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 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

ًا ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً باجيازًا مقتضوفر وصف الربانمج األكادميي ي
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 الوؤسست التؼلُوُت .1
 زمُٛخ انشًبنٛخخ اناندبيؼ

 / الوركز ؼلوٍالمسن ال .2
 انًؼٓذ انزمُٙ / انًٕطم

او اسن البرناهح األكادَوٍ  .3

 الوهنٍ
 لضى انزمُٛبد انكٓزثبئٛخ

 
        دبلوم فنً اسن الشهادة النهائُت .4

 :النظام الذراسٍ  .5
 سنىٌ /همرراث /أخري

 صُٕ٘

 WFME / NLNAC الوؼتوذ برناهح االػتواد .6

 انؼهًٛخ* انًضزدذاد  الوؤثراث الخارخُت األخري .7

  كٓزثبءاناخزظبص * انحهمبد انُمبشٛخ حٕل 
 2021/  12/6 تارَخ إػذاد الىصف .8

 :أهذاف البرناهح األكادَوٍ .9
 

يدبالد  خًٛغ ٚكٌٕ يؤْالً نهؼًم فٙانكٓزثبئٛخ  ثزخظض انمٕٖ ٔانشجكبد خزٚح ٚٓذف انجزَبيح انٗ اػذاد

انزمُٙ  رمًٕٚٛزٍٛ يغ انزذرٚت انظٛفٙ نُٛم شٓبدح انذثهٕؤٚزى رخزخّ يٍ لجم انمضى ثؼذ اكًبنّ صُزٍٛ انكٓزثبء 

 .فٙ انزمُٛبد انكٓزثبئٛخ
 

 الوطلىبت وطرائك التؼلُن والتؼلن والتمُُن برناهحهخرخاث ال .11

 االهذاف الوؼرفُت - أ
 ٚٓذف إنٗ يؼزفخ انًجبدئ انؼبيخ نهكٓزثبء . .1
 ٚٓذف إنٗ يؼزفخ إَٔاع انًحزكبد ٔطٛبَزٓب ٔيجذأ ػًهٓب . .2
 إنٗ يؼزفخ إَٔاع يحطبد انزٕنٛذ ٔطزق َمم انطبلخ انكٓزثبئٛخ .ٚٓذف  .3
ٚٓذف انٗ يؼزفخ انزطٕر انحبطم فٙ رًثٛم انذٔائز انكٓزثبئٛخ انًؼمذح ثبصزخذاو دٔائز انًزحكًبد  .4

 .انًُطمٛخ
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 :برناهحلخاصت بالا ُتالوهارات األهذاف –ب 

 رذرٚت انطبنت ػهٗ:

 إَٔاع انًحزكبد .ٚٓذف إنٗ رؼهى يٓبرح طٛبَخ ٔنف كم  .1
 .ٚٓذف إنٗ رؼهى يٓبرح انمٛبو ثأػًبل انزأصٛضبد انكٓزثبئٛخ ٔانظُبػٛخ فٙ انذٔائز ٔانًظبَغ .2
 ٚٓذف إنٗ رؼهى يذ ٔطٛبَخ أَظًخ َمم انمذرح انكٓزثبئٛخ . .3
 ٚٓذف انٗ رؼهى يٓبرح انزؼبيم يغ انذٔائز انكٓزثبئٛخ ثبصزخذاو دٔائز انًزحكًبد انًُطمٛخ. .4

 

 التؼلُن والتؼلنطرائك 
 

، انزذرٚت انؼًهٙ فٙ انًخزجزاديضزدذاد ػهًٛخ، ، انحهمبد انُمبشٛخ، ًُبرادانًحبضزاد انُظزٚخ، انض

 رذرٚت طٛفٙ ، ثحٕس رخزج
 

 طرائك التمُُن
 

،  )انُظز٘ + انؼًهٙ( انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ االيزحبَبدانًشبركبد انظفٛخ،  انزحزٚزٚخ انٕٛيٛخ، االخزجبراد

، انضًُبراد، انحهمبد انُمبشٛخ، نت ثبنًخزجزبانط زدبرة انؼًهٛخ انزٙ ُٚفذْبانزمبرٚز األصجٕػٛخ حٕل انرمذٚى 

 لشخ يشبرٚغ ثحٕس انزخزج.بٔيُ ،انحضٕر انٕٛيٙ فضالً ػٍ
 

 . الىخذانُت والمُوُت األهذاف -ج

 رٓٛئخ كٕادر رؼهًٛٛخ ثبإليكبٌ االػزًبد ػهٛٓب فٙ يؤصضبد انذٔنخ ضًٍ انزخظض. .1
 ٔضغ حهٕل نهًشبكم انزٙ رمغ فٛٓب انًؤصضبد ٔانذٔائز انًخزظخ فٙ يدبل انكٓزثبء. .2
 رٓٛئخ كٕادر يزخظظخ فٙ أػًبل انظٛبَخ نهًكبئٍ انًخزهفخ. .3
 انؼًم يٍ اخم رٓٛئخ يضزهزيبد صٕق انؼًم ٔرفغ انمذرح االلزظبدٚخ. .4

 طرائك التؼلُن والتؼلن

 

ْبد انًزؼهمخ ػزع األفالو انؼهًٛخ ٔانفٛذٕٚ انزذرٚت انظٛفٙ، طزٚمخ إنمبء انًحبضزاد، انزٚبراد انؼهًٛخ،

 ، انحهمبد انذراصٛخ، انُذٔاد، انذٔراد انزطٕٚزٚخ.ثًحطبد انزٕنٛذ ٔانًحطبد انثبَٕٚخ ٔكٛفٛخ انزؼبيم يؼٓب

 طرائك التمُُن
 

ٔااليزحبَبد انفظهٛخ االخزجبراد انزحزٚزٚخ ٔانشفٓٛخ ب، ٔيُبلشزٓ انخبطخ ثبنزدبرة انؼًهٛخ أػذاد انزمبرٚز

 ٔانُٓبئٛخ ٔاالخزجبراد انٕٛيٛخ ٔانحضٕر ٔاالنززاو .
 

 
 .الشخصٍ(األخري الوتؼلمت بمابلُت التىظُف والتطىر  )الوهاراثالونمىلت التأهُلُت و الوهاراث الؼاهت-د 

 ٔيٓبرح انؼزع. ٔاالَززَذ ٔانحبصٕة  االرظبليٓبراد  .1

 يٓبراد انؼًم اندًبػٙ. .2

 ػهٗ انُفش. ٔاالػزًبديٓبراد انزؼهى انذارٙ  .3

 يٓبراد رًثٛم انذٔائز انكٓزثبئٛخ ٔحهٓب ثبصزخذاو انحبصجخ. .4

 طرائك التؼلُن والتؼلن      
 

انًحبضزاد انزمهٛذٚخ، انزذرٚت فٙ انًخزجزاد، كزبثخ انزمبرٚز، ػزع األفالو انؼهًٛخ ٔانفٛذْٕٚبد انخبطخ، 

 ، ٔيشبرٚغ انزخزج.ٔانزذرٚت انظٛفٙ، انمٛبو ثبنزٚبراد انؼهًٛخ
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 طرائك التمُُن    
 

 ٔيٍ ثى يُبلشخ انزمبرٚز(.  االخزظبص) يثم ػًم انزمبرٚز فٙ يدبل ثبنزكهٛفبد  االنززاوانؼًهٛخ،  االخزجبراد
 

 بنُت البرناهح  .11

 اسن الومرر أو الوساق رهز الومرر أو الوساق الورحلت الذراسُت
 الساػاث الوؼتوذة

 ػولٍ نظرٌ

انضُخ انذراصٛخ 

 األٔنٗ

 
 11 17 مىيفرع ال

 
 11 17 شبكاثفرع ال

انضُخ انذراصٛخ 

 انثبَٛخ

 23 35 فرع المىي 

 23 13 فرع الشبكاث 

 
 

 التخطُط للتطىر الشخصٍ .12
 

  .باالختصاصالمستجدات العلمٌة ذات العاللة على  االطالع .1

 .المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة ذات العاللة .2

 المشاركة فً الدورات داخل المعهد. .3

 علٌم العالً والبحث العلمً.تالمشاركة فً الدورات فً مؤسسات ال .4

 إجراء بحوث علمٌة منفردة أو مشتركة )تطبٌمٌة أو نظرٌة(. .5

 ماشٌة والندوات العلمٌة.نالمشاركة فً الحلمات ال .6

 الوؼهذ(األنظوت الوتؼلمت بااللتحاق بالكلُت أو  غ)وضهؼُار المبىل  .13
 

 المعدل -1
 والمهنً. الفرع العلمً -2

 

 

 

 أهن هصادر الوؼلىهاث ػن البرناهح  .14

 

 الكتب المنهجٌة. -1

 الكتب المساعدة. -2

 .االجتماعًاألنترنٌت ووسائل التواصل  -3
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 التؼلن الوطلىبت هن البرناهحهخرخاث 

السنت / 

 / الوستىي
 الوادة الذراسُت

وصف الوادة 

 الذراسُت

 تُالوؼرفاألهذاف 
 ُتالوهاراتاألهذاف 

 برناهحالخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والمُوُت

والتأهُلُت اراث الؼاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونمىلت

الوتؼلمت بمابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 ولً /األ

يالمى  

 * * * * * * * * * * * * * * * * ختصصقة ادلوائر امكهرابئية وامقياسات

 * * *  *  * *  * *     * ختصصقة سات امكهرابئيةامتأ سي 

 * * *  *  * *        * ختصصقة ويي الإمكت 

 * * *  * * * *    *   * * ختصصقة 1ل املعام

  * *             ذمداعدة ياتامرايض 

   * *             مداعدة تعبيقات احلاس بة

  * * * *  * *         ختصصقة امهنديس وامكهرابيئامرمس 

                ذمداعدة الانلكزييةانلغة 

  * * * *  * *        ذمداعدة لإنسان دلميقراظيةحقوق ا

 * * *  * *  *        * ختصصقة (1ة املهنية )كورسامسالم
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  * * * *  * *     *    ختصصقة (2الإمكتويي  امرمقي )كورس

 ثانٍ/ لىي

  *   * * * *       * * ختصصقة املاكئن امكهرابئية

  * *  * * * *  *    *  * ختصصقة امش باكت امكهرابئية

 * * *  *  * * *    *   * ختصصقة ييات امقدرةامكتو

  * *  * * * * * * *  *  * * ختصصقة امتأ سيسات امصناعية امكهرابئية

  * *  * * * *    *   * *ذمداعدة 2ل املعام

 * * *  *  * *         مداعدة (1)كورس امكهرابيئامرمس 

 * * *  *  * * *    *    ختصصقة (2املنعقي املربمج )كورس امتحمك

  * *  *  * *        *ذمداعدة عاملرشو

  *   * * * *       * * ختصصقة ت احلاس بةتعبيقا

                ذمداعدة الانلكزييةانلغة 

 األول/شبكاث

 * * * * * * * * * * * * * * * * ختصصقة ادلوائر امكهرابئية وامقياسات

  * *  *  * *  * *     * ختصصقة امتأ سيسات امكهرابئية

 * * *  *  * *        * ختصصقة الإمكتويي 
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  * *  * * * *    *   * * ختصصقة 1املعامل 

 * * *             ذمداعدة امرايضيات

 * *  *             مداعدة تعبيقات احلاس بة

  * *  *  * *         ختصصقة امرمس امهنديس وامكهرابيئ

  * *  *  * *        ذمداعدة حقوق الإنسان وادلميقراظية

  * *  *  * *        * ختصصقة (1امسالمة املهنية )كورس

  * * * *  * *     *    ختصصقة (2الإمكتويي  امرمقي )كورس

                 مداعدة انلغة الانلكزيية

 الثانٍ/شبكاث

   *  * * * *       * * ختصصقة املاكئن امكهرابئية

  *   *  * *        * ختصصقة منظومة اموقاية

  * * *  * * *     *   * ختصصقة امكتوييات امقدرة

  * *  * * * *  *    *  * ختصصقة امقدرة امكهرابئية منظومة

  * *  * * * *  *  *  * * *ذمداعدة احملعاتصياية 
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 * * * * *  * *   *     * مداعدة امضغط امعايلتقنية 

  * *  *  * * *     *   ختصصقة (2املنعقي املربمج )كورس امتحمك

 * *  * *  * *        *ذمداعدة عاملرشو

 ختصصقة ت احلاس بةتعبيقا
* *       * * * *  *   

                ذمداعدة الانلكزييةانلغة 
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 الدراسية الموادملحق بأهداف بعض 
 

 :دوائر كهربائية
 األهداف المعرفية:

 سٌكون الطالب لادراً على أن:
 التعرف على طرٌمة ربط الدوائر الكهربائٌة وكٌفٌة عملها. .1
 الدوائر الكهربائٌة.التعرف على النظرٌات الخاصة بحل  .2
 التعرف على دوائر التٌار المتناوب والمستمر. .3
 التعرف على انواع الربط المختلفة للدوائر. .4
 

 األهداف المهاراتية:
 لٌاس الكمٌات الكهربائٌة باستخدام االجهزة المختلفة. .1
 ٌهدف الى تعلم استخدام النظرٌات المختلفة فً حل الدوائر الكهربائٌة. .2
 مهارة تصمٌم الدوائر الكهربائٌة.ٌهدف الى تعلم  .3
 ٌهدف الى تعلم الكشف عن االعطال الموجودة فً الدوائر الكهربائٌة. .4

 
 

 الكترونيك
 األهداف المعرفية:

 سٌكون الطالب لادراً على:
 على األجهزة المختبرٌة.التعرف  .1
 التعرف على طرٌمة الربط للمكونات االلكترونٌة. .2
 التٌار المتناوب الى التٌار المستمر.من التعرف على دوائر التحوٌل  .3
 التعرف على انواع الموجات الكهربائٌة المختلفة. .4
 

 األهداف المهاراتية:
 ٌهدف الى تعلم مهارة التعامل مع الدوائر الكهربائٌة. .1
 ٌهدف الى تعلم مهارة التعامل مع النظرٌات االلكترونٌة المختلفة. .2
 والعكسٌة بالنسبة للمكونات المختلفة.ٌهدف الى تعلم انواع االنحٌازات االمامٌة  .3
 ٌهدف الى طرق تكبٌر االشارات واستخدامها فً تطبٌمات متعددة. .4
 

 المكائن الكهربائية
 األهداف المعرفية:

 سٌكون الطالب لادراً على:
 التعرف على انواع المكائن المختلفة. .1
 التعرف على نظرٌة عمل المولدات والمحركات الكهربائٌة. .2
 طرق اللف المستخدمة مع المحركات الكهربائٌة.التعرف على  .3
 التعرف على خواص المكائن المختلفة والعوامل المؤثرة. .4

 
 األهداف المهاراتية:

 تعلم مهارة التعامل مع المكائن الكهربائٌة المختلفة من ناحٌة التشغٌل والربط. .1
 تعلم مهارة ربط المكائن على التوالً او التوازي او المختلط. .2
 مهارة اجراء التزامن بٌن المكائن المختلفة.تعلم  .3
 تعلم رسم المنحنٌات الخاصة بخواص كل ماكنة كهربائٌة. .4
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 حقوق األنسان والديموقراطية

 األهداف المعرفية:
 سٌكون الطالب لادراً على:

 . تعرٌف الطالب بحموق األنسان.1
 . تعرٌف الطالب بالحرٌات العامة والخاصة.2
 .واالجتماعٌة وااللتصادٌة. تعرٌف الطالب بالحرٌات الفكرٌة والثمافٌة والصحفٌة 3
 . تعرٌف الطالب بالدٌمولراطٌة ومفهومها.4
 . تعرٌف الطالب بالمنظمات الحكومٌة وغٌر الحكومٌة.5
 

 األهداف الوجدانية:
 ؛ ما علٌه وما له من حموق.باإلنسان. تعلّم الحموق الخاصة 1
 الذاتً.. التعلّم 2
 . التعلّم على المشاركة الجماعٌة والمساهمة فً العمل التطوعً.3
. تعزٌز السلون البشري فً مراعاة حموق اآلخرٌن وبناء العاللات على الصعٌد الشخصً او 4

 أو الدولً. اإلللٌمًالوطنً أو 
 

 الكترونيات القدرة
 األهداف المعرفية:

 سٌكون الطالب لادراً على:
 انواع الممومات للموجة الكاملة ونصف الموجة.التعرف على  .1
 ستور باستخدام ترانزستورٌن.التعرف على تمثٌل الثاٌر .2
 ستور وعلى استخداماتها فً الدوائر الكهربائٌة.رف على بالً اجزاء وانواع الثاٌرالتع .3
 التعرف على طرق لدح واخماد الثاٌروستور. .4
 التعرف على دوائر المغٌرات والممطعات. .5

 
 األهداف المهاراتية:

 ٌهدف الى تعلٌم الطالب طرق ربط وتمثٌل الممومات فً الدوائر الكهربائٌة. .1
 ٌهدف الى جعل الطالب ٌمتلن مهارة لدح واخماد الثاٌروستور وباستخدام طرق مختلفة. .2
االخرى فً التطبٌمات الكهربائٌة  ة استخدام الثاٌروستور او انواعهٌهدف الى تعلم مهار .3

 المختلفة.
ٌهدف الى تعلم مهارة التعامل مع ربط دوائر المغٌرات والممطعات فً الدوائر الكهربائٌة  .4

 المختلفة.
 

 منظومة القدرة الكهربائية
 األهداف المعرفية:

 سٌكون الطالب لادراً على:
 التعرف على طرق تولٌد الطالة الكهربائٌة ثم نملها الى مسافات بعٌدة. .1
 بها نمل الطالة الكهربائٌة.التعرف على الوسائل التً ٌتم  .2
 التعرف على انواع المحطات الثانوٌة وطرٌمة عملها. .3
 التعرف على كٌفٌة حماٌة خطوط النمل من االعطال. .4
 التعرف على طرق توزٌع الطالة الكهربائٌة الى المستهلكٌن. .5
 التعرف على انواع الكابالت االرضٌة وموالع استخداماتها. .6
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 األهداف المهاراتية:

 ٌتعلم الطالب مهارة رسم نظام المدرة الكهربائٌة من التولٌد والى مناطك المستهلكٌن. .1
 ٌتعلم مهارة تصنٌف خطوط النمل الهوائٌة الى لصٌرة , متوسطة, طوٌلة. .2
 لمتسعات.المحاثات, وا, ٌتعلم مهارة تمثٌل خطوط النمل الهوائٌة وباستخدام المماومات  .3
 االحادي وللنظام الثالثً المكون من ثالثة اسالن.ٌتعلم مهارة حساب السعة للنظام  .4
ٌتعلم مهارة تصنٌف الكابالت االرضٌة حسب عدة نماط منها نوع العازل , شكل الموصل ,  .5

 لٌمة الجهد المنمولة ......الخ.
 ٌتعلم مهارة استخدام المتابعات المختلفة فً حماٌة انظمة النمل والتوزٌع. .6
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 مقررموذج وصف ن

 الوادة: وصف

 

 انزمُٛخ انشًبنٛخ اندبيؼخ انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 انًؼٓذ انزمُٙ / انًٕطم  انمضى انؼهًٙ / انًزكز  .2

 انًٕطم -/ انًؼٓذ انزمُٙ  لضى انزمُٛبد انكٓزثبئٛخ  / انًزكز ؼهًٙ انمضى ان .3

 (مٕٖ ٔانشجكبد)يبدح يشززكخ نفزػٙ ان انًكبئٍ انكٓزثبئٛخ اصى / ريز انًمزر .4

 أشكبل انحضٕر انًزبحخ .5
 َظز٘ ٔػًهٙ ( خذٔل انذرٔس األصجٕػٙ ) -1

 انًُبلشبد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ ٔانُشبطبد األخزٖ انالطفٛخ -2

 صُٕ٘ انفظم / انضُخ .6

  )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذراصٛخ  .7

 2221/  6 /    ربرٚخ إػذاد ْذا انٕطف  .8

 أهذاف الومرر .9

 .التعامل مع االجهزة الكهربائية المختلفةكيفية على الطالب وتدريب تعليم  -1
 لى كيفية قياس الكميات الكهربائية.الطالب عتعليم وتدريب  -2
 على كيفية حداب الكميات الكهربائية. تعليم وتدريب الطالب -3
 رسم منحني الحمل وكيفية حداب كلفة الكيلوواط ساعة.كيفية على الطالب وتدريب تعليم  -4
 لف المحركات الكهربائية بأنواعها.كيفية على الطالب وتدريب تعليم  -5
 تأسيس المنازل والمؤسدات.كيفية على الطالب وتدريب تعليم  -6
 ربط المحركات الكهربائية بأنواعها. كيفيةعلى الطالب وتدريب تعليم  -7
 ربط اجهزة الحماية المختلفة. كيفيةعلى الطالب وتدريب تعليم  -8
 بأنواعها. ةتصميم الدوائر الكهربائي كيفيةعلى الطالب وتدريب تعليم  -9

اً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها بٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتض

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.
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 وطرائك التؼلُن والتؼلن والتمُُن ومرراث الهخرخ

   هذاف الوؼرفُتاأل -أ
 . ٚٓذف إنٗ يؼزفخ انًجبدئ انؼبيخ نهكٓزثبء -1

 ٚٓذف إنٗ يؼزفخ إَٔاع انًحزكبد ٔطٛبَزٓب ٔيجذأ ػًهٓب . -2

 ٚٓذف إنٗ يؼزفخ إَٔاع يحطبد انزٕنٛذ ٔطزق َمم انطبلخ انكٓزثبئٛخ . -3

 انذٔائز انكٓزثبئٛخ انًؼمذح ثبصزخذاو دٔائز انًزحكًبد انًُطمٛخ.ٚٓذف إنٗ يؼزفخ انزطٕر انحبطم فٙ رًثٛم  -4

 ٚٓذف انٗ يؼزفخ انطزق انحذٚثخ فٙ انزأصٛضبد انكٓزثبئٛخ ٔانظُبػٛخ .  -5

 ٚٓذف انٗ يؼزفخ اصزخذاو ٔصبئم انحًبٚخ نألخٓزح انًخزجزٚخ ٔانًؼذاد فٙ انًؼبيم ٔانذٔائز انحكٕيٛخ . -6

 
 ومررالخاصت بال ُتالوهاراتاألهذاف   -ة 

 ٚٓذف إنٗ رؼهى يٓبرح طٛبَخ ٔنف كم إَٔاع انًحزكبد . -1

 ٚٓذف إنٗ رؼهى يٓبرح انمٛبو ثأػًبل انزأصٛضبد انكٓزثبئٛخ ٔانظُبػٛخ فٙ انذٔائز ٔانًظبَغ . -2     

 ٚٓذف إنٗ رؼهى يذ ٔطٛبَخ أَظًخ َمم انمذرح انكٓزثبئٛخ . –3     

 ٚٓذف انٗ رؼهى يٓبرح انزؼبيم يغ انذٔائز انكٓزثبئٛخ ثبصزخذاو دٔائز انًزحكًبد انًُطمٛخ.  –4     

 طرائك التؼلُن والتؼلن 

، انزذرٚت انًُٓدٙ، فٙ انًخزجز انؼًهٙانزذرٚت كزبثخ انزمبرٚز، إخزاء انحهمبد انذراصٛخ، ، انزمهٛذٚخ حانًحبضز

 .انزذرٚت انظٛفٙٔ
 

 طرائك التمُُن     

انفظهٛخ  االيزحبَبد انحهمبد انذراصٛخ، انزطجٛمٛخ، االخزجبرادانزحزٚزٚخ ٔانشفٓٛخ انٕٛيٛخ،  االخزجبراد

, ) اخزجبر انطبنت ثبنًٕضٕع انضبثك(انزغذٚخ انزاخؼخ ، ٔاالنززاوبنزكهٛفبد ، انحضٕر ث االنززايبدٔانُٓبئٛخ، 

انزمٛٛى انذارٙ )رٕضغ اصئهخ نهطبنت يٍ لجم انًذرس ٔٚدبٔة انطبنت ػهٗ األصئهخ ٔكذنك ٚدبٔة انًذرس ػهٗ 

َفش األصئهخ ٔٚطهت يٍ انطبنت رمٛٛى َفضّ ػهٗ ضٕء اخٕثخ انًذرس ( , رمبرٚز حٕل انًضزدذاد انؼهًٛخ فٙ 

 ، رٕخّٛ أصئهخ رحهٛهٛخ ٔاصزُزبخٛخ.االخزظبصحمم 
  

 

  الىخذانُت والمُوُتاألهذاف  -ج

 رٓٛئخ كٕادر رؼهًٛٛخ ثبإليكبٌ االػزًبد ػهٛٓب فٙ يؤصضبد انذٔنخ ضًٍ انزخظض . -1
 ٔضغ حهٕل نهًشبكم انزٙ رمغ فٛٓب انًؤصضبد ٔانذٔائز انًخزظخ فٙ يدبل انكٓزثبء. -2
 رٓٛئخ كٕادر يزخظظخ فٙ أػًبل انظٛبَخ نهًكبئٍ انًخزهفخ . -3
 انؼًم ٔرفغ انمذرح االلزظبدٚخ .انؼًم يٍ اخم رٓٛئخ يضزهزيبد صٕق  -4

 طرائك التؼلُن والتؼلن    

 خ، انزذرٚت انؼًهٙٔانزحهٛهٛ خاالصزُزبخٛانًحبضزح انزمهٛذٚخ، انزؼهى انذارٙ، انزغذٚخ انزاخؼخ، أصئهخ انزفكٛز 

  .انزذرٚت انظٛفٙفٙ انًخزجزاد، ٔ
 طرائك التمُُن      

انفظهٛخ ٔانُٓبئٛخ،  ٔااليزحبَبدانزحزٚزٚخ ٔانشفٓٛخ ٔانزطجٛمٛخ،  االخزجبراد، طزٚمخ إنمبء انًحبضزاد

االخزظبص ٔيٍ ثى يُبلشخ ٙ يدبل يثم ػًم انزمبرٚز فٔاالنززايبد ثبنزكهٛفبد انٕٛيٛخ،  ٔاالخزجبراد

انزمٛٛى انذارٙ )رٕضغ  خزجبر انطبنت ثبنًٕضٕع انضبثك(،انزغذٚخ انزاخؼخ ) أاالنززاو ، ، انحضٕر انزمبرٚز

صئهخ نهطبنت يٍ لجم انًذرس ٔٚدبٔة انطبنت ػهٗ األصئهخ ٔكذنك ٚدبٔة انًذرس ػهٗ َفش األصئهخ ٔٚطهت ا

 .ٔاالصزذالنٛخ االصزُزبخٛخيٍ انطبنت رمٛٛى َفضّ ػهٗ ضٕء اخٕثخ انًذرس(، األصئهخ 
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 والتطىر الشخصٍ (.الونمىلت ) الوهاراث األخري الوتؼلمت بمابلُت التىظُف التأهُلُت الؼاهت و الوهاراث -د 

 .انخجزح يٍ اٜخزٍٚ الكزضبةانزٚبراد انًٛذاَٛخ  -1

 .)فٛذْٕٚبد رؼهًٛٛخ( االخزظبصػهٗ انًضزدذاد انؼهًٛخ فٙ حمم  االطالع -2

 انزذرٚت انؼًهٙ فٙ انًحطبد ٔدٔائز انكٓزثبء.  -3

 رظًٛى انذٔائز انكٓزثبئٛخ ٔرُفٛذْب. يٓبراد -4
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 بنُت الومرر .11

 الساػاث األسبىع
التؼلن هخرخاث 

 الوطلىبت
اسن الىحذة / أو 

 الوىضىع
 طرَمت التؼلُن

طرَمت 

 التمُُن

1 4 

الًعرفذعؾىذادلؽوناتذ

ذااللؽرتونقة

لؾًحؽمذيفذالؼدرةذ

 العالقة

 

 أدادقاتذاإللؽرتونقك

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

تدروبذ،ذفقدووهاتذوأفالم

ذالعؿؾي

 اخزجبر 

2 4 

ذ

عؾىذدوائرذالًعرفذ

ذالًوحقد

ذ

ذاىلذ Acالًحوولذمنذ

Dc 

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

تدروبذذفقدووهاتذوأفالم،

ذالعؿؾي

 اخزجبر 

3 4 

ذ

الًعرفذعؾىذ

ذالرتانزدًورذكؿػًاح

ذحتوولذالدوائرذمنذحالة

ذالًشغقلذاىل

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

ذراجعة،ذعرضذبودرتات

توضقحقة،ذعرضذ

تدروبذذفقدووهاتذوأفالم،

ذالعؿؾي

 اخزجبر 

4 4 

ذ

الًعرفذعؾىذ

ذترانزدًورذالؼدرة

ذمـارقذالعؿلذهلذا

ذالرتانزدًور

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

تدروبذذفقدووهاتذوأفالم،

 العؿؾي

 اخزجبر 
 

5 4 

الًعرفذعؾىذ

ذترانزدًورذأحادي

ذالوصؾة

ذيفذتفقىةادًخدامهذ

ذالـيضات

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 العؿؾي

 اخزجبر 
 

6 4 

ذ

الًعرفذعؾىذمؽربذ

ذالعؿؾقات

ذ

ذادًخدامهذيفذالًطيقؼات

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 العؿؾي

 اخزجبر 
 

7 4 

ذ

الًعرفذعؾىذمذببذ

ذاالدًؼرارأحاديذ

ذيفذعدةذادًخدامه

ذتطيقؼات

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

اخزجبر 

 ػًهٙ
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 عؿؾي

8 4 

ذ

درادةذالٌـائقاتذ

ذالياعٌةذلؾضوء

ذ

ذدرادةذميدأذالعؿلذهلا

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

ذراجعة،ذعرضذبودرتات

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

 اخزجبر 

9 4 

ذ

الًعرفذعؾىذتركقبذ

ذالٌاوردًور

ذمدخلذإىلذدرادة

ذالٌاوردًور

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

 اخزجبر

10 4 

ذ

الًعرفذعؾىذررقذ

ذتوصقلذالٌاوردًور

ذحتووؾهذإىلذحالة

ذاالذًغال

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

 اخزجبر

11 4 

ذ

الًعرفذعؾىذعائؾةذ

ذالٌاوردًور

ذأفرادذالعائؾة

ذالداواكذ،ذالرتاواك

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

،ذتدروبذفقدووهاتذوأفالم

 عؿؾي

 اخزجبر 

12 4 

ذالًعرفذعؾىذدوائر

ذالؼدحذبادًخدام

ذالًقارذادلدًؿر

ذالًحوولذإىلذالًوصقل

ذبادًخدامذدوائرذمدًؿرة

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

 فقدووهاتذوأفالم

 اخزجبر 

13 4 

ذ

الًعرفذعؾىذمذببذ

ذالرتاخي

ذ

ذادًخداماتهذيفذالدوائر

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

 فقدووهاتذوأفالم

 اخزجبر 

14 4 
ذ

ذالًعرفذعؾىذادلغريات

ذالًحوولذمنذمًـاوبذاىل

ذمدًؿر

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

 فقدووهاتذوأفالم

 اخزجبر 

15 4 

ذ

الًعرفذعؾىذمؼومذ

ذادلوجةذالؽامؾة

ذ

ذالًوحقددوائرذ

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

اخزجبر 

 ػًهٙ
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 عؿؾي

16 4 

الًعرفذعؾىذكقػقةذ

ذالدقطرةذعؾى

درعةذحمركذتقارذ

ذمدًؿر

ذ

ذالًحؽمذبدرعة

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

اخزجبر 

 ػًهٙ

17 4 

ذ

الًعرفذعؾىذادلغرياتذ

ذالٌالثقة

ذدرادةذادلعادالت

ذاخلاصةذبفا

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

اخزجبر 

 ػًهٙ

18 4 

ذ

عؾىذمحاوةذالًعرفذ

ذالٌاوردًور

ذ

ذاحلؿاوةذمنذزوادةذالًقار

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

 اخزجبر 

19 4 

الًعرفذعؾىذادلغرياتذ

ذمنذمدًؿر

ذاىلذمًـاوب

ذدرادةذأهمذالدوائر

ذالؽفربائقة

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

 اخزجبر 

20 4 
ذ

ذدرادةذمغريذالًوازي

ذ

ذأهمذادًخداماته

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

 اخزجبر 

21 4 
ذ

ذالًعرفذعؾىذالعواكس

ذ

ذدرادةذأهمذتطيقؼاتفا

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

ذراجعة،ذعرضذبودرتات

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

 اخزجبر 

22 4 

ذ

الًعرفذعؾىذررقذ

ذالًحؽمذبدرعة

ذاحملركذالٌالثي

ذ

ذادًخدامذالًغقريذبالرتدد

ذواجلفد

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

اخزجبر 

 ػًهٙ

23 4 
ذ

ذالًعرفذعؾىذادلؼطعات

ذ

ذالًحوولذمنذمدًؿرذاىل

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

اخزجبر 

 ػًهٙ
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توضقحقة،ذعرضذذمدًؿر

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

24 4 
ذ

ذدرادةذأنواعذادلؼطعات

ذ

ذمعرفةذأنواعذمنذالدوائر

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

اخزجبر 

 ػًهٙ

25 4 

ذ

درادةذمغرياتذ

ذادلًـاوبذإىلذمًـاوب

ذ

ذدرادةذرورذواحدذدلـظمذاجلفد

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

 فقدووهاتذوأفالم

اخزجبر 

 ػًهٙ

26 4 

ذ

الًعرفذعؾىذدوائرذ

ذالًحؽمذبالدرعة

بادًخدامذالًغذوةذ

ذالعؽدقة

ذ

ذدرادةذدوائرذالًغذوة

ذالعؽدقة

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

 فقدووهاتذوأفالم

اخزجبر 

 ػًهٙ

27 4 

ذ

الًعرفذعؾىذمغرياتذ

ذالدورة

ذ

ذدرادةذمغريذدورةذمن

ذمًـاوبذاىلذمدًؿر

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

،ذتدروبذفقدووهاتذوأفالم

 عؿؾي

اخزجبر 

 ػًهٙ

28 4 

ذ

الًعرفذعؾىذخمططذ

ذكًؾيذلؾًحؽم

بالدرعةذمنذمًـاوبذ

ذاىلذمًـاوب

ذ

ذدرادةذالًحوولذمن

ذمًـاوبذاىلذمًـاوب

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

فقدووهاتذوأفالم،ذتدروبذ

 عؿؾي

اخزجبر 

 ػًهٙ

 ذمراجعةذعامة 4 29

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

ذراجعة،ذعرضذبودرتات

توضقحقة،ذعرضذ

 فقدووهاتذوأفالم

 اخزجبر 

30 4 
ذمراجعةذعامة

ذ
 

حماضرة،ذمـاقشة،ذتغذوةذ

راجعة،ذعرضذبودرتاتذ

توضقحقة،ذعرضذ

 فقدووهاتذوأفالم

 اخزجبر
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 البنُت التحتُت  .11

 

 انمزاءاد انًطهٕثخ 

 . انُظٕص األصبصٛخ

 . كزت انًمزر

 . أخزٖ

 

 

 انكٓزثبء ضيب ٚخكم  – 1 

 انكزت انًُٓدٛخ انًمزرح ) كٓزثبء ( – 2 

 انًضزدذاد انؼهًٛخ ٔيب يزٕفز ػهٗ شجكخ – 3 

 االَززَذ       

 

 يزطهجبد خبطخ ) ٔرشًم ػهٗ صجٛم انًثبل ٔرط انؼًم

 ٔانذٔرٚبد ٔانجزيدٛبد ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ (

 

 

 انذٔرٚبد ٔانًٕالغ االنكززَٔٛخ ، انزٚبراد انؼهًٛخ

 .انًزخظظخٔانُذٔاد 

 

 انخذيبد االخزًبػٛخ ) ٔرشًم ػهٗ صجٛم انًثبل

 يحبضزاد انضٕٛف ٔانزذرٚت انًُٓٙ ٔانذراصبد 

 انًٛذاَٛخ (

 

 انذٔراد انزذرٚجٛخ ٔانزذرٚت انًُٓدٙ ٔانُذٔاد 

 انؼبيخ

 
 

 

 خطت تطىَر الومرر الذراسٍ  .11

   

 .المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة ذات العاللة -1
 .متخصصٌناستضافة اساتذة  -2
 .المزاوجة العلمٌة مع الجامعات األخرى والكلٌات المناظرة -3
ػمذ اخزًبػبد يٕصؼخ ثٍٛ يذرصٙ كم كهٛبد ٔيؼبْذ اندبيؼخ انزمُٛخ انشًبنٛخ نغزع ٔضغ خطظ  -4

 نزطٕٚز انًمزر انذراصٙ.

 إخزاء دٔراد يكثفخ ألػضبء انٓٛئخ انزذرٚضٛخ ػٍ انًمزراد انذراصٛخ ٔنكم يبدح ػهٗ اَفزاد. -5

 يُبلشخ أصبصٛبد انًمزراد يغ انطهجخ نغزع انٕلٕف ػهٗ صهجٛبد ٔاٚدبثٛبد ْذِ انزدزثخ. -6

 انمٛبو ثؼمذ ٔرط ػًم رٕضح خطظ َظبو انًمزر انذراصٙ ندًٛغ انًُزضجٍٛ فٙ األلضبو انؼهًٛخ كبفخ. -7

 .صبػخ رذرٚجٛخ 322رذرٚت طٛفٙ نشٓزٍٚ ثٕالغ  -8

 

 خطت المبىل:. 13

 .ٔانزؼهٛى انًُٓٙ األكبدًٚٛخ انؼهًٙ اإلػذادٚخخزٚدٙ الوؤهالث: 

 طبنت 92:فرع المىي الحذ األدنً لمبىل الطلبت:

 طبنت 52: فرع الشبكاث 

 طبنت 122فرع المىي: الحذ األػلً لمبىل الطلبت:

 طبنت 62فرع الشبكاث:  


