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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

والتي تشمل القدرة  الهم دوائر الكترونياتومفصلة نظرية شاملة  الطالب خلفيةيهدف هذا المقرر الى إعطاء 

من وغير المتحكمة، متحكمات الفولتية المتناوبة، مقطعات التيار المستمر، والعاكسات  المقومات المتحكمة

والمستخدمة في شرح تطبيقاتها المختلفة  إضافة الى األنواع، مبدأ العمل، الخصائص، لبنية الداخلية،حيث ا

ويتم في هذا المقرر أيضا شرح اهم  .بصورة عامةالمجاالت األخرى مجاالت السيطرة بصورة خاصة و

  العناصر األساسية المستخدمة في الدوائر اعاله كالثايرستر والدياك والترياك. 

 جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم سيطرة المنظومات النفطية –كلية هندسة العمليات النفطية     / المركز علمي القسم ال .2

 / قدرة الكترونيك  اسم / رمز المقرر .3

 أشكال الحضور المتاحة .4

الحضور يكون في الكلية أيام الدوام االعتيادية و نظرا للظروف 

الصحية التي يمر بها البلد يتم حاليا االعتماد على التعليم المدمج 

حيث يكون الحضور الكترونيا بالنسبة للمحاضرات النظرية وفي 

 القسم بالنسبة للجانب العملي.

 2021-2020الفصل الثاني /  الفصل / السنة .5

 ساعة عملي 60ساعة نظري +  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 3/6/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

كيفية حتليل ها ومبدأ عملها و وتكوينوانواعها ( Power Rectifiers) متكني الطالب من فهم ماهية مقومات القدرة -1
 .واجملاالت االخرى عموما جمال السيطرة خصوصاتختلفة ي تطبيقاهتا املدوائرها إضافة ل

من حيث اخلصائص واالنواع ( Controlled Rectifiers) املقومات املتحكمةمتكني الطالب من فهم ماهية   -2
ي جمال السيطرة خصوصا واجملاالت االخرى  إضافة اىل تطبيقاهتا املتختلفة رايضيا  ليل دوائرهاوالرتكيب ومبدأ العمل وكيفية حت

 عموما.
من حيث اخلصائص واالنواع والرتكيب ( AC Controllers) متكني الطالب من فهم ماهية متحكمات التيار املتناوب   -3

 .الخرى عموماومبدأ العمل وكيفية حتليل دوائرها رايضيا إضافة اىل تطبيقاهتا املتختلفة  ي جمال السيطرة خصوصا واجملاالت ا

من حيث اخلصائص واالنواع والرتكيب ومبدأ العمل وكيفية حتليل ( Choppers) متكني الطالب من فهم ماهية املقطعات   -4
 دوائرها رايضيا إضافة اىل تطبيقاهتا املتختلفة  ي جمال السيطرة خصوصا واجملاالت االخرى عموما.
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من حيث اخلصائص واالنواع والرتكيب ومبدأ العمل وكيفية ( Inverters) متكني الطالب من فهم ماهية العاكسات   -5
 حتليل دوائرها رايضيا إضافة اىل تطبيقاهتا املتختلفة  ي جمال السيطرة خصوصا واجملاالت االخرى عموما. 

املستتخدمة ي دوائر وتطبيقات  متكني الطالب من التعرف على بعض العناصر االلكرتونية كالثايرسرت والدايك والرتايك   -6
 . فية أتثري ذلك على أداء الدوائر والتطبيقاتمن حيث اخلصائص واالنواع والرتكيب ومبدأ العمل وحمدداهتا وكي الكرتونيك القدرة

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
وتحليلها  العملمبدأ و واالنواع التركيب والخصائص حيث بصورة شاملة منالقدرة  مقومات فهم -1أ

 .(DC( الى )ACفي تطبيقات تحويل القدرة المتناوبة )ها استخدامرياضيا و

ومبدأ العمل واالنواع بصورة شاملة من حيث التركيب والخصائص  المقومات المتحكمة فهم  -2أ

( والتحكم بمقدار DC( الى مستمرة )ACالمتناوبة )تحويل الفولتية وتحليلها رياضيا واستخدامها في 

 .الفولتية الخارجة

فهم متحكمات التيار المتناوب بصورة شاملة من حيث التركيب والخصائص واالنواع ومبدأ العمل    -3أ

 وتحليلها رياضيا واستخدامها في التحكم بمقدار الفولتية المتناوبة الخارجة.
ة من حيث التركيب والخصائص واالنواع ومبدأ العمل وتحليلها فهم المقطعات بصورة شامل   -4أ

 الخارجة. المستمرة التحكم بمقدار الفولتيةها في رياضيا واستخدام

فهم العاكسات بصورة شاملة من حيث التركيب والخصائص واالنواع ومبدأ العمل وتحليلها    -5أ

 رياضيا واستخدامها في تحويل الفولتية المستمرة الى متناوبة والتحكم بمقدار الفولتية الخارجة.

يقات بعض العناصر االلكترونية كالثايرستر والدياك والترياك المستخدمة في دوائر وتطبفهم    -6أ

من حيث الخصائص واالنواع والتركيب ومبدأ العمل ومحدداتها وكيفية تأثير ذلك  الكترونيك القدرة

 على أداء الدوائر والتطبيقات.

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

القدرة  دايوداتالخاصة بتطبيقات الكترونيك القدرة ك تعلم كيفية تمييز العناصر االلكترونية – 1ب

وكيفية استخراج اهم خصائصها ومحدداتها من شيت المعلومات  والثايرسترات والدياك والترياك

(Datasheet ) لمختلف ذات قدرات عالية الخاص بها واستخدامها لتصميم دوائر الكترونية

 المجاالت والتطبيقات.

  .ترونية وتتبع اعطالهاكيفية قراءة اللوحات االلكترونية المطبوعة وفحص عناصرها االلك – 2ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 شرح المادة وإعطاء امثلة وافية لتقريب الصورة للطالب -1

 ( لتسهيل فهم الطالب المادة. Multisimمحاكاة الدوائر االلكترونية بواسطة برامج المحاكاة كبرنامج ) -2

 في ذهن الطالب.تخصيص وقت لألسئلة والمناقشة لترسيخ فهم المادة  -3

 
 طرائق التقييم      

 اسئلة الشفوية اثناء وقت المحاضرة. -1

 امتحانات يومية قصيرة اثناء وقت المحاضرة.  -2

 حول المادة. بيتية واجبات  -3

 .ونهائيةامتحانات شهرية  -4
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

فيه  ما تعلموهب المساهمةتوعية الطلبة بأهمية الجد في دراسة المادة العلمية التي يتضمنها هذا المقرر و 

     لخدمة هذا الوطن وشعبه. 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 شرح المادة وإعطاء امثلة وافية لتقريب الصورة للطالب -1

 ( لتسهيل فهم الطالب المادة. Multisimالمحاكاة كبرنامج )محاكاة الدوائر االلكترونية بواسطة برامج  -2

 تخصيص وقت لألسئلة والمناقشة لترسيخ فهم المادة في ذهن الطالب. -3

 

 
 طرائق التقييم    

 اسئلة الشفوية اثناء وقت المحاضرة. -1

 امتحانات يومية قصيرة اثناء وقت المحاضرة.  -2

 واجبات بيتية حول المادة.  -3

 امتحانات شهرية ونهائية. -4
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

  التفكير والتحليل المنطقي إليجاد حلول للمشاكل التي قد تواجههم في بيئة العمل. -1د
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 بنية المقرر .11

 المطلوبةمخرجات التعلم  الساعات األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2 
Introduction to Power Electronics, 

Power Electronics Devices 
Introduction 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

2 2 

Power Diodes, Single Phase Half-

Wave Rectifiers, Single Phase Full-

Wave Rectifiers 

Rectifiers 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

3 2 
Three Phase Half Wave Rectifiers, 

Three Phase Bridge Rectifiers 
Rectifiers 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

4 2 

Controlled Rectifiers, Single Phase 

Half-Wave Converter, Single Phase 

Semi-Converter 

Controlled 

rectifiers 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

5 2 
Single Phase Full-Wave Converter, 

Three Phase Half Wave Converter 

Controlled 

rectifiers 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

6 2 
Three Phase Semi-Converter, Three-

Phase Full-Converters 

Controlled 

rectifiers 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

7 2 

AC Controllers, ON-OFF Controller, 

Single Phase Unidirectional Phase 

Controller 

AC 

Controllers 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

8 2 

Single Phase Bidirectional Controller, 

Introduction to Three Phase 

Controllers 

AC 

Controllers  شرح وحل امثلة

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

9 2 
Three-Phase Half-wave Controller: 

Principle of Operation 

AC 

Controllers 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

10 2 
Three-Phase Half-wave Controller: 

Formulas and Expressions 

AC 

Controllers 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

11 2 
Three-Phase Full-wave Controller: 

Principle of Operation 

AC 

Controllers 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

12 2 
Three-Phase Half-wave Controller: 

Formulas and Expressions 

AC 

Controllers 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

13 2 
Cycloconverters, Single Phase to 

Single Phase Cycloconverters 

AC 

Controllers 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

14 2 
Three Phase to Single Phase 

Cycloconverters 

AC 

Controllers 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

15 2 
Harmonics Reduction in 

Cycloconverters 

AC 

Controllers 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

16 2 

Choppers, Principle of Step Down 

Operation, Principle of Step Up 

Operation 

Choppers 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

17 2 
Switching Mode Regulators, Buck 

Regulator 
Choppers 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

18 2 
Boost Regulator, Buck-Boost 

Regulator 
Choppers 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

19 2 

Inverters, Principle of Inverter 

Operation, Single Phase Half Bridge 

Inverter 

Inverters 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

20 2 
Single Phase Full Bridge Inverter, 

Introduction to Three Phase Inverters 
Inverters 

 شرح وحل امثلة

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

21 2 
Three Phase Inverter: Principle of 

operation, Performance Parameters 
Inverters 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

22 2 Three Phase Inverter: Formulas and Inverters  أسئلة وكوزات شرح وحل امثلة
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Expressions يومية ومناقشة 

23 2 

Voltage Control of Single Phase 

Inverters, Single Pulse Width 

Modulation 

Inverters 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

24 2 
Multiple Pulse Width Modulation, 

Sinusoidal Pulse Width Modulation 
Inverters 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

25 2 

Modified Sinusoidal Pulse Width 

Modulation, Phase Displacement 

Control 

Inverters 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

26 2 
Voltage Control of Three Phase 

Inverters 
Inverters 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

27 2 

Power Electronic Devices, Silicon 

Controlled Rectifier (SCR) - 

Architecture, Operation, 

Characteristics, and Rating 

Power 

Electronics 

Devices 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

28 2 

DIAC, TRIAC, Silicon Controlled 

Switch (SCS), Gate Turn Off Thyristor 

(GTO) - Architecture, Operation, 

Characteristics, and Rating 

Power 

Electronics 

Devices 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

29 2 

Insulated Gate Bipolar Transistor 

(IGBT) Unijunction Transistor (UJT), 

Programmable Unijunction Transistor 

(PUT) 

Power 

Electronics 

Devices 

شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

30 2 Cooling Cooling 
شرح وحل امثلة 

 ومناقشة

أسئلة وكوزات 

 يومية

 البنية التحتية  .10

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Power Electronics, Circuits, Devices, and 

Applications 4
th
 edition, by Muhammed H. 

Rashid. 

 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
Power Electronics and Motor Drive Systems 1

st
 

Edition by  Stefanos Manias. 
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
Power Electronics and Motor Drive Systems 1

st
 

Edition by  Stefanos Manias. 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10

 إدخال مفردات ومواضيع جديدة وحديثة للمنهج واعتماد مصادر حديثة إلثراء المادة ولمواكبة التطور العلمي.  

 

 

 

 


