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 (-المتطمب السابق: )  (1161711(: )1رياضيات ) -1
االقترانات والنيايات واالستمرارية وتطبيقاتيا: قاعدة السمسمة، االشتقاق الضمني، معدالت ذات الصمة، 

رول، نظرية معدل القيمة، التكامالت زيادة ونقصان، التقعر. نقاط القيم القصوى، طريقة نيوتن، نظرية 
المحددة وغير المحددة، النظرية األساسية لحساب التفاضل والتكامل، المساحة والحجوم، الدالة المعكوسة، 

 الدوال األسية والموغاريتمية مع مشتقاتيا والقطوع المخروطية.
 
 (1161711المتطمب السابق: )  (1161712(: )2رياضيات ) -2

والدوال القطعية، تقنيات التكامل، التكامل باألجزاء، وتكامل قوى  المعكوسة( Trigonometricالمثمثية )
التكامالت  ،االقترانات المثمثية، والتعويض المثمثي، الكسور الجزئية، التعبيرات التربيعية، التعويض العام

سالسل ماكمورين وتايمور.  غير المتناسقة، سمسمة ال نياية ليا، التقارب والتباعد، اختبارات التقارب،
 القطوع المخروطية.و اإلحداثيات القطبية: التعريف، طول القوس، مساحة، 

 
 (-المتطمب السابق: )  (1161811(: )1فيزياء ) -3

الفيزياء والقياسات، المتجيات، الحركة في بعد واحد، الحركة في مستوى، قوانين الحركة، الحركة 
يقاتيا، الشغل والطاقة، قوانين الجاذبية والزخم الخطي والتصادمات، دوران الدورانية، قوانين نيوتن وتطب

 الزخم الزاوي والعزم.و الجسم الجاسئ حول محور ثابت، التدحرج، 
 
 (**0161801المتطمب السابق: ) (1161812عممي: ) (1فيزياء ) -4

 تطبيقية.تجربة عممية  21تجارب مخبرية في قانون نيوتن الثاني والتصادمات بواقع 
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 (0161801المتطمب السابق: ) (0161803(: )2فيزياء ) -5
الشحنة الكيربائية وقانون كولوم، المجال الكيربائي وقانون جاوس، الجيد الكيربائي وطاقة الوضع 
الكيربائية، المكثفات )الموسعات( والعوازل، التيار المستمر والمقاومات، دوائر التيار المستمر، المجال 

األمواج و يسي، مصادر المجال المغناطيسي، قانون فارداي، المحثات، دوائر التيار المتردد، المغناط
 الكيرومغناطيسية.

 
 (0161803المتطمب السابق: ) (0161804عممي: ) (2فيزياء ) -6

 تجربة عممية تطبيقية. 21تجارب مخبرية في الكيرومغناطيسية بواقع 
 
 (-ق: )المتطمب الساب (0161901كيمياء: ) -7

لكتروني، الروابط والخصائص الدورية لمعناصر، الحسابات كترونية والتوزيع اإلإللالجدول الدوري، البنية ا
الكيمياء و الكيميائية، نظام األكسدة واالختزال، االتزان الكيميائي، الكيمياء الحرارية، الكيمياء الحركية، 

 الكيربائية.
 
 (**0161901لسابق: )المتطمب ا (0161902عممي: ) كيمياء -8

 تجربة عممية تطبيقية. 21التفاعالت الكيمائية بواقع و كيمياء ال تجارب مخبرية في
 
حصاء هندسي: ) -9  (0161701المتطمب السابق: )  (0922101احتماالت وا 

مقدمة عن االحتماالت واإلحصاء، أخذ العينات الممثمة، تمثيل البيانات والجداول اإلحصائية، دراسة 
ية االحتماالت، طرق العد، المتغيرات العشوائية، التوزيعات االحتمالية المتقطعة والمتصمة، التوزيع نظر 

 ،لى االنحدار الخطيإمدخل  الطبيعي، مقاييس النزعة المركزية والتشتت، اختبار لمفرضيات اإلحصائية،
 ة والصناعية.تمارين وتطبيقات عممية عمى استخدام الطرق اإلحصائية في المجاالت اليندسي

 



 

 
Faculty of Engineering/Department of Renewable Energy Engineering  

   

 

 

 

 

 

  

 

3-16 

 (1161712المتطمب السابق: )  (1922112: )تحميل وسيط -10
اقترانات متعددة  ،االقترانات المتجية ،المستويات ،الخطوط ،المتجيات ،لسطوح التربيعيةدراسة نظرية ا

 يجاد الحجوم والمساحات باستخداما ،التدريجات ،المشتقات الجزئية وتطبيقات القيم القصوى ،المتغيرات
الحقول  ط،التكامالت عالخطو  ،االحداثيات االسطوانية والكروية الجاكوبيات .والثالثيةالتكامالت الثنائية 

 .غرين وجاوس وستوكس تطبيق نظريات ،المتجية
 

 (1161712المتطمب السابق: )  (0922103رياضيات هندسية: ) -11
بة الثانية والرتب العميا(، نظام المعادالت حمول المعدالت التفاضمية وتطبيقاتيا )الرتبة األولى، الرت 

، تحويل البالس، واجراء المسائل اليندسية االتطبيقية ذات العالقة بالموائع والديناميكا التفاضمية الجزئية
طريقة حل المعادالت التفاضمية باستخدام تحويل البالس، الجبر الخطي، أنواع المصفوفات، وطرق 

 ة حذف غاوس.التعامل مع المصفوفات وطريق
 

 (1922211المتطمب السابق: ) (1953111)تقنيات عددية:  -12
مقدمة لؤلخطاء الحسابية ومصادرىا وطرق التقريب، الطرق العددية لحل المعادالت الخطية، طرق حل 

 مختمفة مجاالت من تطبيقية المعادالت غير الخطية، تدريج المنحنيات، التفاضل والتكامل العددي، أمثمة
 ليندسة.ا في
 

 (-المتطمب السابق: ) (1921211(: )1مشاغل هندسية ) -13
ينقسم المشغل الى أربعة مشاغل الخراطة والنجارة والكيرباء والحدادة، تتفرع كل منيا الى الجزء النظري 
والعممي لتشمل األعمال اليدوية الفنية، التسوية والتشكيل، وصل األخشاب ببعضيا، أسالك المحام 

يا أنواع المحام، عمل آلة المحام، إجراء لحام القوس الكيربائي، أنواع الدارات الكيربائية، ومواصفات
التمديدات الكيربائية المنزلية، حساب التيار والمقاومة، استخدام آالت اإلنتاج لممعادن كالمخرطة، أدوات 



 

 
Faculty of Engineering/Department of Renewable Energy Engineering  

   

 

 

 

 

 

  

 

4-16 

منشار، المثقاب، المخرطة، القياس الدقيقة، أنواع الخراطة، التطور في الخراطة، العدد اليدوية مثل ال
 الفريزة، حجر الجمخ.

 
 (1921211المتطمب السابق: ) (1921212(: )2مشاغل هندسية ) -14

ينقسم إلى ثالث مشاغل: التدفئة والتكييف والتمديدات الصحية، تتفرع كل منيا الى الجزء النظري والعممي 
لمراوح، الوصالت والقطع، تصميم مجاري لتشمل خزان التمدد، تكييف اليواء، أنواع التكيف، أنواع ا

اليواء، التدفئة بالماء الساخن، أنظمة التدفئة، أنواع المشعات، النظم الحديثة، مصادر المياه، شبكات 
 الصرف الصحي.و المياه، األدوات الصحية، التمديدات، 

 
 (-المتطمب السابق: ) (1921213رسم هندسي: ) -15

تيا، رسم المماسات والعممية اليندسية، اإلسقاطات اليندسية، اإلسقاط أدوات الرسم اليندسي واستعماال
 الرسم بواسطة الحاسوب.و المتعامد، اإلسقاط المناظر، المقاطع، الرسم المجسم، تطبيقات ىندسية، 

 
 (1922113المتطمب السابق: ) (1922211: )برمجة هندسية -16

 مكتبة ،ومكوناتيا األساسية ميزاتيا ،(MATLAB) ساسية لمبرمجة بمغةاأليقدم المساق المفاىيم 
(MATLABا )أنواع المتغيرات، االقترانات، ، بأنواعيا المختمفة لقياسية، ىياكل التحكم، المصفوفات

اإلدخال ، مخططات سير البرامجة، والمنطقي ةالمعامالت الحسابي، تمثيل البيانات بالحاسوبالتكرارات، 
وتطويرىا وتشغيميا البرامج  (، باإلضافة إلى عملMATLAB) غةبم ىندسيةبرامج ، عمل واإلخراج
 .وفحصيا

 
 (-المتطمب السابق: ) :(1923211مهارات االتصال واخالقيات المهنة الهندسية ) -17

تقدم ىذه المادة مدخال إلى الحياة المينية لمميندس. سوف تسمط الضوء عمى مجموعة من المواضيع: 
تمفة لعمل الميندسين، منيجية التصميم واساسيات العمل اليندسي وحل مثل المجاالت المينية المخ
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المشكالت اليندسية المختمفة، األخالق المينية، والمواقف المينية، والتعمم مدى الحياة، الكتابة الفنية، 
 ة.وىيكمية المنظمات اليندسية والفرق والعمل الجماعي وغيرىا من المواضيع العممية في الممارسة اليندسي

واخالقيات  والمينية واألكاديمية وأنواعيا وطرقياكما تقدم المادة أساسيات ميارات االتصال التقنية 
الكتابة، وأنواع االتصال الكتابي والمراسالت المينية المختمفة، من  تعرض تقنياتالممارسة المينية. 

 وتقديم عرضالتحضير لمقابالت العمل  المادة كيفيةكذلك تقدم  الذاتية.لى إعداد السير إالتقارير التقنية 
 تقديمي لمواضيع مينية.

 
 (ساعة 121المتطمب السابق: ) (1925211: )اقتصاد هندسي -18

مبادىء االقتصاد اليندسي، مفاىيم الكمفة وتصنيفيا، نقطة تعادل الكمفة مع اإلبراد، معادالت الفوائد، 
حتساب ضريبة الدخل،  اتخاذ القرارات االقتصادية والتحميل االقتصادي من بين البدائل، االستيالك وا 

 إحتساب التضخم المالي.
 

 (1161811المتطمب السابق: ) (1922411استاتيكا: ) -19
المتجيات وعممياتيا، دراسة أنظمة القوى  مقدمة في عمم السكون وقوانين نيوتن، الوحدات الدولية،

، دراسة توازن القوى، األحمال الموزعة، دراسة أنواع )المحصمة، تحديد العزوم، تحديد المزدوجة وعزوميا(
المساند، ردود الفعل في المساند، دراسة مراكز ثقل األشكال والكتمة والمساحة، دراسة ردود الفعل في 
المساند )الجوائز، اإلطارات(، تحديد القوى الداخمية في الجالومونات بطريقة العقد وطريقة المقاطع، 

 الذاتي لمجموعة أشكال مختمفة.تحديد عزم القصور و 
 

 (1922411المتطمب السابق: ) (1923411) :ديناميكا -21
ومع القوى المؤثرة، قوانين نيوتن لمحركة، اإلحداثيات  والدورانية بدوندراسة حركة األجسام االنتقالية 

مبدأ دفع القوة، الزخم،  ، حركة القوة المركزية، معادلة الطاقة،والعمودية واألسطوانيةالمستطيمة والمماسية 
مبدأ حفظ الزخم الخطي لنظام الجسيمات، كمية الحركة، التصادم، حفظ الطاقة وكمية الحركة، تطبيقات 
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عمى منظومة االجسام، التسارع والسرعة النسبية، المركز الالخطي والتحميل بداللة متغير والحركات 
 وران حول محور ثابت والحركة العامة المطمقة.الكينوية لمجسيمات المصمتة، الحركة االنتقالية، الد

 
 (1922411المتطمب السابق: ) (1922412): ميكانيكا الموائع -21

 السطوح عمى المؤثرة القوى الضغط وطرق قياسو، توازن السوائل، والوحدات، األبعاد الموائع، خواص
 معادلة مبدأ حفظ الكتمة، وتمثيميا، الموائع حركة وتحريك والعوم، الطفو والمنحنية، المستوية المغمورة

بيرنولي، خطوط الطاقة والتدرج  معادلة تطبيقات معادلة الطاقة لسائل مثالي )معادلة بيرنولي(، االستمرار،
والمضطرب، مبادىء الجريان في  الصفحي الجريانوتطبيقاتيا، الزخم )كمية الحركة(  مبدأ الييدروليكي.

 منظومات األنابيب.و الثانوية،  اقدوالفو  االحتكاك فواقد األنابيب،
 

 (1922411المتطمب السابق: ) (1922413) مقاومة مواد: -22
مخطط اإلجياد والتشوه، الخواص الميكانيكية لممواد )معامل المرونة،  ،مفاىيم وأنواع الضغوط والتوترات

محوري والتوافق. القوى ونسبة بواسون، ومعامل القص(. اإلجياد المحوري، التشوه المحوري، االنحراف ال
الداخمية في الجيزان )مخططات القوى المحورية والقاصة وعزم االنعطاف(، إجياد وتشوه القص، إجياد 

 وتشوه القص، الفتل )إجياد وتشوه وانتقاالت( اإلجيادات القصوى والصغرى، التشوىات، دوائر مور.
 

 (1922412)المتطمب السابق:  (1923412) :مختبر ميكانيا الموائع -23
 تجربة عممية تطبيقية. 21تجارب مخبرية في ميكانيكا الموائع بواقع 

 
 (1161911المتطمب السابق: ) (1952311المواد الهندسية: ) عمم -24

معرفة بنية الكريستال لممواد الصمبة، تحديد االتجاىات والمستويات في المواد الصمبة وخصائصيا، معرفة 
معرفة اليياكل الداخمية والخارجية لممواد اليندسية وتطبيقاتيا، التشوىو  ،مراتخصائص السيراميك والبولي
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خصائص الفشل والكسر  السموك الميكانيكي لممواد الصمبة باإلضافة إلى معرفة وتوزيع الذرات،
 لممواد الصمبة. واالستطالة

 
 (1161813المتطمب السابق: ) (1952511(: )1دوائر كهربائية ) -25

الدوائر األساسية، عناصر الدائرة الكيربائية، دائرة قانون أوم، قانون كيرشوف، دارات المقاومات، متغيرات 
السعة الكيربائية، ودوائر الدرجة األولى  الكيربائية،العقدة وشبكو التيار، المحاثة  نظرية الشبكات، جيد
 ودوائر الدرجة الثانية.

 
 (1952511السابق: ) المتطمب (1952512(: )2دوائر كهربائية ) -26

تحميل الوضع المنتظم لدوائر التيار المتردد، حسابات القدرة الكيربائية لمتيارات المترددة، القدرة المعقدة، 
دوائر األقطاب الثالثية المتزنة، معامل القدرة، تصويب معامل القدرة، المحاثة الكيربائية المتبادلة، ودوائر 

 .الرنين
 

لكترونية:كهربا مختبر دوائر -27  (**0952502المتطمب السابق: ) (1952513) ئية وا 

 تجربة عممية تطبيقية. 21بواقع  الكيربائية واإللكترونية الدوائر مبادئتجارب مخبرية في 
 

 (1952511المتطمب السابق: )** (1952611مقدمة في الطاقة المتجددة: ) -28
تيدف ىذه المادة إلى تعريف لطاقة المتجددة، حيث يعتبر ىذا المساق مدخال لمطالب في برنامج ىندسة ا

الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية  الطاقة، الفرق بين الطاقة والشغل، باإلضافة إلى مقدمة إلى تكنولوجيات
بشقييا الخاليا الشمسية والطاقة الشمسية المركزة، الطاقة الكيرومائية، الطاقة األحفورية، الطاقة الحرارية 

 طاقة الرياح، والتغير المناخي وبعض اإلحصائيات ذات العالقة بالطاقة المتجددة.األرضية، 
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 (1909259المتطمب السابق: ) (1909259سية: )مقدمة في الطاقة الشم -29
الشمسية  األرباعمكونات وشدة اإلشعاع الشمسي، وحساب دراسة  ،والعرض خطوط الطول حركة الشمس،

الخرائط الشمسية، نظرة عامة عمى تطبيقات وتحميل وتحميل البيانات، قراءة  عالشمسية لجم ازاويال ومعرفة
 وتصميم الخاليا الشمسية والسخانات الشمسية ومعرفة كيفية حساب األحمال الكيربائية.

 
 (1922412المتطمب السابق: ) (1953411)ديناميكا حرارية:  -31

واد النقية وخواصيا باختالف الحرارة والضغط، األنظمة ، حاالت المأساسيات وتعريفات الديناميكا الحرارية
، يةالقانون األول لمديناميكا الحرار المغمقة والمفتوحة، معادالت الحالة، جداول الخواص، الشغل والحرارة، 

تطبيقات عمى القانون األول وعالقات الحجم والضغط والحرارة، القانون الثاني لمديناميكا الحرارية، جداول 
 .واستخدام معادالت حالة منتقاةالماء 

 
 (1953411المتطمب السابق: ) (1953412)انتقال الحرارة:  -31

 خالل الحرارة انتقال تحميل ،(واإلشعاع الحراري والحمل التوصيل) الحرارة النتقال الرئيسية الثالثة األشكال
 ظل في الحرارة نقل. الزعانف() نقل الحرارة من األسطح الممتدةالحرارية،  المقاومة واحد، مفيوم بعد

 .الحراري لطريقة انتقال الحرارة بالحمل الداخمي والتدفق الخارجي التدفق المستقرة، الحالة

 (1953412المتطمب السابق: )** (1953413)مختبر انتقال الحرارة:  -32
 تجربة عممية تطبيقية. 21بواقع  الحرارة انتقال مبادئتجارب مخبرية في 

 
 (1952512المتطمب السابق: ) (1953511كهربائية: )آالت  -33

المحوالت )أنواعيا، تركيبيا، تشغيميا، الدارة المكافئة(، اآلالت التحريضية )تركيبيا، المحركات ثالثية 
الطور، أنواعيا، تشغيميا، الدارة المكافئة، اإلقالع والتحكم بالسرعة(؛ اآلالت التوافقية )المحركات التوافقية، 

 دات التوافقية(.المول
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 (1953511)** :المتطمب السابق (1915343) :مختبر اآلالت الكهربائية -34
 تجربة عممية تطبيقية. 21تجارب مخبرية في اآلالت الكيربائية بواقع 

 
 (**0953402المتطمب السابق: ) (1953611: )الطاقة الشمسية الحرارية -35

 الحراري التحويل ألنظمة األساسية لمختارة، المفاىيما المواقع في الشمسية خصائص وحساب الطاقة
 . نظام(CSP) المركزة الشمسية الطاقة وأنظمة المركزة غير الشمسية الطاقة الشمسية، أنظمة لمطاقة
كفاءة األنظمة السابقة  ، حساب(PTC) المكافئالقطع  تجميع ، أنظمة(FPC) المسطحة األلواح تجميع

 .PTC لنظام المختمفة والمكونات ،PTC عاكس وتصميم شكل والحرارية، الضوئية
 

 (0952502المتطمب السابق: ) (0953701)اإللكترونيات:  -36
 والكبيرة لمصمامخصائص الصمام الثنائي، ثنائيات السميكون، الصمام الثنائي، دوائر اإلشارات الصغيرة 

 المكبرات. ودوائر (Mosfet( و )BJTالثنائي، دوائر التصحيح والتنظيم والتحديد. خصائص )
 

 (0953501) :المتطمب السابق  (0953702) :أنظمة القوى الكهربائية -37
مكونات وأجزاء منظومات القوى الكيربائية، األنظمة ثالثية الطور، األنظمة المتوازنة، آالت متزامنة، ربط 

وتوماتيكي، خطوط نقل وتوزيع المولدات المتزامنة بالتوازي، تشغيل محطات التوليد، منظومات الجيد األ
الطاقة الكيربائية/مواصفاتيا، تمثيميا كيربائيا، كابالت ومحوالت، نقل وتوزيع الشبكة الوطنية، أنواع 
وتحميل خطوط النقل، خصائص األحمال، السيطرة عمى الفولتية والتردد، تقسيم الحمل بين المولدات، 

حقن الطاقة التفاعمية )ب( المحوالت متغيرة الجيد، طرق السيطرة عمى الجيد والتردد من خالل )أ( 
والجمع بين استخدام المحوالت وحقن الطاقة التفاعمية، انييار الجيد والسيطرة عمى القدرة في شبكات 

 التوزيع، متطمبات العزل، الحماية ضد اإلفراط في الفولتية.
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 (1952512المتطمب السابق: ) (1954311) أجهزة قياس: -38
جسور  أجهزة االستشعار، ياسات واألخطاء، الوحدات والمعايير، المقاييس المتشابية، القنطرة المترية،الق

التيارات المتناوبة والمباشرة، المحوالت، آالت القياس االلكترونية، المترددات، أجيزة قياس التردد والطور، 
، تحميل البيانات التجريبية وتقدير قياس اإلزاحة ودرجة الحرارة والقياسات الضوئية واإلشعاع الشمسي

 أجيزة قياس الضغط والجريان والمستويات المائية. الخطأ.
 

 (1954311المتطمب السابق: )** (1954312) مختبر أجهزة قياس: -39
 تجربة عممية تطبيقية. 21بواقع أجيزة القياس البصرية والضوئية تجارب مخبرية في 

 
 (0952602 & 0922201المتطمب السابق: ) (1954313) :التصميم والمحاكاة -41

 اكساب الطالب المعرفة الكافية لمتعامل مع البرامج الحاسوبية التي تدخل بشكل مباشر في محاكاة
 و (MATLABىندسية ) برمجيات ثالث من خالل والخرائط الشمسيةالخاليا الشمسية أنظمة  وتصميم

(PVsyst( و )Sketchup). 
 

 (0954603 & 0953601المتطمب السابق: ) (0954304: )والمحاكاةالتصميم مختبر  -41

لتعامل مع البرامج الحاسوبية التي تدخل بشكل مباشر في محاكاة وتصميم أنظمة الطاقة المتجددة ا
 (.SAM - System Advisor Modelالمختمقة من خالل برنامج )

 
 (1954711المتطمب السابق: ) (1954611) :الكهروضوئية طاقةال -42

الدائرة المكافئة لمخاليا  -الخاليا الضوئية  -الطيف الشمسي، طاقة الفجوة ،الكفاءة الكيروضوئية 
من الخاليا إلى وحدات إلى مصفوفات ، تأثير درجة الحرارة واإلشعاع عمى خصائص  -الضوئية 

أنواع األنظمة . تكنولوجيا السيميكون ، I-Vالخاليا، التظميل، وتأثيرات التظميل عمى منحنيات 
الكيروضوئية، منحنيات الجيد لؤلحمال، أجيزة تعقب نقاط القدرة القصوى، التصميم التفصيمي لؤلنظمة 
المتصمة بالشبكة، عوامل األداء لؤلنظمة المتصمة بالشبكة، األنظمة الكيروضوئية المستقمة، تقدير 



 

 
Faculty of Engineering/Department of Renewable Energy Engineering  

   

 

 

 

 

 

  

 

11-16 

طارية، خطوات تصميم النظام بصورة الحمولة، عاكس الجيد، البطاريات، سعة تخزين البطارية، حجم الب
 شاممة.

 
 (**0954601 & 0953601المتطمب السابق: ) (1954612) مختبر الطاقة الشمسية: -43

تجربة  21بواقع قياس اإلشعاع الشمسي، الخاليا الشمسية والطاقة الشمسية المركزة تجارب مخبرية في 
 عممية تطبيقية.

 
 (0953501ب السابق: )المتطم (0954603)الرياح:  طاقة -44

تحميل توربينات الرياح، تصنيف التوربينات، ريش توربينات الرياح وقوة الرياح، و أساسيات وخصائص 
سافونيوس، نوع شفرة المروحة الثالثية، مكونات توربينات الرياح، المكونات  توربينات داريوس، وتوربينات

لتروس، الطاقة الميكانيكية في التوربينات، تأثير تغير الميكانيكية )برج، الدوار )شفرات ومحور(، الرأس، ا
السرعة الزاوي ونسبة سرعة طرف في التوربينات، زاوية الشفرة، التروس: أساسيات عمبة التروس، أنواع 
التروس، ونسبة السرعة في التروس، السرعة وعزم الدوران، الكفاءة، المشاكل العامة من التروس، السيطرة 

المكونات الكيربائية )المولدات والمحوالت والمكونات األخرى، وتوصيل توربينات  فرامل،عمى المروحة وال
الجانب الكيربائي )مولدات التيار المباشر، مولدات الحث، مولد تغذية الحث المضاعف،   الرياح معا(،

 .الربط مع الشبكة الكيربائيةو  الرياحطرق تشغيل توربينات الرياح(. تصميم وتوزيع مزارع 
 

 (0954603المتطمب السابق: )** (0954604)الرياح:  مختبر طاقة -45
 تجربة عممية تطبيقية. 21بواقع قياس وتحميل الطاقة الناتجة عن الرياح تجارب مخبرية في 

 
 (0952502 & 0953701المتطمب السابق: ) (0954701)إلكترونيات القوى الكهربائية:  -46

المستمر والمتناوب، عناصر القوى النصف ناقمة: الثيرستور، الترياك، محوالت القوى، محركات التيار 
(MCs and IGBs دوائر .)تالتحويل: مقوما (AC-DC( المقطعات ،)DC-DC)، ( المعرجاتDC-
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AC( متحكمات التيار المتناوب ،)AC-AC المقومات المتغيرة. حماية دوائر التحويل. تطبيقات في ،)
 ت الكيربائية.التحكم العالي التردد لآلال

 
لكترونيات القوى الكهربائية:  -47  ( 0953702&0954701 المتطمب السابق: )** (1915452)مختبر أنظمة وا 

لكترونيات القوى الكيربائية تجارب مخبرية في   تجربة عممية تطبيقية. 21بواقع أنظمة وا 
 

 (0953401المتطمب السابق: ) (0954703) تحويل وتخزين الطاقة: -48
وحساب المرتبطة بكل عممية  ومصادر الضياعاتانتاج وتحويل وتزويد الطاقة  أىم طرقستعراض ا

عن كل من ىذه الطرق من  وما ينبثقباإلضافة إلى طرق تخزينيا كيميائية وكيربائيا وحراريا  كفاءتيا،
 نواعيا.ذلك دراسة تكنولوجيا خاليا الوقود بأ ويضاف إلىأنظمة مستخدمة في سوق تخزين الطاقة، 

 
 (0923401&  0922103المتطمب السابق: ) (0955301) التحكم اآللي: -49

مقدمة إلى نظم التغذية الراجعة، تحميل وتصميم أنظمة التحكم الكالسيكية، االستجابة الزمنية لمنظم وأداء 
 ة العممياتوأتمتالمسار المغمق، قاعدة راوث لالستقرارية، تحول فورير والبالس، مكونات نظام التحكم 

الصناعية. تكوينات التحكم بالتغذية الخمفية واألمامية. نمذجة األنظمة الديناميكية: تأخير الزمن، األنظمة 
العالية الرتبة، األنظمة متعددة المتغيرات، تحديد العممية، التحميل وأداء تصميم النظام، معايرة متحكم 

(PIDضبط وحدة تحكم ذكي وتقنيات التحكم المتقد ،).مة 
 

 (0955301المتطمب السابق: )** (0955302) مختبر التحكم اآللي: -50
 تجربة عممية تطبيقية. 21بواقع التحكم اآللي تجارب مخبرية في 

 
 (1953412المتطمب السابق: ) (1955811)الطاقة:  وكفاءةاقتصاد  -49

 صياغة ،والتجارية الصناعية لمنشآتوا المباني في الطاقة تدقيق الطاقة، عمى الحفاظ الطاقة، إدارة مبادئ
 في الطاقة استخدام ترشيد الطاقة، عمى الحفاظ وتقنيات االقتصادي التقييم الطاقة، إدارة خيارات
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 لمموارد، المتكامل التخطيط الكيربائية، واألنظمة التوزيع أنظمة البخار، توليد الكبيرة؛ الصناعات
 طرق الطاقة. تخزين الحراري، العزل الطاقة، إجمالي طاتمخط لمطاقة، المشترك التوليد الطمب، إدارة

 والسكنية والتجارية الصناعية التطبيقات في المستخدمة األنظمة لمختمف الطاقة استخدام كفاءة تحسين
 استخدام كفاءة وحساب والتبريد اليواء تكييف أنظمة وكفاءة البخار أنظمة كفاءة وتحسين والبويمرات

 اليواء. وتكييف تيويةوال التدفئة. الطاقة
 

 (1955811المتطمب السابق: ) (1955812) وتشريعات الطاقة:ادارة  -49
منظور االقتصاد  قضايا الطاقة والبيئة من والطمب.المفاىيم األساسية في االقتصاد الجزئي. العرض 

يعات الطاقة المتعمقة بسياسات وتشر  العوامل االقتصاديةاالستراتيجيات و  الجزئي وعالقتو بالطاقة.
 المتجددة في األردن وبعض الدول الغربية، التطورات في مجال االقتصاد البيئي والطاقة.

 

 (1900559المتطمب السابق: ) (1900559األثر البيئي لمطاقة: ) -55
 المتعمقة والبيولوجية والفيزيائية الكيميائية المخاطر تقييم التموث، إدارة اليواء، تموث ،البيئة والطاقة البديمة

 المباني، موارد الطاقة واستخدام باستيالك المتعمقة القضايا في المؤثرة واليواء، العوامل المياه بنوعية
 الطاقة المتجددة والتقميدية. لتكنولوجيا البيئية الطاقة، اآلثار واستخدام األولية الطاقة

 
 ة(ساعة معتمد 121المتطمب السابق: ) (1955911)(: 1مشروع تخرج ) -51

 االعتبارات متضمنا التخرج لمشروع كبداية المتجددة الطاقة في أنظمة مناسبموضوع  وتعريف اختيار
 والدراسات السابقة. عالمشرو  ومتغيرات

  
 (1955911المتطمب السابق: ) (1955912)(: 2مشروع تخرج ) -52

 المشروع عمميا أو استخداموالحسابات، بناء  النتائج تصميم الوثائق، كتابة التخرج، مشروع استكمال
 إلنجاز ومحاكاة النتائج. برنامج
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 ساعة معتمدة( 115المتطمب السابق: ) (1955913) يداني:المتدريب ال -53

 فيبنجاح، ساعة معتمدة  221بعد اجتياز الطالب  أسابيع (8) لمدة الميداني بالتدريب الطالب يقوم
 .سمبعد أخذ الموافقة الخطية من الف ىندسية مؤسسة

 
 (1952611المتطمب السابق: ) (1953612الطاقة الحيوية: ) -54

 الكتمة طاقة الحيوية التاريخية، الطاقة مصادر استخدامات الحيوية، الكتمة من الطاقة إنتاج في مقدمة
التدوير،  ، مصادرالمزارع والغابات ومخمفات الزراعية، المخمفات الشمسية، لمطاقة كمستودع الحيوية
السائل، تحميل وتقييم تكنولوجيات وسياسات ومستقبل  الوقود التخمير، الغاز، إنتاج الصمبة، تالمخمفا

 الوقود الحيوي والطاقة الحيوية وآثارىا عمى المجتمع المحمي والناحية االقتصادية.
 

 (1922412المتطمب السابق: ) (1953613: )الطاقة المائية -55
الموارد  استعراض ،طاقة المستمدة من طاقة مياه السدود المائيةتعريف الطاقة الكيرومائية، حساب ال

حصائيات أىم محطات الطاقة الكيرومائية المختمفة  المائيةتوربينات أنواع وأشكال وتصميم ال ،المائية وا 
 طاقة المد والجزرو  طاقة األمواج )بمتون، فرانسيس، وكابالن( باإلضافة إلى الحسابات اليندسية ليا.

 
 (1923411المتطمب السابق: ) (1954315زازات ميكانيكية: )اهت -56

الحركة المتناسقة البسيطة، عناصر أنظمة االىتزازات، أنظمة ذات حرية حركة بدرجة واحدة مع تطبيقات 
عممية. اىتزازات حرة، عدم اتزان دوراني وعدم اتزان متبادل. عزل االىتزازات. المؤثرات الترددية. أنظمة 

كة متعددة الدرجات مع تطبيقات. طرق حساب الذبذبات الذاتية. األنظمة المتصمة، ذات حرية حر 
 اىتزازات جانبية ودورانية مع تطبيقات.
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 (**0953402المتطمب السابق: ) (1954411أنظمة التكييف والتبريد: ) -57
األحمال  شآت التجارية،والمنانظمة التكييف المستخدمة في المباني  عمييا،المتعارف  ودارات التبريدطرق 

احمال التدفئة في المباني  وطرق حسابانظمة التدفئة المستخدمة  حسابيا، وأنواعيا وطرقالحرارية 
 .والتكييفتأثير العزل الحراري عمى استيالك الطاقة الكيربائة ألغراض التدفئة  السكنية،

 
 (0953402المتطمب السابق: ) (0954605طاقة األرض الجوفية: ) -58

الحرارة من باطن األرض إلى محطات  انتقال ليةالمختمفة وكيفية استغالليا، آ الجوفية الطاقة مصادر
، اإلحصائيات ألىم محطات طاقة الستخالص الطاقة الجوفية المختمفة الحراري التبادل التوليد، أنظمة

 األرض الجوفية في العالم.
 

 (1952612: )المتطمب السابق (1954811: )المباني الخضراء -59
األساليب  .الخضراء والممارسات المتعمقة بالمباني والمواد التقنيات األخضر، والبناء االستدامة مفاىيم

صدار وتوثيق وتقنية الخضراء المباني لتصميم األساسية  الفوائد،/التكاليف تحميل استخدام الشيادات ليا. وا 
 .البيئية لؤلبنبة الخضراء الفوائد األعمى، االقتصادي ائدالع ذات حياة المشروع. االستراتيجيات دورة تكاليف
 .المياه بكفاءة الموقع واستخدام وتخطيط الطاقة عمى الحفاظ

  
 (1953412المتطمب السابق: ) (1955611تحمية المياه بالطاقة الشمسية: ) -61

 إمدادات المياه، ضمان درةن مشاكل ،الحراريةاستخدام الطاقة الشمسية ب المالحة المياه تحمية تكنولوجيا
التحمية  اساسيات عممية المالحة، المياه خصائص .المياه المختمفة المستدامة، عمميات تحمية المياه

 ،(MSFالمراحل ) متعدد مثل التبخير المفاجئ) الحرارية عمميات التحمية .(التآكل الترسب،)ومشاكميا 
 والغسيل ،(ROالعكسي ) مثل التناضح) باألغشية التحمية (، عممياتMEDالتأثيرات ) متعدد التقطير

 .ليذه العمميات األداء الحسابات ومعايير (،ED) الكيربائي
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 (1954611المتطمب السابق: ) (1955612المتقدمة: ) الشمسية الخاليا أنظمة -61

ديات ألواح الخاليا مواضيع متقدمة في تكنولوجيا الخاليا الشمسية المركزة والخاليا الشمسية الرقيقة، اقتصا
 الشمسية المركزة والجدوى االقتصادية وكيفية تتبعيا لحركة الشمس، مراقبة أداء النظام وصيانتو.

 
 (ساعة معتمدة 111المتطمب السابق: ) (1955613المتجددة: )  الطاقة في خاصة مواضيع -62

 المضمون والمحتوى. بموافقة القسم عمى المتجددة الطاقة مجال في مواضيع المساق ىذا يغطي

 (ساعة معتمدة 111المتطمب السابق: ) (1955711: )شبكات الطاقة الذكية -63
 الحالية فيم مزايا وقيود األنظمة الشبكة الذكية وتطبيقيا عمى أنظمة الطاقة الحالية والحديثة.ومزايا  تقنيات 

عمى  . التعرفالذكيةسيكي إلى تقنية الشبكة فيم الحاجة إلى االنتقال من نظام الطاقة الكال ،المتصمة بالشبكة
التقنيات العممية والنظرية التي يتم استخداميا لتقييم ومقارنة تقنيات الشبكة الذكية واألنظمة المتصمة بالشبكة 

 ،المالي والموثوقية والبيئيةوصف الدافع وراء اعتماد تقنيات الشبكة الذكية مع اإلشارة إلى الوضع  وتجربتيا.
، العدادات الذكية وحماية الشبكة تكامل الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة لتصميم وتشغيل نظام الطاقةتوضيح 

والمزايا  الذكية،إدخال تقنيات االتصال والشبكات واالستشعار المتضمنة في الشبكة من اليجوم السيبراني. 
واستيعاب جميع  الطاقة،وزيادة جودة  اليجوم،ومقاومة  وتضمينو،وتحفيز المستيمك  الذاتي،الرئيسية: الشفاء 
.بكفاءةوالتخزين خيارات التوليد 
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