
التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن  اختصاص مقررات توصف
 ومفرداتها

 
 عممي(:  2نظري + 2الفيزياء )-1333
 عمم-الحركة  عمم -السوائل  توازن  -السكون  عمم-المادة  -عامة ومعمومات أساسية مفاىيم
 الكيرباء في أساسيات-الغطس في الفيزياء تطبيق-المناخ ىندسة في تطبيقية فيزياء -الحرارة

 وتطبيقاتو. الميزر -الضوء عمم-الصوت  –والمغناطيسية 

 عممي(:  2نظري + 2رياضيات )-1332
يتناول ىذا المقرر دراسة المبادئ األساسية لمجموعات األعداد الحقيقية والعقدية والعمميات 

أنواع السبلسل )بسيطة،  -العددية و دراسة المتتاليات وأنواعيا مع التطبيقات  -الحسابية عمييا 
أساسيات كثيرات الحدود،  -والعمميات عمى السبلسل واختبارات التقارب  -مختمطة، تابعية( 

التكامل غير المحدد، التكامل المحدد  -العمميات عمى كثيرات الحدود والتحميل الرياضي ليا 
ل والتكامبلت المحددة والغير حساب التفاض -لتابع لمتحول واحد وطرق حساب التكامل المحدد 

 -تعريفات وأساسيات المصفوفات  -حساب المساحات والحجوم لؤلشكال اليندسية  .المحددة
معين  -ودراسة التحويبلت البسيطة في المصفوفات  -العمميات األساسية في المصفوفات 

ق )بول( دراسة في جبر المنط -دراسة الفضاءات الشعاعية والقيم الذاتية  -المصفوفات 
 أنظمة العد الثنائي -والعمميات األساسية فيو 

 عممي(: 0نظري + 2مدخل إلى االقتصاد )-1331
 أساسيات االقتصاد. 

 عممي(:  0نظري + 2لغة عربية )-1333
 منياج المغة العربية المعتمد في السنة األولى في الجامعات الحكومية .

 عممي(:  0نظري + 2()3لغة اجنبية )-1333
 المغة األجنبية المعتمد في السنة األولى في الجامعات الحكومية. منياج

 عممي(:  3نظري + 2مدخل إلى البرمجة)-1333
والثوابت، العبارات )أو الجمل( البرمجية، التعابير المنطقية  المتحوالت ،++Cبرنامج  بنية

 الصفوف مقدمة في التحكم، تعريف واستدعاء التوابع، تقاناتالتعميقات،  والحسابية،
 المصفوفات.و 
 
 
 



 : عممي( 3نظري + 2)أساسيات الحاسوب-1333
المعطيات في  الحاسوب، تمثيل الحاسوبي، أنواعالحاسوب، مكونات النظام  استخدامات 

برمجيات الحاسوب،  الحواسيب، لمحاسوب شبكاتالمحيطية  الحاسوب، الوحدات الحاسوب، بنية
 والبرمجيات المكتبية واالنترنيت. النوافذاستخدام نظام 

 
 : عممي( 3نظري + 2)رسم كهربائي-1323
 رسم دارات تمديد منزلية وصناعية: -1

دارات –دارات إنذار عن السرقة –دارات إنذار عن الحريق –درات محادثة –دارات إنارة   
 عداد قدرة أحادية الطور وثبلثية الطور.

 رسم المخططات الكيربائية: -2

وصف –رسم مخطط التمديد لشقة سكنية ومعامل –أجزاء بناء عمى المسقط األفقي  رسم
 مخطط التمديد الرمزي ومخطط التنفيذ.

 رسم مخطط التمديد ومخطط مسار التيار التنفيذي لموزعات التيار في مواقع العمل. -3

 رسم دارات األنابيب المضيئة. -4

ومراكز تحويل –ط رمزي مخط–مخطط كيربائي –مخطط إنشائي –رسم مراكز توزيع  -5
 الطاقة. 

 عممي(:  2نظري + 3)الكهرباءأسس -1322
 الكيرباء الساكنة:-1
سطحي خطي ( مبدأ مصونية  –حجمي  –توزيع الشحنات  الكيربائية في األجسام )نقطي  

 –الحقل الكيربائي الساكن –ثابت العازلية الكيربائية  –قانون كولومب –الشحنات الكيربائية 
 –السطوح متساوية  الكمونات  –الكمون والتوتر  الكيربائي الساكن  –خطوط الحقل 

االستقطاب  –االستقطاب الدائم  –ثنائي األقطاب الكيربائي  –االستقطاب  الكيربائي الساكن 
 المؤقت

 –التكيرب بالتأثير  التغميف  واألمراس  الكيربائية  -الحقل الكيربائي الساكن  داخل المواد -
العبلقة بين الحقل واالستقطاب   –التدفق الكيربائي الساكن  –التحريض الكيربائي الساكن 
قانون  –القوانين والنظريات والمبادئ العامة في الحقل الساكن  –والتحريض الكيربائي الساكن 
ئي المكثف  الكيربا –نظرية السعات  الكيربائية  -مبدأ التراكم –مصونية  الشحنات الكيربائية 

الربط التسمسمي  والتفرعي   –نظرية  دارات  المكثفات الكيربائية  –سعة المكثف المستوي  –
القدرة  والقوى في الحقل   –نظريات  مكسويل  لمسعات الكمية والجزئية  –والربط المثمثي والنجمي 



ماكسويل  قوى  –الكثافة  الحجمية  –القدرة  المختزنة  في الحقل الساكن  –الكيربائي الساكن 
 العامة .

 الكيرباء المتحركة: التيار المستمر:    -2
شدة تيار  الناقمية  –الحالة الكيربائية  المتحركة وتفريغيا  –مصادر القوة المحركة  الكيربائية 

المبادئ والعبلقات   –تيار االنتقال الكيربائي  –كثافة  التيار الكيربائي  –قوة لببلس  الكيربائية 
 –قانون مصونية  الشحنات الكيربائية  –والقوانين العامة  في الكيرباء المتحركة  والنظريات 

 –نظرية الكمون الكيربائي في  الحالة المتحركة  -مبدأ استمرارية  خطوط التيار  الكيربائي  
تأثير درجة الحرارة عمى المقاومات   –قانون  المقاومة الكيربائية  –قانون أوم الكيربائي 

نظرية  -لنز ( –قانون تحويل الطاقة  إلى طاقة حرارية )جول  –والبلخطية  الخطية 
عناصر  –دارات  التيار المستمر  -الكثافة  الحجمية  لبلستطاعة   –االستطاعة  الكيربائية 

نظرية تكافؤ  –االتجاىات  الموجبة  في دارات  التيار المستمر  –الدارات في التيار المستمر 
مبدأ  مصونية  القدرة الكيربائية  في  –قوانين كيرشوف الكيربائية  –لمستمر دارات  التيار ا

نظريات  المقاومات الكيربائية  المكافئة لمربط التسمسمي  والتفرعي   –دارات التيار المستمر 
حاالت تشغيل دارة –ربط  مصادر  القوة  المحركة  عمى التسمسل  وعمى التفرع  –المثمثي 

–نظريات نقل االستطاعة  الكيربائية في دارات  التيار المستمر –التيار  المستمر األساسية 
 –طريقة فرق  الكمون العقدي  –طريقة  تيارات الحمقات  –طرائق حل دارات  التيار المستمر 

نظرية   –شي نظرية فا –نظرية ثيفنين  –نظريات  مساعدة في حل الدارات  –طريقة التراكم 
 –األبيال الكيربائية –التحميل  الكيروكيميائي  –دارات التيار المستمر  البلخطية  –التناظر 

عبر مقاومة  وعند  –الحاالت العابرة  عند شحن  مكثف  كيربائي  –المدخرات الكيربائية 
 تفريغ المكثف  عبر مقاومة  من التيار المستمر .

 الكيرباء المغناطيسية:-3
التحريض –اآلثار المغناطيسية لمتيار الكيربائي  –توليد الحقل المغناطيسي في الخبلء 

الحقل المغناطيسي الناتج  –الببلس –قانون بيوسافار  –الفيض المغناطيسي  –المغناطيسي 
العزم المغناطيسي  –االستقطاب المغناطيسي -عن النواقل الكيربائية الخطية والدائرية والوشيعة 

الصفات والمميزات –الفيض المغناطيسي  –حمقات التيار المكافئة لمعزم المغناطيسي –
العبلقة بين الحقل واالستقطاب والتحريض  –قانون االستقطاب المؤقت  –المغناطيسية لممواد 

 المغناطيسي.
ارة  قانون الد –قانون الفيض المغناطيسي  –القوانين والعبلقات  والنظريات العامة الكيرطيسية 

مبدأ  –قانون التحريض  الكيرطيسي  –نظريات الكمون والتوتر المغناطيسي  –المغناطيسية 
مبدأ أوم في  –عناصر الدارات المغناطيسية  –الدارات المغناطيسية  –مولد التيار المتناوب 



نظريات  كيرشوف في الدارات  –مبدأ أمبير في الدارات المغناطيسية  –الدارات المغناطيسية 
ربط المقاومات  المغناطيسية عمى التفرع وعمى  –نظرية المقاومة  المغناطيسية  -لمغناطيسية  ا

الدارات  –نظرية التشابو بين دارات التيار المستمر  والدارات المغناطيسية  –التسمسل 
 المغناطيسية البل حظية.

 –لتحريض المتبادل عامل ا –عامل التحريض  الذاتي  –التحريض الذاتي والتحريض  المتبادل 
نظريات مكسويل  لعوامل التحريض  الذاتية  والمتبادلة  –عامل التحريض التسربي  أو اليروبي 

عومل  التحريض الذاتية  والمتبادلة كعناصر في الدارات  الكيربائية ر بط الوشائع   –
المخزنة في وشيعة  القدرة  –القدرة والقوى الكيرطيسية –الكيربائية  عمى التسمسل  وعمى التفرع 

الكثافة الحجمية  –الكثافة  الحجمية  لمقدرة المغناطيسية  –القدرة  المخزنة في نظام  وشائع  –
قوة باالس وقوة أمبير  –قوة لورنز  –الكيرطيسي  القوى المؤثرة في الحقل –لمقدرة المغناطيسية 

نظريات القوى الطاقة  من  –عزم القوى المغناطيسية في الحقل الكيرطيسي  –الكيرطيسية 
 الممانعات. –المبادئ األساسية لدارات التيار المتناوب  –الكيرطيسية 

 التيار المتناوب أحادي الطور:-4
الكميات الدورية  -الكميات الدورية المتناوبة -الكميات الدورية –تعاريف ومصطمحات أساسية 

توليد التيار المتناوب  –متناوبة الجيبية العمميات الرياضية لمتوابع ال –المتناوبة والجيبية 
اتجاه القوة المحركة  والتوتر  والتيار  في دارات التيار المتناوب أحادي الطور –األحادي الطور 

 – R.L.Cالدارات األساسية في التيار أحادي الطور الدارات التسمسمية  والدارات التفرعية  –
بية واستعمالو لحل دارات التيار  المتناوب أحادي الطور التمثيل الشعاعي  لمتوابع المتناوبة الجي

األشعة العقدية   –التمثيل العقدي لمتوابع المتناوبة  الجيبية  –األشعة الدوارة واألشعة  الثابتة  –
استعمال التمثيل العقدي لحل دارات التيار  المتناوب أحادي  –األشعة العقدية  الثابتة  -الدوارة 
االستطاعة الردية واالستطاعة الظاىرية  في دارات  –االستطاعة الفعمية  -عةاالستطا –الطور 

ثنائيات األقطاب في  –ميزان االستطاعة العممية والردية  –التيار  المتناوب أحادي الطور 
 –شروط الطنين  –معادالت دارات ثنائيات  األقطاب  -دارات التيار المتناوب أحادي الطور

نظريات  –دراسة  الدارات  التسمسمية والتفرعية  عند تغير التردد  –التوتر طنين  –طنين التيار 
محولة  –شروط التطابق  –شروط نقل القدرة كثنائيات  األقطاب  –ثنائيات األقطاب المكافئة 

استعمال طرق حل دارات التيار  المستمر في حل دارات التيار  المتناوب أحادي  -التطابق 
المميزات  األساسية  رباعي األقطاب   –المعادالت األساسية  –ب رباعي األقطا -الطور

معادالت رباعيات األقطاب النشيطة الدارة  –الدارات المكافئة  رباعيات األقطاب الخاممة 
الحاالت   –الدارات اإللكترونية  –مكبرات  العمميات  –المكافئة  رباعيات األقطاب  النشيطة 

 العابرة  في الدارات أحادية الطور .



 التيار المتناوب الثبلثي الطور:-5
 –الدارة ثبلثية األطوار  –مبدأ عمل المولد التزامني  –القوى المحركة الكيربائية ثبلثية الطور 

 –مفيوم القيم الخطية والقيم الطورية –المخططات األساسية لربط الدارات ثبلثية األطوار 
العبلقات بين التيارات الخطية والتيارات  –قات بين الجيود الخطية والجيود الطورية العبل

ربط الدارات ثبلثية  –حساب الدارات ثبلثية األطوار  –مزايا الحمل ثبلثية األطوار -الطورية
 نجمي مع ناقل. –الربط النجمي  –الطور النجمي والمثمثي 

 عممي(:  2نظري + 3)الميكانيكأسس -1321
 القسم األول: التوازن 

 قوانين معالجة المتجيات -المتجيات: الكميات والمتجيات -1 
 القوى ثبلثية البعد-القوى ثنائية البعد-القوى: االتزان ومخطط الجسم الحر -2
 المجموعات المكافئة-المزدوجة-عزم قوة حول محور-مجموعات القوى والعزوم: عزم المتجو-3
 نماذج ثبلثية البعد-نماذج ثنائية البعد-ت التوازن معادال-األجسام المتزنة -4
 طريقة قطع الييكل-طريقة قطع العقد-توازن اليياكل الشبكية -5
 مراكز الثقل القسم الثاني: ديناميك النقطة المادية-6

 حركة النقطة المادية- 1        
– (x-y)ات الديكارتية اإلحداثي-الحركة المنحنية المستوية-الحركة المستقيمة-مقدمة           

 الحركة الغير مستقمة لمنقاط المادية                    - (r-θ)اإلحداثيات القطبية -( n-tاإلحداثيات الطبيعية )
مسائل الديناميكا لمنقطة المادية -قانون نيوتن الثاني-مقدمة-تحريك النقطة المادية-2        
الدفع -الطاقة الكامنة-العمل والطاقة الحركية-ة الحركة المنحني-الحركة   المستقيمة-وحميا

 عزم الدفع وعزم كمية الحركة-الخطي وكمية الحركة الخطية
 الحركة المستوية لمجسم الصمب-3       

 التسارع النسبي -المركز المحظي لمسرع-السرعة النسبية-الحركة المطمقة -الدوران-مقدمة
 تحريك الجسم الصمب- 4       
العمل -الحركة المستوية العامة-الحركة حول محور ثابت-ت الحركة العامةمعادال-مقدمة
 معادالت الدفع وكمية الحركة   -والطاقة

 عممي(:  0نظري + 2)ثقافة -1323 
 منياج الثقافة المعتمد في السنة األولى في الجامعات الحكومية.

 عممي(:  0نظري + 2)(2لغة اجنبية )-1323
 المعتمد في السنة األولى في الجامعات الحكومية.منياج المغة األجنبية 

 : عممي( 3نظري + 0)ورش-1323



 طريقة توصيل األسبلك الكيربائية بشكل فني  -1
 دارة مفتاح مفرد مصباح متوىج  -2

 دارة مفتاح مفرد مع مصباحين عمى التسمسل  -3

 دارة مفتاح مفرد مع مصباحين عمى التفرع  -4

 دارة مفتاح مزدوج )ثريا( مع مجموعة مصابيح  -5

 دارة مفتاح دركسيون مع مجموعة مصابيح  -6

 دارة تربل دركسيون مع مجموعة مصابيح  -7
 دارات المآخذ الكيربائية األحادية الطور المؤرضة  -8

 طريقة وصل القاطع األحادي والفواصم الحرارية -9

 دارة مفتاح الفمورسانت  -11

 دارة النداء )المنمرات(  -11

 ات أتوماتيك الدرج دار  -12

 دارة العداد األحادي الطور -13

   

 عممي(:  2نظري + 2)دارات كهربائية-1233
 أواًل: مقدمة وتذكرة في دارات التيار المستمر

 الدارة الكيربائية-تعاريف وقوانين أساسية - 
 قانون أوم - العبلقات األساسية في دارات التيار المستمر-عناصر التوصيل األساسية في الدارة 

 قانون كيرشوف الثاني-قوانين كيرشوف في دارات التيار المستمر قانون كيرشوف األول -
التحميل -التحميل باستخدام نظرية ثيفنين-تحميل دارات التيار المستمر باستخدام تيارات الحمقات -

 مثمثي إلى نجميالتحويل من -يالتحميل باستخدام التحويل النجمي والمثمثنورتن باستخدام نظرية 
 الفصل الثاني

 التمثيل الجيبي لدارات التيار المتناوب األحادي الطور-دارات التيار المتناوب أحادي الطور -

-التمثيل الشعاعي لمتوابع الجيبية واستخدمو لحل دارات التيار المتناوب األحادي الطور -
 مسائل غير محمولة حول التمثيل الشعاعي

 الفصل الثالث-
 التمثيل العقدي لمتوابع الجيبية واستخدامو في حل دارات التيار المتناوب أحادي الطور -

 مساواة عددين عقديين-قواعد حساب األعداد العقدية -طريقة التمثيل العقدي لمتوابع الجيبية 



االستطاعة الكيربائية -استعمال التمثيل العقدي لحل دارات التيار المتناوب األحادي الطور  -
تعميم طرق حساب دارات التيار المستمر عمى دارات التيار - في دارات التيار المتناوب األحادي

 مسائل غير محمولة حول التمثيل العقدي لدارات التيار المتناوب.-المتناوب 
 الفصل الرابع

افئة تحويل دارة تسمسمية إلى دارة تفرعية مك-الدارات المكافئة عمى المأخذين لثنائيات األقطاب -
استخدام التقريب في التحويل من دارة تسمسمية إلى دارة تفرعية -عمى المأخذين وبالعكس

العناصر األساسية -التحويل البياني من دارة تسمسمية إلى دارة تفرعية مكافئة وبالعكس-وبالعكس
 مسائل غير-عبلقة الممانعة وزاوية الطور بالتردد-العممية في الترددات المنخفضة والعالية

 محمولة.
 الفصل الخامس

 المخطط الدائري وتطبيقاتو. -المحبلت اليندسية  -
 الفصل السادس

مقارنة بين دارة الرنين التسمسمية ودارة الرنين -الرنين في دارات التيار المتناوب األحادي الطور -
 التفرعية.

 الفصل السابع
 األحادي الطور.االستطاعة الكيربائية وتعويضيا في دارات التيار المتناوب  -

 الفصل الثامن
جمع -المصفوفات وطرق التعامل معيا -طرائق حل الدارات الكيربائية باستخدام الحاسوب -

 وطرح المصفوفات استخدام بعض البرامج الجاىزة في حل الدارات الكيربائية.
 
 ثانيًا: مقدمة وتذكرة في دارات التيار المتناوب 
دارات الرنين التفرعية والقيم -دارات الرنين التسمسمية والقيم المميزة لدارة الرنين التسمسمية - 

 المميزة لدارة الرنين التفرعية.
 ثنائيات ورباعيات األقطاب )ثنائيات المنفذ(-2
قيم وعناصر -أنواع رباعيات األقطاب وطرق تجميعيا -رباعيات األقطاب غير الفعالة  -

توابع االنتشار -الرباعيات الشييرة -تحميميا وتجريبيا وممانعات الدخل والخرج الرباعيات 
-الرباعيات الفعالة وأنواع المنابع المقادة وداراتيا المكافئة -لمرباعيات المتناظرة وغير المتناظرة 

 الترانزستور ...الخ( –تطبيقات عمى المنابع المقادة )مكبر العمميات 
 األطوارالدارات المتعددة -3



 طرق توصيل الدارات المتعددة األطوار-طريقة تمثيل الدارات المتعددة األطوار المتوازنة  -
الدارات المباشرة والعكسية -الدارات المباشرة والعكسية لمدارات المتعددة األطوار -المتوازنة 

التوصيل -متوازنة الدارات ثبلثية األطوار ال-لمدارات المتعددة األطوار باستخدام المعامل العقدي
المركبات -الدارات الثبلثية غير المتوازنة وطرق حميا - النجمي والمثمثي لمدارات الثبلثية المتوازنة

 المتناظرة 
 التوابع البلخطية والتوابع الدورية-4
االستطاعة الكيربائية في -نشر فوريو لمتوابع الدورية -التوابع البلخطية والتوابع الدورية  -

 .مسائل غير محمولة- العوامل والقيم المميزة لمتوابع الدورية-ات التوابع الدورية الدارات ذ
 الحاالت العابرة -5
تحميل الحاالت العابرة لمدارات باستخدام تحويبلت -تحميل الدارات من الدرجة الثانية أو أعمى-

 الببلس.
 : عممي( 2نظري + 2)نظم منطقية ورقمية-1232

العمميات  –التحويبلت  بين أسس العد المختمفة ،المتممات  –األعداد الثنائية  –نظم العد -
تطبيق قواعد ونظريات الجبر   –جداول كارنو  –البوابات المنطقية  –لجبر البولياني -الحسابية 

نصف الجامع الثنائي  –المنطق التركيبي -البولياني  واستخدام  جداول لتبسيط التوابع البوليانية  
تحقيق  التوابع البوليانية  –مقارن المقدار  –ناخب المعطيات  –المرمز  –مفكك الترميز  –

ذواكر  –ناخب المعطيات  –)مفك الترميز –باستخدام الدارات  المتكاممة  متوسطة التكامل 
الدارات -القبلبات  –الماسك -المنطق التتابعي : -المنطق  القابل لمبرمجة ( –القراءة فقط 

 العدادات. –السجبلت  –الذواكر  -الدارات التتابعية غير المتزامنة -ية المتزامنة التتابع
 عممي(:  2نظري + 2)أسس هندسة الكترونية-1231

 فيزياء أنصاف النواقل.-1
 تطبيقات الثنائي. –( PNالوصمة )-2
-Varactor-schottki-zener-Tunnelخصائص  –بنية  –تعريف  –ثنائيات خاصة -3

backword 
 انحياز. –اختصاص  –( بنية (BJTالترانزستور -4
 انحياز(  –اختصاص  –)بنية  JFET-(FETالترانزستور)-5
      MOS    انحياز( –اختصاص  –)بنية 
  SCR _TR-DIAC-UJT-PUT –العناصر ذات المقاومة السالبة -6
-LED&LCDdisplay-LED-PH.D–العناصر اإلليكترونيات الضوئية -7

SOLAR.Cell-OCI 



  :عممي(3نظري + 2)رسم هندسي بواسطة الحاسوب-1233
تمارين باستخدام – AUTOCADاستخدام برنامج –مدخل إلى الرسم باستخدام الحاسوب 

 AUTOCADبرنامج 
 طرائق حل الدارات الكيربائية باستخدام الحاسوب في حل الدارات الكيربائية-
استخدام بعض -بعض البرامج لتحويل الممانعات من تسمسمي إلى تفرعي مكافئ والعكس وضع-

 البرامج الجاىزة
 : عممي( 2نظري + 2)3الكترونيات صناعية-1233 
 تطبيقات  –نظرية  –تغذية خمفية سالبة  –مكبر العمميات -1
 تنظيم جيد(  –ترشيح  –وحدات التغذية الخطية والمقطعة )تقويم -2
 مربعة( –توليد اإلشارات الجيبية )نبضية -3
 –الضجيج  –المرشحات وخطوط النقل –نظرية االتصال: مقدمة في نظرية االتصال -4

 – PAMوPCM –الموديل التمثيمي 
 نظم االتصاالت الحديثة. –الموديل الرقمي االتصاالت عبر الشبكات اليوائية لخطوط النقل 

 
 : عممي( 3نظري + 2)اإلنارة-1233
 مقدمة:

 الباب األول: أسس ىندسة اإلنارة.
 : المفاىيم والقوانين األساسية لئلنارة.1-1
 : الحساب الرياضي لسويات اإلنارة الناتجة عن المنابع ذات األشكال اليندسية.1-2
 : المنابع الضوئية الكيربائية )المصابيح(.1-3
 : اإلنارة الداخمية.1-4
 : إنارة الشوارع والطرق.1-5
 : اإلنارة الخارجية الفائضة.1-6
 : استخدام األلياف الضوئية في االنارة.1-7
 : برمجيات اإلنارة.1-8

 : عممي( 2نظري + 2)مدخل الحاسوب-1223
تعددية ، الوراثةالتحميل الزائد،  المعطيات، وتجريد الصفوف ،وسبلسل المحارف المؤشرات
 الممفات.التعامل مع  مساري الدخل والخرج، األشكال،
 : عممي( 2نظري + 2)آالت تيار مستمر-1222

 المبادئ العامة لآلالت الكيربائية.-1



 نظرية عمل آالت التيار المستمر:-2
 طرائق لف المتحرض. –لف المتحرض في آلة الدائر المستمر ذات الدائر األسطواني 

 دراسة عمل آلة التيار المستمر في حالتي البلحمل والتحميل.-3
 الخصائص الرئيسية آلالت التيار المستمر.-4
الخصائص الرئيسية -الخصائص الرئيسية لمولدات التيار المستمر -طرق التحريض    

 لممولدات ذات التحريض
-الخصائص الرئيسية لمحركات التيار المستمر-ربط مولدات التيار المستمر-الذاتي التفرعي 

 طرائق تنظيم السرعة بتغير التوتر
 التيار المستمر الخاصة. آالت-5
 النظرية العامة لآلالت الكيربائية.-6
 تمثيل اآلالت عمى الحاسب.-7
 عممي(:  2نظري + 2مدخل إلى االقتصاد الهندسي)-1221 

 :مفاىيم أساسية-أوالً 
 القيمة الزمنية لؤلموال:-ثانياً 
 التقييم االقتصادي المالي لممشاريع الكيربائية:-ثالثاً 
 تقدير التكاليف في المشاريع الكيربائية -رابعاً 

 اقتصاديات تصميم نظم القدرة الكيربائية:-خامساً 
 اقتصاديات استثمار نظم القدرة الكيربائية:-سادساً 
 الوثوقية وأثرىا في اقتصاديات نظم القدرة الكيربائية:-سابعاً 
 برمجيات تطبيقية:-ثامناً 

 والتصميم االقتصادي لنظم القدرة الكيربائية أىم البرمجيات المستخدمة لمتخطيط  
 أىم البرمجيات المستخدمة لمتشغيل واالستثمار االقتصادي لنظم القدرة الكيربائية  

 الفعالية االقتصادية لمربط الكيربائي المشترك مع الدول المجاورة:-تاسعاً 
 : عممي( 3نظري + 2)التمديدات الكهربائية-1223

اختيار –تحديد مقاطع النواقل )المقاومة الميكانيكية لمنواقل، ىبوط التوتر في النواقل(  -
إجتيازات  –تمييز التمديدات –طريقة التمديد –استقبللية التمديدات –حفظ التمديدات –التمديدات 

 – الجدران واألرضيات
 التمديدات ضمن األبنية السكنية  -
 األبنية )الخطوط اليوائية، التمديدات األرضية(  التمديدات خارج–



التمديدات الياتفية في األبنية التي ال تحتوي -التمديدات الياتفية )دخول كابل الياتف الرئيسي -
األسبلك المستعممة في التمديدات الياتفية الفرعية ضمن البناء –عمى مقسم ىاتفي خاص 
التمديدات الياتفية في -المآخذ الياتفية – كطرق وصل األسبل-_قساطل التمديدات الياتفية

 قطر القسطل االعتباري لتمديد خطوط الياتف، أمثمة(–األبنية المزودة بمقسم ىاتفي خاص 
تمديدات توزيع اإلشارة التمفزيونية المشتركة )نظام توزيع اإلشارة التمفزيونية المشتركة، نطاق -

ر مستوى العزل بين المآخذ، العزل الكيربائي، المجاالت التطبيق، توزيع اإلشارة التمفزيونية، اختيا
، مستويات اإلشارة األعظمية S/Nالترددية لمراديو والتمفزيون، نسبة اإلشارة إلى الضجيج 

 المسموحة ضمن الكوابل والتجييزات، مبلحظات تنفيذية(
، حساب أطوال ة)مجال التطبيق، مكونات الدراسة الكير صوتي يتمديدات النظام الكير صوت-

الكاببلت ومقاطعيا وتحديد نوعية وطرق الربط والتوصيل، العوامل التي يجب معالجتيا لمحصول 
 عمى مواصفات صوتية جيدة، اختيار األجيزة الصوتية، تمديدات الشبكة الصوتية( 

نظام اإلنذار عن الحريق )مقدمة، مجال تطبيق النظام، تصنيف أنظمة اإلنذار عن الحريق، -
 ظام التقميدي لئلنذار عن الحريق، الشروط الفنية، النظام الذكي لئلنذار عن الحريق(الن

 : عممي( 2نظري + 2)2الكترونيات صناعية-1223
دوائر القدح والتزامن لمثايرستور والترانزستور  –قيادة البوابة والقاعدة  –خواص الديود والثايرستور 

 دارات القدح المستخدمة لمختمف جسور التقويم. –دارات نقل نبضات القدح وعزليا –
 (.Pمجموعات التقويم التفرعية البسيطة )

 (.PDمجموعات التقويم التفرعية المضاعفة )
 (.Sمجموعات التقويم التسمسمية )
 طرق ربط مجموعات التقويم 

 دارات الديود والتقويم. 
 RLCوحمل  RL، وحمل RCدارة ديود وحمل 

 لعابرة.تذكرة عن األنظمة ا
تغذية ممف بتوتر  –تغذية ممف بتوتر متناوب عبر ديود  –عبر ديود  Rومقاومة Lتفريغ ممف 

الدارات ذات المعادلة  –تغذية مكثف ومقاومة عبر ديود مع مقاومة تسمسمية -متناوب عبر ديود 
 التفاضمية من الدرجة الثانية. 

 تبريد أنصاف النواقل 
 تحميل فورييو والتوافقيات 

 : عممي( 3نظري + 2) ورشات )لف محركات(-1223

 رسم مخططات انفرادية لمختمف أنواع المف ولمختمف اآلالت 



 مخططات انفرادية آلالت التيار المستمر:
المف االنطباقي: المف االنطباقي البسيط، المف غير المتقاطع والمتقاطع، المف القطري والمف -1

غير المتدرج والمتدرج، خطوات الحساب في المف االنطباقي البسيط  القصري، المف االنطباقي
 والمضاعف، أمثمة( 

 لف دائر اآلالت الصغيرة )المف القطري، المف القصري، أمثمة(–
المف االنطباقي المزدوج، -المف االنطباقي المزدوج، أمثمة -دراسة المف االنطباقي المضاعف 

لف انطباقي مزدوج، متدرج، غير -وج، أحادي اإلغبلقالمف االنطباقي المزد-ثنائي اإلغبلق
 –لف انطباقي مزدوج، متدرج، غير متقطع، أحادي اإلغبلق  –متقطع، ثنائي اإلغبلق، أمثمة 

 أمثمة.
خطوات الحساب في -المف غير المتقاطع والمتقاطع -المف التموجي: المف التموجي البسيط -2

إغبلق المف التموجي اصطناعيًا أو استعمال ممف –المف التموجي البسيط والمضاعف مع أمثمة 
 أمثمة.–المف التموجي المضاعف –أمثمة -غير فعال 

 مخططات انفرادية آلالت التيار المتناوب: 
جدول التنزيل والتوصيل بطريقة إىمال –المحركات ثبلثية الطور: خطوات الحساب، أمثمة -1

جدول التنزيل رفوف بطريقة إىمال مجريين، -ثمة جدول التنزيل بطريقة التتابع، أم–مجرى، أمثمة 
جدول التنزيل بطريقة التتابع، توصيل السرعة العالية -توصيل السرعة العالية والمنخفضة 

. د/د )مثمثي 75.. / 15قطب  4/8مخطط توصيل مجموعات محرك سرعتين –والمنخفضة 
االنفرادي ثبلثي الطور  مخطط المف–نجمة عمى التفرع سرعة عالية( –تسمسمي سرعة منخفضة 

 قطب 4/8مجموعات في حالة سرعتين داىمندر -لتغيير عدد األقطاب داىمندر 
جدول التنزيل لمسرعة المنخفضة بطريقة -المحركات أحادية الطور: خطوات الحساب، أمثمة -2

 إىمال مجرى، طريقة التنفيذ العممي.
 يقة التنفيذ العممي.لف محركات المراوح عن طريق الممفات المساعدة مع طر -3
 لف منوبات السيارة. -4

 :عممي( 2نظري + 2)آالت التيار المتناوب-1133
 األساسية آلالت التيار المتناوب الدوارة ئالمباد

 التحريضية ثبلثية الطور تالمحركا
الخصائص -العزوم التشربية-العزوم والخصائص الميكانيكية: العزوم الكيرومغناطيسية

إقبلع  -المنحني الدائري لممحرك التحريضياستقرار عمل المحرك التحريضي.-الميكانيكية
  1المحرك التحريضي



تنظيم السرعة -تنظيم السرعة بتغيير عدد األقطاب-التحريضي: تمييد  تنظيم سرعة المحرك
 بتغيير التردد

حاالت التشغيل الخاصة لممحرك التحريضي عمل المحرك التحريضي عند الحاالت غير  
خصائص الحاالت العابرة في -النظامية وغير المتناظرة الحاالت العابرة في المحرك التحريضي

خصائص المحرك -يل الرياضي لمحاالت العابرة في المحرك التحريضيالتمث-المحرك التحريضي
 التحريضي في الحاالت العابرة

 :عممي( 3نظري + 2)لقياسات وأجهزة القياسا-1132
 مبادئ أساسية وجودة القياس: 

 أجيزة القياس الكيربائية
آرتيون أو المفرعة مفرعة -مقاييس الفولت -مقاييس التيار المستمر: مقدمة: مقاييس األمبير 

تقنية قياسات -تأثير التحميل -توسيع مجال قياس األمبير والفولت -العامة ومتطمبات المتفرعة 
 أسئمة مرجعية  -مسائل-مقياس الميجر-مقياس األوم التسمسمي والتفرعي-التيارات والتوترات العالية

مل عمى مقاييس التوتر المتناوب تأثير الح-مقاييس التيار المتناوب: مقدمة: االستجابة الترددية
مقاييس فولت -حرارية ةمقاييس أمبير بترددات راديوية بنموذج-تأثير التردد عمى المعايرة -

أسئمة -مسائل-توسيع مجال مقاييس التيار المتناوب-مقاييس متعددة الوظائف -لمتوتر المتناوب 
 مرجعية

مقياس -نواع من االستطاعة عند المتناوبثبلثة أ-قياسات االستطاعة: مقدمة: تعريف االستطاعة
مقاييس القدرة أو مقياس الواط -قياسات االستطاعة الردية-االستطاعة في دارات ثبلثية الطور

 أسئمة مرجعية-مسائل-بولومتر-قياسات االستطاعة بترددات عالية-ساعي
راسم اإلشارة -ة انحراف األشع-رواسم اإلشارة ومحمبلت الموجة: مقدمة: صمام األشعة الميبطية

-مجسات راسم اإلشارة-راسم اإلشارة الرقمي -راسم األشعة االعتياني-ذو األشعة الميبطية
محمل الطيف باستخدام تحويل -محمل فورييو الرقمي-محمل الطيف-محمل الموجة -المخمدات

 أسئمة مرجعية-مسائل-فورييو السريع
التحكم بجسور القياس -جسر كيمفن-ن جسر واتستو -جسور القياس وقياسات متميزة: مقدمة: 

-مقياس عامل الجودة-مجزئات التوتر-جسور القياس لمتيار المتناوب-بواسطة المعالج الميكروي 
 أسئمة مرجعية-مسائل-قياسات مغناطيسية

مقياس التردد -مقياس رقمي متعدد الوظائف -مقياس الفولت الرقمي -أجيزة الرقمية: مقدمة
-مسائل-أجيزة قياس عمى أسس المعالج الميكروي -العداد العام -رقميًا قياس الزمن -ارقمي 

 أسئمة مرجعية



مبدل اإلجياد األومي -المبدالت األومية -اختيار المبدل-مبدالت القياس: المبدالت الكيربائية 
المبدل -الضاغطة الكيربائية -المبدالت السعوية -المبدالت التحريضية -المبدالت الحرارية -

أسئمة -مسائل-المبدلة التفاضمية بتغيرات خطية-مقياس التدفق المغناطيسي- يوضوئالكير 
 مرجعية

-مكيفات اإلشارة-DASىدف -القياسات بمساعدة الحاسب وأنظمة تحصيل المعمومات: مقدمة
نظام تحصيل -نظام تحصيل المعمومات متعدد األقنية-نظام تحصيل المعمومات أحادي القناة

أسئمة -عناصر القياسات بمساعدة الحاسب-دور الحاسوب في القياسات-يالمعمومات الحاسوب
 مراجعة
 : عممي( 2نظري + 2)تحميل شبكات التوزيع-1131

  Zbusمصفوفة ممانعات الشبكة 
  Zbusتحميل األعطال باستخدام 

عطل  –عطل طور/طور/أرض  –عطل طور/طور  –عطل طور/أرض  –العطل المتوازن 
 عطل انقطاع طورين    –انقطاع طور 

 استقرار نظام قدرة وحيد اآللة
 استقرار نظام قدرة متعدد اآلالت

 أمان نظم القدرة الكيربائية
 التحكم في نظم القدرة الكيربائية

 التطورات الحديثة الطارئة
عمى المستوى العالمي من تطوير لمموضوعات وطرق معالجتيا في ضوء التسارع  دما يستج

 الممفت لتكنولوجيا المعمومات والتحول المستمر لييكمية نظم القدرة الكيربائية
 : عممي( 2نظري + 2)استثمار التجهيزات الكهربائية-1133

تحديد عامل استطاعة األجيزة –شروط عمل األجيزة الكيربائية –اختيار األجيزة الكيربائية 
 تغذية األجيزة المتنقمة.–توازن األطوار الثبلثة –شروط ربط التجييزات الكيربائية -الكيربائية 

أجيزة االستقبال –األجيزة اليدوية –التجييزات الكيربائية األخرى: أجيزة التدفئة والتسخين -
–جراس، االتصاالت البعيدة اإلشارات، األ–ألعاب األطفال –الراديوي ومضخمات الصوت 

 المصاعد 
 : عممي( 3نظري + 2)الكترونيات رقمية -1133

 تكنولوجيا أنصاف النواقل والدارات المتكاممة.



 تكنولوجيا الدارات المتكاممة ثنائية القطبية
 تكنولوجيا الدارات المتكاممة الحقمية أحادية القطبية.

 الدقيقة.أىم العقد والمراحل في ىندسة االلكترونيات 
 مبادئ تصميم الدارات المتكاممة التشابيية والرقمية.

 قياس البارامترات الساكنة والرقمية لمدارات المتكاممة الرقمية وحساب الكسب المنطقي 
 عممي(:  0نظري + 2)األمن والسالمة المهنية-1133

 المختمفة: المفاىيم والتأثيرات –السبلمة المينية في التجييزات الكيربائية 
مفاىيم األمن الصناعي، األمن الكيربائي والسبلمة  –المفاىيم المختمفة لمسبلمة المينية وتطورىا 

 المينية 
 المسؤوليات األساسية ألنظمة السبلمة المينية  –
 اجتماعية( -التأثيرات المختمفة لمسبلمة المينية )اقتصادية –

المقاومة الكيربائية لجسم  –الصابة بالتيار الكيربائي االستخدام اآلمن لمطاقة الكيربائية: شروط ا
تصنيف المنشآت واألبنية  –قوانين األمن الكيربائي –توتر الخطأ وتوتر التماس  –اإلنسان 
 الكيربائية.

 الحماية اآللية. –التأريض  –التوتر الضعيف  –العزل  –أنواع األمن الكيربائي 
 مديدات والتركيبات الكيربائية.مبادئ األمن والسبلمة المينية في الت

مبادئ الصحة والسبلمة المينية المتبعة عند التعامل مع شبكات التوتر المنخفض الحقول 
 الكيربائية والمغناطيسية لتردد الطاقة:

 : عممي( 3نظري + 2)مشروع تطبيقي -1123
مكونات المقررات في تصميم مصغر. عمى الطالب اختيار موضوع ،  المشروع يدمج مختمف .

وتحديد نطاق المشروع والتي قد تتضمن تصميم نظري ، والنمذجة والمحاكاة أو مشروع عممي. 
 .وبعد االنتياء يقوم الطالب بكتابة تقرير المشروع وتقديم العمل شفوياً 

 : عممي( 2نظري + 2)صناعيقيادة آلية وتحكم -1122
 نيف األنظمة الخطيةتص
 توصيف األنظمة الخطية بإشارة مستمرة:-

 _  المعادلة التفاضمية الواصفة لمنظام الخطي.
 _  خواص تحويبلت الببلس و استخداميا في حل المعادالت الخطية 

 -التابع النبضي-التابع العابر  -في التحكم ) تابع النقل  ةالمفاىيم األساسية المستخدم ضبع
 (يةالمميزات الترددية و الترددية الموغاريتم -تابع النقل الترددي 

 عناصر التحكم النموذجية)مع شرح مميزاتيا(-



المنظمات اآللية بخرج مستمر)مضخمات العمميات كعناصر -تبسيط المخططات الصندوقية -
 –داالت االستقرار: الطرق الجبرية    ) راوث   -يار متحوالت الحالةطرق اخت-خطية( متحك

مخطط  -طريقة مسار الجذور-بود(.-نايكويست   -الطرق الترددية )ميخائيموف -ىورفتز (
تصحيح)تعويض( األنظمة الخطية )باستخدام  -جودة األنظمة الخطية-Nو Mنيكولس و دوائر 
 فكرة عن أنظمة التحكم متعددة اإلبعاد. -كولس(ني -رمسار الجذو –بود –طرق: نايكويست 

 

 : عممي( 2نظري + 2)معالجات ومتحكمات منطقية-1121
 قبلبات(  –مدخل إلى الدارات الرقمية )بوابات -
 معالجات صغرية(  –مدخل إلى المتحكمات الصغرية )ذواكر-

 مفيوم القيادة الرقمية. -
 القيادة الرقمية وفقًا لمسارات ىندسية مختمفة. -

 القيادة الرقمية وفقًا لبرنامج محدد والموجية بالحاسوب وبرمجياتيا.  -

: عناصر الميكاترونكس في نظم القيادة الكيربائية القيادة الرقمية المتزايدة والمطمقة -
 الحديثة.
 بنية نظام الميكاترونكس. -1
 نظم المعمومات الصناعية. -2

 معالجة وتحصيل وتحميل المعطيات.  -
 والمرمزات الضوئية.الحساسات  -

 برمجيات التحكم الميكانيكية لنظام الميكاترونكس.-3
 المعالجات والمتحكمات الصغرية.-4
 الحواكم القابمة لمبرمجة.-5
 مكونات الذكاء الصناعي.-6
 تطبيقات نظم الميكاترونكس لقيادة آليات متعددة السيور وآليات بمؤازرة المحركات الخطوية.-7

 : عممي( 3نظري + 0)ي الورشات تدريب مهني ف-1123
وفييا يتم اتقان عدد من الميارات األساسية التي يتم من خبلليا تنفيذ العمل عمى الوجو الصحيح 

 مع مراعاة احتياجات األمن والسبلمة في الورشة.
وتيدف إلى تدريب الطبلب في مجال التغذية الكيربائية لممنشآت الصناعية والمدن والتدريب 
عمى استخدام المواد البلزمة لورش العمل المختمفة باالضافة إلى التعرف عمى العدد و 

 المستمزمات البلزمة لتمك الورش
 : عممي( 3نظري + 2)تغذية المعامل بالطاقة الكهربائية-1123



أنواع محطات التحويل الكيربائية ومنحنيات أدائيا: لمحة عامة عن محطات التحويل الكيربائية   
تركيب )تكوين وتجميع( محطات التحويل  –وأنوعيا؛ منحنيات األداء وحاالت العمل المختمفة. 

نوية؛ الكيربائية ومعداتيا األساسية والثانوية: التجييزات واألجيزة الكيربائية األساسية والثا
مخططات التوصيل الكيربائية ومكوناتيا الرئيسية؛ االحتياجات الذاتية والتأريض والحماية من 

عمل محطات التحويل الكيربائية ومعايرة تجييزاتيا: شروط العمل المختمفة  –الصواعق. 
رسال االشارات.  األساسية  اختيار التجييزات الكيربائية –لمتجييزات الرئيسية؛ المعايرة والمراقبة وا 

والثانوية ومبادئ تصميميا: تنظيم التشغيل والتحميل والصيانة واالصبلح؛ تصميم وتخطيط 
أمثمة ومسائل  –وتركيب التجييزات الكيربائية؛ النمذجة والمحاكاة لنظم التحويل الكيربائية. 

 وتطبيقات حسابية وعممية.
 عممي(:  2نظري + 2الطاقات المتجددة)-1123

 اآلفاق االقتصادية لمصادر الطاقات المتجددة والطاقات البديمة ثالثًا: 
 (: Renewablesمصادر الطاقات المتجددة )  -3-1

 الشمسية الطاقة  -
 الطاقة الريحية  -

 طاقة الحرارة الجوفية  -

 طاقة الكتمة الحيوية -
 :(Alternativesمصادر الطاقات البديمة ) -3-2

 ( FCالخبليا الوقودية )  -

  (MHD) الديناميك الييدروطيسي -
 رابعًا: برمجيات وتطبيقات حاسوبية

 : عممي( 3نظري + 2)(3مشروع تخرج )-1333
مكونات المقررات في تصميم مشروع شامل. ىذا بالطبع  يدمج مختمف 1مشروع التخرج 

يشمل المرحمة األولية لممشروع. في ىذه المرحمة، عمى الطالب اختيار موضوع ومرشد من 
أعضاء ىيئة التدريس، وتحديد نطاق المشروع والتي قد تتضمن تصميم نظري، والنمذجة 

لدراسي، ينبغي أن يكمل المشروع والمحاكاة  أو عمل برامج بالكمبيوتر. في نياية الفصل ا
األىداف التي وضعت حيث ينبغي أن يشمل المشروع خطة لمتنفيذ، واستعراض شامل 
لموضوع البحث، وبعض األعمال األولية عمى النحو المحدد في خطة التنفيذ. يجب أن يقدم 

 تقريرا أوليا لمعمل المنجز في نياية الفصل الدراسي.
 : عممي( 2نظري + 2)SCADAتحكم آلي مبرمج -1332

 سكادا بشكل عام   



الوحدات  –االتصاالت  –التحكم عن بعد  –نظم الزمن الحقيقي  –نبذة تاريخية  –تعريف 
 –المستشعرات، المفعبلت والتمديدات  –تطبيقات  –الوحدات الطرفية الرئيسية  –الطرفية البعيدة 
 اتجاىات التطوير  –ترابط المشغل 

 مركز التحكم الرئيسي
 وظائف سكادا –متطمبات االظيار  –وظيفة ادارة الشبكة  –وظيفة تنسيق التوليد 
 متطمبات االظيار-الوظائف -مراكز التحكم الفرعية

اعادة بناء الشبكة  –تشخيص األعطال  –تحميل االضطرابات  –مرشح انذار ذكي -النظم الخبيرة
 آليا

 : مي(عم 2نظري + 2)محطات توليد الطاقة الكهربائية-1331
أنواع محطات التوليد الكيربائية وخصائصيا المميزة: أنواع مصادر الطاقة الطبيعية      

المستخدمة في محطات التوليد الكيربائية؛ تصنيف محطات التوليد الكيربائية ومبادئ عمميا 
محطات التوليد الكيربائية ومخططات توصيميا: الوحدات  عناصر -بأنواعيا المختمفة. 

وبنيتيا والعناصر المكونة ليا؛ مخططات الربط الرئيسية والفرعية  االكيربائية الخاصة ومبدأ عممي
 تشغيل –وأشكاليا المختمفة؛ التغذية الذاتية وطرق الحد من تيارات القصر. 

لمبادئ األساسية وخصائص التشغيل واالستخدام محطات التوليد الكيربائية والتحكم بإنتاجيا: ا
نتاج الطاقة وجودتيا؛ نظم التنسيق والتحكم اآللي  المشترك؛ وثوقية العمل واستمرارية التشغيل وا 

اختيار وحدات التوليد والتحريك الكيربائية وأسس تنظيميا: اختيار الموقع  –في حاالت الطوارئ. 
من التموث؛ تصميم وتخطيط وتركيب الوحدات الكيربائية؛ وتجميع الوحدات وحماية البيئة والحد 

 أمثمة ومسائل وتطبيقات حسابية وعممية. –النمذجة والمحاكاة لنظم التوليد الكيربائية. 
 : عممي( 3نظري + 2)تصميم المحوالت الكهربائية-1333

العزل  –تصنيف المحوالت  –وصف المحولة الكيربائية -مفاىيم أولية في الكيرومغناطيسية 
تأثير  –المخطط الشعاعي  –الدارة المكافئة الكيربائية  –نظرية عمل المحولة -التبريد –

 –مردود المحولة -القيم النسبية  اختبارات المحولة أحادية الطور  –االشباع المغناطيسي 
 ربط المحوالت عمى -المحوالت الثبلثية الطور -الممفات المقسمة  –القطبية  –تنظيم التوتر 

حاالت تشغيل المحولة الثبلثية الطور غير المتناظرة  -التوافقيات في المحوالت  -التوازي 
الحاالت -المحوالت الخاصة ، محوالت القياس  -استخدام المحوالت  لتغيير عدد األطوار

 العابرة في المحوالت.
 

 : عممي( 2نظري + 2)القيادة الكهربائية-1333
 يوم القيادة الكيربائية وتطورىا التاريخي في العالم.مف-مبادئ القيادة الكيربائية.



 المخطط الصندوقي لنظام القيادة الكيربائية.

 لنظم القيادة الكيربائية.  ةاألسس الميكانيكي
 نظم القيادة الكيربائية لمحركات التيار المستمر.  

 نظم القيادة الكيربائية لمحركات التيار المتناوب:
 نظم القيادة الكيربائية: التحكم في سرعة محركات 

 اآلالت الكيربائية الخاصة في نظم القيادة الكيربائية. 
 المحركات العامة.

 محركات التيار المستمر عديمة المسفرات. -

 المحركات المغناىيدروديناميكية. -

 المحركات التحريضية أحادية الطور. -

 المحركات الخطوية. -

 المحركات الخطية.  -

 الممانعة المغناطيسية المتغيرة. المحركات ذات -

 المحركات التزامنية ذات البطاء المغناطيسي. -
 المبدالت الكيربائية الدوارة في القيادة الكيربائية.

 مجموعة وارد ليونارد. -
 مجموعة المضخم الدوار المحرك.  -

 مجموعة السيمسينات. -

 (:عممي 3+ نظري  0()2) تخرج مشروع-1323

ىذه المرحمة النيائية لممشروع عمى الطبلب  1ىو استمرار لـمشروع تخرج  2تخرج  مشروع
االنتياء من جميع األعمال المتبقية المتعمقة بتصميم النظرية، والتجارب، برمجة الكمبيوتر. وبعد 

 .االنتياء يقومون بكتابة تقرير المشروع وتقديم العمل شفويا

 عممي(: 3نظري + 2حماية شبكات التوزيع )-1322
موديل الخط الطويل  –موديل الخط المتوسط  –تمثيل الخطوط وأداؤىا: موديل الخط القصير -
مقدرة  –جريان القدرة عبر خطوط النقل -التحميل بالممانعة الموجية  –موجات الجيد والتيار  –

 اتجاىات التطور  –نظم التعويض لمخطوط  –الخط عمى نقل االستطاعة 
حماية الخطوط الكيربائية الشعاعية من تيارات -نظم حماية الخطوط الكيربائية الشعاعية-

حماية -حماية التيار األعظمي –من القصر المضاعف مع األرض -القصر بين األطوار
الحماية باستخدام  –الخطوط الكيربائية الشعاعية من تيارات القصر األحادية مع األرض 

 نظم الحماية الرقمية لمخطوط الشعاعية -تجاىية الصفريةالحماية اال –المرشحات 



 نظم حماية الخطوط الكيربائية المغذاة من الطرفين-
 نظم حماية الشبكات الحمقية - 
 نظم الحماية المسافية الرقمية -
 حماية الشبكات الحمقية باستخدام الحواكم االتجاىية -
 نظم حماية الخطوط الكيربائية القصيرة-
الحماية  –الحماية التفاضمية لمخطوط الكيربائية القصيرة من تيارات القصر بين األطوار -

 التفاضمية الطوالنية
الحماية  –الحماية المقارنة لمخطوط الكيربائية القصيرة من تيارات القصر بين األطوار -

 بمقارنة زاوية الطور لمتوترات عمى طرفي الخط المحمي
 عرضانية لمخطوط الكيربائية القصيرة المضاعفةالحماية التفاضمية ال-
 حماية الخطوط الكيربائية باستخدام الترددات العالية المحمولة-
 تصميم ومعايرة نظم الحماية الكيربائية-
 حساب محددات الشبكة الكيربائية-
 حساب تيارات القصر الثبلثية والثنائية واالحادية في الشبكة الكيربائية-

 : عممي( 2نظري + 2)لكهربائيةالكابالت ا-1321
 –طرق مد الكوابل  –عمب الوصل والتفريع والنياية  –أنواع الكوابل  –مكونات الكبل  –مقدمة 

الحسابات الحرارية ومقدرة حمل التيار لمكوابل والخطوط  –الخطوط المعزولة  –ترميز الكوابل 
 –السعوية  تالتيارات واالستطبلعا –محددات الكوابل )الممانعة الفعالة، السعات(  –المعزولة 

تطبيقات -اتجاىات التطور  –المقارنة بين الخطوط اليوائية والكببلت  –الضياعات )المفاقيد( 
 باستخدام الحاسوب 

 : عممي( 2نظري + 2)تصميم دارات التيار الضعيف-1323

مع برامجيا  تصميم شبكات توزيع التوتر المنخفض في المنشآت العامة والمنشآت الصناعية-1
 الحاسوبية.

 : تصميم شبكات توزيع التوتر المنخفض.1 -1
 : أنظمة التأريض ومانعات الصواعق.1-2     

 األنظمة والشبكات الخاصة في المنشآت العامة.-2
 : أنظمة وشبكات اإلنذار عن الحريق واإلطفاء العازل.2-1    
 : أنظمة وشبكات االستقبال التمفزيوني.2-2    
 أنظمة وشبكات المراقبة األمنية.: 2-3    
 : أنظمة وشبكات الحواسيب.2-4    



 : أنظمة وشبكات النداء الصوتي.2-5    
أنظمة النداء والمراقبة  –)مراقبة المباني(  BMS: األنظمة الخاصة األخرى )نظام 2-6    

 المختصة بيا(.
 عممي(:  2نظري + 2ترشيد استهالك الطاقة )-1323

 (DSMالطمب عمى الطاقة )أواًل: إدارة 
 مفيوم إدارة الطمب عمى الطاقة وضروراتيا  -1-1
 إجراءات تنفيذ برنامج إدارة الطمب عمى الطاقة  -1-2

 (LMإدارة األحمال الكيربائية ) -1-3

 ترشيد استيبلك الطاقة الكيربائية -1-4

 ثانيًا: رفع كفاءة استخدام الطاقة
 لطاقة الضرورات االقتصادية والبيئية لرفع كفاءة استخدام ا-2-1
 التدابير األساسية لرفع كفاءة استخدام الطاقة -2-2
  (EMSنظم مراقبة المردود في محطات التوليد )-2-3
 (MMSنظم إدارة الصيانة في محطات التوليد )-2-4
 ((PQMمراقبة جودة الطاقة الكيربائية )-2-5

 : عممي( 3نظري + 2)استخدام الحاسب في تصميم وتخطيط شبكات التوزيع-1323

 Workbenchتمارين باستخدام -ELECTRONICS WORKBENCHاستخدام برنامج 

 ORCAD CAPTURتمارين باستخدام – ORCAD CAPTURاستخدام برنامج 

 

 

 


