون الطالب قاد ار عمى

السابع

4

الثامن

4

معرفة محطات التوليد

وحتى االستيالك,الجيود القياسية

طريقة

طريقة

التعميم

التقييم

محاضرات

يومي

+

شيري

نظرية

+

تدريب

+

عممي

سنوي

=

=

المائية ,الحرارية
سيكون الطالب قاد ار عمى

معرفة محطات التوليد

محطات التوليد الغازية وفكرة عن بعض

المحطات االخرى مثل الديزل

=

=

الغازية
القضبان العمودية()B.B

معرفة الخطوط,

اليوائية,استخداماتيا

سيكون الطالب قاد ار عمى

معرفة الخطوط اليوائية-
الحسابات الميكانيكية

نظام القضبان العمودية()B.B

والمخططات لمحطات المحوالت داخل

=

=

وخارج المباني

الخطوط ,اليوائية,استخداماتيا تقسيم

الخطوط الى قصيرة-متوسطة-طويمة

الخطوط اليوائية-الحسابات الميكانيكية

ومنيا:

=

=

=

=

 حساب الشد واالرتخاء عندما تكوناالبعاد عن سطح االرض متساوية

 -حساب وزن الثمج المتراكم عمى

السمك.

 -حساب مقدار قوة ضغط الريح المؤثرة

عمى السمك
سيكون الطالب قاد ار عمى

حسابات العناصر االساسية لمخطوط

االساسية لمخطوط اليوائية

 -حساب المقاومة

معرفة حسابات العناصر

اليوائية-الحسابات الكيربائية ومنيا:
-حساب المحاثة الداخمية والخارجية

لمسمك المفرد

 حساب المحاثة لمنظام الثالثيالمكون من ثالث اسالك تبعد عن
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=

=

بعضيا بمسافات متساوية,او بمسافات
مختمفة او تتبادل بالموقع

التاسع

4

سيكون الطالب قاد ار عمى

العاشر

4

سيكون الطالب قاد ار عمى

العاشر

4

الحادي

4

الثاني

4

معرفة حساب السعة لمنظام

حساب السعة لمنظام االحادي,الثالثيالمكون من ثالث اسالك تبعد عن

=

=

بعضيا بمسافات متساوية,اوبمسافات
مختمفة وتتبادل بالموقع

عشر

عشر
الثالث

معرفة حل مسائل متنوعة

حل مسائل متنوعة عن األسابيع

السابقة

=

=

سيكون الطالب قاد ار عمى

حل الخطوط القصيرة ويشمل تمثيميا

=

=

القصيرة ويشمل تمثيميا

الخطوط المتوسطة ويقسم الى

كدائرة كيربائية

 -تمثيميا كدائرة كيربائية شكل حرف T

سيكون الطالب قاد ار عمى

عوازل خطوط النقل

معرفة حل الخطوط

عشر

معرفة عوازل خطوط النقل
اليوائية

التفريغ,اسبابيا الطرق المستخدمة

سيكون الطالب قاد ار عمى

القابموات االرضية-مكوناتيا-تقسيميا-

التعرف عمى معرفة

مدى القابموات

سيكون الطالب قاد ار عمى

حساب السعة والمحاثة لمقابموات

التعرف عمى حساب

االرضية االحادية والثالثية القطب

السعة والمحاثة لمقابموات

الرابع عشر

4

الخامس

4

السادس
عشر

=

=

لمتخمص منيا

سيكون الطالب قاد ار عمى

تدرج الجيد في القابموات,حساب الفقد

التعرف عمى حساب تدرج

وزاويتو في العوازل االنييار الحاصل

سيكون الطالب قاد ار عمى

كيبالت الجيد الفائق-مكوناتيا-انواعيا

الجيد في القابموات

عشر

 تمثيميا كدائرة كيربائية شكل حرف riاليوائية,انواعيا,اشكاليا,تركيبيا,ظاىرة

القابموات االرضية

4

كدائرة كيربائية حساب كفاءتيا حل

=

=

=

=

=

=

لمقابموات

=

=

التعرف عمى كيبالت
الجيد الفائق

4

سيكون الطالب قاد ار عمى

شبكات التوزيع وموزعات التيار

التوزيع وموزعات التيار

التي تغذي من طرفين.

التعرف عمى شبكات
المستمر

المستمر التي تغذي من طرف تغذي –

موزعات التيار المتناوب التي تغذي من

طرف واحد
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=

=

السابع

4

الثامن

4

التاسع

4

العشرون

4

الحادي

4

عشر

عشر

عشر

والعشرون

سيكون الطالب قاد ار عمى

التعرف عمى الموزعات
الحمقية

سيكون الطالب قاد ار عمى

التعرف عمى حل امثمة
متنوعة

الموزعات الحمقية بكافة انواعيا-مقارنة

بين الموزعات المختمفة

حل امثمة متنوعة عن االسبوع السادس

عشر والسابع عشر

سيكون الطالب قاد ار عمى

شروط استقرارية عمل المولدات التزامنية

عمل المولدات التزامنية مع

عمل المولدات التزامنية عمى التوازي مع

الشبكة

بعضيا ومع الشبكة

سيكون الطالب قاد ار عمى

طرق تحسين معامل القدرة وتقسم الى:

تحسين معامل القدرة

التزامنية  -اجيزة مقدمة الطور

سيكون الطالب قاد ار عمى

انواع االخطاء في الشبكات الكيربائية

االخطاء في الشبكات

-االخطاء المتماثمة وحساب تيار الخطأ

الكيربائية

في الدائرة الكيربائية

معرفة شروط استقرارية

التعرف عمى طرق

التعرف عمى انواع

=

=

=

=

مع الشبكة-منحني قدرة الحمل كيفية

 -المتسعات االستاتيكية

 -المحركات

وتقسيمياالى-:

=

=

=

=

 االخطاء الغير مثماثمة وحساب تيارالخطأ في الدائرة الكيربائية

 حساب الوحدات االساسية()PUالثاني

والعشرون

4

سيكون الطالب قاد ار عمى

مبادىء الحماية ,تعريفيا ونضميا

الحماية

والفصل-وقواطع الدورة في منظومة

الترف عمى مبادىء

المختمفة واستخدامات مرحالت الحماية

=

=

القدرة الكيربائية واجيزة القياس ومنيا:

 محوالت قياس الفولتيةمحوالت قياس التيار

الثالث

والعشرون

4

سيكون الطالب قاد ار عمى

4

سيكون الطالب قاد ار عمى

التعرف عمى المتابعات

-

المتابعات ,تقسيميا حسب نظرية

عمميا,المتابعات الحثية ضد زيادة

=

=

التيار,ضد عكس القدرة,المتابعات

االلكترونية
الرابع

والعشرون

التعرف عمى كيفية

حماية خطوط النقل

كيفية حماية خطوط النقل اليوائية

 -حماية المسافة(حماية قياس ممانعة

الخط)

 -حماية القضبان()B.B

اليوائية
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=

=

الخامس

4

والعشرون
السادس

سيكون الطالب قاد ار عمى

كيفية حماية محوالت القدرة

التعرف عمى كيفية حماية

باستخدام(Differential Protection

سيكون الطالب قاد ار عمى

كيفية حماية المولدات التزامنية

التعرف عمى كيفية حماية

بأستخدام:

محوالت القدرة

4

والعشرون

المولدات التزامنية

=

=

=

=

 Differential Protection Digital ProtectionReverse Power -

Protection
السابع

والعشرون

4

سيكون الطالب قاد ار عمى

التعرف عمى حماية العضو

حماية العضو الثابت عند زيادة
التيار,وحماية العضو الدوار

=

=

الثابت
الثامن

والعشرون
التاسع

والعشرون

الثالثون

4

سيكون الطالب قاد ار عمى

التعرف عمى المفاعمة
النسبية

4

سيكون الطالب قاد ار عمى

المفاعمة النسبية Percentage

Reactance

الرسم البياني لدوائر القدرة عند جية

التعرف عمى الرسم البياني االستقبال

=

=

=

=

لدوائر القدرة
4

سيكون الطالب قاد ار عمى

التشغيل االقتصادي لمحطات التوليد

معرفة التشغيل االقتصادي

الكيربائية,معامل الحمل ,سعة الحمل,

لمحطات التوليد الكيربائية

حساب كمفة الكيمو واط ساعة

=

=

.12البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطموبة

مشروع كتاب الشبكات الكيربائية
كراس المختبر المقرر

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

كتب مختمفة عن الشبكات الكيربائية في المكتبة
كتب م انترنيت

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا ( المجالت
العممية  ,التقارير ) ....,
ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت

 كافة الكتب ذات العالقة المعتمدة في المعاىد الجامعاتاالخري
كافة مواقع االنترنيت التي تحتوي عمى الكتب أعاله

انصفحخ 21

.13خطة تطوير المقرر الدراسي
.1تشكيل لجنة مختصة في جامعة الفرات االوسط التقنية تظم مدرسي المادة في تشكيمة الجامعة لغرض تطوير
المادة
.2مطابقة المفردات مع سوق العمل والقطاع الخاص والجيات ذات العالقة
.3تطوير الكادر الخاص بتدريس المادة نظريا وعمميا داخل وخارج العراق
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