
 

 

 الهندسة الكهربائية 

 

الموهوبين، ومن هذا   الطلبة  إثراء معرفة  العالمية المستخدمة في  اإلثرائي األكاديمي من أهم األساليب  برنامج موهبة  ُيعد 

العلمية، المنطلق صممت موهبة وحدات إثرائية علمية لتثري معارف وخبرات الطلبة وتتحدى قدراتهم في عدد من المجاالت  

وذلك بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة العالمية في مجال الموهبة واإلبداع، وتقدم بمستويات متدرجة من المعرفة؛ بهدف  

كمية علمية، وتزداد عمًقا وتنوًعا كلما تقدم الطلبة في المشاركة عاًما بعد عام  .مواصلة بناء خبرات نوعية ترا

مجموعة من الحقائب المهارية التي تعنى ببناء مهارات الحياة األساسية والمهمة وألهمية الجانب المهاري ضّمنت موهبة  

كبة لمهارات القرن الحادي  لدى الطلبة الموهوبين، والتي تسهم في تنمية المهارات الشخصية واالجتماعية واالبتكارية الموا

 والعشرين كاألمان الرقمي والتفكير المنطقي وغيرها من المهارات.

 

 حدة وصف الو

ويبدأ الطلبة فيها بتعلم المبادئ تعد وحدة "الهندسة الكهربائية" إحدى الوحدات التي تندرج تحت مسار "العلوم الهندسية"،  

األساسية للتيار، والجهد، والمقاومة، والطاقة، والمغناطيسية. فعلى سبيل المثال يقوم الطلبة بعمل خريطة لخطوط المجال 

تولدها شحنة كهربائية، ثم يقومون بتطبيق مفاهيمهم بحيث يرسمون ويبنون سالسل ودارات متوازية تعمل الكهربائي التي  

 مع المقاومات، والمكثفات، وأدوات الحث، والثنائيات، والترانزستورات. 

رسون تطبيقاتها  ويدرس الطلبة الكهرومغناطيسية التي تعد إحدى أهم المبادئ الفيزيائية في علم اإللكترونيات الحديث، ويد

ألجهزة   توصيل  ألواح  نماذج  بإنشاء  ويقومون  الصوت،  ومكبر  الرفع،  ومغناطيس  المحرك،  مثل  يومية،  أجهزة عملية  على 

 مشابهة باستعمال أدوات رياضية، مثل قانون أوم وقوانين كيرشوف لتوجيه تصاميم الدارات الخاصة بهم. 

العلم من موضوعات في هذا الميدان؛ بما في ذلك علم الفيزياء الكائن وراء    وفي النهاية يتعرض الطلبة ألحدث ما توصل إليه

كمال هذه الوحدة أن يكون لديهم فهم أفضل  الخاليا الشمسية، وعلم اإللكترونيات للحالة الصلبة. ويتوقع من الطلبة بعد إ

 للهندسة الكهربائية، وتطبيقاتها العديدة في الحياة اليومية. 

 

 التي سيكتسبها الطلبةالمهارات  

سيتمكن الطلبة من بناء وتنمية مهارات أساسية مثل " العمل الجماعي، حل المشكالت، قراءة المؤلفات العلمية  

وتحليلها، إظهار الفهم من خالل التواصل الشفهي والكتابي، إضافة إلى عدد من المهارات المستهدفة التي تقدم بشكل 

 :  تتناسب مع المرحلة العمرية، والتي يقدمها ويديرها كادر متخصص وُمدربمباشر عن طريق حقائب تدريبية 

 القيادة والتأثير االجتماعي.  .1

 التفكير اإلبداعي واالبتكار.  .2

 



 

 

 مكونات البرنامج

 وحدة علمية إثرائية متخصصة .1
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 .أنشطة مهارية  .3

 

 

 لغة تنفيذ البرنامج 
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