
 Syrian Arab Republic  الجمهىرية العربية السىرية

 Tishreen University  تشـــــــــــريـــــــنجامعة 

 Faculty of Mechanical and  كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 Electrical Engineering     هندسة الطاقة الكهربائية 

  Electrical Power Engineering 
 

 

 

1 

 قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة –الخطة الدراسٌة  

 السنة األولى

 الفصل الثانً الفصل األول

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعٌة

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري المجموع عملً نظري

 6 2 4 /2الرٌاضٌات / 6 2 4 /1الرٌاضٌات /

 4 2 2 /2الفٌزٌاء / 4 2 2 /1الفٌزٌاء /

 6 4 2 التمثٌل والرسم الهندسً
أسس الهندسة 

 الكهربائٌة
4 2 6 

 C++ 2 2 4البرمجة بلغة  4 2 2 المٌكانٌك الهندسً

 4 2 2 الكٌمٌاء 4 2 2 المدخل إلى الحاسب

 4 - 4 /2لغة إنجلٌزٌة / 4 - 4 /1لغة إنجلٌزٌة /

الثقافة القومٌة 
 االشتراكٌة

 4 - 4 اللغة العربٌة 2 - 2

 32 10 22 المجموع 30 12 18 المجموع

 

 السنة الثانٌة

 الفصل الثانً الفصل األول

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعٌة

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري المجموع عملً نظري

 6 2 4 /4الرٌاضٌات / 4 2 2 /3الرٌاضٌات /

الترمودٌنامٌك واآلالت 
 الحرارٌة

2 2 4 
خواص المواد 

 الكهربائٌة
2 2 4 

 6 2 4 2الدارات الكهربائٌة  6 4 2 1الدارات الكهربائٌة 

البرمجة بلغة 
MATLAB 

2 2 4 
الحقول 

 الكهرومغناطٌسٌة
2 2 4 

 4 2 2 أسس آالت عنفٌة 4 2 2 مقاومة المواد وخواصها

 4 - 4 القٌاسات الكهربائٌة 4 - 4 السالمة المهنٌة

 4 - 4 /4لغة إنجلٌزٌة / 2 - 2 الورشات

 4 - 4 3/لغة إنجلٌزٌة /
 30 12 18 المجموع

 32 14 18 المجموع

 

 

 

 



 Syrian Arab Republic  الجمهىرية العربية السىرية

 Tishreen University  تشـــــــــــريـــــــنجامعة 

 Faculty of Mechanical and  كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 Electrical Engineering     هندسة الطاقة الكهربائية 

  Electrical Power Engineering 
 

 

 

2 

 

 قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة –الخطة الدراسٌة 

 السنة الثالثة

 الثانًالفصل  الفصل األول

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعٌة

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري المجموع عملً نظري

 6 2 4 هندسة االتصاالت 6 2 4 هندسة الكترونٌة

 6 2 4 المحوالت 4 2 2 آالت التٌار المستمر

نظم القدرة الكهربائٌة 
/1/ 

4 2 6 
نظم القدرة الكهربائٌة 

/2/ 
2 2 4 

الطاقات الجدٌدة 
 والمتجددة

2 - 2 
الكترونٌات القدرة 

 /1الكهربائٌة /
4 2 6 

االقتصاد الهندسً إلدارة 
 المشارٌع الهندسٌة

 6 2 4 /1جهد عالً / 4 2 2

 2 - 2 الذكاء الصناعً 4 2 2 نظرٌة االحتماالت

 28 10 18 المجموع 26 10 16 المجموع

 

 السنة الرابعة

 الفصل الثانً الفصل األول

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعٌة

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري المجموع عملً نظري

 6 2 4 /1القٌادة الكهربائٌة / 6 2 4 اآلالت المتواقتة

محطات تولٌد الطاقة 
 /1الكهربائٌة /

 6 2 4 /2التحكم اآللً / 4 2 2

 6 2 4 /1التحكم اآللً /
محطات تولٌد الطاقة 

 /2الكهربائٌة /
2 2 4 

الكترونٌات القدرة 
 /2الكهربائٌة /

 6 2 4 اآلالت التحرٌضٌة 6 2 4

 6 2 4 /2جهد عالً /
تغذٌة المنشآت 

الصناعٌة بالطاقة 
 الكهربائٌة

2 2 4 

 4 - 4 /5لغة إنجلٌزٌة /
محاكاة لنظم النمذجة وال

 القدرة الكهربائٌة
2 2 4 

 30 12 18 المجموع 32 10 22 المجموع

 

 

 



 Syrian Arab Republic  الجمهىرية العربية السىرية

 Tishreen University  تشـــــــــــريـــــــنجامعة 

 Faculty of Mechanical and  كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 Electrical Engineering     هندسة الطاقة الكهربائية 

  Electrical Power Engineering 
 

 

 

3 

 

 

 قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة –الخطة الدراسٌة 

 السنة الخامسة

 الفصل الثانً الفصل األول

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعٌة

 اسم المقرر
 عدد الساعات األسبوعٌة

 المجموع عملً نظري المجموع عملً نظري

 6 2 4 /2القٌادة الكهربائٌة /
استقرار أنظمة القدرة 

 الكهربائٌة
4 2 6 

حماٌة نظم القدرة 
 الكهربائٌة

4 2 6 
التشغٌل األمثل لنظم 

 الطاقة الكهربائٌة
2 2 4 

تحلٌل الشبكات 
 الكهربائٌة

 4 2 2 آالت كهربائٌة خاصة 6 2 4

 6 2 4 تصمٌم آالت كهربائٌة
تصمٌم الشبكات 

 الكهربائٌة
4 2 6 

 2 - 2 الطاقة والبٌئة
نظم التحكم و األتمتة 

فً نظم القدرة 
 الكهربائٌة

2 2 4 

 4 2 2 مشروع التخرج 4 - 4 /6لغة إنجلٌزٌة /

 4 2 2 مشروع التخرج
 28 12 16 المجموع

 34 10 24 المجموع

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمٌد كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة    رئٌس قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة

 مٌشٌل ٌوسف بربهانأ.د.                                  زٌد بدر أ.د.

 

 

 

 

 

 

 



 Syrian Arab Republic  الجمهىرية العربية السىرية

 Tishreen University  تشـــــــــــريـــــــنجامعة 

 Faculty of Mechanical and  كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 Electrical Engineering     هندسة الطاقة الكهربائية 

  Electrical Power Engineering 
 

 

 

4 

 قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة –توصٌف المقررات الدراسٌة 

 السنة األولى

 الفصل األول:

 ". 1" الرٌاضٌات  مقرر -1

 اءات الشعاعٌة والتطبٌمات الخطٌة، المصفوفات والمحددات، حل جملة ، الفضجبر المجموعات
توابع المعطاة ، األشكال التربٌعٌة ورسم منحنٌات الالمٌم الذاتٌة و األشعة الذاتٌة ،معادالت خطٌة

ً ولطبٌاً، منحنٌات الدرجة الثانٌة ، لً للتوابع ذات متحول حمٌمً واحد، الحساب التفاضدٌكارتٌا
التفاضلٌة من المرتبة ، المعادالت لٌات والمتسلسبلت النهائٌة الموى، التفاضل واالشتماقالمتتا

، حل األمثال الثابتة من المرتبة صفر ، المعادالت التفاضلٌة الخطٌة ذاتكاألولى بالنسبة للمشت
، التحلٌل الشعاعً ) أو أكثر جملة المعادالت التفاضلٌة، النهاٌات الحدٌة للتوابع بمتحولٌن

، التوابع التحلٌلٌة، لعمديا المشتمات الشعاعٌة والتكامبلت الشعاعٌة وتطبٌماتها(، التحلٌل
 التكامبلت العمدٌة.

  .القسم العملي 

 ". 1مقرر "الفٌزٌاء  -2

  المفاهٌم األساسٌة فً علم الحرارة )درجة الحرارة، الحالة الحرارٌة للجسم المادي، المبدأ
الصفري، حساب درجة حرارة التوازن، مماٌٌس درجات الحرارة، طرق لٌاس درجات الحرارة، 

 بالحرارة، تؽٌر حاالت المادة، تمدد السوائل، تؽٌر الكثافة بالحرارة(. تمدد األجسام

  ،الؽازات المثالٌة )معلومات عامة، لانون ؼً لوسان، لانون شارل، لانون بوٌل ومارٌوت
 المانون العام للؽازات، لانون دالتون، واحدات لٌاس الضؽط الجوي(.

 .النظرٌة الحركٌة 

  ًالترمودٌنامٌن )تكافإ كمٌة الحرارة والعمل )تجربة جول(، مفاهٌم واصطبلحات المبدأ األول ف
فً الترمودٌنامٌن، العمل الدٌنامٌكً، الطالة الداخلٌة، السعة الحرارٌة، التحوالت المتساوٌة للؽاز 

ً من  المثالً ،التحوالت البولٌتروبٌة، استنتاج عبللة التحول المتساوي والتحول الكظوم انطبللا
 البولٌتروبً(. لات التحولعبل

  ،المبدأ الثانً فً الترمودٌنامٌن )اآلالت الحرارٌة، مردود اآللة الحرارٌة، الثبلجة، دورة كارنو
ٌػ الصأنتروبٌة الؽاز المثالً، ، األنتروبٌةالمردود الحراري لدورة كارنو العكوسٌة والمباشرة، 

 الرٌاضٌة للترمودٌنامٌن(. 

 خرة.الؽازات الحمٌمٌة واألب 

 .ًالموانٌن األساسٌة فً الضوء الهندس 

  االنكسار عبر الصفٌحة الزجاجٌة المستوٌة المتوازٌة الوجهٌن المرونة )اإلجهاد، التشوه، عامل
 المرونة، ثابت المرونة، اإلجهادات الحاصلة عند تؽٌر درجة الحرارة(.

 ًالقسم العمل. 

 

 مقرر "التمثٌل والرسم الهندسً". -3

  استخدامها، الخطوط، الكتابة على الرسومات ٌفٌة الرسم وك ًالمستعملة فالمواد واألوراق

من المنظور، األبعاد  الثبلثةالمنظور، رسم المسالط ، ٌةإنشاء األشكال الهندس ٌات،عمل ٌةالهندس

 .، تماطع السطوحٌةالهندس والمصطلحات

                   .ًالقسم.العمل



 

 
5 

 مقرر " المٌكانٌك الهندسً ". -4

  ن(.ٌاستات)علم السكون 

 ًف ٌةالمستوي، توازن النمطة الماد ًف ٌة، توازن النمطة المادٌكانٌنعلم الم ًف ٌةالمبادئ األساس 

 ٌةالشبك ٌاكلالفراغ، اله ً، توازن الجسم الصلب فيالمستو ًالفراغ، توازن الجسم الصلب ف

ؼٌر متبللٌة ، جمع عدة لوى وفراؼٌة ٌةمستو ٌةل،مراكز الثمل، جمع عدة لوى متبل ،االحتكان

احتكان، توازن األجسام مع  نواعها ببلؤوردود األفعال، توازن األجسام ب ٌود، المواحدة نمطة فً

 والسطوح.جسام ، مراكز الثمل لؤلالفراؼٌةمجموع الموى  البٌانً،السكون ، وجود احتكان

 قسم العملً.ال 

 

 مقرر " المدخل إلى الحاسب ". -5

 نظم  ،والمعلومات )البٌانات للحاسوب ٌخًلنظم المعلومات والتطور التار ٌةاألساس ٌمالمفاه

المعلومات، مصادر المعلومات، خصائص  ٌةنظم معالجة المعلومات، أهم، المعلومات

 ٌخً للحواسٌب،ومعالجة المعلومات، التطور التار ًالرلم ًااللكترون المعلومات، الحاسوب

 ٌب(.الحواسنٌؾ تص

 أثر الحاسوب على  المعلومات،تطور أنظمة )لطاعات مختلفة  ًالحاسوب ونظم المعلومات ف

لطاع  ًف ٌةالمعلومات، العمارة ًالحاسوب ف سسات،إالم ًوالشبكات ف ٌبلحواسا، األفراد

 ٌة(.بنظم المدرة الكهربائتمت إالمركزي الم ، التحكمالكهرباء

 (.للحاسوب ٌةوالماد ٌةالمكونات البرمجً)االلكترون ًللحاسوب الرلم ٌةالمكونات األساس 

 بالحاسب، ٌانات، عناصر البٌةاألنظمة العددٌب )الحواس ًف ٌاناتالب ٌلوتمث ٌةاألنظمة العدد 

 ٌلتمث

 (.الحاسب ٌؾ ٌعملك بالحاسب،ات ٌانالب

 ٌةبوابات ودوائر النطك االلكترون ،ٌانبولجبر  ٌاتأساسٌة)للحاسبات االلكترون ًالمنطم ٌمالتصم 

 ٌة(.، الدوائر المتكاملة الرلمرواسم كارنو،

 (.االلكترون ٌد، البر، شبكة االنترنتٌةبالشبكات الحاسوب ٌؾتعرٌب)شبكات الحواسً 

 كلفة  ،ٌةالصندولأشكال المخططات  ،ٌةخوارزمنكتب  ٌؾك ،ٌاتالخوارزمأنواع ٌات)الخوارزم 

 .(إعداد برامج الحاسوب وممارنتها، ٌاتالخوارزم

  مدخل إلى البرمجة بلؽةC & C++(.)األنواع والعوامل والتعابٌر، مبادئ اإلدخال واإلخراج 

 .ًالقسم العمل 

 

 / ".1مقرر " لغة انجلٌزٌة / -6

  كتابSkills in English. 

 

 االشتراكٌة".مقرر " الثقافة القومٌة  -7

والمعاهد الجامعات   بلطبل  ٌةاالشتراك  ٌةالموم  الثمافة  كتاب           



 

 
6 

 الفصل الثانً:

 ". 2مقرر " الرٌاضٌات  -1

  ٌللتكامل، الهندس ٌرالتفس والتكامل،ن التفاضل ٌلة بالعبل األصلً،التابع  مفهوم)البلمحدود التكامل

 (.طرق حساب التكامل التكامل،خواص 

 خواص التكامل المحدود الوسطى،ٌمةالم رٌاتنظ المحدود،التكامل ٌة)الهندس تالتكامبل ٌماتتطب، 

 .ٌة(الهندس ٌماتالتطب

 ٌماتها.وتطب ٌةت الثنائالتكامبل 

 .التكامبلت الثبلثٌة وتطبٌماتها 

 .ًالقسم العمل 

 

 ". 2مقرر " الفٌزٌاء  -2

 ٌن المتبادل ب ٌرثؤلوى الت البلورٌة،أنواع الشبكات  البلورٌة،الشبكة  ٌة )البلورات،البنى البلور

 البلورات(. ًالذرات ف

 المٌكانٌن، بواسطة حزم األمواج ٌةاألمواج الماد ؾوص بروي،دي  أمواج)ٌكانٌن الموجً الم 

، ًالموج للمٌكانٌن، معادلة الموجة للتابع الموج الفٌزٌائً،المعنى  رؽشرودن معادلةً، الموج

التابعة للزمن، مبدأ الشن  رؽ، الحل العام لمعادلة شرودنٌةالزمن رؽشرودن معادلة لالشكل العام

 .ً(، الهزاز التوافمًاألثر النفم ر،ؽعلى معادلة شرودن ٌماتالتطب ، بعضنبرغٌزلها

 (للجسم الصلب رؽمعادلة شرودن)حزم الطالة  ٌةنظر. 

 ًوبن ػالبلورة نموذج كرون ًطالة اإللكترون ف ٌؾط. 

  تخامد  ً،الصوت الصوت، الضؽطسرعة  الصوت،شدة  الصوت، ؤومنش ٌعةطب)الصوت

 ، الصوت

 عامل  ،التشوه، ،اإلجهاد الموجةمعادلة  الموجة،انتشار االهتزازات ومفهوم  الصدى، ظاهرة

 ٌطة(.البس ٌةمعادالت الحركة التوافم ،المرونة

موشور  ًف ، انكسار الضوء"ٌٌنالمتواز ٌٌنالمستو ٌنذات الوجه ٌحةلصفالتمدد الطول للجوامد ") القسم العملً:

 الكمون ٌاس، ممأوم ٌنمماومات مجهولة باستخدام جسر واطسطن، لوان ٌاس، لللعدسات ًالبعد المحرل ٌاس، لًزجاج

 الظل(. لفانومترؼ،

 .أسس الهندسة الكهربائٌة"مقرر "  -3

 نظام  ،الممادٌر الفٌزٌائٌة الكهربائٌة،الهندسة  ٌة )مفهوممدخل إلى اسس الهندسة الكهربائ

 ، دالئل ورموز الممادٌر الفٌزٌائٌة وطرٌمة كتابتها(.M.K.Sواحدات

 ٌةالكهربائٌة النالل ،ً، الجهدالكهربائًالكهربائٌارللت ٌةاألساس المفاهٌم)المستمر  ٌاردارات الت 

، االستطاعة ٌةالطالة الكهربائ، المماومة ودرجة الحرارة ٌنلة ب، العبلٌةوالمماومة الكهربائ

 ٌرشوؾ(.ك ً، لانونٌةالكهربائ

 .ًالحمل الكهربائ 

 .المكثفات الكهربائٌة 

 .ًالحمل الكهرومؽناطٌس 

 .لانون أمبٌر وتطبٌماته 

 .التحرٌض الكهرومؽناطٌسً وآثاره العملٌة 

 .الدارات المؽناطٌسٌة وطرق حسابها 

 لتٌار المتناوب، دارات التٌار المتناوب، بعض التٌار المتناوب )تعارٌؾ أساسٌة، الحصول على ا

 ،ثوابت الموجة الجٌبٌة، المخططات الشعاعٌة، الدارات الكهربائٌة المتناوبة، تمثٌل األعداد العمدٌة

والعكس بالعكس، الطنٌن فً الدارات  تفرعٌه، تحوٌل الدارات التسلسلٌة إلى jالعدد التخٌلً 

 الكهربائٌة(.

 :ًبٌن الجهد والتٌار "لانون أوم"، وصل المماومات، الربط المختلط  1)العبللةالقسم العمل

 .(L,Rللمماومات، جسر وطسطن، ممسم الجهد )المماومة المتؽٌرة(، تحدٌد عناصر الملؾ 
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 ." ++Cمقرر " البرمجة بلغة  -4

 .)مدخل إلى الخوارزمٌات والبرمجة )الخوارزمٌات، أساسٌات البرمجة 

  مدخل للبرمجة بلؽةC++  اآللة الحاسبة، أول برنامج بلؽة(C++ أمثلة تطبٌمٌة بلؽة ،C++ ،

 كتابة برنامج وتنفٌذه، آلٌة تنفٌذ البرامج وتصحٌحها(.

 .)أنواع المعطٌات )األسماء، أنواع المعطٌات، المتحوالت والثوابت 

  الحلمات والتحكم بمسار التنفٌذ )التعابٌر المنطمٌة، أمر الشرط المنطمً، الحلمات الشرطٌة، حلمة

For أمر ،Break أمر ،Switch.) 

  ،المصفوفات والدوال )المصفوفات، الدوال، المصفوفات الشاملة، استخدام مصفوفة كمعامل لدالة

 ترتٌب، السبلسل المحرفٌة(.ذاكرة الكوم والمكدس، الموائم، البحث فً المائمة، ال

  المإشرات )التعامل مع عناوٌن المتحوالت والثوابت، المتحوالت من نوع مإشر، العملٌات على

 المإشرات، المصفوفات والمإشرات(.

  التعامل مع الملفات )تخزٌن الملفات على األلراص، اإلدخال واإلخراج عبر الملفات فً نظام

 التسجٌل فً ملؾ محدد من لبل المستخدم(. ، المراءة من الملؾ،Dosالتشؽٌل 

  العملٌةOR العملٌة ،AND العملٌة ،XOR. 

 .ًالقسم العمل 

 

 مقرر "الكٌمٌاء". -5

  بنٌة المادة )الطالة والمادة، المادة والكهرباء، الدلائك الموجٌة، النشاط اإلشعاعً، اإلشعاع

 لمادة(.الكهرومؽناطٌسً واألطٌاؾ الذرٌة، النظائر، تطور دراسة بنٌة ا

  الروابط الكٌمٌائٌة )مفهوم الرابطة الكٌمٌائٌة، الخواص، الروابط بٌن الذرات، الروابط بٌن

 الجزٌئات(.

 .)المدارات الجزٌئٌة )وحدات البنٌة الجزٌئٌة، المدارات الهجٌنة، رتبة الرابطة المشتركة 

 ة الصلبة وخواصها(.حاالت المادة )الحالة الؽازٌة وخواصها، الحالة السائلة وخواصها، الحال 

 .التوازن األٌونً فً الجملة المتجانسة 

 .التوازن األٌونً فً المحالٌل الملحٌة 

 .تفاعبلت األكسدة 

 .الكٌمٌاء الكهرلٌتٌة 

 :ًالتحلٌل الكٌفً، المواد الكٌمٌائٌة، المحالٌل، التحلٌل الحجمً والكمً، الكهرلٌت(. القسم العمل( 

 

 /".2مقرر "لغة إنجلٌزٌة / -6

  كتاب.Skills in English 

 

 مقرر " اللغة العربٌة ". -7

 .)كتاب اللؽة العربٌة لؽٌر المختصٌن )لطبلب الهندسة والزراعة والعلوم والفنون الجمٌلة 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمٌد كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة    رئٌس قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة

مٌشٌل ٌوسف بربهانأ.د.                        أ.د. زٌد بدر



 Syrian Arab Republic  الجمهىرية العربية السىرية

 Tishreen University  جامعة تشـــــــــــريـــــــن

 Faculty of Mechanical and  كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 Electrical Engineering     هندسة الطاقة الكهربائية 

  Electrical Power Engineering 
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 قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة –توصٌف المقررات الدراسٌة 

 السنة الثانٌة

 الفصل األول:

 "3مقرر " الرٌاضٌات  -1

 الرتبة من الرتبة األولى،  ٌةثرات الشعاعمإ، الٌةة، الحمول الشعاعٌالحمول السلم ٌبللشعاعً:التحل

، أنواع الحمول ٌةة والحمول الشعاعمٌالتدرج، التفرق، الدوار، اشتماق الحمول السل الثانٌة

، ٌة، الحجمٌةالسطحٌة، المنحن ٌةالشعاع الشعاعً، التكامبلت، الكمون ًالسلم الشعاعٌة الكمون

 ... الخ.ؼرٌن ستوكس، ٌةت التدفك، الجوالن، نظرٌانظر

 كاتٌ، رًبرنول األولى،متجانسة،خطٌة،: المعادالت من المرتبة ٌةالعاد ٌةت التفاضلالمعادال ،ً

 ،ٌا، المعادالت من مراتب علالتمثٌل لوسٌطً ،رانجؼ، الكلٌروالتكمٌل،داربو،عوامل  التامة،

 الخ.. ..إٌجاد المعادالت ألسرة منحنٌات

  ،طرٌمة أولر، طرٌمة الؼرانج، حل الجمل جمل المعادالت التفاضلٌة: الجمل النظامٌة، التناظرٌة

 وفك طرٌمة المصفوفات... الخ.

 مقرر " الترمودٌنامٌك واآلالت الحرارٌة ". -2

 .مفاهٌم ومبادئ أساسٌة فً الترمودٌنامٌن 

 .خبلئط الؽازات المثالٌة 

 .الؽازات الحمٌمٌة 

 .المانون األول فً الترمودٌنامٌن 

  للؽازات الممالٌة.العملٌات الترمودٌنامٌكٌة األساسٌة 

 .المانون الثانً فً الترمودٌنامٌن 

  النظرٌة لمحركات االحتراق الداخلً. والخواصاألبخرة 

 .تدفك وخنك الؽازات والبخار 

 .ًالدارات الترمودٌنامٌكٌة النظرٌة لمحركات االحتراق الداخل 

 .الضواؼط 

 .المحطات التوربٌنٌة الؽازٌة 

 .دارات آالت التبرٌد 

 ء الحرارٌة.محطات الكهربا 

  .أسس انتمال الحرارة 

 .ًالقسم العمل 
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 " 1مقرر " الدارات الكهربائٌة  -3

 .الموانٌن األساسٌة والطرق المستخدمة فً حل دارات التٌار المستمر 

 .الخواص األساسٌة للدارات الكهربائٌة ذات التٌار المستمر 

  الكهربائٌة ذات التٌار المتناوب.المفاهٌم األساسٌة للدارات 

 .حساب الدارات الكهربائٌة عند تطبٌك تٌارات جٌبٌة متناوبة 

 .الطنٌن فً الدارات الكهربائٌة 

 .ًالدارات الكهربائٌة ذات االرتباط المؽناطٌس 

 .الدارات الكهربائٌة المتضمنة محوالت كهربائٌة 

 .الملب والمحبلت الهندسٌة 

 القسم العملً. -4

 ". matlabرمجة بلغة مقرر " الب

  مدخل إلى الحزمة البرمجٌةMATLAB. 

  أنواع المعطٌات والمصفوفات فً الحزمة البرمجٌةMATLAB. 

  .ًالتمثٌل البٌان 

 .الحلمات والتحكم بمسار التنفٌذ 

  البرمجة الشخصٌة بلؽةMATLAB. 

 .الدوال واستخدامها 

 ٌل خطوط نمل الطالة الكهربائٌة فً الحزمة البرمجٌة تحلMATLAB. 

 باستخدام الحزمة البرمجٌة  دراسة حساسٌة الشبكات الكهربائٌةMATLAB. 

  تطبٌمات طرق الحل العددي باستخدام الحزمة البرمجٌةMATLAB. 

  تحلٌل النظم باستخدام الحزمة البرمجٌةMATLAB. 

  برنامجSIMULINK  وتطبٌمات حول استخدامه، واستخدام البرنامج فً تحلٌل وتصمٌم ورسم

 نظم الطالة الكهربائٌة.

  تحلٌل الدارات الكهربائٌة باستخدام الحزمة البرمجٌةMATLAB. 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " مقاومة المواد وخواصها ". -5

 .مفاهٌم أساسٌة 

 .الشد والضؽط 

 .الحبلت االجهادٌة والتشوٌهٌة 

 .الفتل 

 .ًاالنعطاؾ المستمٌم والمنحن 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " السالمة المهنٌة ". -6

 .تؤثٌر التٌار الكهربائً على جسم االنسان 

 .ًاإلسعاؾ االولً للمصابٌن بالتٌار الكهربائ 

 .الظواهر المرافمة لتسرب التٌار إلى األرض 

 .تحلٌل خطر تؤثر التٌار فً الشبكات الكهربائٌة المختلفة 

 الصواعك. الحماٌة من 

 .التؤرٌض 

 .الضجٌج وآثاره على صحة االنسان 

 .الكهرباء الساكنة 

 .أجهزة الحماٌة من التٌار الزائد 

 .ظروؾ العمل وأثرها على اإلصابات واالمراض المهنٌة 

 .التشرٌع والسبلمة والصحة المهنٌة 
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 مقرر " الورشات التخصصٌة ". -7

 .ًاللحام بالموس الكهربائ 

  األوكسجٌن، االستٌلٌن(.اللحام بالؽاز( 

 .المخرطة 

 .الفارزة 

 .الممشطة 

 /".3مقرر " لغة انجلٌزٌة / -8

 ( كتابOxford English For Electrical And Mechanical Engineering) 

From unit 1 to Unit 15 
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 الفصل الثانً:

 ". 4مقرر " الرٌاضٌات  -1

 .التوابع الخاصة: أولر ... الخ 

 .المعادالت التفاضلٌة الجزئٌة: من الرتبة األولى والثانٌة + تطبٌمات 

  األشكال العمدٌة +تطبٌمات. –سبلسل فورٌٌه: سبلسل الجٌب وجٌب التمام 

 .تحوالت الببلس: تحوٌل الببلس وخواصه، التحوٌل العكسً، إٌجاد تابع األصل + تطبٌمات 

 رٌمن، التوابع  –ستمرارها، اشتمالها، شرطا كوشً التحلٌل العمدي: التوابع العمدٌة، نهاٌاتها، ا

التحلٌلٌة، التوافمٌة، النشر وفك لوران، التكامبلت العمدٌة وصٌػ كوشً التكاملٌة، نظرٌة 

 الرواسب، النماط الشاذة وتصنٌفها، حساب التكامبلت الحمٌمٌة.

  .ًالقسم العمل 

 مقرر " خواص المواد الكهربائٌة ". -2

  الفٌزٌاء عامة )لانونا بولتزمان، المسار الوسطً الحر، النظرٌة الكمٌة، معادلة تعارٌؾ ومبادئ

 .شرودنؽر، تصنٌؾ المواد حساب صفاتها الكهربائً، تصنٌؾ المواد حسب صفاتها المؽناطٌسٌة(

 .)المواد العازلة وخواصها )الكهربائٌة، الحرارٌة، المٌكانٌكٌة، الفٌزٌائٌة، الكٌمٌائٌة 

 لعازلة.تصنٌؾ المواد ا 

  الكهربائٌة.الناللٌة والضٌاعات فً العوازل 

 .المواد الناللة 

 .أنصاؾ النوالل 

 ٌفً المواد الناللة. ةالظواهر الكهربائٌة والكهروحرار 

 .المواد المؽناطٌسٌة 

  أنواع المواد المؽناطٌسٌة )الفٌرومؽناطٌسٌة، الدٌامؽناطٌسٌة، البارامؽناطٌسٌة، الفٌري

 .مؽناطٌسٌة(

  المماومة للنفاذٌة المؽناطٌسٌة.المواد 

 .المواد المؽناطٌسٌة اللدنة وتطبٌماتها 

 .ًأنواع الضٌاع الحدٌدي المؽناطٌس 

 .ًحساب الضٌاع الحدٌدي المؽناطٌس 

 /".2مقرر " الدارات الكهربائٌة / -3

  األنظمة ثبلثٌة األطوار الجٌبٌة المتناظرة )تعارٌؾ وخواص عامة، التمثٌل الرمزي، الفرق بٌن

تٌن كهربائٌتٌن فً نظام ثبلثً متناظر، تولٌد نظام جهود ثبلثً متناظر، طرق وصل األنظمة كمٌ

 ثبلثٌة االطوار، الوصل النجمً، الوصل المثلثً(.

  ،ًتحلٌل شبكات ثبلثٌة األطوار متوازنة بجهود متناظرة )االحمال المتوازنة ذات التوصٌل النجم

 المثلثً، االستطاعات فً الشبكات الثبلثٌة المتوازنة(.االحمال الثبلثٌة المتوازنة ذات التوصٌل 

 .حل الشبكات الثبلثٌة ؼٌر المتوازنة 

 .نظرٌة المركبات المتناظرة 

 .ًالنظام الدوري البلجٌب 

 .رباعٌات األلطاب 

 .الطرٌمة العملٌاتٌة لحل الدارات الكهربائٌة 

 .دارات التٌار المستمر البلخطٌة 

 .ًالقسم العمل 
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 مقرر "الحقول الكهرطٌسٌة". -4

  الحمول الكهروستاتٌكٌة )لانون كولون، توتر وكمون الحمل، خطوط تساوي الكمون، نظرٌة

 ؼاوص، عبللة بواسونوالببلس، الشروط الحدٌة، السعة، حمل كرة....(.

  الحمل الكهربائً للتٌار المستمر فً وسط نالل )التٌار وكثافة التٌار، لانون اوم وكٌرشوؾ، جول

 .، عبللة الببلس لحمل كهربائً فً وسط نالل...(ولٌنتز

  ،الحمل المؽناطٌسً للتٌار المستمر، الحمل الكهرومؽناطٌسً للتٌار المتناوب )معادالت ماكسوٌل

 نظرٌة بٌوتنػ....(.

 مواج الكهرومؽناطٌسٌة فً األوساط الناللة المتجانسة )معادالت ماكسوٌل فً األوساط انتشار األ

 الناللة، الموجة المستوٌة، عمك تسرب الموجة، العامل المشري، ...(.

  انتشار األمواج الكهرومؽناطٌسٌة فً عازل متجانس وأشباه النوالل، الجهد المتؤخر واشعاع

 األمواج. الطالة الكهرومؽناطٌسٌة، مولدات

 .ًحركة جزيء مشحون فً حمل كهربائً ومؽناطٌس 

  طرق حساب الحمول )طرٌمة التراكم، انعكاس الصورة، الكمونات المتوسطة، المتحوالت

 المتوافمة، الشبكة، العبللات التكاملٌة....(

 .خط النمل 

  .ًالقسم العمل 

 مقرر " أسس آالت عنفٌه". -5

  الموانع.مبادئ ومفاهٌم عامة حول علم مٌكانٌن 

 .توازن السوائل ؼٌر المابلة لبلنضؽاط 

 .دراسة لوة دافعة ارخمٌدس 

 .دراسة توازن السوائل فً األوعٌة المتحركة 

 .الهٌدرودٌنامٌن 

 .لٌاسات الموائع 

 .معادلة تؽٌر كمٌة الحركة 

 للعنفات المائٌة. أسس اآلالت العنفٌة المائٌة والمواصفات المدروٌة 

 .المضخات المائٌة 

  العملً.القسم 

 مقرر " القٌاسات الكهربائٌة ". -6

 .أساسٌات علم المٌاس والتعبٌر العددي عن أخطاء المٌاس 

 .طرٌك المٌاسات الكهربائٌة 

 .مكٌفات اإلشارة المٌاسٌة 

 .ممٌاس االستطاعة 

 .ًنظم آلٌات المٌاس الكهربائ 

 .المٌاس عن بعد وكشؾ األعطال 

 .مسائل محلولة 

 .مسائل ؼٌر محلولة 

 لً.القسم العم 

 / ".4مقرر " لغة أجنبٌة / -7

 ( كتابOxford English For Electrical And Mechanical Engineering) 

From unit 15 to Unit 30 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمٌد كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة    رئٌس قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة

مٌشٌل ٌوسف بربهانأ.د.                أ.د. زٌد بدر



 Syrian Arab Republic  الجمهىرية العربية السىرية

 Tishreen University  جامعة تشـــــــــــريـــــــن

 Faculty of Mechanical and  كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

 Electrical Engineering     هندسة الطاقة الكهربائية 

  Electrical Power Engineering 
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 قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة –توصٌف المقررات الدراسٌة 

 الثالثةالسنة 

 الفصل األول:

 مقرر " هندسة إلكترونٌة " -1

 النوالل. ؾأنصاٌزٌاء ف 

 .)الوصبلت نصؾ الناللة )الثنائٌة 

  ،بنٌتها، وتطبٌماتها(.أنواع الثنائٌات )خواصها 

  الترانزستور ثنائً المطبٌةBJT. 

  تحلٌل عمل الترانزستورBJT .بالنسبة لئلشارة الصؽٌرة 

  ًالترانزستور ذات األثر الحملFET. 

 .تحلٌل عمل الترانزستور الحملً بالنسبة لئلشارة الصؽٌرة 

 .مبادئ التؽذٌة العكسٌة السالبة للمضخمات 

 مٌة وتطبٌماتها.العناصر اإللكترونٌة التحك 

 .مدخل إلى االلكترونٌات الضوئٌة 

 .مضخمات االستطاعة 

 .تطبٌمات الثنائٌات فً التموٌم والتنظٌم والمص 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " آالت التٌار المستمر ". -2

 .ممدمة عامة 

 .مدخل إلى اآلالت الكهربائٌة 

 .مبدأ عمل وتكوٌن آالت التٌار المستمر 

  التٌار المستمر.ملؾ المتحرض فً آالت 

 .الدارة المؽناطٌسٌة فً آالت التٌار المستمر عند العمل على فراغ 

 .الحمل المؽناطٌسً فً آلة التٌار المستمر 

 .التبدٌل 

 .الضٌاعات والمردود فً آالت التٌار المستمر 

 .مولدات ومحركات التٌار المستمر 

 .ًالقسم العمل 

 ". 1مقرر " نظم القدرة الكهربائٌة  -3

  أولٌة.معلومات 

 .أسس اختٌار عناصر الشبكات الكهربائٌة 

 .تمثٌل أنظمة المدرة الكهربائٌة 

 ( المحددات الكهربائٌة لخط النملC,L,R.) 

 سعة خطوط نمل المدرة الكهربائٌة 

 .ظاهرة الكورونا 

 .محوالت المدرة الكهربائٌة 

 .كاببلت المدرة 

  الكهربائً.تؤرٌض نمطة التعادل )النمطة النجمٌة( فً نظام المدرة 

 .ًالقسم العمل
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 مقرر " الطاقات الجدٌدة والمتجددة ". -4

 .مصادر الطالة 

 .الطالة الشمسٌة 

 .الطالة الكهروفولتٌة 

 .الطالة الرٌحٌة 

 .)الطالة المائٌة )أنهار، سدود، بحار 

 .الطالة الجوفٌة 

 .طالة الكتلة البٌولوجٌة 

 .طالة الهٌدروجٌن 

 .الطالة النووٌة 

 .تخزٌن الطالة 

 مقرر " االقتصاد الهندسً إلدارة المشارٌع الهندسٌة ". -5

 .ًمفاهٌم فً االلتصاد الهندس 

 .ًتكالٌؾ وإٌرادات المشروع الهندس 

 .طرٌك تحدٌد اإلنتاج األمثل 

 .لوانٌن الفائدة 

 .طرٌمة المٌمة الحالٌة والمكافئ السنوي للمفاضلة بٌن المشارٌع الهندسٌة 

 ة والحد األدنى للكلفة للممارنة بٌن البدائل المتاحة.طرٌمة تساوي الكلف 

 .طرق تموٌل المشارٌع الهندسٌة 

 .اهتبلن األصول اإلنتاجٌة 

 .دراسة الجدوى االلتصادٌة للمشارٌع الهندسٌة 

 .دراسة استبدال تجهٌزات المشارٌع الهندسٌة 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " نظرٌة االحتماالت ". -6

  الشرطً وخواصه.خواص االحتمال، االحتمال 

 .استمبلل األحداث، االحتمال التام 

  المتحوالت العشوائٌة، تابع التوزٌع للمتحول العشوائً وخواصه، المتحوالت العشوائٌة المنفصلة

 والمستمرة، التولع الرٌاضً وخواصه، التشتت وخواصه، االنحراؾ المعٌاري وخواصه.

  التوزٌعات االحتمالٌة )التوزٌع الثنائً، التوزٌع البواسونً، تمرٌب التوزٌع الثنائً بالتوزٌع

البواسونً، التوزٌع المنتظم، التوزٌع األسً، التوزٌع الطبٌعً، التوزٌع الطبٌعً المعٌاري، 

 تمرٌب التوزٌع الثنائً ٌالتوزٌع الطبٌعً(. 

  الكهربائٌة.استخدام نظرٌة االحتماالت فً نظم المدرة 

 .ًالقسم العمل 
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 الفصل الثانً:

 مقرر " هندسة االتصاالت ". -1

 .المرشحات 

 .خطوط النمل وعملها بمختلؾ الترددات 

 .انتشار األمواج وأنواعها عند سطح األرض وفً طبمات الجو المحٌطة فً األرض 

 .فكرة عن الهوائٌات واستخداماتها عند المجاالت الترددٌة المختلفة 

  ًاإلرسال واالستمبال باستخدام التعدٌل المطالAM. 

  اإلرسال واالستمبال باستخدام التعدٌل التردديFM . 

 .فكرة عن االتصاالت الرلمٌة 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " المحوالت ". -2

 .معلومات عامة عن المحوالت 

  .العملٌات الكهرومؽناطٌسٌة فً المحوالت أثناء العمل على فراغ 

  الكهرومؽناطٌسٌة فً المحوالت ألناء التحمٌل.العملٌات 

 .الضٌاعات والمردود 

 .تنظٌم جهد الخرج 

 .المحوالت الذاتٌة 

 .ًالقسم العمل 

 / ".2مقرر " نظم القدرة الكهربائٌة / -3

 .المولدات التزامنٌة 

 .األعطال المتناظرة 

 .االستطاعة الردٌة 

 .تنظٌم الجهد 

 .التحكم باالستطاعة الردٌة والجهد 

 لتؽذٌة الكهربائٌة.جودة ا 

 .ًالقسم العمل 

 / ".1مقرر " إلكترونٌات القدرة الكهربائٌة / -4

 .مفاهٌم عامة فً علم اإللكترونٌات 

 .دارات التموٌم أحادٌة الطور 

 .دارات التموٌم ثبلثٌة الطور 

  الممومات السٌلٌكونٌة الممادة(SCR.) 

 .ممطعات التٌار المستمر 

 .المالبات الثاٌرستورٌة 

  ذات التعدٌل النبضً العرضانً.المالبات 

  .ًالقسم العمل 

 / ".1مقرر "جهد عالً / -5

 .ممدمة 

 .مفاهٌم أساسٌة فً الساحات الكهربائٌة 

 .اإلجهادات الكهربائٌة فً المادة العازلة 

 .اإلجهادات الكهربائٌة الناتجة عن التوترات الزائدة 

 .األمواج المسافرة 

  الخارجٌة.حماٌة الشبكات من التوترات الزائدة 

  البٌنٌة المطبمة على عوازل الجهد العالً.اإلجهادات 

 .ًاإلجهادات المٌكانٌكٌة المطبمة على عوازل الجهد العال 



 

 
16 

 .اإلجهادات الحرارٌة المطبمة على المادة العازلة 

 .تمادم المادة العازلة 

 .ًكاببلت الجهد العال 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " الذكاء الصناعً ". -6

 اهٌم األساسٌة للذكاء الصناعً.األهداؾ والمف 

 .ًتعارٌؾ الذكاء الصنعً وتمثٌل المعرفة فً الذكاء الصناع 

 .معالجة العبللات المنطمٌة 

 .التمثٌل باستخدام الجبر 

  التمثٌل باستخدام الشبكات الداللٌةSemantic Networks. 

 .طرٌمة األطر أو الهٌاكل 

 .طرٌمة األشجار 

  موجهة(.طرق البحث: )طرق عمٌاء، طرق 

  ًالمنطك الضبابFuzzy Logic.)العبللات الرٌاضٌة، التوابع( : 

 .العملٌات على المجموعات الضبابٌة 

 .تدرٌب الشبكات العصبونٌة 
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 عمٌد كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة    رئٌس قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة
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 قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة –توصٌف المقررات الدراسٌة 

 الرابعةالسنة 

 الفصل األول:

 مقرر " اآلالت المتواقتة ". -1

 .الحمل المؽناطٌسً وتطبٌماته فً اآلالت الكهربائٌة 

 اآللة المتوالتة. مدخل إلى 

 لتة.الموى المحركة الكهربائٌة المتحرضة فً ملفات الثابت لآللة المتوا 

 .ملفات التٌار المتناوب 

 .التوترات المؽناطٌسٌة فً اآللة المتوالتة 

 .تؤثٌر رد فعل المتحرض فً اآللة المتوالتة 

 .المخططات الشعاعٌة والعملٌات الكهرومؽناطٌسٌة فً المولدات المتوالتة 

 .تهٌٌج اآلالت المتوالتة 

 .ممٌزات المولدات المتوالتة العاملة مع شبكة محدودة االستطاعة 

 .العمل المتوازي للمولدات المتوالتة 

 .أنظمة التحمٌل ؼٌر المتناظرة فً اآلالت المتوالتة 

 .الحاالت العابرة فً اآلالت المتوالتة 

 .المحركات والمعوضات المتوالتة 

  .ًالقسم العمل 

 / ".1" محطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة /مقرر  -2

 .الولود األحفوري 

  محطات التولٌد الؽازٌة(. –المحطات الحرارٌة )محطات التولٌد البخارٌة 

 .محطات التولٌد المائٌة 

 .المولدات والمعوضات المتوالتة 

 .محوالت الموى الكهربائٌة 

 .حساب تٌارات المصر المتناظرة فً التجهٌزات الكهربائٌة 

 خٌن التجهٌزات الكهربائٌة.تس 

 / ".1مقرر " التحكم اآللً / -3

 .مدخل إلى تحلٌل أنظمة التحكم 

 .تحوٌبلت الببلس 

  المنظمات اآللٌة(. –النمذجة الرٌاضٌة لؤلنظمة الدٌنامٌكٌة )توابع النمل 

 .تحلٌل االستجابة العابرة والحالة المستمرة 

 .ًالقسم العمل 

 / ".2الكهربائٌة /مقرر " إلكترونٌات القدرة  -4

 .طرق تنظٌم جهد خرج المالبات 

 .منظمات الجهد المتناوب 

 .حماٌة أنظمة المدرة وأجهزة عدم انمطاع التؽذٌة 

  مخططات  –الجبر البولً ونظرٌة دي مورؼان  –نظم التحكم الرلمٌة )البوابات المنطمٌة

 .كارنو(

 .العدادات ومسجبلت اإلزاحة 

 ت المستمرة و البلمستمرة.المذبذبا
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  المتحكمات المابلة للبرمجةPLC. 

 .ًالقسم العمل 

 / ".2مقرر " جهد عالً / -5

 .ًمخابر الجهد العال 

 .تولٌد الجهد العالً المتناوب 

 .تولٌد الجهد العالً المستمر 

 .تولٌد التوترات والتٌارات العالٌة النبضٌة 

 .لٌاس الجهد العالً بطرق المٌاس المباشرة 

 الجهد العالً بطرق المٌاس ؼٌر المباشرة. لٌاس 

 .لٌاسات تشخٌص حالة المادة العازلة 

 .ًاستخدام نظرٌة االحتماالت فً هندسة الجهد العال 

 .اإلنفراؼات الجزئٌة فً المواد العازلة 

 .ًالقسم العمل 

 / ".5مقرر " لغة انجلٌزٌة / -6

 الفصل الثانً:

 / ". 1مقرر " القٌادة الكهربائٌة / -1

 علم المٌادة الكهربائٌة وأسس التحكم الصناعً بالمحركات الكهربائٌة. أساسٌات 

 .اختٌار استطاعة المحركات الكهربائٌة 

 .التحكم فً محركات التٌار المستمر باستخدام الممطعات 

  .العملٌات الدٌنامٌكٌة فً أنظمة المٌادة الكهربائٌة 

 فرعً والمستمل.المٌادة باستخدام آالت التٌار المستمر ذات التهٌٌج الت 

  آلة تٌار مستمر(. –المٌادة باستخدام مجموعة )مبدلة 

 .مدخل إلى أنظمة المٌادة اآللٌة والرلمٌة 

  المٌادة باستخدامPLC. 

  .المٌادة باستخدام المحركات الخطوٌة 

 .ًالقسم العمل 

 / ".2مقرر " التحكم اآللً / -2

 .تحلٌل مسار الجذور 

  الجذور )التعوٌض المتمدم والتعوٌض المتؤخر والتعوٌض تصمٌم نظام التحكم بطرٌمة مسار

 المختلط(.

 .تحلٌل االستجابة الترددٌة باستخدام مخططات بود 

 .تمثٌل األنظمة الطبٌعٌة فً فراغ الحالة 

 .تحلٌل األنظمة فً فراغ الحالة 

 .التحكمٌة والمرالبة 

 .طرق التحكم بالتؽذٌة العكسٌة 

 .ًالقسم العمل 

 / ".2الطاقة الكهربائٌة / مقرر " محطات تولٌد -3

 .التجهٌزات الكهربائٌة للفصل والوصل فً محطات الطالة الكهربائٌة 

 .طرق الربط بٌن العمد فً محطات التحوٌل 

 .)أنواع المواطع: )لاطع الدارة، لاط العزل، لاطع التؤرٌض 

 .محوالت المدرة الكهربائٌة ومحوالت المٌاس 

 ة.تجهٌزات الحماٌة من التوترات الزائد 

 .اختبار التجهٌزات الكهربائٌة فً محطات الطالة ومحطات التحوٌل 
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 .مخططات الوصل الكهربائً فً المحطات الهٌدرولٌكٌة والنووٌة 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " اآلالت الكهربائٌة التحرٌضٌة". -4

 .معلومات عامة عن اآلالت الكهربائٌة 

 .الساحة المؽناطٌسٌة الدوارة 

 بت ومخططات الملفات المستخدمة فً اآلالت التحرٌضٌة.لاعدة تنفٌذ ملفات الثا 

 .الموة المحركة المؽناطٌسٌة لملفات التٌار المتناوب 

 .دراسة سلون اآللة التحرٌضٌة ثبلثٌة الطور عند تثبٌت )كبح( الدائر وكذلن عند دوران الدائر 

 .التحدٌد البٌانً والتحلٌلً للمٌزات الكهرومٌكانٌكٌة لآللة التحرٌضٌة 

 .إلبلع المحركات التحرٌضٌة ثبلثٌة الطور وأنظمة عملها 

 .المحركات التحرٌضٌة أحادٌة الطور 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " تغذٌة المنشآت الصناعٌة بالطاقة الكهربائٌة ". -5

 .المسائل األساسٌة حول المنشآت الصناعٌة 

 .األحمال الكهربائٌة فً المنشآت الصناعٌة 

 منشآت الصناعٌة.إعداد مخططات التؽذٌة فً ال 

 .أثر جودة التؽذٌة على المنتجات الصناعٌة 

  االلتصادٌة عند تصمٌم وإنشاء شبكات تؽذٌة المنشآت الصناعٌة. –الحسابات الفنٌة 

 .تعوٌض االستطاعة الردٌة فً المنشآت الصناعٌة 

 .التؤرٌض فً الشبكات الصناعٌة 

 .ًالقسم العمل 

 الكهربائٌة ".مقرر " النمذجة والمحاكاة لنظم القدرة  -6

  دراسة المودٌل الرٌاضً ونمذجة كبلً من )دارة تٌار مستمر بسٌطة، دارة تٌار متناوب، محول

احادي الطور، محول ثبلثً الطور، المبدلة الجسرٌة أحادٌة الطور، المبدلة الجسرٌة ثبلثٌة 

رة شحن الطور، الممطع الخافض للجهد، الممطع الرافع للجهد، منظمات الجهد المتناوب، دا

بطارٌة، تحسٌن عامل االستطاعة، نموذج آلة التٌار المستمر، النموذج المثالً للخلٌة الشمسٌة، 

النموذج الحمٌمً للخلٌة الشمسٌة، وصل الخبلٌا الشمسٌة على التوازي( باستخدام برنامج 

MATLAB . 
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 قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة –توصٌف المقررات الدراسٌة 

 الخامسةالسنة 

 الفصل األول:

 / ".2مقرر " القٌادة الكهربائٌة / -1

 .المٌادة باستخدام آالت التٌار المتناوب 

  المٌادة اآللٌة.أنظمة 

 .)ًالتحكم الموجه )الشعاع 

 .لٌادة محركات التٌار المتناوب التحرٌضٌة 

 .لٌادة محركات التٌار المتناوب المتوالتة 

 .)المٌادة باستخدام المبدالت الترددٌة االستاتٌكٌة )الساكنة 

 .ًالتوافك الكهرومؽناطٌس 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " حماٌة نظم القدرة الكهربائٌة ". -2

 .مدخل إلى حماٌة نظم المدرة الكهربائٌة 

  ،البنٌة العامة لزواجل الحماٌة ومبدأ عملها )الزواجل الكهرومؽناطٌسٌة، الزواجل الحرارٌة

 الزواجل الساكنة، الزواجل الرلمٌة(.

  الحماٌة من التٌار الزائد )الزواجل لحظٌة التؤثٌر والزواجل ذات الزمن المحدد، الزواجل ذات

 العكسً والعكسً جداً(.الزمن 

 .)الحماٌة المسافٌة )زاجل الممانعة، زاجل المفاعلة، زاجل السماحٌة، زاجل الممانعة الزاوٌة 

  ،حماٌة المحوالت واآلالت الدوارة )الحماٌة من انخفاض وزٌادة الجهد، الحماٌة من زٌادة التٌار

 ة من فمدان التزامن(.الحماٌة من التردد الزائد، الحماٌة من فمدان التهٌٌج، الحماٌ

  .الحماٌة التفاضلٌة 

 .حماٌة لضبان التجمٌع والمفاعبلت 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " تحلٌل الشبكات الكهربائٌة ". -3

 .مفاهٌم عامة عن الشبكات الكهربائٌة 

 .الحموالت الكهربائٌة 

 .حساب وتحلٌل الشبكات الكهربائٌة 

 الكهربائٌة. استخدام المصفوفات الجبرٌة لحساب وتحلٌل الشبكات 

 .حساب وتحلٌل الشبكات الكهربائٌة باستخدام الحاسوب 

 .الحل األمثل لعمل نظم المدرة الكهربائٌة 

 .تنظٌم الجهد فً الشبكات الكهربائٌة 

  تحلٌل األعطال باستخدام    . 

 .األعطال المتناظرة وؼٌر المتناظرة 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " تصمٌم اآلالت الكهربائٌة ". -4

 ٌم عامة فً تصمٌم اآلالت الكهربائٌة.مفاه 

 .المواد المستخدمة فً بناء اآلالت الكهربائٌة 

 بعاد الرئٌسٌة، ثٌة الطور: الحسابات التصمٌمٌة)األتصمٌم المحركات الكهربائٌة التحرٌضٌة ثبل

كثافة السٌالة المؽناطٌسٌة فً الثؽرة الهوائٌة، التحمٌل الكهربائً النوعً، تحدٌد عدد األلطاب، 
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تحدٌد طول الثؽرة الهوائٌة، تصمٌم الجزء الثابت، عدد اسنان ومجاري الثابت، نواة الثابت، 

وحلمات الدوار، حساب ملفات الثابت، تصمٌم دوار المفص السنجابً، عدد مجاري ولضبان 

تصمٌم الدوار الملفوؾ، حساب عدد أسنان ومجاري الدوار الملفوؾ، مٌزات تشؽٌل المحرن 

التحرٌضً، حساب تٌار البلحمل، حساب ثوابت الدارة المكافئة، الضٌاعات والمردود، مواصفات 

 ، أمثلة تطبٌمٌة.(اإللبلع، تسخٌن وتبرٌد المحركات الكهربائٌة

 .ًالقسم العمل 

 " الطاقة البٌئة ".مقرر  -5

 .المفاهٌم األساسٌة لعلوم البٌئة والطالة 

 .مكونات النظام البٌئً وتلوث الؽبلؾ الجوي 

 .النهج الجدٌد لدراٌة البٌئة وحماٌتها 

  آثارها البٌئٌة(. –الطالة المتجددة )مصادرها 

 .أثر خطوط نمل الطالة الكهربائٌة على البٌئة وعلى صحة االنسان 

 الرادٌوٌة وأثرها على البٌئة )الهاتؾ المحمول(. أجهزة االتصاالت 

 .إدارة المخلفات الصلبة 

 / ".6مقرر " لغة انجلٌزٌة / -6

 مقرر " مشروع اإلجازة فً هندسة الطاقة الكهربائٌة". -7

 الفصل الثانً:

 مقرر " استقرار نظم القدرة الكهربائٌة ". -1

 .ممدمة ومفاهٌم أساسٌة 

  االستمرار.تمثٌل اآللة المتوالتة فً دراسات 

 .نماذج التحكم باآللة المتوالتة 

 .الطرق التملٌدٌة لحل مسؤلة االستمرار 

 )دراسة االستمرار الدٌنامٌكً لنظام الطالة الكهربائٌة )استمرار اإلشارات الصؽٌرة. 

 .دراسة محاكاة باستخدام الحاسوب 

 .المماٌٌس العملٌة لبلستمرار العابر 

  الجارٌة عند االضطرابات الكبٌرةاالستمرار العابر والعملٌات. 

 أنظمة العمل البلتوالتٌة واالستمرار الكلً عند االضطرابات والتؽٌرات الكبٌرة فً السرعة. 

 .تؽٌر التردد واالستطاعة فً األنظمة الكهربائٌة 

 .طرق تحسٌن االستمرار 

 .ًالقسم األول 

 مقرر " التشغٌل األمثل لنظم القدرة الكهربائٌة ". -2

 ٌة وااللتصادٌة لحساب المنظومة الكهربائٌة.األسس الفن 

 .التصمٌم االلتصادي لعناصر نظم المدرة الكهربائٌة 

 .خصائص األداء لمحطات تولٌد الطالة الكهربائٌة 

 .الشروط المثالٌة لتشؽٌل أنظمة المدرة الكهربائٌة 

 .طرق إٌجاد الحل األمثل 

 .االستثمار االلتصادي للشبكات الكهربائٌة 

  االلتصادي األمثل للمنظومة الكهربائٌة.التشؽٌل 

 .نظم التعرفة وحساب كلفة المدرة 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " آالت كهربائٌة خاصة ". -3

 .اآلالت التحرٌضٌة الخطٌة 

 .اآلالت الكهربائٌة ذات المجمع 

 .اآلالت التحرٌضٌة المٌكروٌة 
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 آالت التٌار المستمر الخاصة والمٌكروٌة 

 .المولدات التاكومترٌة 

 .المحوالت الدوارة 

 .المحوالت الخاصة بصهر المعادن 

  .ًالقسم العمل 

 مقرر" تصمٌم الشبكات الكهربائٌة ". -4

 .المبادئ األولٌة فً تصمٌم الشبكات الكهربائٌة 

 .متطلبات الشبكة الكهربائٌة والدراسة التصمٌمٌة للشبكات الكهربائٌة 

 الكهربائٌة. التحكم بالجهد وبسرٌان االستطاعة الردٌة فً الشبكات 

 .تصمٌم شبكات التوزٌع بداللة هبوط الجهد 

 .هندسٌة اإلنارة الصناعٌة 

 .حساب شبكات اإلنارة 

 .التمدٌدات الكهربائٌة 

 الحاسوب فً تصمٌم الشبكات الكهربائٌة. استخدام 

 .مبادئ أولٌة عن الخطوط الهوائٌة 

 .التصمٌم المٌكانٌكً للخطوط الهوائٌة 

 ٌم المٌكانٌكً.الحسابات الخاصة فً التصم 

 .ًالقسم العمل 

 مقرر " نظم التحكم واألتمتة فً نظم القدرة الكهربائٌة ". -5

  نظم المدرة الكهربائٌة الحدٌثة )دورها، مدى تعمٌدها، شبكات االرتباط الدولٌة، المعاٌٌر العامة

 لتمٌٌم نظام المدرة الكهربائٌة، حاالت عمل نظام المدرة(.

  نظم التحكم المإتمتة فً نظم المدرة الكهربائٌة )نظم التحكم المإتمتة فً منظومات المدرة

المتكاملة شالولٌاً، المدرة الكهربائٌة، نظم التحكم المإتمتة فً منظومات المدرة اللٌبرالٌة أو ذات 

 الهٌكلٌة الجدٌدة(.

 حواسٌب، واجهة المستخدم، نظام إدارة الطالة: )نظام طلب المعطٌات والتحكم االشرافً، ال

 برمجٌات تطبٌمٌة، مركز التحكم الرئٌسً، منظمة التشؽٌل المستملة، نظم التحكم الموزع(.

  ،تمٌٌم حالة نظام المدرة الكهربائٌة: )تمٌٌم حالة شبكة تٌار متناوب، تمٌٌم الكمٌات الؽٌر مماسة

 .سات الكاذبة(مرالبة الشبكة، اكتشاؾ المٌاسات السٌئة وتحدٌد هوٌتها، المٌا

 .)ًأمان النظام الكهربائً: )مرالبة النظام، تحلٌل الطوارئ، تحلٌل اإلجراء التصحٌح 

  التحكم، التحكم بخط التحكم بالتولٌد: )مودٌل المولد والحمولة والمحرن االولً والخط، منطمة

 .(الربط

 .ًالقسم العمل 

 مقرر" مشروع اإلجازة فً هندسة الطاقة الكهربائٌة ". -6
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 عمٌد كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة    رئٌس قسم هندسة الطاقة الكهربائٌة
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