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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

قيقها قعة من الطالب حتلم املتو التع يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات
 لربانمجرر ضمن اكل مقاالستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف ل مربهناً عما إذا كان قد حقق

 

 الجامعة التقنية الجنوبية المؤسسة التعليمية .1

 التقنيات الكهربائية القسم الجامعي / المركز  .2

 تقنيات كهربائية / قوى  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 دبلوم فني اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي ي  النظام الدراس .5

 ABTE المعتمد   برنامج االعتماد .6

 األخرى االمؤثرات الخارجية  .7
 لعملاتوجد عالقة وثيقة السوق العمل الذي ينقل خريجنا اذ تم احد سوى 

 بالمناهج الدراسية

 2018/    7/    2    تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ي محطات فائية مؤهلة للقيام باعمال تشغيل وصيانة الوحدات الكهرب يهدف البرنامج الى تخريج مالكات تقنية

 عمال  ة واعدادهربائيونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وصيانة اجهزة الوقاية والتحكم المنظومة القدرة الكتوليد 

 -ماهرين للقيام باالعمال التالية :

 وليد الكهرباء نصب وتجهيز الشبكة الكهربائية وتشغيل وضمان محطات الت -1

 تحميل اجهزة الخاصة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية  -2

 صيانة اجهزة الوقاية والتحكم  -3

 االرضية القابالتمد وصيانة  -4
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

      مكائن / شبكات / رقمية وائر وقياسات / تأسيسات كهربائية / د -دروس تخصصية :  -1أ

 قوق انسان والديمقراطية ح -دروس عامة : -2أ

 ياضيات / حاسوب / رسم هندسي اوتوكاد ر -دروس مساعدة : -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 معامل   – 1ب 

 مشروع   - 2ب 

      ورشة كهربائية   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 تدريب صيفي  –تدريب مهني  –مختبر  –ورشة  –محاضرة 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 لنهائية ااالمتحانات  –االمتحانات الفصلية –اختبارات شفهية  –تقييم يومي  –االختبارات الشفهية 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 بحوث طالبية   -1ج         

 مشاريع تخرج -2ج

 صفقات علمية -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تدريب صيفي  –تدريب مهني  –مختبر  –ورشة  –محاضرة 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    
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 لنهائية ااالمتحانات  –االمتحانات الفصلية –اختبارات شفهية  –تقييم يومي  –االختبارات الشفهية 

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(وظيف والتطور ابلية التاألخرى المتعلقة بق )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 حقوق االنسان والديمقراطية  -1د

 االدارة  -2د

 الكهرباء -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 المحاضرة    

 

 

 

 طرائق التقييم          

 االختبارات التحريرية , االمتحانات الفصلية ,  االمتحانات النهائية , تقييم اليومي  

 

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  االولى 
قسم التقنيات 

 الكهربائية 
34 

  

 درجة البكالوريوس 

قسم التقنيات   الثانية  تتطلب )س( ساعة معتمدة 

 الكهربائية

33 

     

     ساعة للمرحلتين  67للدبلوم 
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 استخراج مؤشرات االداء الشهرية والسنوية  -1

 استكشاف اخللل يف معايري االداء  -2

 اقامة ندوات للطلبة  -3

 ندوات توعية للطلبة  -4

 دورات تدريبية للطلبة  -5
 
 
 
 
 

 المعهد(أو  األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية ع)وضمعيار القبول  .14

 خرجيي الفرع العلمي  -1

 خرجيي الفرع االحيائي  -2

 خرجيي الفرع التطبيقي  -3

 اعدادية الصناعة / فرع الكهرابء  -4
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15
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 هيئة التعليم التقين / املناهج  -1

 موقع هيئة التعليم التقين االلكرتوين  -2

  مواقع اجلامعه التقنية اجلنوبية االلكرتوين -3
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 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 رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 فكيرمهارات الت

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

 - - - - - - - - - -   -  - - - - - اساسي  دوائر قياسات   االولى 

 - - - - - - - - - -  -  -  - - - - اساسي تأسيسات  
 - - - - - - - - -  -  -   -  - - - - اساسي مكائن   الثانية 

 - - - - - - -  -  -  -  -  -  - - - - اساسي شبكات 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 الجامعة التقنية الجنوبية مؤسسة التعليميةال .1

  العلمي القسمالقسم العلمي / قسم التقنيات الكهربائية   القسم الجامعي / المركز .2

 شبكات  اسم / رمز المقرر .3

 تقنيات كهربائية / قوى  البرامج التي يدخل فيها .4

 مجموعة طلبة / مجاميع  أشكال الحضور المتاحة .5

 ة الثاني الفصل / السنة .6

 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2/7/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 صبها وتشغيلها نوكيفية  جزائهااتعريف الطالب على الشبكة الكهرابئية ومراحلها من توليد ونقل وتوزيع ومحاية كل جزء من 

 وتقييم كل جزء منها مع حساابت كهرابئية معتمدة ابالمثلة .

 
 
 
 

 لعالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم ا

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 معرفة اهداف الشبكات الكهربائية  -1أ

 دراسة محطات توليد القدرة الكهربائية  -2أ

 دراسة االجزاء المهمة من الشبكة الكهربائية  -3أ
 دراسة خط النقل وحساباته الكهربائية والميكانيكية  -4أ
 دراسة الكيبالت الكهربائية  -5أ
 دراسة كيفية حماية كل جزء من اجزاء الشبكة الكهربائية   -6أ

 موضوع المهارات الخاصة بال  -ب 

 حسابات خط النقل الميكانيكية  – 1ب

 حسابات خط النقل الكهربائية   - 2ب

 حساب الكيبالت الكهربائية – 3ب

 حساب توزيع التيار على االحمال    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة / المختبر / الورشة 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 امتحانات يومية , الواجب البيتي , امتحان الفصلي , امتحان نهائي    

 

 

 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 معرفة تأثير الظروف المناخية على الشبكة  -1ج

 ة كيفية تقليل استهالك الطاقة الكهربائي -2ج

 زيادة كفاءة الشبكة الكهربائية -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرة
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 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 جي شبكات كهرابئية / منه
 القدرة الكهرابئية / مقرر

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

1- https //www.;atab.edf .com 
2- https www//eng2all.net 

 

 طرائق التقييم    

 

 امتحان فصلي , امتحان نهائي 

 

 
 صي (.لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخالمهارات  ا -د 

 تصميم محطة كهربائية  -1د

 تصميم خطوط النقل الهوائية والقابلوات الكهربائية  -2د

 حسابات خط النقل والكبيالت الكهربائية -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

امتحان فصلي  ضرة/مختبرمحا محطات الطاقة الكهربائية  دبلوم فني  4 1

 نهائي/

امتحان فصلي  محاضرة/مختبر حسابات خطوط النقل  دبلوم فني 4 2

 نهائي/

امتحان فصلي  محاضرة/مختبر الترقيم دبلوم فني 4 3

 نهائي/

امتحان فصلي  محاضرة/مختبر الكيبالت الكهربائية دبلوم فني 4 4

 نهائي/

امتحان فصلي  محاضرة/مختبر توزيع الطاقة الكهربائية دبلوم فني 4 5

 نهائي/

امتحان فصلي  محاضرة/مختبر حماية المولدات دبلوم فني 4 6

 نهائي/

امتحان فصلي  محاضرة/مختبر حماية خطوط النقل  دبلوم فني 4 7

 نهائي/
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 الميدانية (  المهني والدراسات
 

 

 القبول  .13

 اعدادية الصناعة / علمي / تطبيقي / احيائي المتطلبات السابقة

 100 أقل عدد من الطلبة 

 200 أكبر عدد من الطلبة 

 


