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  ))السنویة أستمارة الخطة التدریسیة (( 

قیس متي الیاس. د : التدریسياسم

  :البرید االلكتروني

حتلیل نظم قدرة :اسم المادة

:مقررالفصل .رق التحلیل االساسیة الدائها وط منظومة القدرةجة مكوناتذمن

التعریف مبنظومات القدرةالكهربائیة واحلسابات الضروریة 
.جید والعمل بشكل مستقرلضمان اداء    :ةاھداف الماد

ومة ظ احلسابات الضروریة ملنماهیةالتعریف بنظام الوحدة و
انسیاب االمحال، تیار الدورة القصرية، : القدرة منها

لضغط العايلااجهزةواالستقراریة ، احلمایة التأریض ،ومكونات 
  :التفاصیل االساسیة للمادة

"Electrical Power systems " B.M. Weedy
"Electrical Power systems" Vols.1&2, Guile& Paterson   :ةالكتب المنھجی

"Elements Power system Analysis" W.D.stevenson
"Electric Energy system Theory: An Introduction" O.I. 

Elgerd  
  :ةالمصادر الخارجی

االمتحان النھائي المختبرات الفصل الثاني الولالفصل ا الفصل الدراسي

ــــــــــــ 70%   االول 15% 15%
الثاني

  :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی
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