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 دوائر كهربية: مواصفات مقرر

 

i.  مقررالعامة عن معلومات General information about the course :  

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 دوائر كهربية

Eclectic Circuits 

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 
 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

3   3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي
Study Level and Semester 

الفصل الدراسي االول            –المستوى الثاني   

          Second year – First semester 

5.  
 )إن وجدت(مقرر للالمتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
 2 فيزياء عامة

6.  
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
  دال يوج

7.  
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 بكالوريوس فيزياء

B. Sc. In Physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية واالنجليزية

English and Arabic 

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

Semester 

10.  
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 عبد الحكيم الحمادي

Al-Hammadi Abdulhakim 

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

ii. ف المقرروص Course Description: 

معرفة المبادئ الفيزيائية لعمل االجهزة الكهربية موضحححا عناصححر تصححميمها االسححاسحية   الى المقرر هذا يهدف

وكيفية تشحححغيلها واسحححت دامها  وت عيرها عند ربطها ضحححمن الدارات الكهربية ويركز على احححكل موجة التيار 

يار والفولت  ياس مقدار الت ناوب وق ناوب المت ويوضححححححم مفهوم الرنين في دارات التوالي والتوازي  0المت

ويشححرا ااححارات الموجة وااححكال الموجة وكذل   رالى اميتر وفولتميتر واو ميت رويقوم بتحويل الجلفانوميت

تحويل التيار المتناوب الى تيار مسححححححتمر ويبين اهمية المحوالت الرافعة وال افزحححححححة وت زين الطاقة في 

 ثفاتالملفات والمك
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iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 -a1عند ربطها خالل الدارات في بعض الحاالت ال اصة  ت عيرها السلبي است دام اجهزة القياس ومعرفةشرا ي

 الكهربية

a2 –  لتحليل الشبكات بطرق م تلفةيوضم المفاهيم الرياضية 

b1 -  وماهية اكل موجة التيار  كير النوعي والكمي في عملية تصميم بعض اجهزة القياس الكهربائيةيطبق التف

 المتناوب

b2 -  على التوالي  وعلى التوازي والفرق بين مصادر الجهد  تيميز بين ربط البطاريات والمقاومات والمكثفا

 والتيار

c1 - ربطيعين رنين التوالي ورنين التوازي في م تلف حاالت ال 

c2 -  يست دم بمهارة تصميم بعض اجهزة القياس الكهربية وتصميم المحوالت الرافعة وال افزة وتغير معامالتها

 وتقليل استهالكها 

d1 -  ينقل المعارف العلمية مثل عملية التصميم  و تحليل الشبكات وخصائص الموجات بالوسائل المتاحة 

d2 -  يظهر القدرة على التعلم المستمر 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 رنامجالب

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 -  ت عيرها السحلبي اسحت دام اجهزة القياس ومعرفة يشحرا عمل 

عنحححد ربطهحححا خالل الحححدارات في بعض الححححاالت ال حححاصححححححححة 

0الكهربية

a2 –  كات بطرق لتحليل الشححححححبيوضححححححم المفاهيم الرياضححححححية

0م تلفة

b1–   يطبق التفكير النوعي والكمي في عملية تصميم بعض اجهزة

 0وماهية اكل موجة التيار المتناوب القياس الكهربائية

 لحل والكمي النوعي التفكير يطبق

 الفيزيائية المشاكل و المسائل

b2 -   على  تلبطحححاريحححات والمقحححاومحححات والمكثفحححايميز بين ربط ا

 التوالي  وعلى التوازي والفرق بين مصادر الجهد والتيار

 الفيزيائية المسائل ويفسر يصيغ

 المناسبة الرياضية المعادالت باست دام

c1-  يفسر و الفيزيائية التجارب ينفذ يعين رنين التوالي ورنين التوازي في م تلف حاالت الربط 

 استنتاجات إلى ليص و النتائج

 سليمة
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 والتقويمباستراتيجيات التعليم والتعلم  م رجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلم باستراتيجية (المعارف والفهمم رجات تعلم المقرر )مواءمة أوال: 

 :والتقويم
First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 م رجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويم استراتيجية
Assessment Strategies 

a1-  ت عيرها  است دام اجهزة القياس ومعرفة  يشرا

عند ربطها في بعض الحاالت ال اصحححة  السحححلبي

 0خالل الدارات الكهربية

 

 المحاضرات التفاعلية

 العصف الذهني
 

 

 -والواجباتالتكليفات -

زيكو  

 و اختبار نصففف الفصفف  -

 نهاية الفص  )نظري(

a2-   لتحليل الشححبكات يوضححم المفاهيم الرياضححية

 0بطرق م تلفة

 

 التدريس والتقويم:     ةباستراتيجي (المهارات الذهنيةم رجات تعلم المقرر )مواءمة عانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                               

 المهارات الذهنية /المقررم رجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 

Strategies 

b1-    يطبق التفكير النوعي والكمي في عمليحححة

 تصححححححميم بعض اجهزة القيحححاس الكهربحححائيحححة
 0التيار المتناوبوماهية اكل موجة 

 

 المحاضرات التفاعلية

 العصف الذهني
 الحوار والمناقشة

التكليفات 

       -والواجبات

 زيوك         
اخفففتفففبففففار  -

نصففففففففففففففففف 

 و الفصفففففففف 

نهاية الفص  

 )نظري(

b2-     يميز بين ربط البطحححاريحححات والمقحححاومحححات

لمكثفحححا توازي  توا ل لي  وعلى ا توا ل على ا

 روالفرق بين مصادر الجهد والتيا

 

c2-   ية يسححححححت حدم بمهحارة تصححححححميم بعض اجهزة القيحاس الكهرب

ل وتصميم المحوالت الرافعة وال افزة وتغير معامالتها وتقلي

 0استهالكها 

 المعدات و األجهزة مع بمهارة يتعامل

 الم تلفة الفيزيائية

d1-   كات ينقل المعارف العلمية مثل عملية التصميم  و تحليل الشب

 وخصائص الموجات بالوسائل المتاحة

 افهيًا العلمية المعارف ينقل

 المعلومات تكنولوجيا وباست دام

 . واالتصاالت

d2-   فعال بشكل مجموعات في يعمل يظهر القدرة على التعلم المستمر 

 المحدد الوقت في العمل وينجز

. 
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تدريس لا باستراتيجية المهنية والعملية(المهارات م رجات تعلم المقرر )مواءمة  عالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 المهارات المهنية والعمليةم رجات المقرر/ 
Professional and Practical Skills CILOs 

 يسالتدراستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment 
Strategies 

c1-   في توازي  ل ين ا لي ورن توا ل ين ا ين رن ع ي

 م تلف حاالت الربط
 

 

ل    -الفتفيفبفيفم الفعفمف

 الحوار والمناقشة

 

االختبارات النصففففففففية 

لنهففففا يففففة  - عملي وا

زيكو  

c2-   يست دم بمهارة تصميم بعض اجهزة القياس

لكهربيحححة وتصححححححح لرافعحححة ا لمحوالت ا ميم ا

وال افزة وتغير معامالتها وتقليل استهالكها 

0 
 

     التدريس والتقويم: ةم رجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 م رجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم
Assessment Strategies 

d1-   ينقل المعارف العلمية مثل عملية التصميم  و

تحليل الشبكات وخصائص الموجات 

 بالوسائل المتاحة

 المحاضرات التفاعلية
 التعليم الذاتي

 

تكاليف وواجبات وكتابة 

تمارينالتقارير وحل ال  d2 - يظهر القدرة على التعلم المستمر 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

النظري الجانب  أوال: موضوعات Theoretical Aspect                                                       

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 التفصيلية الموضوعات

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز م رجات التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

1 

مقدمة 
 للتعريف ف 
 المقرر

 -المكثف–التعريف في المقاومة 

ملف ل تيحححارات  -ا ل جهود وا ل  -ا

 رةالقد
 a1, b1,b2, a2 3  االول

2 
دوائر التيار 

 المستمر

قوانين كيرتشححححححهوف للفولتيحححة 

التيار المبااحر المربو  –والتيار 

الدارة القصححححححيرة  –على التوالي 

Short Circuit  -  الففففدا فففرة
 المفتوحة

-الثاني

 الثالث

 والرابع
9 a1, b1,b2,a2 

3 
دوائر التيار 

 المستمر

 -نورتون  –عيفنن  -النظريححات 
 التراكب

 ال حححامس
 والسادس

6 a1, a2, b1,b2 

4 
ر التيار دوائ

 المستمر

يرق  –توازي  -اححححبكات توالي 
 0التحلي 

 a1, a2,b1,b2 3 السابع   
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 a1,a2,b1,b2,d1,d2 -- -- اختبار نصفي -- 5

6 
دوائر التيار 

 المتناوب

متنحححاوب  ل تيحححار ا ل تمثيحححل  –ا ل ا

الممحححانعحححة )مقحححاومحححة  -الطوري

+مفحححاعلحححة حثيحححة + مفحححاعلحححة 

 سعويه(

لتا سع ا

 والعاار
6 a1, a2,b1,b2 

7 
دوائر التيار 

 المتناوب

ية  دوائر التيحار المتنحاوب المتوال

اححححححبكححات التيححار  –والمتوازيححة 

دوائر  –المتنحححاوب الم تلطحححة 

 0الرنين

الحادي 

عشر الثاني 

 عشر
6 a1, a2,b1,b2 

8 
دوائر التيار 

 المتناوب

القحححدرة  -القحححدرة المتوسححححححطحححة

 - القححدرة الظححاهرة  –المفححاعلححة 

 0درةعامل الق –القدرة الفعالة 

 الثالث عشر

 الرابع عشر
6 a1, a2,b1,b2 

9 
دوائر التيار 

 المتناوب

مل الجودة  عا طاق  –م عرض الن

الححححححث الححمححتححبحححادل  –الححتححردد  –

(M)0 

 الخامس
 عشر

3 a1, a2,b1,b2 

 a1, a2,b1,b2 --  اختبار نهائي -- 12

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

16 42 ----- 

 

 

 

 
 

 

 

                                                  Practical Aspect العملي  الجانب موضوعات عانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات
Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 

م رجات 

 التعلم
Course 

ILOs 

1     

2     

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهن  العصف Brainstorming 

  المشكالت ح Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 
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 العمل  التيبيم Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذات  التعلم Self-learning 

 التعاون  التعلم Cooperative Learning  

  الزمالء بين الخبرات تباد 

 

 

 

ii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة الإلى 

 ةالنهائي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 م رجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 
 13.33% 20 أسبوعيا

 
a1,a2,b1 , b2 

,d1 , d2 

 Quiz w4,  5 %03.33( 1كوز) 2
a1,a2,b1 , b2 

,d1 , d2 

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
W8 30 %20 

a1,a2,b1 , b2 
,d1 , d2 

 Quiz w10 5 %03.33( 2كوز) 4
a1,a2,b1 , b2 

,d1 , d2 

5 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
w16 90 %60 

a1,a2,b1 , b2 
,d1 , d2 

 Total  100 150 اإلجمالي%  

i. والتكليفات االنشطة Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف /االنشطة 
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

 رجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

1 

 اسبوعيا 20 فردي ين ومسائل(تكاليف منزلية )تمار
a1,a2,b
1,b2,d1,

d2 

2      

3      

 === ==   Total Score إجمالي الدرجة 
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 :Essential References المراجع المساندة .2

 سلسلة شوم في الدوائر الكهربية الطبعة العربية الحديثة

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .3
 كل الموضوعات موجودة بالتفصيل بالعربي واالنجليزي بالمواقع في الشبكة االلكترونية ذات العالقة

 

iii.  والسياسات المتبعة في المقررالزوابط Course Policies 
 بعد الرجوع للوا ح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلم باآلت :

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم ف  حا  عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم اليالب بحضور  -
مقرر تقريرا بحضور وغياب اليالب للقسم ويحرم اليالب من دخو  االمتحان ف  حا  تجاوز يقدم أستاذ ال -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، ولليالب حضففور المحاضففرة تذا تأخر لمدة ربع سففاعة لاال  مرات ف  الفصفف  الدراسفف  يسففمح -
 المحاضرة. دخو  يمنع من االلتزاموعند عدم ، ات يحذر شفويا من أستاذ المقررعن اال  مريادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابي االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح لليالب دخو  االمتحان النها   تذا تأخر مقدار ) -
 بنظام االمتحان ف  الكلية. تذا تغيب اليالب عن االمتحان النها   تيبم اللوا ح الخاصة -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضفففففوابي تنفيذ التكليفات و يحدد أسفففففتاذ المقرر نوع التعيينات ف  بداية الفصففففف  ويحدد مواعيد تسفففففليمها -
 وتسليمها.

 أخر ف  تسليمه.يحرم من درجة التكليف الذي ت المحددموعد ال عنتذا تأخر اليالب ف  تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال حة شؤون اليالب. عليه ف  حا  ابوت قيام اليالب بالغش ف  االمتحان النصف  أو النها   تيبم -
 ف  التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النق  ف  حا  ابوت قيام اليالب  -

 :Plagiarismاالنتحا   6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تيبم الال حة الخاصة بذلك يالبشخص ينتح  شخصية  ف  حالة وجود -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى ما  استخدام الموباي  أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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 (1ة )اللغة اإلنجليزيمقرر: م2021   - 2020      العام الجامعي:
 

 دوائر كهربية  :خطة مقرر
i. Information about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم
Name  

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  
 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االعنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

األربعا

 ء

WED 

ال مي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

       

 

ii.   معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر  .1
Course Title 

  دوائر كهربية
 

 ورقمه ررمز المقر  .2
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر  .3
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 مجموعال

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سمنار
Seminar/Tutorial 

3 
 

-- -- 3 
 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي االول            –المستوى الثاني   

          Second year – First semester 

 )إن وجدت(ر المتطلبات السابقة للمقر  .5
Pre-requisites  

 2فيزياء عامة 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة   .6

requisite 
-- 
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7.  
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 بكالوريوس فيزياء

B. Sc. In Physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the course 
 العربية واالنجليزية

English and Arabic 

 مكان تدريس المقرر  .9
Location of teaching the course قاعات معدة لهذا الغرض 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

 

 

 

 

iii. وصف المقرر Course Description: 

معرفة المبادئ الفيزيائية لعمل االجهزة الكهربية موضحححححححا عناصححححححر تصححححححميمها   الى المقرر هذا يهدف

االسححاسححية وكيفية تشححغيلها واسححت دامها  وت عيرها عند ربطها ضححمن الدارات الكهربية ويركز على اححكل 

ويوضم مفهوم الرنين في دارات التوالي  0موجة التيار المتناوب وقياس مقدار التيار والفولت المتناوب 

ويشحححرا ااحححارات الموجة وااحححكال  رالى اميتر وفولتميتر واو ميت روازي ويقوم بتحويل الجلفانوميتوالت

الموجة وكذل  تحويل التيار المتناوب الى تيار مستمر ويبين اهمية المحوالت الرافعة وال افزة وت زين 

  0الطاقة في الملفات والمكثفات

 

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 -a1عند ربطها خالل الدارات في بعض الحاالت ال اصة  ت عيرها السلبي است دام اجهزة القياس ومعرفةشرا ي

 0الكهربية

a2 –  0لتحليل الشبكات بطرق م تلفةيوضم المفاهيم الرياضية 

b1 -  وماهية اكل موجة التيار  هربائيةيطبق التفكير النوعي والكمي في عملية تصميم بعض اجهزة القياس الك

 0المتناوب

b2 -  على التوالي  وعلى التوازي والفرق بين مصادر الجهد  تيميز بين ربط البطاريات والمقاومات والمكثفا

 والتيار

c1 - يعين رنين التوالي ورنين التوازي في م تلف حاالت الربط 

c2 - بية وتصميم المحوالت الرافعة وال افزة وتغير معامالتها يست دم بمهارة تصميم بعض اجهزة القياس الكهر

 0وتقليل استهالكها 

d1 -  ينقل المعارف العلمية مثل عملية التصميم  و تحليل الشبكات وخصائص الموجات بالوسائل المتاحة 

d2 -  يظهر القدرة على التعلم المستمر 
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v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectظريةالموضوعات النأوال: 

الر

 قم
Ord

er 

 الوحدات
)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية
Sub Topics 

 األسبوع
Week Due 

الس

اعا

ت 

الفعل

 ية

Co

n. 

H 

1 
مقدمة للتعريف 

 المقرر ف 
 –الجهود والتيارات  -الملف -المكثف–التعريف في المقاومة 

 رةالقد
 3  االول

2 
 دوائر التيار

 المستمر

التيار المباار المربو  –قوانين كيرتشهوف للفولتية والتيار 

الدا رة  -  Short Circuitالدارة القصيرة  –على التوالي 
 المفتوحة

-الثاني

 الثالث

 والرابع
9 

3 
دوائر التيار 

 المستمر
 التراكب –نورتون  –عيفنن  -النظريات 

 ال امس
 والسادس

6 

4 
دوائر التيار 

 المستمر
 3 السابع    0يرق التحلي  –توازي  -كات توالي اب

 -- الاامن (نظري) اختبار نصف الفصل 7

8 
دوائر التيار 

 المتناوب
الممانعة )مقاومة +مفاعلة  -التمثيل الطوري –التيار المتناوب 

 حثية + مفاعلة سعويه(
لتا سع ا

 والعاار
6 

9 
دوائر التيار 

 المتناوب
ابكات التيار  –والية والمتوازية دوائر التيار المتناوب المت

 0دوائر الرنين –المتناوب الم تلطة 

الحادي 

عشر 

الثاني 

 عشر

6 

10 
دوائر التيار 

 المتناوب

القدرة  - القدرة الظاهرة  –القدرة المفاعلة  -القدرة المتوسطة

 0عامل القدرة –الفعالة 
الثالث 

 عشر

الرابع 

 عشر

6 

11 
دوائر التيار 

 المتناوب
 الخامس 0(Mالحث المتبادل ) –التردد  –عرض النطاق  –لجودة معامل ا

 عشر
3 

 -- W16 (نظري) الفص  نهاية اختبار 15

 عدد األسابيع والساعات الفعلية
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

16 42 

 

                                        :Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsخطة تنفيذ الجانب العملي  عانيا:

الر

 قم
Ord

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية

Cont. H 

1    

2    

األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  
Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester   
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vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 

 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهن  العصف -

 Problem solving المشكالت ح  -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العمل  التيبيم -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذات  التعلم -

  Cooperative Learning التعاون  التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تباد  -

 

 

 

 

  VII.   والتكليفاتاألنشطة Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشا / التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 اسبوعيا 20 فردي تكاليف منزلية )تمارين ومسائل( 1

2     

 0Total Score إجمالي الدرجة    

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

1 
 Tasks and والواجبات التكليفات

Assignments 
 13.33% 20 أسبوعيا

 Quiz w4,  5 %03.33( 1) قصير اختبار 2

3 
 نظري) Midterm Exam نصف  اختبار
 ( وعمل 

W8 30 %20 

 Quiz w10 5 %03.33( 2) قصير اختبار 4

 W16 90 60% نها   تحريري اختبار 5

 % Total 16 150 100 المجموع 
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viii. مصادر التعلم Learning Resources  :لد النشر(.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، ب 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
Fundamental of Circuits – Devises and Applications by Dhomaf  L.Sloyd  

Electric Circuits by Joseph A Edminister, Mse   McGRAW – HILL BOOK 

COMPANY 

 :Essential References المراجع المساندة .5
 سلسلة شوم في الدوائر الكهربية الطبعة العربية الحديثة

 .Electronic Materials and Web Sites etc المصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6
 http://www. 

 http://www. 

 http://www.  

 http://www.  
 

 

 

 

 

 

iv. تبعة في المقررالزوابط والسياسات الم Course Policies 
 بعد الرجوع للوا ح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلم باآلت :

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم ف  حا  عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم اليالب بحضور  -
حضور وغياب اليالب للقسم ويحرم اليالب من دخو  االمتحان ف  حا  تجاوز يقدم أستاذ المقرر تقريرا ب -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

تذا تأخر ، ولليالب حضففور المحاضففرة تذا تأخر لمدة ربع سففاعة لاال  مرات ف  الفصفف  الدراسفف  يسففمح -
 المحاضرة. دخو  يمنع من االلتزاموعند عدم ، من أستاذ المقرر عن اال  مرات يحذر شفويايادة ز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابي االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح لليالب دخو  االمتحان النها   تذا تأخر مقدار ) -
 ان ف  الكلية.تذا تغيب اليالب عن االمتحان النها   تيبم اللوا ح الخاصة بنظام االمتح -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضفففففوابي تنفيذ التكليفات و يحدد أسفففففتاذ المقرر نوع التعيينات ف  بداية الفصففففف  ويحدد مواعيد تسفففففليمها -
 وتسليمها.

 .يحرم من درجة التكليف الذي تأخر ف  تسليمه المحددموعد ال عنتذا تأخر اليالب ف  تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 ال حة شؤون اليالب. عليه ف  حا  ابوت قيام اليالب بالغش ف  االمتحان النصف  أو النها   تيبم -
 ف  التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النق  ف  حا  ابوت قيام اليالب  -

 :Plagiarismاالنتحا   6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تيبم الال حة الخاصة بذلك يالبصية ف  حالة وجود شخص ينتح  شخ -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى ما  استخدام الموباي  أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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