وزارةىالتعلومىالعاليىوالبحثىالعلميى
هوئةىالتعلومىالتقنيى
قدمىالذؤونىالعلموةى
اللجنةاالدتذاروةىىالقطاروةىللتخصصاتىالككربائوةىوااللكترونوةىفيى
العراقوةى
المجمورةىاالدتذاروةىىالقطاروةىللتخصصاتىالككربائوةىفيىالمعاهدى
التقنوةىالعراقوةى
ى

القدمى/ىالتقنواتىالككربائوةى
الفرعى/ىالقوىىالككربائوةى
ى
الكدفى
يهدف التخصص إلى تخريج مالكات تقنية مؤهمة لمقيام بأعمال تشغيل وصيانة الوحدات الكهربائية في محطات توليد
ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وصيانة أجهزة الوقاية والتحكم لمنظومة الطاقة الكهربائية.

توصوفىرملىالخروجى
 .1وتشغيل وصيانة الوحدات الكهربائية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

 .2تشغيل وصيانة االجهزة الكهربائية الخاصة بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
 .3صيانة اجهزة الوقاية والتحكم لمنظومة الطاقة الكهربائية.
 .4مد وصيانة القبموات االرضية والهوائية.
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وصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ
هُئخ اٌتؼٍُُ اٌتمٍٕ
لغُ اٌشؤوْ اٌؼٍُّخ
اٌٍزٕخ اٌمطبػُخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ واالٌىتشؤُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌٍزٕخ االعتشبسَخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌمغُ  :اٌتمُٕبد اٌىهشثبئُخ  /فشع اٌمىي اٌىهشثبئُخ
اٌخطح اٌذساع١ح
اٌغٕح االٌٝٚ
د

اٌّبدح

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اٌذوائش واٌمُبعبد اٌىهشثبئُخ
اٌتبعُغبد اٌىهشثبئُخ
االٌىتشؤُه
اٌّؼبًِ
اٌشَبػُبد
تطجُمبد اٌحبعىة
اٌشعُ اٌهٕذعٍ واٌىهشثبئٍ
حمىق االٔغبْ واٌذَّمشاؽُخ

اٌغالِخ اٌّهُٕخ
االٌىتشؤه اٌشلٍّ

اٌّزّىع

ػذد اٌغبػبد
َ
ع
ْ
4
2
2
4
2
2
4
2
2
6
6
2
2
3
2
1
3
3
2
2
2
2
4
2
2

ػذد
اٌىحذاد

ٔىع اٌّبدح

اٌّالحظبد

8
8
8
12
4
6
6
4
2
4

تخظظُخ
تخظظُخ
تخظظُخ
تخظظُخ
ِغبػذح
ِغبػذح
ِغبػذح
ػبِخ
ػبِخ
تخظظُخ

تذسط ثبٌٍغخ االٔىٍُضَخ

34

62

15

19

وىسط 1
تذسط ثبٌٍغخ االٔىٍُضَخ
وىسط2

إٌغت
ِزّىع اٌغبػبد اٌذساعُخ ٌٍغٕتُٓ
1
ِزّىع اٌىحذاد
2
ٔغجخ اٌغبػبد إٌظشَخ ٌٍغٕتُٓ
3
ٔغجخ اٌغبػبد اٌؼٍُّخ ٌٍغٕتُٓ
4
ٔغجخ اٌغبػبد اٌتخظظُخ ٌٍغٕتُٓ
5
ٔغجخ اٌغبػبد اٌّغبػذح ٌٍغٕتُٓ
6
ٔغجخ اٌغبػبد اٌؼبِخ ٌٍغٕتُٓ
7
اٌتذسَت اٌظُفٍ
8
ِزّىع اٌغبػبد ِؼبفب اٌُهب عبػبد اٌتذسَت اٌظُفٍ
9
*** ثُ ٠شفك تؼذ٘ا اٌّفشداخ اٌذساع١ح ٌٍّٛاد اٌر ٟزظً فٙ١ا ذسذ٠ث .
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67
122
% 37.31
% 62.68
% 77.61
% 16.41
% 5.97
 270عبػخ
2280

وصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ
هُئخ اٌتؼٍُُ اٌتمٍٕ
لغُ اٌشؤوْ اٌؼٍُّخ
اٌٍزٕخ اٌمطبػُخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ واالٌىتشؤُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌٍزٕخ االعتشبسَخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌمغُ  :اٌتمُٕبد اٌىهشثبئُخ  /فشع اٌمىي اٌىهشثبئُخ
اسم المادة

الدوائر الكيربائية والقياسات

السنة الدراسية

لغة التدريس

األولى

االنكميزية

الوحدات

الساعات االسبوعية
ن

ع

م

2

2

4
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الكدفىالعام :تعريف الطالب بالدوائر الكهربائية والقياسات الكهربائية.
الكدفىالخاص :تهيئة الطالب لدراسة الحسابات المختمفة في الدوائر ذات التيار المتناوب والتيار المستمر والتعرف
عمى مختمف النظريات لدراسة تمك الحسابات ،تعريف الطالب عمى اجهزة القياس المختمفة.

المفرداتىالنظروةى
االسبوع
األول

تفاصيل المفردات
نظام الوحدات المستخدم في الكيرباء ووحدات القياس لكل مادة (أجزائيا ومضاعفاتيا) تطبيقات

رياضية لتحويل القيم باستخدام الوحدات.

تعريف الوحدات االساسية لمفولتية والتيار والمقاومة – مكونات الدائرة الكيربائية – قانون اوم –

العوامل المؤثرة عمى قيمة المقاومة – المقاومة النوعية لممادة الموصمة والعازلة.
الثاني

دوائر التيار المستمر وتشمل:

 .1ربط المقاومات عمى التوالي مع امثمة

-3ربط مختمط لممقاومات مع امثمة

 -2ربط المقاومات عمى التوازي مع امثمة

 .2الربط النجمي والمثمثي ( ) / Yلممقاومات والتحويل من كل منيم الى اآلخر مع امثمة

الثالث

تطبيقات عمى دوائر التوالي والتوازي والربط المختمط والربط النجمي والمثمثي

الرابع

أ .قوانين كيرشوف – تعريف قانوني كيرشوف لمتيار والفولتية مع حل اسئمة

الخامس

 .1نظرية ثيفنن – تعريف النظرية – كيفية تطبيقيا في دوائر التيار المستمر

ب .ماكسويل مع حل امثمة

 .2نظرية نورتن – تعريف النظرية – كيفية تطبيقيا في دوائر التيار المستمر
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السادس

تطبيقات عمى نظرية ثيفنن ونورتن

السابع

نظرية التطابق – تعريف النظرية – خطوات تطبيقيا في حل دوائر التيار المستمر التي تحوي عمى

اكثر من مصدر واحد – حل امثمة

تعريف مصدر التيار ومصدر الفولتية (موزع القدرة المستمرة) وكيفية التحويل من احدىما الى االخر

– نظرية نقل اعظم قدرة ممكنة – تعريف النظرية واشتقاق العالقات الخاصة بيا – امثمة تطبيقية
الثامن

الكميات المتناوبة ويشمل – تعريفيا خصائص التيار المتناوب – كيفية توليد التيار المتناوب ورسم

الموجة لو والعالقات الخاصة بو

– تعريف القيمة الفعالة (  )RMSومتوسط القيمة والعالقات

الخاصة بيا اليجاد عامل التكوين وعامل القيمة الشكال موجية غير منتظمة مع امثمة تطبيقية

التاسع

الكميات المتناوبة المتجية – تعريفيا – التمثيل الطوري واالتجاىي ليا

– زاوية الطور وكيفية

ايجادىا – ايجاد محصمة الكميات المتجية ويشمل الضرب والقسمة والجمع والطرح
تطبيقية

العاشر

دراسة تأثير التيار المتناوب عمى دائرة تحتوي عمى مقاومة فقط ،دائرة تحتوي عمى محاثة نقية فقط

– دائرة تحتوي عمى سعة نقية فقط

امثمة
الحادي عشر

– مع امثمة

– ايجاد زاوية لمطور بين الفولتية والتيار لكل دائرة مع حل

تأثير التيار المتناوب عمى دائرة تحتوي عمى مقاومة ومحاثة عمى التوالي

– دائرة تحتوي عمى

مقاومة ومتسعة عمى التوالي – دائرة تحتوي عمى مقاومة ومحاثة ومتسعة عمى التوالي

– ايجاد

العالقة بين التيار والفولتية في الحاالت الثالثة – زاوية الطور – الممانعة الكمية لمدائرة مع امثمة

تطبيقية
الثاني عشر

تأثير التيار المتناوب عمى دائرة تحتوي عمى مقاومة ومحاثة عمى التوازي  -دائرة تحتوي عمى

مقاومة ومتسعة عمى التوازي – دائرة تحتوي عمى مقاومة ومحاثة ومتسعة عمى التوازي

– ايجاد

العالقة بين التيار والفولتية في الحاالت الثالثة – زاوية الطور – وتعريفيا وكيفية ايجادىا – ايجاد

الممانعة – السماحية مع امثمة تطبيقية
الثالث عشر
الرابع عشر

استخدام التوصيف  )J-Operator ( 7-1او العامل المركب اليجاد الممانعة الكمية والسماحية

الكمية والتيار والفولتية وزاوية الطور لدوائر ربط الممانعات عمى التوالي وعمى التوازي مع حل امثمة
دوائر الرنين ويشمل – دائرة رنين التوالي – تعريف حالة الرنين وكيفية الوصول الييا

– حساب

التيار والفولتية والممانعة وزاوية التردد عند الرنين – ايجاد عرض الحزمة – ايجاد عامل الجودة –
ورسم العالقة بين المفاعمة الحثية والمفاعمة السعوية مع التردد  -حل امثمة

الخامس عشر

دائرة رنين التوازي – تعريفيا – حساب التيار والفولتية والممانعة وزاوية الممانعة وزاوية الطور
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وتردد الرنين – ايجاد عرض الحزمة – ورسم العالقات البيانية مع التردد – ايجاد عامل الجودة –

حل امثمة
السادس عشر

تطبيق النظريات كنظرية نورتن ونظرية ثفنن والتطابق عمى دوائر التيار المتناوب مع حل امثمة

السابع عشر

القدرة في دوائر التيار المتناوب ويشمل حساب القدرة في – دوائر تحتوي عمى مقاومة فقط – دوائر

تحتوي عمى محاثة فقط – دوائر تحتوي عمى متسعة فقط

– دائرة تحتوي عمى مقاومة ومحاثة

ومتسعة عمى التوالي والتوازي – تعريف القدرة الفعالة وكيفية حسابيا – القدرة غير الفعالة وكيفية

حسابيا
الثامن عشر

القدرة الظاىرية الكمية (تعريفيا) – كيفية رسم مثمث القدرة – معامل القدرة – تعريفو وتأثيره عمى

التاسع عشر

نظرية نقل اعظم قدرة ممكنة في دوائر التيار المتناوب – اشتقاق العالقات الخاصة بيا – مع امثمة

العشرون

الطرق العممية في قياس المقاومات ذات القيم العالية والمتوسطة والصغيرة – باستخدام االوميتر في

دوائر التيار المتناوب – كيفي تحسين معامل القدرة – مع امثمة تطبيقية

حالة التوالي والتوازي – طريقة االميتر والفولتميتر – طريقة التعويض – باستخدام قنطرة ويتستون
– طرقة مقسم الجيد – طريقة التبديل – مع حل امثمة عمى كل طريقة

الحادي والعشرون

دوائر التيار المتناوب ذاتثالثة اطوار – تعريفو وكيفية توليد تيار متناوب طور واحد

– طورين –

ثالثة اطوار – مع رسم كل دائرة توصيالت الشكر النجمي والمثمثي في دوائر التيار المتناوب ذات

ثالثة اطوار والعالقات الخاصة لحساب تيار وفولتية الخط والطور والقدرة الكمية وقدرة الخط – قدرة

الطور – مميزات كل ربط عند استخدامو في االحمال المتزنة وغير المتزنة مع حل امثمة
الثاني والعشرون

حل امثمة تطبيقية حول التيار المتناوب ذو ثالثة اطوار وبالتوصيالت المثمثي والنجمي مع االحمال

الثالث والعشرون

طرق قياس القدرة لالحمال ذات ثالثة اطوار – جياز الواطميتر كيفية ربطو بالدائرة لقياس القدرة

المتزنة وغير المتزنة

الفعالة – وحساب القدرة غير الفعالة والقدرة الظاىرية مع حل مثال

قياس القدرة باستخدام واطميتر وجيد – كيفية ايجاد القدرة الكمية بيذه الطريقة وفي حالة التوصيل

النجمي والمثمثي – باستخدام واطميترين – استخدام ثالثة واط ميترات
الرابع والعشرون

المغناطيسية – الدائرة المغناطيسية – مقدمة عن المغناطيسية القطب الشمالي والجنوبي – انواع

المواد المغناطيسية – الصفات االساسية لممواد المغناطيسية وتعريفيا وتشمل المجال المغناطيسي –

الفيض المغناطيسي – القوة الدافعة المغناطيسية – كثافة الفيض المغناطيسي والعوامل التي تؤثر
عمى الفيض المغناطيسي – النفاذية وتأثيرىا -الدوائر المغناطيسية وتطبيق قوانين كيرشوف عمييا

الخامس والعشرون

حل امثمة تطبيقية عمى المغناطيسية

السادس والعشرون

الحث الذاتي لمممف (الحث الكيرومغناطيسي) – تعريفو – العالقات الخاصة اليجاد الحث الذاتي

لمممف – الحث المتبادل بين ممفين – والعالقات اليجاد الحث المتبادل وحسب نوعية ربط الممفين
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ويشمل  :ربط توالي تعاضدي وتعاكسي
السابع والعشرون

منحنيات نمو واضمحالل التيار من الدائرة الحثية – شرح ىذه الدائرة وتأثيرىا في التيار المستمر –

العالقة العامة لنمو واضمحالل التيار في الممف – رسم التيار وحساب ثابت الزمن – حل امثمة

شحن وتفريغ المكثفات ويشمل استخدام المتسعة في دوائر التيار المستمر العالقة العامة لشحن

وتفريغ المكثف ورسم التيار – تأثير ثابت الزمن مع حسابو – حل امثمة
الثامن والعشرون

اجيزة القياس وتشمل – انواع اجيزة القياس – طبيعة عمميا – اجيزة القياس ذات الممف المتحرك

التاسع والعشرون

جياز القياس ذو القمب الحديدي – تركيبو وكيفية استخدامو في القياس – مميزاتو وعيوبو ورسم

الثالثون

اجيزة القياس الواط ميتر – تركيبو – رسم مخطط الجياز – ترتيبو في الدائرة الكيربائية لقياس

– تركيبو واستخدامو في قياس الفولتية والتيار مع ذكر مميزاتو وعيوبو ورسم الجياز

مخطط الجياز

القدرة – معادالت العزوم – مميزاتو – عيوبو – جياز االوسمسكوب – رسم الجياز – تركيبو –
كيفية تشغيمو واستخدامو

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى
المفرداتىالعلموة
االهدافىى
تحقيق المواضيع النظرية بتجارب عمى دوائر التيار المستمر والمتناوب وتدريب الطالب عمى
استخدام االجهزة الكهربائية المختبرية لمقياسات المختمفة
تفاصيل المفردات

االسبوع
األول

التدريب عمى اسموب العمل في المختبر وطريقة عمل التقارير واستخدام االجيزة

الثاني

حساب المقاومات بااللوان – جياز قياس المقاومة (االوميتر) في قياس المقاومات بااللوان – وحساب

الثالث

نسبة الخطأ

 -استخدام اجيزة القياس لمفولتية المستمرة والمتناوبة

 استخدام اجيزة القياس لمتيار المستمر والمتناوب (ويتمثل في جياز االوفوميتر)مجيز القدرة المستمرة

الرابع
الخامس

 قياس القوة الدافعة الكيربائية والمقاومة الداخمية لمبطارية  -دراسة المعامل الحراري لممقاومة -تعيين المقاومة النوعية لبعض الموصالت

 -تحقيق قانون اوم عمميا

السادس

 -ربط المقاومات توالي – توازي – مختمط (تمارين متعددة)

السابع

تحقيق التكافؤ لدوائر الشكل النجمي والمثمثي لمتيار المستمر (تمارين متعددة)

الثامن

 -تحقيق قانون كيرشوف االول عمميا

التاسع

 -تحقيق نظرية ثيفنن

العاشر

 -تحقيق نظرية التطابق

الحادي عشر

– استخدام

 -ىتحقيق قانون كيرشوف الثاني عمميا

 تحقيق نظرية نورتنتحقيق نظرية التبادل

-

 موزع القدرة – نظرية نقل اعظم قدرة ممكنة في التيار المستمر -تحقيق النظرية باحتماالتيا الثالثة

الثاني عشر

جياز االوسمسكوب – المقارنة بين القيمة العالية والمتوسطة عمميا وحساب معامل التكوين والقمـ

الثالث عشر

 )RL( -توالي )RC( ،توالي )RL( ،توازي )RC( ،توازي،

الرابع عشر

قياس زاوية الطور – ( )RLCتوالي (تمارين متعددة)

الخامس عشر

قياس زاوية الطور – ( )RLCتوازي (تمارين متعددة)

(تمارين متعددة)

-

رنين التوازي

السادس عشر

 -رنين التوالي

السابع عشر

 -تحقيق نظرية ثيفنن لمتيار المتناوب

 تحقيق نظرية نورتن لمتيار المتناوب7

الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون

المقارنة بين الفولتميتر العادي وااللكتروني في قياس الفولتية المستمرة والمتناوبة (تمارين متعددة)
 نقل اعظم قدرة ممكنة في دوائر التيار المتناوب -تحقيق النظرية النظرية باحتماالتيا الثالثة

قياس القدرة باستخدام الفولتيميترات الثالثة واالميترات الثالثة (تمارين متعددة)

الحادي والعشرون  - -قياس القدرة ومعامل القدرة باستخدام واطميتر (تمارين متعددة)
الثاني والعشرون
الثالث والعشرون
الرابع والعشرون
الخامس

والعشرون
السادس

والعشرون

 تحسين معامل القدرة (تمارين متعددة) الفولتية والتيار في دوائر التيار ثالثة اطوار توصيالت النجمي الفولتية والتيار في دوائر التيار ثالثة اطوار توصيالت المثمثي المقاومة باستخدام قنطرة ويتستون (تمارين متعددة) مقسم الجيد المحمل – مقسم الجيد غير المحملقياس المقاومات باستخدام اميتر وفولتميتر (تمارين متعددة)

السابع والعشرون استخدام المكبر لقياس مقاومات عالة القيمة (العوازل) (تمارين متعددة)
الثامن والعشرون

 -زيادة مدى القياس لجياز االميتر

التاسع والعشرون

 -زيادة مدى قياس الفولتميتر

الثالثون

 معايرة جياز االميتر باستخدام جياز اخر -معايرة جياز الفولتميتر

 -دراسة ثابت الزمن لدائرة حثو ()RL

 -دراسة ثابت الزمن لدائرة سعوية ()RC
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وصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ
هُئخ اٌتؼٍُُ اٌتمٍٕ
لغُ اٌشؤوْ اٌؼٍُّخ
اٌٍزٕخ اٌمطبػُخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ واالٌىتشؤُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌٍزٕخ االعتشبسَخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌمغُ  :اٌتمُٕبد اٌىهشثبئُخ  /فشع اٌمىي اٌىهشثبئُخ
اسم المادة

لغة التدريس

السنة الدراسية

التاسيسات الكيربائية

العربية

األولى

الساعات االسبوعية
ن

ع

م

2

2

4

الوحدات

اٌهذف اٌؼبَ :تؼشَف اٌطبٌت ػًٍ ٔظُ اٌتأعُغبد اٌىهشثبئُخ اٌّختٍفخ.
اٌهذف اٌخبص :عُىىْ اٌطبٌت لبدسا ػًٍ اٌتؼشف ػًٍ اٌّىاد اٌىهشثبئُخ ؤظُ اٌتغٍُه اٌّغتخذِخ فٍ اٌّؼبًِ وإٌّبصي
وتأعُظ ؤظت اٌّىب ئْ اٌىهشثبئُخ وؽشق اٌغُطشح واٌحّبَخ ٌألحّبي اٌّختٍفخ ثبٌتأعُظ.

األعجىع
األوي

اٌخبٍٔ

***

اٌخبٌج

اٌشاثغ

اٌّفشداد إٌظشَخ
تفبطًُ اٌّفشداد
ٔظشج ػاِح ػٍِ ٝفشداخ إٌّٙح ٌٍّادج ٚاٌّظادس اٌؼٍّ١ح ِٓ ورة ِٕٙد١ح ِٚغاػذج
 ذظٕ١ف اٌّٛاد اٌ: ٝ اٌّٛاد اٌىٙشتائ١ح اٌّٛطٍح Conductors
 أشثاٖ اٌّٛطالخ Semiconductors
 اٌؼٛاصي Insulators
ِجبدئ اٌىهشثبء
 فشق اٌزهذ  ،شذح اٌتُبس  ،شذح اٌتُبس اٌىهشثبئٍ (االِجُش)  ،اٌؼىاًِ اٌّؤحشح فٍ شذحاٌتُبس اٌىهشثبئٍ  ،اٌّمبوِخ اٌؼىاًِ اٌّؤحشح ػًٍ اٌّمبوِخ.
ِىىٔبد اٌذائشح اٌىهشثبئُخ
 ، Socketsاألعالن وأٔىاػهب  ،األحّبي
 اٌّظذس  ،أٔىاع اٌّأخز اٌىهشثبئُخاٌىهشثبئُخ ثىبفخ أىاػهب
 اٌّفبتُح وأٔىاػهب وِؼذاد اٌحّبَخ ،طٕبدَك اٌتىطًُ اٌّظبثُح اٌىهشثبئُخ وأٔىاػهب واعتخذاِبتهباٌّٛاد اٌىٙشتائ١ح اٌّٛطٍح.
 إٌساط  – Cupperاٌخٛاص اٌىٙشتائ١ح ٌٍٕساط – اٌخٛاص اٌّ١ىأ١ى١ح ٌٍٕساط األٌّٕ Aluminum َٛ١اٌخٛاص اٌىٙشتائ١ح ٌألٌّٕ – َٛ١اٌخٛاص اٌّ١ىأ١ى١حٌألٌَّٕٛ١
 ِّ١ضاذٚ ُٙاعرخذاِاذ ُٙفِ ٟداي اٌىٙشتاء اٌغثائه ػاٌ١ح اٌّماِٚح – اٌخٛاص اٌر ٟذدؼً ِٕٙا ػٕاطش خ١ذج ف ٟاالعرخذاِاخاٌىٙشتائ١ح
اٌّٛاد اٌؼاصٌح
9
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اٌخبِظ

اٌغبدط

اٌغبثغ
اٌخبِٓ ***

اٌؼبشش

اٌحبدٌ ػشش

اٌخبٍٔ ػشش

 أِثٍح ػٍ ٝاٌّٛاد اٌؼاصٌح – اٌٛٙاء  ،اٌض٠د خٛاطٙا ٚاعرخذاِاذٙا خٛاص اٌّٛاد اٌؼاصٌح تإٌغثح اٌ ٝذسٍّٙا ٌذسخاخ اٌسشاسج اٌّٛاد اٌؼاصٌح اٌظٍثح (اٌمطٓ  ،اٌٛسق  ،االعثغرٛط ٔ ،غ١ح اٌضخاج  ،األٔغدح ٚاألفالَاٌظٕاػ١ح  ،اٌّا٠ىا ِٛ ،اد أخش ، )ٜاٌغّاز١ح  ( permittivityثاتد اٌؼضي ) لٛأٚ ٓ١أِثٍح
ِسٌٍٛح
اٌخٛاص اٌّغٕاط١غ١ح ٌٍّٛاد
 اٌمٛج اٌّغٕاط١غ١ح  ،أٔٛاع اٌّٛاد اٌّغٕاط١غ١ح  ،اٌّظطٍساخ اٌّشافمح ٌٙا – اٌخٛاصاٌّغٕاط١غ١ح – اٌمٛأ ٓ١اٌّرؼٍمح تاٌّغٕاط١غ١ح
 أِثٍح ِسٌٍٗٛاٌذٚائش اٌّغٕاط١غ١ح
 ذطث١ك لٛأ ٓ١و١ششٛف ػٍٙ١ا. أِثٍح ِسٌٍٛح ػٍ ٝاٌّغٕاط١غ١حاٌخٛاص اٌّ١ىأ١ى١ح ٌٍّٛاد اٌىٙشتائ١ح
 اٌشذ ،اإلخٙاد  ،االعرطاٌح  ،اٌّشٔٚح  ،أخشٜ أِثٍح ِسٌٍٛحاٌّشاحً اٌتٍ تّش ثهب اٌطبلخ اٌىهشثبئُخ
 تىٌُذ اٌطبلخ اٌىهشثبئُخ ( ٔجزح ِختظشح ػٓ أٔىاع ِحطبد اٌتىٌُذ ) ٔمً اٌطبلخ اٌىهشثبئُخ (األٔظّخ اٌّغتخذِخ  ،اٌّضاَب واٌؼُىة) اٌّحطبد اٌخبٔىَخ اٌشافؼخ واٌخبفؼخ وعؼبتهب تىصَغ اٌطبلخ اٌىهشثبئُخ (األٔظّخ اٌّغتخذِخ ) ثّختٍف أٔىاػهب ِثادئ أ١ٌٚح ػٓ و١ف١ح ذد١ٙض اٌّغرٍٙه ِٓ ِسطح ثأ٠ٛح ٚاٌّٛاد اٌالصِح ٌزٌه ٛٔٚعاٌّغرٍٙه
 ٌٛزاخ اٌرٛص٠غ إٌّضٌ١ح ٚاٌظٕاػ١ح (ذشو١ة ٚستظ) و١ف١ح ذغز٠ح تٕا٠ح وث١شج تاٌىٙشتاء ِغ ِثاي ٌزٌه عؼح اٌّسٛالخ اٌىٙشتائ١ح اٌّغرخذِح )ِٛٚ (KVAالغ اعرخذاِٙا ف ٟاٌشثىح اٌىٙشتائ١ح ِخططاخ ٚأِثٍح ِسٌٍٛحأٔٛاع اٌّفاذ١ر اٌّغرخذِح ف ٟاٌرأع١غاخ اٌىٙشتائ١ح ٚأّ٘١رٙا
 اٌّفراذ اٌرمٍ١ذ ( (Toggle Switch( ٞأزاد ٞاٌمطة ،ر ٚطش٠م ،ٓ١اٌٛعط ،ٟثٕائٟاٌمطة ،ثالث ٟاٌمطة)
 اٌّفراذ اٌضاغظ ()Push button switch أخش ِٓ( ٜاٌّغرخذِح زذ٠ثا) سعُ دٚائش وٙشتائ١ح ذسر ٞٛػٍ٘ ٝزٖ اٌّفاذ١ر ف ٟدٚائش واٍِحأخٙضج اٌسّا٠ح اٌّغرخذِح ف ٟاٌرأع١غاخ اٌىٙشتائ١ح (اٌّظٙشاخ) أ ٚاٌفٛاطُ ))Fuses
 ذؼش٠ف (اٌّظٙش  ،اٌر١اس اٌّمٕٓ  ،ذ١اس اٌظٙش ِ ،ؼاًِ االٔظٙاس  ،اٌر١اس اٌّرٛلغ ٚذ١اساٌمطغ  ،صِٓ اٌظٙش  ،صِٓ دٚاَ اٌمٛط اٌىٙشتائ ٟصِٓ اٌرشغ ً١اٌىٍ) ٟ
 أٔٛاع إٌّظٙشاخ ِغ ِضا٠ا ٚػٛ١ب وً ِٕٙا  ،و١ف١ح اخر١اس اٌفاطُ اٌرٕغ١ك ت ٓ١اٌفٛاطُ فٔ ٟفظ اٌذائشج اٌىٙشتائ١حلٛاطغ اٌذٚسج Circuit Breakers
 اٌمٛاطغ اٌّغٕاط١غ١ح )ِ (Magnetic Circuit Breakersغ ذشو١ثٗ ِٚثذأ ػٍّٗاٌمٛاطغ اٌسشاس٠ح )ِ (Magnetic and Thermal Circuit Breakersغ ِثذأ ػٍّٗ
– ٚاٌّغٕاط١غ١ح
– لٛاطغ اٌذٚسج اٌظغ١شج  ( Miniature Circuit Breaker) MCBذشو١ة ٚذغٍ١ه
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اٌخبٌج ػشش

اٌشاثغ ػشش

اٌخبِظ ػشش
***

اٌغبدط ػشش
***

اٌغبثغ ػشش
***

اٌخبِٓ ػشش

اٌتبعغ ػشش

 لاطغ اٌذٚسج ر ٚاٌرغشب األسض( Earth leakage circuit breaker) ELCB ٟذشو١ة ٔٚظش٠ح ػًّ
 و١ف١ح ذٛص٠غ األزّاي داخً اٌثٕا٠ح ِٓ خالي ٌٛزح اٌرٛص٠غ اٌّغرخذِح ٚزغاب عؼح اٌماطغأٔظّح اٌرغٍ١ه اٌىٙشتائElectrical Wiring Systems ٟ
 ٔظاَ اٌّٛطالخ اٌغ١ش ِؼضٌٚح ٔ ، B.Bظاَ اٌرسض ُ٠اٌّطاط ٟاٌمT.R.S ٞٛ ٔظاَ اٌّٛطالخ اٌّؼضٌٚح تاٌـ ( ٔ ، )P.V.Cظاَ اٌّٛطالخ اٌّؼضٌٚح تاٌـ ( ٔ ، )P.C.Pظاَاٌرغٍ١ه داخً األٔات١ة اٌثالعرى١ح ٚاٌؼذج اٌالصِح ٌزٌه  ،ذشل ُ١األعالن ٚاٌى١ثالخ ف ٟاٌؼًّ ،
ِشاػاج أٌٛاْ األعالن ػٕذ اٌرأع١ظ
اٌرأع١غاخ اٌىٙشتائ١ح إٌّضٌ١ح
 أٔٛاع اٌرأع١غاخ اٌىٙشتائ١ح إٌّضٌ١ح ِضا٠ا ٚػٛ١ب وً ِٕٙا  ،ششٚط األِاْ  ،اٌىٍفح  ،اٌّرأحاٌّطٍٛتح ٚاٌّظٙش ٚاٌشىً اٌؼاَ ٌٍرأع١ظ
– األدٚاخ اٌّغرؼٍّح ف ٟاٌرأع١غاخ إٌّضٌ١ح
 ذأع١ظ اٌّؼاًِ ٚاٌٛسػ ٚزغاب اٌىٍفحاٌتأسَغ Grounding
 ( Grounding Componentsتشثخ األسع
 ِىىٔبد اٌتأسَغEarth
Earthوِمبوِتهب  Earth resistanceواٌّمبوِخ إٌىػُخ ٌألسع
 ، Resistivityاٌىتشوداد اٌتأسَغ  ، Grounding Electrodeتزهُضاد
اٌىطً واٌشثؾ ) Bonding
 اٌطشق اٌّختٍفخ ٌخفغ ِمبوِخ اٌتأسَغ Reduce Resistance Grounding األرهضح واٌّؼذاد اٌىارت تأسَؼهب Devices must be grounding أهُّخ اٌتأسَغ اٌزُذ The Importance of GroundingGrounding
 اٌفشق ثُٓ إٌّظىِخ اٌّؤسػخ وغُش اٌّؤسػخ  ،ؽشق اٌمُبطMeasurering
ِبٔؼخ اٌظىاػك Lighting Rod
 اٌظبػمخ  ،أهُّخ ِبٔؼخ اٌظىاػك ِ ،ىىٔبد ِبٔؼخ اٌظىاػك األِىس اٌّهّخ ػٕذ تظُُّ ِبٔؼخ اٌظىاػك اٌّؼذاد واٌهُبوً اٌتٍ َزت حّبَتهبِٓ اٌظىاػك
اٌظذِخ اٌىهشثبئُخ
 تؼشَفهب وأعجبثهب وػاللخ وُّخ فشق اٌزهذ واٌتُبس ثبٌظذِخ وِغبس اٌتُبس وشذحاٌتُبس اٌّبس ثبٌزغُ  ،صِٓ ِشوس اٌتُبس ،أعجبة اٌظذِخ اٌىهشثبئُخ
 اٌمىاػذ اٌؼبِخ ٌٍغالِخ ِٓ اٌظذِخ وإرشاءاد ثؼذ اٌظذِخ اٌؼىاًِ اٌتٍ َؼتّذ ػٍُهب تأحُش اٌتُبس اٌىهشثٍ فٍ اٌزغُ اإلرشاءاد اٌىلبئُخ اٌتٍ َّىٓ اتخبرهب ٌٍحّبَخ ِٓ اٌّخبؽش اٌىهشثبئُخاٌسّا٠ح ِٓ ذ١اس اٌرغشب اٌشضٟ
 لاطغ اٌر١اس ضذ اٌرغشب األسضEarth leakage current circuit breaker ٟ لاطغ اٌدٙذ ضذ اٌرغشب األسضEarth leakage voltage circuit breakerٟ أِاوٓ ذشو١ة لٛاطغ اٌسّا٠ح ضذ اٌرغشب اٌشض ، (ElCB): ٟذسذ٠ذ عؼح اٌماطغزغة اٌسًّ
خٙاص ل١اط اٌطالح اٌىٙشتائ١ح األزاد ٞاٌطٛس ٚاٌثالث ٟاألطٛاس Single and three phase
))kwh meter
 ٔظش٠ح اٌؼًّ ٚاٌشتظ (اٌرغٍ١ه) ٚاٌرثث١د ٚو١ف١ح اٌمشاءج ،ذشو١ة اٌؼذاد11

اٌؼششوْ

اٌحبدٌ واٌؼششوْ
اٌخبٍٔ واٌؼششوْ

اٌخبٌج واٌؼششوْ
اٌشاثغ واٌؼششوْ

اٌخبِظ واٌؼششوْ

اٌغبدط واٌؼششوْ

اٌغبثغ واٌؼششوْ

اٌخبِٓ واٌؼششوْ

اٌتبعغ واٌؼششوْ

 ٚعائً اٌضثظ ٌٍؼذاد ػٕذ األخطاء (اٌغشػح – اٌضزف – اٌرسّ ً١اٌخف١ف) اٌؼذاد اٌزوِ – ٟىٔٛاذٗ ٚطش٠مح ستطٗ ٚلشاءذٗفسض ٚاخرثاس اٌرأع١غاخ اٌىٙشتائ١ح إٌّفزج إٌّضٌ١ح ٚاٌظٕاػ١ح
 فسض اٌرسم١ك ػٓ اٌمطث١ح  ،اخرثاس ِماِٚح اٌؼضي  ،اخرثاس اعرّشاس٠ح اٌذائشج اٌسٍم١ح و١ف١ح إ٠داد اٌخطأ ف ٟاٌىاتالخ اٌّغز٠ح ٌٍرأع١غاخ اٌىٙشتائ١ح (اٌمطغ – اٌرّاط –تأٔٛاػٗ)
 ذسذ٠ذ ِىاْ اٌؼطً األسض ٟف ٟاٌّٛطالخ تاعرخذاَ زٍمح ِٛسٞدٚائش اٌرٕثٚ ٗ١اإلٔزاس – ِىٔٛاخ اٌذائشج ( األخشاط) اٌّفاذ١ر اٌضاغطح – واشفاخ اٌسشاسج
ٚاٌٍٙة ٚاٌذخاْ ،اٌّثٕ١اخِ ،ظذس اٌرغز٠حِٛ ،طالخ ٚلاتٍٛاخ اٌرٛطِٛٚ ً١اطفاذٙا
أخٙضج اإلٔزاس ٚاٌسّا٠ح (اٌّفرٛزح – اٌّغٍمح) ضذ اٌسش٠ك ٚاٌغشلح
 أٔظّح اٌّشالثح اٌذاخٍ١ح ٚاٌخاسخ١ح (اٌىاِ١شاخ)  ،أٔظّح إٔزاس ٚوشف اٌسش٠ك ذطث١ماخ اإلضاءج اٌٍ١ضس٠ح  -اإلضاءج تاألٌ١اف اٌضٛئ١ح
 أٔظّح اإلضاءج تاٌظٛخ
 ٔظاَ االعرذػاء اٌّغرخذَ ف ٟاٌفٕادق ٚاٌّطاػُ ٚاٌّغرشف١اخ ٔظاَ اإلشاسج ف ٟاٌذٚائش ٚاٌّغرشف١اخ– ٔظاَ االذظاي اٌذاخٍٟ
ِسشواخ اٌر١اس اٌّغرّش DC Motors
 اٌرشو١ة – ٔظش٠ح اٌؼًّ – اٌرظٕ١ف  -ذطث١ماخ ِسشن اٌر١اس اٌّغرّش و١ف١ح اٌرغٍ١ه ٚأِثٍح س٠اض١ح ِسٌٍٛحِسشواخ اٌر١اس اٌّرٕاٚب AC Motors
Single phase
 ِسشن أزاد ٞاٌطٛس (اٌرشو١ة – ٔظش٠ح اٌؼًّ – األٔٛاع)induction motor
 ِسشن ثالث ٟاٌطٛس (اٌرشو١ة – ٔظش٠ح اٌؼًّ – األٔٛاع Three phase inductionmotor
دٚائش اٌمذسج ٚدٚائش اٌغ١طشج power circuit and control circuit
– push button
 اٌّفاذ١ر اٌّغرخذِح ف ٟدٚائش اٌغ١طشج – اٌّفاذ١ر اٌضاغطحاٌّفاذ١ر اٌذٚاسج (ِ )Rev-ON-OFF( )ON-OFFفراذ دٚاس عراس دٌرا ()Y-
 دائشج لذسج ٚدائشج ع١طشج ٌرشغِ ً١سشن أزاد ٞاٌطٛس ِٚسشن ثالث ٟاٌطٛس اٌٍٛالظ اٌٛٙائ١ح (اٌّشغالخ)  Contactorاٌرشو١ة – ٔظش٠ح اٌؼًّ – خٙذ اٌرشغ– ً١دٚائش اٌغ١طشج ػٍ ٝػًّ اٌاللظ ( ، )Contactorأٔٛاع اٌٍٛالظ
اٌّؼٍِٛاخ اٌّىرٛتح ػٍ ٝاٌاللظ ٘ ٟخٙذ اٌٍّف  ،خٙذ األلطاب  ،ذ١اس أ ٚلذسج األلطاب ٚصِٓ
اٌرشغً١
 ششذ دائشج ذشغ ً١خٙاص ٚفظٍٗ ) (ON-OFFتاعرخذاَ ِفراذ ضاغظ pushٚ buttonازذ ٚاللظ
 اٌّراتغ اٌسشاس ٞضذ ص٠ادج اٌر١اس (اٌرشو١ة – ٔظش٠ح اٌؼًّ – ضثظ ِمٕٓ اٌر١اس –االعرخذاِاخ)
 اٌسّا٠ح تٕظاَ ص٠ادج اٌر١اس اٌضِٕ ٟاٌؼىغInverse – Time Over current ٟ ِثاي ِسٍٛيRelaying
اٌّراتغ اٌٛلرTIMER ٟ
 أٔٛاػٗ (ِ١ىأ١ى – ٟاٌىرش -ٟٔٚاٌّثشِح ) – ٔظش٠ح اٌؼًّ – ضثظ اٌٛلد – اٌّراتؼاخ12

اٌخالحىْ
***

راخ اٌدٙذ إٌّخفض
 أٔٛاع اٌّراتغ اٌٛلر ِٓ ٟز١ث اٌٛظ١فح  -أٔٛاع اٌّراتغ اٌٛلر ِٓ ٟز١ث اٌرشو١ة ذطث١ماذٗ ف ٟدٚائش اٌرأع١غاخ اٌىٙشتائ١حاٌتفتُش واالختجبس ٌٍتأعُغبد اٌىهشثبئُخ Testing and inspection of Installation
 أرهضح االختجبساالوُِتش (ِمُبط اٌّمبوِخ) ِٕ ،ظىِخ اٌزشط أو اٌّظبثُح ثبٌجطبسَخ  ،رهبص اٌُّىش
 ،رهبص اختجبس األسػٍ
 أٔىاع االختجبساختجبس اٌمطجُخ  ،اختجبس رىدح ِٕظىِخ األسػٍ  ،اختجبس ِمبوِخ ػبصي األعالن ،
اختجبس اعتّشاسَخ اٌذائشح اٌخٍفُخ

المفرداتىالعلموةى
االىداف
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سيكون الطالب قاد ار عمى معرفة عممية بالتأسيسات الكهربائية (االنارة) اضافة الى كيفية
تأسيس ونصب المكائن الكهربائية
تفاصيل المفردات

االسبوع
األول

المحاذير واالحتياطات الواجب اتخاذىا اثناء العمل في الورش والمصانع كذلك التمرين عمى كيفية

الثاني

معرفة الرموز لالجيزة واالدوات وكافة المعمقات الضرورية المستعممة في التأسيسات الكيربائية

الثالث

عمل وصمة من نوع ( )Twistوكذلك وصمة من نوع ( )Tلواير من نوع ()VIR

الرابع

وصمة زواج ( )Married Jointوصمة نوع ( )Tثم عمل المحيم الخاص بذلك

االسعافات االولية لمصدمة الكيربائية وكيفية التحذير من الحريق

الخامس

عمل وصمة مستقيمة (  )Straightوكذلك وصمة من نوع (  )Tالسمك من نوع (  )CTSثم لحم

السادس

توصيل الموصالت المصنوعة من االلمنيوم والكيبالت المعزولة ورقيا ثم كيفية عمل المحام الخاص

السابع

عمل دائرة تحتوي عمى مفتاح ومصباح واحد بنظام التسميك من نوع (  )Cleatعمل دائرة تحتوي عمى

الثامن

عمل دائرة بسيطة عمى مصباحين عمى التوازي مع مفتاح بنظام ()Cleat

التاسع

تسميك نقطة اضاءة ونقطة مروحة سقفية وسوكت وعمييا سيطرة منفصمة لكل نقطة بنظام التسميك

العاشر

عمل تسميك لمسيطرة عمى مصباح واحد من مكانين (التسميك المستعمل في السمم)

الوصمة
بيا

مصباحين عمى التوالي مع مفتاح بنظام التسميك من نوع ()Cleat

من نوع ()Cleat

الحادي عشر

عمل دائرة لمسيطرة عمى مصباح من ثالثة اماكن باستعمال متابع ذو قطبين ( )Two Pole Relay

الثاني عشر

تأسيس دائرة لمسيطرة عمى عدة مصابيح باستخدام مفتاح ذو طريقين ()Two way switch

الثالث عشر

فحص وتأسيس مصباح فمورسنت يعمل عمى التيار المتناوب باستعمال بادئ حراري (

الرابع عشر

تأسيس مصباحين فمورسنت  20واط عمى التوالي مع ( )Chookقدرتو  40واط ثم فحصو

وكذلك باستعمال مفتاح وسطي ()Intermediate Switch

Thermal

 )Relayمع فحصو

الخامس عشر

تأسيس مصباح زئبقي (  )High pressure mercury vapour lampوكذلك مصباح من نوع

السادس عشر

ربط مقياس الطاقة ( )KWHلحمل معين خالل لوحة التوزيع

السابع عشر

تشغيل جرس مع مكانين او اكثر مع اشارة ضوئية

الثامن عشر

تأسيس جرس مع استدعاء مع االستجابة من نقطتين

()Sodiuin vapour lamp
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التاسع عشر
العشرون

الالقط ( )Contactorدائرة بسيطة لمسيطرة باستعمال ()Contactor
متابع حراري ضد زيادة التيار – التمرن عمى كيفية عمل الضبط ( )Settingلحماية المحركات

الحادي والعشرون

متابع وقتي يعمل بواسطة حرك صغير (  )Motor diventime relayمع التمرن عمى كيفية ضبط

الثاني والعشرون

التوصيل مباشرة الى الخط مع الفصل لمحرك حثي باستعمال المواقط

الثالث والعشرون

تبديل عدد االقطاب لتغيير السرعة لمحرك حثي

الرابع والعشرون

بادئ من نوع ( )Star-Deltaاوتوماتيكي (ذاتي) لمسيطرة عمى محرك حثي ثالثي الطور

الوقت ()Time setting

الخامس والعشرون مفتاح بادئ من نوع (  )Star-Deltaاوتوماتيكي (ذاتي) لمسيطرة عمى محرك حثي ثالثي الطور
التشغيل – دوائر السيطرة عمى عمل الالقط

–

السادس والعشرون بادئ عدة محركات اوتوماتيكية وبالتتابع
السابع والعشرون

ربط مؤقت يدوي واوتوماتيكي من نوع ()Counter Current breaking

الثامن والعشرون

تأسيس دائرة لمحرك حثي احادي الطور تحتوي عمى مقياس الطاقة (

التاسع والعشرون

تأسيس دائرة لمحرك حثي ثالثي الطور تحتي عمى لوحة التوزيع ومقياس الطاقة (  )Kwhومفاتيح

الثالثون

 )Kwhومفاتيح من نوع

( )Push buttomوكذلك فاصل من نوع ( )Earth Faultمع لوحة التوزيع
من نوع ( )Push buttomوكذلك فاصل من نوع ()Earth Fault
تمرين عممي عمى قياس مقاومة االرضي لمحطة المعيد الثانوية

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

وصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ
هُئخ اٌتؼٍُُ اٌتمٍٕ
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لغُ اٌشؤوْ اٌؼٍُّخ
اٌٍزٕخ اٌمطبػُخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ واالٌىتشؤُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌٍزٕخ االعتشبسَخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌمغُ  :اٌتمُٕبد اٌىهشثبئُخ  /فشع اٌمىي اٌىهشثبئُخ
اسم المادة

لغة التدريس

السنة الدراسية

االلكترونيك

العربية

األولى

الساعات االسبوعية
ن

ع

م

2

2

4

الوحدات

8

الكدفىالعام :تعريف الطالب بالمكونات االلكترونية المختمفة.
الكدفىالخاص :سيكون الطالب قاد ار عمى االلمام  :بالمكونات االلكترونية المصنعة من اشباه الموصالت باختالف
انواعها – تركيبها – خواصها – استخداماتها في الدوائر االلكترونية – تطبيقاتها – تحميل الدوائر االلكترونية الخاصة
بها بالمكونات االلكترونية الضوئية وتطبيقاتها.

المفرداتىالنظروةى
االسبوع

تفاصيل المفردات

األول

نظرية اشباه الموصالت – التركيب الذري – مستويات الطاقة – البمورات – التوصيل في البمورات –

الثاني

التطعيم – بمورة موجبة نوع (  )Pبمورة سالبة من نوع (  )Nتيار االلكترونات وتيار الفجوات

–

الثالث

ثنائيات اشباه الموصالت – وصمة (  )PNتكوين منطقة االخالء – الجيد الحاجز – تل الطاقة –

و

الرابع

تيار الفجوة – كيفية تحرك الفجوات
المقاومة االجمالية

التأثيرات الحرارية – الثنائي المنحاز – االنحياز االمامي – االنحياز العكسي – منحنيات الخواص
في االتجاىين االمامي والعكسي

– تيار العبور الزائل

– تيار حامالت االقمية

– تيار التسرب

السطحي – جيد االنكسار – جيد االنييار (  )PIVاعظم تيار امامي – اعظم جيد عكسي –

( – )PIVmaxالدائرة المكافئة لمثنائي
الخامس

الثنائي كموحد لمتيار – موحد نصف الموجة – القيمة المستمرة لمتيار وحسابيا – القيمة الفعالة

السادس

– الموحد القنطري – حساب القيم

تردد الخرج

توحيد الموجة الكاممة – باستخدام محولة التفرع الوسطي

المستمرة والفعالة لمتيار – استخراج تردد الخرج – مقارنة بين موحد نصف الموجة وموحد الموجة

الكاممة – مقارنة بين موحدات الموجة الكاممة
السابع

المرشحات – الترشيح باستخدام المتسعة – مرشح (  )LCمرشح (  – )RCجيد الخرج المستمر
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التموج
الثامن

عامل التموج مضاعف الجيد دوائر التقميم – التقميم الموجب – التقميم السالب – التقميم المركب

التاسع

ثنائي الزينر – تركيبو – رمزن – خواصو – االنكسار اإلنيياري انكسار الزينر – جيد االنكسار –

و العاشر

تحمل القدرة – ممانعة الزينر – تأثيرات درجة الحرارة – تقريب الزينر تنظيم الجيد المستمر

الحادي عشر و

الترانزستور ثنائي القطبية – تركيبو – مناطقو – رمزه – جيود التحييز – ( ) dc ( – ) dc

الثالث عشر

منحنيات خواص الترانزستور – مناطق العمل تعريف (  )ICBOو (  – )ICEOمنحني كسب التيار –

الرابع عشر

دوائر االنحياز الترانزستور – انحياز القاعدة – انحياز الباعث

الثاني عشر

الخامس عشر و
السادس عشر

العالقة بين ( ) dc( – ) dcانواع االنحياز – صيغ الربط التقريب في الترانزستور والدائرة
العالقة بين ( )ICو ()ICEO

انحياز الجامع – االنحياز الذاتي – انحياز التغذية الخمفية – انحياز مقسم الجيد – امثمة تطبيقية

السابع عشر

الدائرة المكافئة المستمرة لمترانسزتور – خط الحمل المستمر

الثامن عشر

نقاط العمل – نقطة السكون ( )Q-Pointامثمة تطبيقية

التاسع عشر و

العشرون و الحادي
والعشرون

الثاني والعشرون
الثالث والعشرون و
الرابع والعشرون

الترانزستور في تكبير االشارات الصغيرة – الدائرة المكافئة المتناوبة – التقريب المثالي – الثوابت

اليجينة – الدائرة المكافئة باستخدام معامالت (  – )hكسب الجيد – كسب التيار – كسب القدرة –
مقاومتا الدخل والخرج – مكبرات االشارة الصغيرة – سوق القاعدة – سوق الباعث

استخدام الترانزستور في تنظيم الجيد – منظم توالي – منظم توازي دائرة مصدر جيد مستمر
ترانزستور تأثير المجال الوصمي (  – )JEFTتركيبو – رمزه – نظرية العمل – منحنيات الخواص –

منحني الموصمية التبادلية – تعريف جيد الضيق (  – )VGSOff ( ،)IDSS ( ،)VPمنحنيات خواص

()E-MOSFET( – )D-MOSFET( – )MOSFET

الخامس والعشرون و دوائر االنحياز ( – )FETانحياز مصدر التيار الثابت – نقطة العمل االنحياز الذاتي – الدائرة
السادس والعشرون

المكافئة لل ( )FETاستخدام ( )FETفي تكبير االشارة الصغيرة

السابع والعشرون

مقارنة بين انواع الـ ( )MOSFET ، FET( )FETوبين ()BJT

الثامن والعشرون

المقاوم المعتمد عمى الضوء (  – )LDRالثنائي الباعث لمضوء – الثنائي الضوئي لوحة القطع

التاسع والعشرون و
الثالثون

السبعة تركيبيا وتطبيقاتيا

الترانزستور الضوئي – تركيبو – عممو – تطبيقاتو – العممية
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المفرداتىالعلموة
االهدافىى
سيكون الطالب قاد ار عمى أن:

 .1يستعمل االجهزة االلكترونية االساسية الموجودة في المختبر
 .2يربط العناصر االلكترونية في الدوائر االلكترونية البسيطة
 .3معرفة المواصفات والمميزات الخاصة بالقطع االلكترونية
 .4التعرف عمى الدوائر التطبيقية لبعض المكونات وتنفيذها

تفاصيل المفردات

االسبوع
األول

التدريب عمى كيفية استعمال االجيزة المختبرية واعداد التقارير والسالمة المينية

الثاني

خواص الثنائي في االنحياز االمامي ورسم منحني الخواص نوع سميكون وجرمانيوم

الثالث

خواص الثنائي في االنحياز العكسي ورسم منحني الخواص نوع سميكون وجرمانيوم

الرابع

موحد نصف الموجة

الخامس

موحد الموجة الكاممة (القنطري)

السادس

موحد الموجة الكاممة باستخدام محولة التفرع الوسطي

السابع

موحد نصف الموجة مع مرشح ( )RCومرشح ()RL

الثامن

موحد الموجة الكاممة مع مرشح ( )RCومرشح ()RL

التاسع

دوائر التقميم (الموجب والسالب والمركب)

العاشر

دوائر مضاعفات الجيد المستمر (لثالثة اضعاف الربعة اضعاف)

الحادي عشر

الممزم (الموجب والسالب والمركب)

الثاني عشر

خواص ثنائي الزينر في االنحياز االمامي واالنحياز العكسي

الثالث عشر

خواص ثنائي الزينر في تنظيم الجيد مع حمل مقاومي ثابت

الرابع عشر

خواص ثنائي الزينر في تنظيم الجيد مع حمل مقاومي متغير

الخامس عشر

خواص الترانزستور بصيغة القاعدة المشتركة

السادس عشر

خواص الترانزستور بصيغة الباعث المشترك

السابع عشر

مكبر القاعدة المشتركة (ايجاد كسب الجيد وكسب التيار)

الثامن عشر

مكبر الباعث المشترك (ايجاد كسب الجيد وكسب التيار) ورسم منحني االستجابة الترددية

التاسع عشر

مكبر الجامع المشترك (ايجاد كسب الجيد وكسب التيار) ورسم منحني االستجابة الترددية

العشرون

قياس المعامالت اليجينة ( )h-paramet.لصيغة الباعث المشترك

الحادي والعشرون قياس المعامالت اليجينة ( )h-paramet.لصيغة القاعدة المشترك
18

الثاني والعشرون قياس المعامالت اليجينة ( )h-paramet.لصيغة الجامع المشترك
الثالث والعشرون استخدام الترانزستور في دوائر تنظيم الجيد (منظم توالي)
الرابع والعشرون
الخامس

والعشرون
السادس

والعشرون

خواص ترانزستور تأثير المجال ()FET
مكبر المنبع المشترك
مكبر المصرف المشترك

السابع والعشرون خواص الثنائي الضوئي
الثامن والعشرون دائرة تطبيقية الستخدام الثنائي الضوئي
التاسع والعشرون خواص الترانزستور الضوئي
الثالثون

دائرة تطبيقية الستخدام الترانزستور الضوئي

ىى
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وصا سح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ
هُئخ اٌتؼٍُُ اٌتمٍٕ
لغُ اٌشؤوْ اٌؼٍُّخ
اٌٍزٕخ اٌمطبػُخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ واالٌىتشؤُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌٍزٕخ االعتشبسَخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌمغُ  :اٌتمُٕبد اٌىهشثبئُخ  /فشع اٌمىي اٌىهشثبئُخ
اسم المادة

لغة التدريس

المعــــــــــــــــــامــــــــــــل

السنة الدراسية
األولى

العربية

الوحدات

الساعات االسبوعية
ن

ع

م

-

6

6

ى
الكدف:ى إكتساب الطالب مهارات يدوية في استعمال العدد اليدوية وادوات القياس وتشغيل االجهزة والمكائن
واستخدامها في كل ورشة.

المهارات التي يتدرب عميها الطالب خالل العام الدراسي
عدد الساعات

عدد الساعات

عدد

18

1

10

2

10
10

ت

الورشة

عدد االسابيع

1

البرادة

3

6

2

المحام

3

6

18

3

السمكرة

3

6

18

1

4

الخراطة

3

6

18

1

10

5

النجارة

3

6

18

1

10

6

ورشة الكيرباء

15

6

90

6

50

180

12

100

المجموع

االسبوعية

30

20

الكمية

الوحدات

الدرجات

12
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الكدفى
إكتساب الطالب مهارات يدوية في استعمال العدد اليدوية وادوات القياس والمقدرة عمى العمل وتشغيل المكائن
بالطريقة االمثل

طروقةىالعملىى
في كل ورشة يتم تعريف الطالب بأهمية الورشة والعمل بها وتعريف الطالب بالعدد واالدوات الموجودة
ويعطى الطالب المعمومات الالزمة مثل القيام بتنفيذ التمارين كما ويخصص وقت في نهاية العمل ألجل تنظيف

وترتيب مكان العمل وتسميم االدوات المستعممة بصورة جيدة وصالحة لمعمل.

ورذةىالبرادةى
التركيز عمى تدريب الطالب عمى اعمال البرادة بصورة صحيحة وكيفية استعمال ادوات القياس والمبارد

والقطع بإنشار والثقب والقموظة
االسبوع
األول

تفاصيل المفردات
أ .السالمة المينية داخل الورشة :وتتضمن

 .1التوعية والتنبيو من مخاطر العمميات الصناعية
 .2التوعية من االجزاء الخطرة والدوارة
 .3استعمال معدات الوقاية الشخصية

 .4استعمال ربطة الرأس بالنسبة لإلناث لتغطية الشعر

 .5عدم لبس سالسل العنق واساور اليد وربطات العنق

ب .أدوات القياس( :المسطرة – شريط القياس – القدمة ذات الورنية – والميكرومتر وكيفية استعماليا والمحافظة
عمييا)

ج .عممية التخطيط (الشتكرة) :سطوح االساس العدد المستخدمة وىي (البرجل العدل

– برجل التخطيط – الذنبة

وكيفية التذنيب – مادة االظيار – الزاوية القائمة – الخطاط العادي – الخطاط الحساس – مقياس االرتفاع –
المنقمة الجامعة وقياس الزوايا)

د .المبارد أنواعيا – اشكاليا – كيفية استعماليا والمحافظة عمييا وتنظيفيا
ىـ .المناجل أنواعيا وطرق ربط المشتغوالت عمييا

تمرين بسيط عمى عمميات البرد والتخطيط وحسب الرسم التنفيذي
الثاني

القطع بالمنشار :المنشار اليدوي وسالح المنشار – تثبيت سالح المنشار – الشروط الواجب توفرىا في عممية النشر

الثالث

الثقب

تمرين يشمل – التخطيط – النشر وحسب االبعاد المعطات بالرسم التنفيذي
انواع المثاقب بأنواع البرايم وكيفية إستعماليا

تمرين يشمل – التخطيط – الثقب وحسب االبعاد المخطات بالرسم التنفيذي
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ى
ورذةىاللحامى
يتم تركيز التدريب في ورشة المحام عمى مختمف العدد واالدوات واالجهزة الموجودة داخل الورشة بالطريقة االمثل
االسبوع
األول

تفاصيل المفردات
أ .السالمة المينية داخل الورشة :وتتضمن

 .1التوعية والتنبيو من مخاطر العمميات الصناعية
 .2التوعية من االجزاء الخطرة والتيار الكيربائي

 .3استعمال معدات الوقاية الشخصية – بدالت العمل – واقيات الوجو والعينين – واقيات التنفس
 .4التيوية الصحيحة داخل الورشة

 .5معرفة استخدام واقيات مكافحة الحريق

 .6استخدام الطرق الصحيحة عند نقل واستعمال اسطوانات الغازات المستخدمة في عمميات المحام

ب .العدد واألدوات المستخدمة في الورشة

ج .مكائن لحام القوس الكيربائي – اجزائيا – طريقة تشغيميا

د .اسالك المحام أنواعيا – قياساتيا  -اختيارىا
تنفيذ تمارين المحام
الثاني

تنفيذ تمرين لحام (خطوط قراصة  إمالء)

الثالث

المحام بالغاز االوكسي استمين

أ .السالمة المينية عند العمل

ب .انواع الغازات المستعممة – المواد المساعدة

ج .المعدات المستعممة في المحام الغازي وكيفية استعماليا

تنفيذ تمارين (لحام ذاتي – لحام بواسطة سمك حديد – لحام بواسطة سمك براص)

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى
ى
ى
ورذةىالدمكرةى
التركيز عمى تدريب الطالب عمى كيفية التخطيط عمى الصفائح المعدنية وكيفية القطع والتجميع وعممية

المحام والتجميع وعممية المحام لمصفائح باستعمال ادوات التخطيط والقطع اليدوي والميكانيكي وادوات الثني وادوات

المحام اليدوي والميكانيكي
االسبوع
األول

تفاصيل المفردات
أ .السالمة المينية داخل الورشة :وتتضمن
 .1التوعية والتنبيو من مخاطر الناتجة عن استخدام ماكنات القطع والثني
 .2استخدام الطرق الصحيحة عند نقل اللواح المعدنية

 .3استعمال معدات الوقاية الشخصية (واقيات اليد واقيات االذن)

 .4المحافظة عمى نظافة أرضية الورشة من القطع المعدنية الصغيرة
ب .ادوات القياس
ج .ادوات تخطيط

د .انواع الصفائح وقياساتيا

تمرين عممي باستعمال االدوات المذكورة (اشكال ىندسية مختمفة)
تنفيذ تمارين المحام
الثاني

أ .ماكينات القطع والثني
ب .ماكينات المحام النقطة

تنفيذ تمرين عمى عمميات التخطيط والقطع والثني والمحام النقطة
الثالث

طرق الربط

الدسرة اليدوية – الدسرة االمريكية

تنفيذ تمرين عمى عمميات التخطيط والقطع والربط

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
24

ى
ى
ورذةىالخراطةى
يتم التركيز عمى تدريب الطالب عمى ماكينات الخراطة المختمفة والتدريب عمى ادوات القياس الالزمة لتنفيذ تمارين

متنوعة وكيفية عمل االسنان الخارجية والداخمية وكيفية اختيار اقالم القطع
االسبوع
األول

تفاصيل المفردات
أ .السالمة المينية داخل الورشة :وتتضمن

 .1التوعية والتنبيو من مخاطر الناتجة عن العمل عمى المخارط

 .2استعمال معدات الوقاية الشخصية – واقية العينين– بدالت العمل
 .3عدم لبس سالسل العنق واساور اليد وربطات العنق
 .4استعمال ربطة الرأس بالنسبة لالناث لتغطية الشعر

 .5اتباع الطرق الصحيحة لمتشغيل وعدم ترك مفتاح التثبيت في االجزاء الدوارة ،والتأكد من وجود
واقيات المكائن

 .6المحافظة عمى نظافة الورشة من مخمفات العمل

ب .المخرطة اجزائيا وكيفية العمل عمييا – جداول السرعات – انواع

– ضبط المركز – ادوات القياس

اقالم الخراطة – ربط المشغوالت

ج .تنفيذ عمميات الخراطة (مستوية – عدلة – مدرجة) مع استخدام ادوات القياس

الثاني

شرح قوانين الخراطة المسموبة الخارجية والداخمية

الثالث

شرح قوانين االسنان الخارجية والداخمية

تنفيذ تمرين خراطة لمسموب خارجي ومسموب داخمي
تنفيذ تمرين خراطة االسنان خارجية وداخمية

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى
ى
ى
ى
ورذةىالنجارةى
يتم تركيز التدريب عمى استعمال عدد وادوات النجارة وادوات القياس المستعممة والتعرف عمى ماكينات النجارة

المختمفة واجراءات السالمة وصيانة الماكينات
االسبوع
األول

تفاصيل المفردات
أ .السالمة المينية داخل الورشة :وتتضمن

 .1التوعية والتنبيو من االجزاء الخطرة والدوارة
 .2استعمال معدات الوقاية الشخصية عند العمل – واقيات التنفس – بدالت العمل – واقيات العين
 .3التيوية الصحيحة داخل الورشة

ب .انواع االخشاب ومصادرىا واستعماالتيا

ج .ادوات القياس والعدد اليدوية المستعممة في ورشة النجارة

تنفيذ تمرين الشكل متوازي االضالع
الثاني

التعريف بالماكينات الموجودة في ورشة النجارة واجراءات السالمة والصيانة الالزمة

– عمل تمارين لكيفية الربط بين

اجزاء الخشب لتعشيقو عمى ىيئة T
الثالث

تعريف الطالب بطرق صنع االخشاب – الشفرات انواعيا – اشكاليا تنفيذ تمرين حفر متنوع
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وصا سح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ
هُئخ اٌتؼٍُُ اٌتمٍٕ
لغُ اٌشؤوْ اٌؼٍُّخ
اٌٍزٕخ اٌمطبػُخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ واالٌىتشؤُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
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اسم المادة

المعــــــــــــــــــامــــــــــــل ( ورشة الكيرباء )

السنة الدراسية

لغة التدريس

األولى

العربية

الوحدات

الساعات االسبوعية
ن

ع

م

-

6

6

12

ى
اىىىىىىىىىىىىىىىىىاىألهدافىالعامةىوالخاصة:ىى
سيكون الطالب قاد ار عمى أن:

 .1يستخدم االجهزة والعدد والمكونات المختمفة المستخدمة في الورش
 .2يكتسب المهارة والخبرة الفنية في مجال أعمال الصيانة الكهربائية المختمفة

 .3يكتسب الثقة بالنفس لممارسة االعمال الفنية الكهربائية في تتبع األعطال والتعرف عمى كيفية تصميحها
 .4يميز ويتعرف عمى مختمف المكونات الكهربائية وااللكترونية وكيفية استخدامها في بناء الدوائر المختمفة

المفرداتىالنظروةى
االسبوع

تفاصيل المفردات

السادس عشر

مبادئ أساسية في االمن الصناعي التي يحتاجيا الطالب داخل الورشة لحمايتو من الصدمات الكيربائية

والطرق المثمى باستخدام العدد عمى اختالف انواعيا

التعرف عمى االقطار القياسية لالسالك المستعممة باستخدام الجداول وكيفية ايجاد االسالك المكافئة من

نفس المعدن او من معادن اخرى في حالة عدم وجود احجام من االسالك والتدريب عمى استخدام

االجيزة داخل الورش والتدريب عمى استعمال المايكروميتر لقياس اقطار االسالك المستعممة في الممف

وكذلك التدريب عمى استعمال الفيرنية لمقياسات العامة
السابع عشر

التدريب عمى عممية المحام بشكل جيد باستعمال الكاوية الكيربائية (ذات القدرات المختمفة) والتعرف

عمى اجزاء الكاوية دراسة انواع العزل والعوازل ،عزل الممفات عن الجسم ،عزل الممفات عن بعضيا،

عزل االسالك نفسيا وتطبيقاتيا
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الثامن عشر

االنواع المختمفة لممقاومات ،المواد المستخدمة في تصنيعيا ،طرق ترميزىا ،القيم المفضمة لممقاومات،
كيفية فحص المقاومات ،المقاومات المتغيرة ،انواعيا ،تصنيفيا وفحصيا واستخداماتيا ،بعض

المقاومات الخاصة VOR ،PTC ،NTC ،واستخداماتيا ،استبدال المقاومات التالفة واالمور التي
يجب مراعاتيا في ذلك ،االنواع المختمفة لممتسعات ،كيفية تصنيعيا ،طرق ترميز المتسعات ،فحص

المتسعات ،استبدال المتسعات التالفة واالمور التي يجب مراعاتيا في ذلك ،بناء دائرة المفاضل والمكامل

باستخدام مقاومة ومتسعة وفحصيا
التاسع عشر

االنواع المختمفة لمممفات  ،تصنيعيا ،فحصيا ،طرق ترميز وقراءة محاثة الممف ،المحوالت الكيربائية
كتطبيق عمى الممفات ،انواعيا واستخداماتيا ،طرق فحصيا ،بناء دائرة المفاصل والمكامل باستخدام
مقاومة ومحاثة وفحصيا

اشباه الموصالت ،الدايود ،طريقة فحصو وتحديد اقطابو ،استخداماتو ،الزينر دايود ،خواصو،

استخداماتو كمتسعة متغيرة السعة ،بناء دائرة موحد نصف موجة وفحصيا

الترانزستور ،طريقة فحصو ،تحديد نوعيتو ،PNP ،NPN ،تحديد اقطابو ،الباعث ،الجامع ،والقاعدة،
نظم ترقيم الترانزستور ،النظام االوربي ،النظام االمريكي ،ايجاد المكافئات بين النظم المختمفة في ترقيم

الترانزستور
العشرون

االلواح المطبوعة والعادية المستخدمة في بناء الدوائر االلكترونية ،كيفية تثقيبيا ،كيفية تصميم الدوائر

االلكترونية وتثبيتيا عمى االلواح المطبوعة ،المحام عمى االلواح المطبوعة ،تثبيت مختمف المكونات

االلكترونية ولحاميا عمى الموح المطبوع ،تفكيك الدوائر االلكترونية المثبتة عمى الموح المطبوع ورفع

المكونات ،تنظيف الموح المطبوع واالدوات المستخدمة في ذلك

التدريب عمى عمل قوالب خشبية بخطوة متساوية ،بخطوة مختمفة والتعرف عمى القوالب المعدنية

الحادي والعشرون التدريب عمى عمل ممفات باستخدام انواع مختمفة من طرق المف (المف اليدوي والمف عمى القالب
والمف بالحزمة)

الثاني والعشرون دراسة اجزاء مضخة الماء لمبردة اليواء والتعرف عمى انواع االعطال الميكانيكية والكيربائية وطرق
عالجيا ،كيفية عكس اتجاه دوران المحرك

تفكيك وتجميع اجزاء مضخة الماء لمبردة اليواء وتشغيميا بعد اعادة تجميعيا ومعالجة االخطاء ،إن

وجدت

الثالث والعشرون التدريب عمى رسم ممفات محرك مضخة الماء لمبردة اليواء واعادة لف  +ممفاتو واجراء انواع
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االختبارات ،اختبار االستمرارية
الرابع والعشرون

اختبار التسرب االرضي ،اختبار القصر في الممفات ،اختبار فحص القطبية ،تشغيل المحرك ومعالجة

االعطال الكيربائية والميكانيكية

دراسة نظرية عمل المكواة الكيربائية واجزائيا ،التدريب عمى تفكيك وتجميع اجزاء المكواة والتعرف عمى

انواع االعطال وكيفية معالجتيا
الخامس

والعشرون

دراسة اجزاء المروحة المنضدية والتدريب عمى تفكيكييا واعادة تجميعيا والتعرف عمى االعطال

الميكانيكية والكيربائية وكيفية معالجتيا

دراسة اجزاء المروحة السقفية والتدريب عمى تفكيكييا واعادة تجميعيا والتعرف عمى االعطال

الميكانيكية والكيربائية وكيفية معالجتيا
السادس

والعشرون

دراسة انواع المحوالت والتعرف عمى اجزائيا ،تصميم مبسط ولف محولة خافضة ذات اخراج واحد

وتركيبيا وفحصيا ،كذلك تصميم مبسط ولف محولة خافضة ذات اخراج ذو مأخذ وسطي وتركيبيا

وفحصيا

السابع والعشرون تصميم مبسط ولف محولة رافعة ذات اخراج واحد وتركيبيا وفحصيا

تصميم مبسط ولف محولة رافعة ذات ثالث اخراجات وتركيبيا وفحصيا

الثامن والعشرون دراسة اجزاء محرك ذو الوجو المشطور ،نظرية العمل واالعطال الميكانيكية والكيربائية وطرق عالجيا
وكيفية عكسو اتجاه الدوران

التاسع والعشرون رسم الدائرة الكيربائية لممفات البدأ والحركة وكيفية ربط مفتاح الطرد المركزي والمتسعة ان وجدت ،لف
ممفات الحركة وممفات البدأ وتثبيتيا في المجاري ،ربط الممفات وفحصيا وتشغيل المحرك

الثالثون

تفكيك وتجميع ودراسة اجزاء شاحنة البطاريات ومعالجة االعطال المتوقعة

التدريب عمى المحام باالوكسي استيمين والغاز السائل
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وصا سح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ
هُئخ اٌتؼٍُُ اٌتمٍٕ
لغُ اٌشؤوْ اٌؼٍُّخ
اٌٍزٕخ اٌمطبػُخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ واالٌىتشؤُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌٍزٕخ االعتشبسَخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌمغُ  :اٌتمُٕبد اٌىهشثبئُخ  /فشع اٌمىي اٌىهشثبئُخ
اسم المادة

الرياضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

السنة الدراسية

لغة التدريس

األولى

العربية

الوحدات

الساعات االسبوعية
ن

ع

م

3

-

3

6

ىى
اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألهداف:ىى
سيكون الطالب قاد ار عمى أن:
 .1يفهم القوانين والمعادالت الرياضية البسيطة
 .2يطبق القوانين في مجال الدوائر الكهربائية

المفرداتىالنظروةى
تفاصيل المفردات

االسبوع
األول

المصفوفات  /المحددات  /وخواصيا

الثاني

حل المعادالت الخطية – طريقة كرامير – تطبيقات عمى المحددات – استخدام طريقة التعويض اليجاد

الثالث

المتجيات  /تحميل المتجيات  /الكميات المتجية والقياسية  /جبر المتجيات  /العمميات الحسابية

قيمة التيارات في دائرة كيربائية متعددة المصادر

لممتجيات في الفضاء

التمثيل الطوري واالتجاىي لمكميات المتناوبة ،زاوية الطور – ايجاد محصمة الكميات المتجية
الرابع

وحدة المتجيات المتعامدة  /مقياس المتجو  /الضرب القياسي واالتجاىي  /تطبيقات عمى المتجيات /

الفيض المغناطيسي  /ماكسويل  /الضرب العددي لممتجيات باستخدام زاوية  /الضرب العددي

لممتجيات باستخدام االحداثيات
الخامس

الدالة  /الدوال المثمثية والعالقات المثمثية  /الدوال الموغارتمية

حساب قيمة التيار المستمر لدائرة نصف قنطرة  /حساب القيمة الفعالة لمفولتية  /خط الحمل

لمترانزستور
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السادس

الدالة االسية  /دوال القطع الزائد  /تطبيقات رسم الدوال االسية لدائرة كيربائية من الدرجة االولى،

السابع

الغايات  /غاية الدوال الجبرية والمثمثية  /تطبيقات عمى الغايات

الثامن

التفاضل  /المشتقة  /مشتقة الدوال الجبرية  /قاعدة السمسمة – بناء دائرة التفاضل  /حساب السرعة

التاسع

الدالة الضمنية  /الدالة القياسية المشتقة ذات المراتب العميا  /تمثيل منظومة فيزياوية بالدالة

العاشر

مشتقة الدوال المثمثية  /مشتقة الدوال الموغارتمية  /حساب القيمة الفعالة لمتيار في دائرة /R-L-C

تمثيل دائرة مرشح  R-Cبدالة اسية

والتعجيل – سرعة الضوء

الضمنية

كسب الفولتية بالبيل

الحادي عشر

مشتقة الدوال االسية  /مشتقة الدوال الزائدية  /حساب ثابت الزمن

الثاني عشر

تطبيقات المشتقة  /معادلة المماس والعمود  /السرعة والتعجيل  /التغير

الثالث عشر

التزايد والتناقص  /النيايات العظمى والصغرى  /نقاط االنقالب  /رسم الدوال

الرابع عشر

تطبيقات فيزياوية وىندسية عامة

حسابات معدل تغير الفولتية والتيار بداللة الزمن

رسم االستجابة لدائرة من الدرجة الثانية R-L-C

الخامس عشر

التكامل  /التكامل غير المحدد  /تكامل الدوال الجبرية والموغارتمية .حساب قيمة شحنة متسعة

السادس عشر

تكامل الدوال االسية والمثمثية

السابع عشر

التكامل المحدد  /تطبيقات التكامل المحدد  /المساحة تحت المنحي  /المساحة بين منحنيين /

الثامن عشر

الحجوم الدورانية  /طول قوس المنحني

التاسع عشر

تطبيقات فيزياوية وىندسية (الشغل – العزم – الزخم – عزم القصور الذاتي)

حسابات القدرة الكيربائية

العشرون والحادي طرق عامة في التكامل وتشمل التعويض والتجزئة واستخدام الكسور الجزئية واالسية والموغارتمية

والعشرون والثاني بناء دائرة المكامل باستخدام مقاومة ومحاثة  /تمثيل دائرة كيربائية بالمعادالت التكاممية  /دائرة مكبر
والعشرون

باستخدام الدائرة المتكاممة

الثالث والعشرون

الطرق العددية في التكامل  /قاعدة شبو المنحرف  /قاعدة سمسون

الرابع والعشرون

حل المعادالت التفاضمية المنفصمة والمتجانسة والخطية مع تطبيقاتيا المختمفة ضمن مجال

و الخامس
والعشرون
السادس

 =-ايجاد قيمة التيار الفعال لمقوم قداري

ايجاد المسافة من التعجيل والسرعة

االختصاص  /دوائر التقميم الموجب والسالب والمركب

االعداد المركبة  /الجمع والطرح والضرب والقسمة  /التمثيل اليندسي لمعدد المركب  /عالقة الوحدات
31

والعشرون

الكيربائية باالعداد المركبة

السابع والعشرون الصيغة القطبية  /تحويل الصفة الجبرية إلى قطبية وبالعكس  /عالمة معامل (  )jبالدوائر االلكترونية
 /الصيغة االسية في التحويل  /نظرية دي مونيز واستخداماتيا في حل الدوائر الكيربائية المعقدة /
حسابات خطوط نقل القدرة باستخدام ثوابت الخط

الثامن والعشرون القوى والجذور  /تمثيل الجذور بالرسم  /ايجاد الجذور لمدوائر الكيربائية لتحديد االستقرارية  /التمثيل
النجمي والمثمثي

التاسع والعشرون العمميات االحصائية  /التوزيعات التكرارية  /المدرج التكراري  /المنحني التكراري  /االحتمالية والمدى /
الوسط الحسابي واليندسي – العينة

الثالثون

الوسط الحسابي  /المدى االنحراف المعياري  /التباين والتشتت والنسبي  /العالقة بين الوسط
والوسطية والمنوال  /معامل االختالف – المتغير المعياري

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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وصا سح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ
هُئخ اٌتؼٍُُ اٌتمٍٕ
لغُ اٌشؤوْ اٌؼٍُّخ
اٌٍزٕخ اٌمطبػُخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ واالٌىتشؤُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌٍزٕخ االعتشبسَخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌمغُ  :اٌتمُٕبد اٌىهشثبئُخ  /فشع اٌمىي اٌىهشثبئُخ
اسم المادة

الرسم اليندسي والكيربائي

السنة الدراسية

لغة التدريس

األولى

العربية

االسبوع
االول
الثانً
الثالث
الرابع
الخامس -السادس
السابع
الثامن
التاسع

الوحدات

الساعات االسبوعية
ن

ع

م

-

3

3

3

مفردات المادة
اهمٌة الرسم الهندسً .
التعرف على واجهات برنامج االوتوكاد.
طرق تنفٌذ اوامر االوتوكاد ,وطرق الخروج منها.
التنمل بٌن الواجهات ,اظهار الموائم  ,اظهار االشرطة واخفائها.
طرق رسم المستمٌم بطرٌمة اإلحداثٌات الدٌكارتٌة ,الطرٌمة النسبٌة والطرٌمة المطبٌة.
اوامر العرض ,ابعاد بٌئة العمل ,حدود الرسم والوحدات  ,حفظ الملف ثم باإلمكان فتحه فً
نسخة سابمة للبرنامج باستخدام االوامر التالٌة :
)(Zoom, drawing Limits, Units, Options
اوامر دلة الرسم
SNAP, GRID, ORTHO, POLAR, OSNAP, OTRACK, DUCS, DYN,
))LWT
رسم األجسام اٌزومترٌا باستخدام أمر الشبكة GRID
اوامر رسم العناصر :
(Rectangle, Circle, Polygon, Arc, Ellipse, Donut, Wipeout,
)Revision Cloud
اوامر التعدٌل
)(Erase, Copy, Move, Mirror, Offset, Scale, Stretch, Rotate
وضع االبعاد المختلفة على عناصر الرسم والتحكم بها باستخدام مربع حوار نمط االبعاد
Linear, Aligned, Arc Length, Radius, Diameter, Angular,
 …Mleader, Dimension StyleBaseline, Continue,
التحكم بمواصفات الرسم ( انواع الخطوط ,الوان العناصر ,خصائصها )(Propertiesونمل
الخصائص لعنصر اخر))(Match Properties
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العاشر

اوامر رسم العناصر الرئٌسٌة االخرى:
)(Polyline, Point, Spline, Helix, Table

الحادي عشر

اوامر التعدٌل االخرى:
)(Array, Trim, Extend, Break, Fillet, Chamfer, Explode,Align

الثانً عشر

اضافة النصوص  ,Single Line &Multiline Textطرلها والتحكم بمواصفاتها .

حساب المساحات)(Areaواالحجام)(Volumeواالطوال)(Distanceواحداثٌات النماط
)(ID Pointومواصفات العناصر)(Listباستخدام االمر Inquiry
الثالث عشر
التعامل مع اوامر شرٌط Parametric
التهشٌر والتظلٌل)(Hatch, Gradientوالمطاعات
الرابع عشر
الخامس عشر -السادس الطبمات )(Layersوالتحكم فً اعدادتها .
عشر
السابع عشر -الثامن البلوكات ) , (Blocksانواعها وادراجها والتحكم فً مواصفاتها.
عشر
تحوٌل الرسم من ثنائً االبعاد الى ثالثً االبعاد االوامر
التاسع عشر
)(Region, Boundary, Join
السطوح واالجسام
العشرون
اوامر االشكال االساسٌة ثالثٌة االبعاد
)(Box, Wedge, Cone, Sphere, Cylinder, Tours, Pyramid
اوامر انشاء اجسام ثالثٌة االبعاد
الحادي والعشرون
(Extrude, Press/pull, Polysolid, Union, Subtract, Intersect,
) Revolve, Sweep, Loft
اوامر التعدٌل على االجسام
)(Shell, Separate, Slice, Thicken
الثانً والعشرون
التعامل مع اوامر شرٌط االحداثٌات )(Ucs
رسم المسالط ,استخدام أوامر البرنامج إلظهار المسمط
الثالث والعشرون
الطباعة
الرابع والعشرون
رسم الدوائر الكهربائٌة
الخامس والعشرون
االستعانة بمكتبة البرنامج الستخدام الرموز الموجودة فً مركز التصمٌم (Design
)Center
رسم الرموز غٌر الموجودة فً البرنامج
حفظ الرموز فً ملف خاص لالستعانة بها فً الملفات الجدٌدة
السادس والعشرون -رسم بعض الدوائر الكهربائٌة وااللكترونٌة
رسم موجات اإلدخال واإلخراج الجٌبٌة أو أي موجة اخرى
السابع والعشرون
الثامن والعشرون

رسم دائرة تشغٌل ودائرة سٌطرة لمحرن

التاسع والعشرون

مثال عن تاسٌسات بناٌة صغٌرة او دار سكنً.

الثالثون

رسم نماذج من حوامل الكابالت ). (Cable Trays
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وصا سح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ
هُئخ اٌتؼٍُُ اٌتمٍٕ
لغُ اٌشؤوْ اٌؼٍُّخ
اٌٍزٕخ اٌمطبػُخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ واالٌىتشؤُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌٍزٕخ االعتشبسَخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌمغُ  :اٌتمُٕبد اٌىهشثبئُخ  /فشع اٌمىي اٌىهشثبئُخ
اسم المادة

حقوق االنسان والديمقراطية

السنة الدراسية

لغة التدريس

األولى

العربية

االسبوع

الوحدات

الساعات االسبوعية
ن

ع

م

2

-

2

تفاصيل المفردات

االول

حقوق االنسان  ،تعريفيا  ،اىدافيا

الثاني

جذور حقوق االنسانوتطوراتيا في التاريي البشري:حقوق االنسان في العصور القديمة

الثالث

حقوق االنسان في الحضارات القديمة وخصوصا حضارة وادي الرافدين

الرابع

حقوق االنسان في الشرائع السماوية مع التركيز عمى حقوق االنسان في االسالم

الخامس

4

والوسيطة

حقوق االنسان في العصور الوسطى :حقوق االنسان في المذاىب والمدارس والنظريات

السياسية  ،حقوق االنسان في الشركات واعالناتيا والثورات والدساتير(الوثائق االنكميزية ،
الثورة االمريكية  ،الثورة الفرنسية  ،الثورة الروسية )

السادس

حقوق االنسان في التاريي المعاصر والحديث  :االعتراف الدولي بحقوق االنسان منذ الحرب

السابع

االعتراف االقميمي بحقوق االنسان  :االتفاقية االوربية لحقوق االنسان

العالمية االولى وعصبة /االمم المتحدة

االمريكية لحقوق االنسان  ، 1969الميثاق االفريقي لحقوق االنسان

العربي لحقوق االنسان . 1994

 ، 1950االتفاقية
 ، 1981الميثاق

الثامن

المنظمات الغير الحكومية وحقوق االنسان (المجنة الدولية لمصميب االحمر  ،منظمة العفو

التاسع

المنظمات الوطنية لحقوق االنسان

العاشر

حقوق االنسان في الدساتير العراقية بين النظرية والواقع

الدولية  ،منظمة مراقبة حقوق االنسان)
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الحادي عشر

العالقة بين حقوق االنسان والحرياتالعامة

الثاني عشر

-2في المواثسق االقميمية والدساتير الوطنية

الثالث عشر

حقوق االنسان الضرورية وحقوق االنسان الجماعية

الرابع عشر

حقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق االنسان المدنية والسياسية .

-1في االعالن العالمي لحقوق االنسان

الخامس عشر

حقوق االنسان الحديثة  :الحقائق في التنمية  ،الحق في البيئة النظيفة  ،الحق في

السادس عشر

ضمانات احترام وحماية حقوق االنسان عمى الصعيد الوطني  ،الضمانات في الدستور

السابع عشر

الضمانات في الرقابة الدستورية  ،الضمانات في حرية الصحافة والرأي العام  ،دور

الثامن عشر

ضمانات واحترام وحماية حقوق االنسان عمى الصعيد الدولي :

التاسع عشر

-دور المنظمات االقميمية (الجامعة العربية  ،االتحاد االوربي  ،االتحاد االفريقي  ،منظمة

التضامن  ،الحق في الدين

والقوانيين  ،الضمانات في مبدأ سيادة القانون

المنظمات غير الحكومية في احترام وحماية حقوق االنسان

دور االمم المتحدة ووكاالتيا المتخصصة في توفير الضماناتالدول االمريكية  ،منظمة اسيان)

-دور المنظمات الدولية االقميمية غير الحكومية والراي العام في احترام وحماية حقوق

االنسان
العشرون

النظرية العامة لمحريات  :اصل الحقوق والحريات  ،موقف المشروع من الحقوق والحريات

الحادي والعشرون

الطبيعة الوظيفية لمفيوم الحريات العامة  :االعتبارات الفمسفية لمحق الوظيفي  ،االعتبارات

الثاني والعشرون

المعمنة  ،استخدام مصطمح الحريات العامة

البنيوية لمحق الوضعي  ،االعتبارات االقتصادية والحريات العامة .

القاعدة الشرعية لدولة القانون

الثالث والعشرون
الرابع والعشرون

تنظيم الحريات العامة من قبل السمطات العامة

الخامس والعشرون

التقاضي او التظمم غير القضائي

السادس والعشرون

الطعن القضائي  ،تحديد مسؤولية الدولة عن اعماليا الشرعية

السابع والعشرون

اثر ازدواجية القضاء عمى الحريات العامةالحريات العامة بمقتضى الفقو االداري36

الثامن والعشرون

المساواة  :التطور التاريخي لمفيوم المساواة

التاسع والعشرون

التطور الحديث لفكرة المساواة

الثالثون

-المساواة بين الجنسين

-المساواة بين االفراد حسب معتقداتيم وعنصرىم
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وصا سح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ
هُئخ اٌتؼٍُُ اٌتمٍٕ
لغُ اٌشؤوْ اٌؼٍُّخ
اٌٍزٕخ اٌمطبػُخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ واالٌىتشؤُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌٍزٕخ االعتشبسَخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌمغُ  :اٌتمُٕبد اٌىهشثبئُخ  /فشع اٌمىي اٌىهشثبئُخ
اسم المادة

السالمة المينية

السنة الدراسية

لغة التدريس

األولى

العربية

الوحدات

الساعات االسبوعية
ن

ع

م

2

-

2

اٌهذف اٌؼبَ واٌخبص  :تمذَُ طىسح واػحخ وشبٍِخ ػٓ اٌغالِخ اٌّهُٕخ واعبٌُت اٌحّبَخ ٌّٕغ
حذوث اٌحىادث احٕبء اٌؼًّ حتمٍٍُهب .

االسبوع
االسبوع االول ***
االسبوع الثانً***
االسبوع الثالث***
االسبوع الرابع***
االسبوع الخامس***
االسبوع السادس***
االسبوع السابع***
االسبوع الثامن***
االسبوع التاسع
االسبوع العاشر
االسبوع الحادي عشر
االسبوع الثانً عشر
االسبوع الثالث عشر
االسبوع الرابع عشر
االسبوع الخامس عشر

تفاصٌــــــــــــــــــــــــــــل المفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردات
اسباب االصابة بالتٌار الكهربائً
انواع االصابات الكهربائٌة
اغاثة المصاب بالتٌار الكهربائً – تخلٌص المصاب
عملٌة التنفس االصطناعً  -معالجة الحروق
امتحان شهري
االثار الناجمة عن مرور التٌار الكهربائً الى االرض
انظمة االنذار من الحرٌك – وحدة التحكم
كاشفات الحرٌك  -كاشفات الحرارة  -كاشفات الدخان

المباني التي يجب تزويدها بنظام انذار من الحريق
امتحان شهري
وسائل االنذار المسمةعة واالجراس واالبواق
ارشادات حول الصحة والسالمة المهنية
الحد من التصرفات والممارسات الغير امنة
معدات الوقاية الشخصية – وقاية البصر – وقاية السمع
المالبس الشخصية الواقية
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وصا سح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ
هُئخ اٌتؼٍُُ اٌتمٍٕ
لغُ اٌشؤوْ اٌؼٍُّخ
اٌٍزٕخ اٌمطبػُخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ واالٌىتشؤُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌٍزٕخ االعتشبسَخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌمغُ  :اٌتمُٕبد اٌىهشثبئُخ  /فشع اٌمىي اٌىهشثبئُخ
اسم المادة

تطبيقات الحاسبة

السنة الدراسية

لغة التدريس

األولى

العربية

الوحدات

الساعات االسبوعية
ن

ع

م

1

2

3

6

واٌتؼشف AUTOCADاٌهذف ِٓ اٌّبدح :تؼٍُُ اٌطبٌت اعبعُبد اٌحبعىة ؤظبَ اٌتشغًُ واهُ االواِش حُ اٌذخىي اًٌ ثشٔبِذ اٌشعُ
حُ اٌتؼشف اًٌ ِفهىَ اٌفبَشوعبد وؽشق ِىبفحتهب3Dػًٍ وارهخ اٌشعُ و اواِش اٌشعُ واٌتؼذًَ  ،اٌذخىي اًٌ اٌشعُ حالحٍ االثؼبد

االعجىع
االوي – اٌخبٍٔ

تفبطًُ اٌّفشداد
ذؼش٠ف تاٌساعثاخ ٚفٛائذ٘ا  ،اخ١اٌٙا  ،ستظ أخضاء اٌساعثح ِ،ىٔٛاخ اٌساعثحاٌّاد٠ح ٚ ٚعائً
االدخاي  ٚاالخشاج فٙ١ا  ،اٌثشاِد١اخ ٚ ،زذاخ ل١اط اٌزاوشج  ،ذؼش٠ف اٌٍّفاخ ٚاٌّدٍذاخ

ِ ،ضاَب إٌظبَ  ،اٌّتطٍجبد األعبعُخٌٍتشغًُ ٔWINDOWS7ظاَ اٌرشغ ً١
ِ ،فهىَ ِ ،DESKTOPىىٔبد اٌشبشخ اٌشئُغُخ ٌغطح اٌّىتت
اٌخبٌج – اٌشاثغ
***

االَمىٔخ  ،أعٍىة اٌتؼبًِ ِغ فؼبٌُبد اٌّبوط ،اهُّخ وِىىٔبد ششَؾ
ٌٍذخىي اًٌ  ، STARTاالعتفبدح ِٓ TASKBARاٌّهبَ
اٌجشاِزبٌخشود ِٓ إٌظبَ وإؽفبءاٌحبعجخ
ِCOMPUTERفهىَ إٌبفزح واٌتؼشف ػًٍ ِىىٔبتهب اٌشئُغُخ اٌتؼبًِ ِغ أَمىٔخ 

اٌخبِظ – واٌغبدط
***

ٔ ،غخ اٌٍّفبد واٌّزٍذاد ،MY DOCUMENTS ، RECYCLE BIN
واٌمض واٌٍظك
خظبئض اٌٍّفبد واٌّزٍذاد وااللشاص  ،تغُُش خٍفُخ عطح اٌّىتت

اٌغبثغ – اٌخبِٓ
***
اٌتبعغ – اٌؼبشش
***

 ، WINDOWS COLOR ،تغُُش اٌىاْ إٌىافز DESKTOP BACKGROUND
SCREEN SAVERحبفظ اٌشبشخ
 ،خظبئض اٌّبوط  ،اٌجشاِذ CONTROL PANALاٌتؼشف ػًٍ ٌىحخ اٌتحىُ
ووُفُخ حزف اٌجشاِذ اٌتٍ تُ تٕظُجهب PROGRAM AND FEATURESوخظبئظهب
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ِCALCULATOR ،خً اٌحبعجخ ،ACCESSORIESاٌتؼشف ػًٍ ثؼغ اٌٍّحمبد
ٌتشغًُ اٌٍّفبد اٌفذَىَه WORDPAD،WINDOSWS MEDIA PLAYER
:ذؼش٠فٗ  ،اّ٘١رٗ  ،ذٕظ١ثٗ  ،ذشغ ٍٗ١اٌرؼشف ػٍٚ ٝاخٙح اٌثشٔاِح AUTOCADتشٔاِح
اٌحبدٌ ػشش

ٚطشق اٌٛطٛي اٌ ٝاالٚاِش  ،ذىٍِ ٓ٠ٛف خذ٠ذ  ٚخضْ ٚفرر اٌٍّفاخ  ،االٚاِش
DRAWING LIMITS ، UNITSاٌّغاػذج
OSNAP ،ORTTHO ، LWT ، OTRACK ، POLAR ، SNAP ، GRIDاالٚاِش:

اٌخبٍٔ ػشش
اٌخبٌج ػشش

،DISTANCE ، AREA
 ، REGENاالِش ٚ PANاالِش  :ZOOMاالِش VIEWأدٚاخ اٌشؤ٠ح
DRAW : LINE ، MULTILINE ، CONSTRUCTIONاٚاِش اٌشعُ األعاع١ح

اٌشاثغ ػشش – اٌغبدط
ػشش

LINE ، POLYLINE ، POLYGON ، RECTANGLE ، ARC ، CIRCLE
،DONUT، REVCLOUD ، SPLINE ، ELLIPS ، MACKE BLOCK ،
INSERT BLOCK ، MBLOCK ، WBLOCK، HATCH، REGION
MODIFY :ERASE ، COPY ، MIRROR ، OFFSET،ARRAY ،اٚاِش اٌرؼذً٠

اٌغبثغ ػشش -اٌخبِٓ
ػشش

MOVE ، ROTATE ، SCALE ، CHAMFER ، FILLET ، STRETCH ،
TRIM ، EXTEND ، BREAK ، EXPLODE
ٚ MULTILINE TEXT ، SINGLE LINE TEXT ،ذؼذٍٙ٠اTEXT :اٚاِش اٌىراتح

اٌتبعغ ػشش -اٌؼششوْ  DESIGNخذ٠ذٖ ٌٍىراتح  ،اٌرؼشف ػٍِ ٝشوض اٌرظّSTYLE ُ١و١ف١ح ػًّ ّٔارج
ٚاالعرفادج ِٓ اٌمٛاٌة اٌىٙشتائ١ح اٌدا٘ضجCENTER
، LINETYPE ،اٌرسىُ تّٛاطفاخ اٌشعُMEASURE ، DIVIDE :اٚاِش اٌرمغ:ُ١
اٌحبدٌ واٌؼششوْ –
اٌخبٍٔ واٌؼششوْ
اٌخبٌج واٌؼششوْ

 ، PROPERTIES ،ذؼذ ً٠خظائض اٌشع َٛتاعرخذاَLINE WEIGHT ، COLOR :
MATCH PROPERTIES ، GRIPS
DIMENSIONاالتؼاد
ِذخً اٌ ٝاٌشعُ اٌثالث ٟاالتؼاد ١ِ ،ضاخ اٌشعُ اٌثالث ٟاالتؼاد  ،أٛاع اٌشع َٛاٌثالث١ح االتؼاد ،

اٌشاثغ واٌؼششوْ
اٌخبِظ اٌؼششوْ-
اٌغبدط واٌؼششوْ

ELEV ٚ THICKNESSاٌرؼشف ػٍ ٝاالٚاِش
 ،ذمغ ُ١شاشح اٌشعُ اٌثالث ٟاالتؼاد ِ3DVIEWؼإ٠ح اٌشعُ اٌثالث ٟاالتؼاد تاعرخذاَ
ٔ ،UCSظاَ ازذاث١اخ اٌّغرخذَ VPORTSتاعرخذاَ
3D SURFACEأٔشاء اٌغطٛذ اٌثالث١ح االتؼاد

اٌخبِٓ واٌؼششوْ

3D SOLIDSأٔشاء االخغاَ اٌظٍذج اٌثالث١ح االتؼاد
40

ِف َٛٙفا٠شٚط اٌساعثاخ  ،دٚافغ أٔرشاس اٌفا٠شٚعاخ  ،و١ف١ح االطاتح تاٌفا٠شٚط  ،أٔٛاع
اٌتبعغ واٌؼششوْ –
اٌخالحىْ

اٌفا٠شٚعاخ زغة طث١ؼح االطاتح ٚاٌضشس  ،ػالِاخ إطاتح اٌفا٠شٚعاخ ٌٍساعثح  ،االزر١اطاخ
اٌٛاخة اذخار٘ا ٌردٕة دخٛي اٌفا٠شٚعاخ ٌٍساعثاخ  ،اٌرؼاًِ ِغ ازذ اٌثشاِح اٌّضادج
ٌٍفا٠شٚعاخ

وصا سح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ
هُئخ اٌتؼٍُُ اٌتمٍٕ
لغُ اٌشؤوْ اٌؼٍُّخ
اٌٍزٕخ اٌمطبػُخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ واالٌىتشؤُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌٍزٕخ االعتشبسَخ ٌٍتخظظبد اٌىهشثبئُخ فٍ اٌّؼبهذ اٌؼشالُخ
اٌمغُ  :اٌتمُٕبد اٌىهشثبئُخ  /فشع اٌمىي اٌىهشثبئُخ
اسم المادة

السنة الدراسية

لغة التدريس
41

الساعات االسبوعية

الوحدات

4

م

ع

ن

4

2

2

األولى

االنكميزية

1 Number Systems
1.1 Analogue Versus Digital
1.2 Introduction to Number Systems
1.3 Decimal Number System
1.4 Binary Number System
1.4.1 Advantages
1.5 Octal Number System
1.6 Hexadecimal Number System
1.7 Number Systems – Some Common Terms
1.7.1 Binary Number System
1.7.2 Decimal Number System
1.7.3 Octal Number System
1.7.4 Hexadecimal
2 Binary Codes
Binary Coded Decimal
2.1.1 BCD-to-Binary Conversion
2.1.2 Binary-to-BCD Conversion
2.1.3 Higher-Density BCD Encoding
2.1.4 Packed and Unpacked BCD Numbers
2.2 Excess-3 Code
2.3 Gray Code
2.3.1 Binary–Gray Code Conversion
2.3.2 Gray Code–Binary Conversion
2.3.3 Gray Code
3 Digital Arithmetic
3.1 Basic Rules of Binary Addition and Subtraction
3.2 Addition of Larger-Bit Binary Numbers
3.2.1 Addition Using the 2’s Complement Method
3.3 Subtraction of Larger-Bit Binary Numbers
3.3.1 Subtraction Using 2’s Complement Arithmetic
3.4 BCD Addition and Subtraction in Excess-3 Code
3.4.1 Addition
3.4.2 Subtraction
3.5 Binary Multiplication
42

االلكترونيك الرقمي

االعجىع االوي

ٍٔاالعجخع اٌخب

االعجىع اٌخبٌج

3.5.1 Repeated Left-Shift and Add Algorithm
3.5.2 Repeated Add and Right-Shift Algorithm
3.6 Binary Division
3.6.1 Repeated Right-Shift and Subtract Algorithm

4 Logic Gates and Related Devices
4.1 Positive and Negative Logic
4.2 Truth Table
4.3 Logic Gates
4.3.1 OR Gate
4.3.2 AND Gate
4.3.3 NOT Gate
4.3.4 EXCLUSIVE-OR Gate
4.3.5 NAND Gate
4.3.6 NOR Gate
4.3.7 EXCLUSIVE-NOR Gate
4.3.8 INHIBIT Gate
4.4 Universal Gates

االعجىع اٌشاثغ

5-Logic Families
Logic Families – Significance and Types
5.1.1 Significance
5.1.2 Types of Logic Family
5.2 Characteristic Parameters 1
5.3 Transistor Transistor Logic (TTL)
6-Boolean Algebra and Simplification Techniques
6.1 Introduction to Boolean Algebra 189
6.1.1 Variables, Literals and Terms in Boolean Expressions
6.1.2 Equivalent and Complement of Boolean Expressions
6.1.3 Dual of a Boolean Expression
6.2 Postulates of Boolean Algebra
6.3 Theorems of Boolean Algebra
7-Arithmetic Circuits
7.1 Combinational Circuits
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االعجىع اٌخبِظ

االعجىع اٌغبدط

االعجىع اٌغبَغ

7.2 Implementing Combinational Logic
7.3 Arithmetic Circuits – Basic Building Blocks
7.3.1 Half-Adder
7.3.2 Full Adder
7.3.3 Half-Subtractor
7.3.4 Full Subtractor
7.3.5 Controlled Inverter
7.4 Adder–Subtractor 2
8-Multiplexers and Demultiplexers
8.1 Multiplexer
8.1.1 Inside the Multiplexer
8.1.2 Implementing Boolean Functions with
Multiplexers
8.1.3 Multiplexers for Parallel-to-Serial Data Conversion
8.1.4 Cascading Multiplexer Circuits 280
8.2 Encoders
8.2.1 Priority Encoder
8.3 Demultiplexers and Decoders
8.3.1 Implementing Boolean Functions with Decoders
8.3.2 Cascading Decoder Circuits
9-Programmable Logic Devices
Fixed Logic Versus Programmable Logic
9.1.1 Advantages and Disadvantages
9.2 Programmable Logic Devices – An Overview
10-Flip-Flops and Related Devices
10.1 Multivibrator
10.1.1 Bistable Multivibrator
10.1.2 Schmitt Trigger
10.1.3 Monostable Multivibrator
10.1.4 Astable Multivibrator
10.2 Integrated Circuit (IC) Multivibrators
10.2.1 Digital IC-Based Monostable Multivibrator
10.2.2 IC Timer-Based Multivibrators
10.3 R-S Flip-Flop
10.3.1 R-S Flip-Flop with Active LOW Inputs
10.3.2 R-S Flip-Flop with Active HIGH Inputs
10.3.3 Clocked R-S Flip-Flop
10.7.1 J-K Flip-Flop as D Flip-Flop
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10.7.2 D Latch
10.8 Synchronous and Asynchronous Inputs
10.9 Flip-Flop Timing Parameters
12-Counters and Registers
11.1 Ripple (Asynchronous) Counter
11.1.1 Propagation Delay in Ripple Counters
11.2 Synchronous Counter
11.3 Modulus of a Counter
11.4 Binary Ripple Counter – Operational Basics
11.4.1 Binary Ripple Counters with a Modulus of Less than
2N
11.4.2 Ripple Counters in IC Form
13-Counters and Registers
Synchronous (or Parallel) Counters
11.6 UP/DOWN Counters
11.7 Decade and BCD Counters
11.8 Presettable Counters
14-Data Conversion Circuits – D/A and A/D Converters
12.1 Digital-to-Analogue Converters
12.1.1 Simple Resistive Divider Network for D/A
Conversion
12.1.2 Binary Ladder Network for D/A Conversion
12.2 D/A Converter Specifications
12.2.1 Resolution
12.2.2 Accuracy
12.2.3 Conversion Speed or Settling Time
12.2.4 Dynamic Range
15-Data Conversion Circuits – D/A and A/D Converters
Types of D/A Converter
12.3.1 Multiplying D/A Converters
12.3.2 Bipolar-Output D/A Converters
12.3.3 Companding D/A Converters
Types of A/D Converter
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