وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازا مقتضيا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهنا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1المؤسسة التعليمية

جامعة الفرات األوسط التقنية -الكلية التقنية المسيب

 .2القسم العلمي  /المركز

تقنيات هندسة القدرة الكهربائية

 .3اسم البرنامج األكاديمي او
المهني
 .4اسم الشهادة النهائية

بكالوريوس علوم تقنيات هندسة القدرة الكهربائية

 .5النظام الدراسي:
سنوي /مقررات /أخرى

سنـوي

 .6برنامج االعتماد المعتمد

ABET

 .7المؤثرات الخارجية األخرى
 .8تاريخ إعداد الوصف

ال يوجد
2112/8/27

 .2أهداف البرنامج األكاديمي
معرفة تقنية -توفير المعرفة التقنية كون القسم مزود بمختبرات تخصصية علمية ترفد الكوادر بالمهارات
األساسية التخصصية ذات الطابع العلمي للطلبة.
معرفة أكاديمية – توفر المعرفة االكاديمية للطلبة لرفدهم بمحاضرات نظرية محدثة وتدارمن قبل كوادر
علمية متخصصة.

الصفحة 1

 .11مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ -االهداف المعرفية
أ-1التعرف على أنظمة وحدات التوليد الطاقة الكهربائية وخصوصا المحلية منها.
أ-2التعرف على أساليب وطرق توليد الطاقة المخزونة.
أ-3التعرف على منظومات ووحدات المكائن الكهربائية.
أ-4أدخال الدراسات األخرى المتعلقة بمواضيع العلمية لتهيأت الطالب علميا.
أ-5تهيأت الطالب للدخول في مواضيع الدراسات العليا للكليات التقنية.
ب – األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب – 1التعرف على الجانب التقني أضافة للجوانب النظرية لمواضيع القدرة الكهربائية.
ب  – 2التعرف على أجهزة القياس والمحركات والمكائن.
ب  – 3ادخال األنظمة الذكية في الجوانب العلمية وخصوصا مشاريع الطلبة.
طرائق التعليم والتعلم
 .1محاضرات نظرية تخصصية ومساعدة.
 .2مختبر عملية تخصصية.
 .3استخدام جهاز العرض .Data Show
 .4تدريب صيفي في معامل الدولة.
طرائق التقييم
 .1االختبارات الشفهية.
 .2االمتحانات اليومية.
 .3االمتحانات الفصلية
 .4التقارير العلمية والعملية.
 .5المشاريع العلمية.
ج-األهداف الوجدانية والقيمية.
ج-1تحقيق واالندماج مع النشاطات الال صفية.
ج-2أدخال وتشجيع العمل الجماعي.
ج-3االستمتاج والتقييم في المشاكل الهندسية
طرائق التعليم والتعلم
كما في الفقرة أعاله
طرائق التقييم
كما في الفقرة أعاله

الصفحة 2

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د ( - 1المقدرة على العمل ضمن مجموعة
د ( - 2المقدرة على االتصال الفعال.
د ( - 3القدرة على التكيف مع االختصاصات المشابهة (هندسة الطاقة – هندسة االلكترونيات ).
د ( - 4التأثير الفاعل في المجتمع وسوق العمل من خالل برامج التدريب والتطوير المتعلقة
باالختصاص وعلى مختلف المستويات.
د)-5التفاعل مع البرمجيات التخصصية المتعلقة باالختصاص العلمي.
طرائق التعليم والتعلم

كما في الفقرة أعاله
طرائق التقييم
كما في الفقرة أعاله

الصفحة 3

 .11بنية البرنامج

الصفحة 4

 .12التخطيط للتطور الشخصي

يجب أن يكون أعضاء هيئة التدريسية ضمن المالك المقرر وحسب نسبة الطلبة الى أعضاء
الهيئة التدريسي النموذجي ويجب ان تلعب الكفاءة دور إيجابي لتغطية جميع البرامج الدراسية.

 .13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)

 المعدل لخريجي الدراسة اإلعدادية -الفرع العلمي.
 الموظفين المتميزين من حملة شهادة الدبلوم.
 الخريجين األوائل من المعاهد التقنية ولنفس االختصاص.

 .14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج

 الكتب العلمية المنهجية في حقل االختصاص.
 الكتب العلمية التخصصية.
 ادخال البرمجيات الحديثة.

الصفحة 5

مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

رمز المقرر

EPTE 112
EPTE 113

األهداف المعرفية

أ1
2118-2117

أ3

أ4

ب1

ب2

Fundamental of Electra.
Eng.
Digital Tech.
Eng. Mechanics

اساسي

√

√

√

√

√

اساسي
اساسي

√
√

√
√

√
√

EPTE 121

Mathematics

اساسي

√

√

EPTE 122

Engineering work shop

اساسي

EPTE 111

أ2

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

ب3

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب4

√
√

ج1

ج2

√

√

√
√

ج3

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
ج4

د1

د2

د3

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

EPTE 123

Engineering Drawing

اساسي

√

√

√

√

√

EPTE 124

Computer Application

اساسي

√

√

√

√

√

EPTE 125

Haman rights

اساسي

√

√

√

الصفحة 6

√
√

د4

-15وصف المقررات الدراسية
-1الخطة الدراسية للمرحلة االولى

المرحلة

اسم المادة بالعربي
.1حقوق االنسان
والديمقراطية.
.2الرياضيات.І/
.3اساسيات الحاسوب.
 .4الورش الهندسية.

األولى

.5الرسم الهندسي.
.6ميكانيك الهندسي.I/
.7مبادئ الهندسة
الكهربائية.
.8تقنيات رقمية

عدد الساعات
ن

ع

المجموع

عدد
الوحدات

نوع المادة

Human Rights.

2

---

2

4

عامة

Mathematics(І).
Fundamentals of
Computer.
Engineering
Workshops.
Engineering
Drawing.
Engineering
Mechanics(I).
Fundamentals of
Electrical
Engineering.
Digital Techniques

3

---

3

6

مساعدة

1

2

3

4

مساعدة

---

6

6

4

مساعدة

---

3

3

2

مساعدة

2

2

4

6

تخصصية

3

4

7

10

تخصصية

3
14

--17

3
31

6
42

تخصصية

اسم المادة باالنكليزي

مجموع الساعات والوحدات

الصفحة 7

الصفحة 8

الصفحة 9

الصفحة 11

الصفحة 11

الصفحة 12

الصفحة 13

الصفحة 14

-2الخطة الدراسية للمرحلة الثانية:

المرحلة

اسم المادة بالعربي
.1الرياضيات.2/
.2أجهزة وقياسات.
.3برمجة الحاسوب.

الثانية

.4إلكترونيك
.5مكائن كهربائية
مستمرة.
.6الميكانيك الهندسي.2/
.7تحليل دوائر
الكهربائية.

اسم المادة باالنكليزي
Mathematics(II).
Measurements and
Instrumentation.
Computer
programing.
Electronics.
DC Electrical
Machines.
Engineering
Mechanics(II).
Circuits Analysis.

مجموع الساعات والوحدات

الصفحة 15

عدد الساعات
ن

ع

المجموع

عدد
الوحدات

نوع المادة

3

---

3

6

مساعدة

2

3

5

7

تخصصية

1

2

3

4

مساعدة

3

3

6

9

تخصصية

3

3

6

9

تخصصية

2

2

4

6

مساعدة

2

3

5

7

تخصصية

16

16

32

48

الصفحة 16

الصفحة 17

الصفحة 18

الصفحة 19

الصفحة 21

-3الخطة الدراسية للمرحلة الثالثة

المرحلة

اسم المادة بالعربي
.1تطبيقات الحاسوب.
.2هندسة القدرة.
.3الكترونيات القدرة.
 .4المجاالت
الكهرومغناطيسية.

الثالثة

.5المكائن الكهربائية
المتناوبة.
.6المسيطرات الرقمية
والمعالج الدقيق.
.7تحليالت هندسية
ومعالجة اإلشارة.

:

اسم المادة باالنكليزي
Computer
Applications.
Power Engineering.
Power Electronics.
Electromagnetic
Fields.
AC Electrical
Machines.
Digital Controllers
and Microprocessor.
Engineering
Analysis and Signal
Processing.

مجموع الساعات والوحدات

الصفحة 21

عدد الساعات
ن

ع

المجموع

عدد
الوحدات

نوع المادة

1

2

3

4

مساعدة

3
3

3
3

6
6

9
2

تخصصية
تخصصية

2

2

4

6

تخصصية

3

3

6

9

تخصصية

2

2

4

6

تخصصية

3

---

3

6

تخصصية

17

15

32

49

الصفحة 22

الصفحة 23

الصفحة 24

الصفحة 25

الصفحة 26

الصفحة 27

-4الخطة الدراسية للمرحلة الرابعة:

المرحلة

اسم المادة بالعربي

.1نظام النقل والتوزيع.
.2تحليل أنظمة القدرة.
.3إدارة صناعية وسالمة
مهنية.
.4تحليل انظمة السيطرة.

الرابعة

 .5توليد الطاقة
الكهربائية والطاقة
المتجددة.
 .6تقنيات الضغط العالي.
.7المسوقات والمكائن
الخاصة.
.8المشروع.
.2نمذجة ومحاكات

اسم المادة باالنكليزي
Transmission and
Distribution
Systems.
Power Systems
Analysis.
Industrial
Management and
Occupational Safety
Control Systems
Analysis.
Electrical Power
& Generation

عدد الساعات
ن

ع

المجموع

عدد
الوحدات

نوع المادة

3

3

6

9

تخصصية

2

2

4

6

تخصصية

2

---

2

4

تخصصية

2

2

4

6

تخصصية

2

2

4

6

تخصصية

2

2

4

6

تخصصية

3

2

5

8

تخصصية

---

3

3

2

تخصصية

1

2

3

4

مساعدة

17

18

35

49

Renewable Energy

H.V Techniques.
Special Electrical
Machine and Power
Electronics.
Project.
Modeling and
Simulation.

مجموع الساعات والوحدات

الصفحة 28

الصفحة 29

الصفحة 31

الصفحة 31

الصفحة 32

الصفحة 33

الصفحة 34

الصفحة 35

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر مبادئ الهندسة الكهربائية
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.

يعمل القسم بالنظام السنوي وال يعمل بنظام المقررات
 .1المؤسسة التعليمية

جامعة الفرات األوسط التقنية -الكلية التقنية المسيب

 .2القسم العلمي  /المركز

تقنيات هندسة القدرة الكهربائية

 .3اسم  /رمز المقرر

 /EPTE111مبادئ الهندسة الكهربائية

 .4أشكال الحضور المتاحة

محاضرات نظرية وعملية وسفرات علمية

 .5الفصل  /السنة

سنوي

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 7ساعات أسبوعيا

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2112/8/27

 .8أهداف المقرر
تعريف الطالب بأسس الهندسة الكهربائية وتحليل الشبكات الكهربائية للتيار المستمر والتيار المتناوب
وتوفير معرفة بالعناصر الكهربائية ورموزها وطرق ربطها وطرق تحليلها ضمن الدوائر الكهربائية
المختلفة.

الصفحة 36

.11

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ-األهداف المعرفية
أ-1تعليم الطالب نظريات ومبادئ الهندسة الكهربائية.
أ-2تعليم الطالب على تحليل الشبكات.
أ-3تكوين أساس معرفي للطالب لجميع نظريات الهندسة الكهربائية.
أ-4تعليم الطلبة على كيفية التعامل مع العناصر الكهربائية.
أ-5تعليم الطلبة على التعامل مع األجهزة الكهربائية.
أ-6
ب -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب – 1اعداد مالكات هندسية تقنية لها الخبرة في التعامل مع األجهزة الكهربائية.
ب – 2تطوير الحس الهندسي واتخاذ القرارات الهندسية وعمل تصاميم بدقة.
ب – 3مواكبة التطور العلمي الحاصل في مجال االختصاص.
طرائق التعليم والتعلم
 المحاضرات النظرية.
 المختبرات العملية والورش.
 الحلقات الدراسية ولتدريب الصيفي
 الكتب
 األفالم العلمية.
 السفرات والندوات العلمية.
طرائق التقييم
 االختبارات (يومي-فصلي-نهائي).
 الواجبات المنزلية.
 االختبارات المفاجئة.
 االختبارات العملية.
ج-األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1المقدرة على استخدام المفاهيم المكتسبة للهندسة الكهربائية.
ج-2المقدرة على التحليل من خالل المالحظة والتصميم.
ج-3تنمية قابلية االستنتاج والتحليل الهندسي المنطقي.
طرائق التعليم والتعلم
 دراسة وتقييم مشاريع هندسية وبشكل مجموعات
 التحليل والتفسير العلمي للنتائج المختبرية
طرائق التقييم
 االختبارات (يومي-فصلي-نهائي).
 الواجبات المنزلية.
 االختبارات المفاجئة.
 االختبارات العملية.

الصفحة 37

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د-1تعزيز الثقة بالنفس باتخاذ القرارات مع مستوى عالي من المسؤولية
د-2المقدرة على أداره المهام الموكلة له.
د-3العمل بروح الفريق وتعزيز مفهوم العمل الجماعي.
د-4التأكيد على العمل ضمن إطار اخالقيات المهمة.

 .11بنية المقرر:
األسبوع
2-1

اسم الوحدة  /أو الموضوع

الساعات مخرجات التعلم
المطلوبة
Symbols and abbreviation ,
مخرجات
8
electric circuit elements
معرفيه

6-3

16

معرفيه
ومهاراتيه

12-7

21

مهاراتيه

16-13

16

معرفي
ومهارات
ووجداني

18-17

12

معرفيه

23-12

16

معرفيه

24

4

27-25

8

معرفيه
ومهارات
معرفيه

Ohm's law, Kirchhoff's laws,
series resistors and voltage
division, parallel resistors and
current division.
Wye-delta transformation,
source transformations,
Mesh, Nodal analysis,
Superposition's theorem,
Thevenin's theorem, and
Norton theorem.
Maximum power transfer,
capacitor and inductor,
source free RL, and RC
circuit, step response of RL
and RC circuit.
Sinusoidal, phasors, for
circuit elements, impedance,
admittance, impedance
combinations
Sinusoidal steady-state
analysis
)AC effective value (RMS
value, and average value
Magnetism

28

12

معرفيه

30-29

4

معرفي
ومهارات
ووجداني

Three phase circuit, Wye and
delta connections
Balanced and unbalanced
three phase circuit

الصفحة 38

طريقة التعليم

طريقة التقييم

محاضرات نظريه
وعلميه ومختبرية
وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه ومختبرية
وافالم علميه

امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير

محاضرات نظريه
وعلميه ومختبرية
وافالم علميه

امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير

محاضرات نظريه
وعلميه ومختبرية
وافالم علميه

امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير

محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه

امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير

محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه

امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير

.12

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

Advance Electronics and devices , 2019
Electronic devices. 9thedition, Thomas floyd.

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,
ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع
االنترنيت ....
.13

https://www.academia.edu/31827057/electronic-devices-9-th-editionthomas-floyd.pdf

خطة تطوير المقرر الدراسي
توفير المصادر الحديثة مع المختبرات المتطورة في الهندسة اإللكترونية والكهربائية

الصفحة 39

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1المؤسسة التعليمية

الكلية التقنية المسيب

 .2القسم العلمي  /المركز

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

 .3اسم  /رمز المقرر

تحليل نظم السيطره EPE404 /

 .4أشكال الحضور المتاحة

محاضرات نظرية وعملية وسفرات علمية

 .5الفصل  /السنة

سنوي

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

 6ساعات اسبوعيا

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2119/8/27

 .8أهداف المقرر
تعريف الطالب على الحسابات الهندسية في تحليل انظمه السيطره
منها دراسة السيطره الكالسيكية والحديثة التي يعتمد على اساساها عمل انظمه السيطره

 . 10مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ-األهداف المعرفية
أ-1تعليم الطلبة مبدا عمل السيطره واألنظمة األوتوماتيكية والتعرف على خواصها وانواعها
وتصنيفاتها
أ- 2تعليم الطلبة الحسابات المطلوبة الختيار مواصفات ونوع اجهزه السيطره
أ-3توسيع الجانب المعرفي المتعلق نظرية عمل انظمه السيطره وعالقتها بالجانب التطبيقي
أ-4تعليم الطلبة الطرق الصحيحة لتشغيل واطفاء انظمه السيطره
أ-5تعليم الطلبة طرق الصيانة

الصفحة 41

ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
 –- 1اعداد مالكات هندسية تقنية مؤهلة في تصميم وفحص ونصب وتشغيل وصيانة انظمه
السيطره
 – 2تطوير جانب الحس الهندسي واتخاذ القرارات الهندسية المناسبة في موقع العمل
 – 3متابعة التطور الدائم في التقنيات الحديثة النظمه السيطره وطريقة التعامل معها
طرائق التعليم والتعلم
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المحاضرة
المختبر
الحلقات الدراسية والتدريب الصيفي
السفرات والندوات العلمية
الكتب العلمية
االفالم العلمية
طرائق التقييم

اجراء االختبارات (يومي  ,فصلي .نهائي)
التقييم السنوي
الواجبات المنزلية
االختبارات المفاجئة
ج-األهداف الوجدانية والقيمية
ج-1المالحظة واالدراك والتحليل والتفسير
ج-2المقدرة على استخدام المعرفة المكتسبة في تصميم انظمه السيطرة
ج-3االستنتاج والتقييم في حل المشاكل الهندسية
طرائق التعليم والتعلم
 – 1دراسة وتقييم مشاريع هندسية وبشكل مجموعات
-2التحليل والتفسير العلمي للنتائج المختبرية

الصفحة 41

 .11بنية المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم
المطلوبة

اسم الوحدة  /أو الموضوع

2-1

8

مخرجات معرفيه

اشباه الموصالت

6-3

16

11-7

21

معرفيه
ومهاراتيه
مهاراتيه

الدايود

15-12

16

18-16

12

معرفي ومهارات
ووجداني
معرفيه

المقوم FWR

22-12

16

معرفيه

مضاعف الفولتيه

23

4

معرفيه ومهارات

الترانسستر

25-24

8

معرفيه

المكبر

28-26

12

معرفيه

الترانسستر نوع JFET

22

4

31

4

معرفي ومهارات
ووجداني
معرفيه ومهارات

MosFET

تطبيقات الدايود
المقومHWR

طريقة التعليم

محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه
محاضرات نظريه
وعلميه وافالم علميه

طريقة التقييم

امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير
امتحانات يوميه
وشهريه وتقارير

.12البنية التحتية
1ـ الكتب المقررة المطلوبة
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
Electronic devices. 9thedition, Thomas floyd.
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,
ب ـ المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيتhttps://www.academia.edu/31827057/electronic-devices-9-th- .
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 .13خطة تطوير المقرر الدراسي
 .1توفير اجهزة مختبرية حديثة مرتبطة بالحاسب لغرض دراسة خواص انظمه السيطرة بصورة دقيقة
وتعليم الطالب كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة وتطوير امكانياته العلمية.
 .2التوسع في موضوع السيطرة المتقدمة الخدمية والصناعية التي تتعامل.
 .3ادخال موضوع السيطرة على انظمه السيطرة في الطاقة المتجددة ومنظومات الحديثة.

الصفحة 42

