
(1-0-1)  مقدمة في الهندسة واخالقيات المهنة0902100  

:المتطلب السابق -----  

 

(3-0-3) احصاء واحتماالت لطلبة الهندسة 0902200  

(2 )تفاضل وتكامل :المتطلب السابق  

 .أخذ العٌنات نظرٌة .ومنفصلة مستمرة التوزٌعات االحتمالٌة عشوائٌة؛ متغٌرات .االحتماالت نظرٌة البٌانات؛ ومعالجة عرض

 االرتباط وتحلٌل االنحدار .اختبار الفرضٌات اإلحصائً؛ التقدٌر

 

 

(3-0-3) ستاتيكا 0902221  

(1) فيزياء عامة :المتطلب السابق  

استاتٌكا الجسٌمات ، األجسام الصلدة ، نظم القوى المتكافئة مراكز الثقل ، تحلٌل المنشآت ، اإلطارات ، اآلالت ، الجمالونات ، 

  السكونً  االحتكاك ، عزم القصور الذاتً ، الشغل االفتراضً ، استخدام الحاسوب فً حل المسائل

(3-0-3) الدوائر لغير الهندسة الكهربائية 0904217  

(2)فيزياء عامة : المتطلب السابق  

 قانون أوم، قوانٌن كٌرشوف، لدوائر البسٌطة،االقوانٌن المجربة،  التعارٌف،)وتتضمن هذه المادة مقدمه فً الدوائر الكهربائٌه 

قوانٌن تجزئة الفولتٌة و التٌار، تحلٌل العقدة، تحلٌل الشبكة، الخطٌة و التركٌب، نظرٌات ثٌفنن و نورتن، المحثٌة والمواسعة، 

 االستجابة الجٌبٌة فً الحالة المستقرة ، فكرة المتجه ، تحلٌل دوائر التٌار ، مواسعة-محث، دوائر مقاومة-دوائر مقاومة

، ( الدوائر ثالثٌة الطوروالمتفاوت   

 

(3-0-3) لهندسة الطاقة الكترونيات 0906201  

لغير الهندسة الكهربائية الدوائر:المتطلب السابق  

–مقدمة للمواد شبه الموصله ، الوصله  PN خواصه ، الدائرة المكافئة له ، تحلٌل :  الثنائً االلكترونً’الخلٌه الكهروضوئٌه ،

تطبٌقاته وتشمل المقومات دوائر القطع ، دوائر االلزام ، ثنائً زٌنر وتطبٌقاته . وتصمٌم الدوائر التً تحتوي على الداٌود 

BJT )الترانزستورات نوع  ) و (  MOSFET ’ المضخمات. خصائصها ، اشتغالها ، تحلٌل دوائرها ، تطبٌقاتها   : ( 

.والمضخم العملٌاتً خصائصه وتطبٌقاته ، المضخمات التً تستعمل عدة مراحل  

 

 

 

 



(3-0-3) االت كهربائية للميكانيك 0904350  

الدوائر للهندسة غير الكهربائية: المتطلب السابق  

. تحوٌل الطاقة الكهرومٌكانٌكٌة. المحوالت أحادٌة الطور والمحوالت ثالثٌة الطور. مراجعة الحقول المغناطٌسٌة ودوائرها

.(المولدات والمحركات)آالت التٌار المباشر  االت التٌار المتناوب . اقالع محركات التٌار المباشر والتحكم بسرعتها 

.االالت التزامنٌة ثالثٌة الطور. (المحركات أحادٌة الطور وثالثٌة الطور)  

 

) مختبر االت كهربائية للميكانيك 0904355 0-3-1) 

االت كهربائية للميكانيك: المتطلب السابق  

ٌغطً هذا المختٌر التجارب المختبرٌة حول المحوالت أحادٌة الطور وثالثٌة الطور، تحوٌل الطاقة الكهرومٌكانٌكٌة، آالت 

المحركات )بدء تشغٌل محركات التٌار المباشر والتحكم بسرعتها، االت التٌار المتناوب  (المولدات والمحركات)التٌار المباشر

.واالالت التزامنٌة ثالثٌة الطور (أحادٌة الطور والمحركات ثالثٌة الطور  

 

(  3-0-3 ) انتاج وتحويل الطاقة الكهربائية0906321  

لهندسة الطاقة الكترونيات:  السابق المتطلب  

 التٌار وخواص وتصنٌفاتها الموصلة شبه القدرة عناصر القدرة، مكٌفات تصنٌف وتطبٌقاتها، القدرة الكترونٌات فً مقدمة

 شاملة الكاملة وللموجة الموجة لنصف الطور احادٌة الموحدات وتطبٌقاتها، االساسٌة القدرة عناصر قٌادة دوائر لها، والجهد

AC )نوع من للحاكمات مقدمة الموحدات، اداء الكاملة، وللموجة الموجة لنصف الطور ثالثٌة الموحدات التمرٌر، موحدات )، 

DC-DC نوع من العاكسات اساسٌات DC-AC )العاكسات اساسٌات ، .القدرة مصادر وتطبٌقاتها،(   

 

(3-0-3) تحليل عددي 0904404  

رياضيات هندسية متقدمة : المتطلب السابق  

 و المنحنٌات تضبٌط. عددٌا الخطٌة وغٌر الخطٌة المعادالت من مجموعة حل. واحد متغٌر من المعادالت حل. األخطاء تحلٌل

.عددٌا العادٌة التفاضلٌة المعادالت حل، العددي التفاضل و التكامل، االستٌفاء  

(3-0-3) انظمة الطاقة الكهربائية 0906424  

االت كهربائية للميكانيك: المتطلب السابق  

سعة ٌقدم هذا الموضوع المبادئ االساسٌة للدوائ أحادٌة الطور وثالثٌة الطور، معامل القدرة، ممانعة التوالً لخطوط النقل،

. العالقة بٌن التٌار والفولطٌة لخطوط النقل، نمذجة األنظمة، حسابات الشبكات، حلول انتقال القدرة والتحكم فٌهاخطوط النقل،  

 

 

 



(3-0-3) رياضيات هندسية متقدمة 0905201  

(3)تفاضل وتكامل : المتطلب السابق  

. أنظمة المعادالت التفاضلٌة. المعادالت التفاضلٌة من الدرجة االولى والثانٌة.القٌم والمتجهات الذاتٌة. جبر المصفوفات

. تحوٌالت البالس  

 

0905213 (3-0-3) ميكانيكا مواد   

ستاتيكا: المتطلب السابق  

اجهادات وانفعالت األحمال . الخصائص المٌكانٌكٌة للمواد. مفاهٌم االجهاد واالنفعال. مقدمة فً مٌكانٌكا األجسام القابلة للتشوه

اجهادات العناصر رقٌقة الجدران وأوعٌة . اجهادات االنحناء والقص فً العوارض. لً األعمدة الدائرٌة واألنابٌب. المحورٌة

.مفهوم انبعاج األعمدة. إنحناء العوارض. تحوٌالت االجهادات واالنفعاالت. األحمال المجمعة. الضعط  

 

(2-0-2) رياضيات تطبيقية 0905301  

رياضيات هندسية متقدمة :  السابقالمتطلب  

الوتر، )معادلة االمواج باتجاه واتجاهٌن . المعادالت التفاضلٌة الجزئٌة. تكامالت وتحوٌالت فورٌٌر. متسلسالت فورٌٌر

.االعداد المركبة واقتراناتها. معادلة انتقال الحرارة باتجاه واتجاهٌن. (الجائز، االنسجة  

 

 

0905311 (3-0-3) ديناميكا   

ستاتيكا : المتطلب السابق  

قانون التحرٌك : تحرٌك األجسام الجاسئة فً المستوى والجسٌمات. حركة األجسام الجاسئة فً المستوى. حركة الجسٌمات

. مقدمة فً االهتزازات. مبدأ الدفع والزخم. مبدأ الشغل والطاقة. األساسً  

 

 

(3-0-3( )1) ديناميكا حرارية 0905321  

رياضيات هندسية متقدمة  + (2)فيزياء عامة : المتطلب السابق  

، قانون الدٌنامٌكا الحرارٌة األول، الشغل والحرارة، خواص وتصرفات المواد النقٌة، مبادئ أساسٌة فً الدٌنامٌكا الحرارٌة

قانون الدٌنامٌكا الحرارٌة ، االنتروبٌا، قانون الدٌنامٌكا الحرارٌة الثانً، قانون الدٌنامٌكا الحرارٌة األول على التحكم الحجمً

.الثانً على التحكم الحجمً  

  



(3-0-3( )1) ميكانيكا موائع 0905341  

ديناميكا : المتطلب السابق  

مبدأ حفظ ، معادلة برنولً وتطبٌقاتها، مبدأ حفظ المادة، استاتٌكا السوائل دٌنامٌكا السوائل، كٌنماتٌكا السوائل، خواص السوائل

.السرٌان فً األنابٌب، كمٌة الحركة والطاقة  

 

( 1-3-0) مختبر ميكانيكا الموائع 0905342  

( 1)ميكانيكا موائع : المتطلب السابق  

مركز الضغط وإتزان األجسام ، التدفق الرقائقً واالضطرابً، التدفق خالل فٌنتوري واألورفس، قٌاس الكثافة واللزوجة

، مراوح الطرد المركزي، المضخات على التوالً والتوازي، مضخات الطرد المركزي، تربٌن بلتون، اصطدام النفث، الطافٌة

.التدفق خالل القنوات المفتوحة، التدفق خالل المواسٌر والوصالت  

 

 

(3-0-3) اهتزازات ميكانيكية 0905361  

ديناميكا ورياضيات هندسية متقدمة : المتطلب السابق  

اشتقاق المعادالت التفاضلٌة التً . (تصنٌف ووصف االهتزازات. عناصر األنظمة المهتزة، تعرٌفات)أساسٌات االهتزازات

اهتزازات األنظمة البسٌطة . تحكم االهتزازات باستخدام قانون نٌوتن الثانً ومبدأ الشغل االفتراضً ومعادالت الجرانج

االهتزازات الحرة : األنظمة المتعددة درجة الحرٌة. االهتزازات العابرة. االهتزازات المثارة توافقٌاًا . المخمدة وغٌر المخمدة

. التحكم باالهتزازات. عالقة التعامد. القٌم الذاتٌة والمتجهات الذاتٌة. والمجبرة  

 

(3-0-3( )1) انتقال حرارة 0905455  

.رياضيات تطبيقية : المتطلب السابق  

بالتوصٌل بالحمل واإلشعاع، انتقال الحرارة بالتوصٌل فً الحالة المستقرة، : أساسٌات انتقال الحرارة، طرق انتقال الحرارة

.انتقال الحرارة بالحمل اإلجباري والحر، الجرٌان الداخلً والخارجً، المبادالت الحرارٌة،  مقدمة فً الغلٌان والتكثٌف  

 

(1-3-0)  مختبر انتقال الحرارة0905457  

(1)انتقال حرارة: المتطلب السابق  

بوٌلر مارست، تجربة جول  تحوٌل الشغل الى حرارة ، مقٌاس الحرارة االنفجاري، المضخة الحرارٌة ودوائر التبرٌد، 

نقاط اإلضاءة واالحتراق، واللزوجة، القٌمة االحتراقٌة للغاز، : الضاغط التوافقً ذو المرحلتٌن، خواص الوقود والزٌوت

الموصلٌة الحرارٌة، انتقال الحرارة بالحمل، الحمل الطبٌعً، انتقال الحرارة باإلشعاع، المبادالت الحرارٌة التدفق االنعكاسً 

. المتوازي أو المتقاطع، الغلٌان والتكثٌف  



 

(3-0-3) أنظمة التحكم اآللي 0905463  

رياضيات هندسية متقدمة + االهتزازات الميكانيكية: المتطلب السابق  

تقرٌب األنظمة . الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة والهٌدرولٌكٌة والهوائٌة:النمذجٌة الرٌاضٌة لألنظمة الفٌزٌائٌة. مقدمة فً أنظمة التحكم

. المفتوحة والمغلقة الدوال الناقلة. المخططات الصندوقٌة ومخطط تدفق االشارة. التمثٌل البٌانً لألنظمة. الالخطٌة بالمماس

خطؤ الحالة ، المواصفات فً المجال الزمنً، االستجابة العابرة، اشارات االختبار: تحلٌل أنظمة التحكم فً المجال الزمنً

حاكمات التناسب والتفاضل . طرٌقة مواقع الجذور. استقرار األنظمة ذات التغذٌة الراجعة. أداء أنظمة التحكم اآللً. المستقرة

.والتكامل  

 

 

 

(3-0-3)  االقتصاد الجزئي وتشريعات الطاقة0906241  

فحص محركات هذه .ٌغطً هذا المساق األهداف واالستراتٌجٌات والعوامل االقتصادٌة لسٌاسات الطاقة المتجددة حول العالم

السٌاسات . محددات الخدمات االجتماعٌة واالصناعٌة والتكنولوجٌة باإلضافة إلى األمور المالٌة. السٌاسات مثل التؤثٌرات البٌئٌة

.  والتحلٌل االقتصادي واالستراتٌجٌات سوف تدرس على المستوى العالمً لبرامج الطاقة المتجددة  

 

(3-0-3( )1) الطاقة المتجددة 0906320  

(1)كيمياء عامة : المتطلب السابق  

محطة : طاقة الحراره الجوفيهالطاقة الهيدروليكية ، تولٌد : مصادر الطاقة المتجددة، مصادر الطاقة، الطاقة وحامالتها وحدات

.طاقة الحراره الجوفٌه والمضخه الحرارٌه رزطاقة المد والج: طاقة الكواكب او الجاذبيه  . الطٌف الضوئً : الطاقة الشمسية  

مفاهٌم نظم الطاقة .  طاقة الرٌاحالوقود الحٌوي، قدرة طاقة االمواج ، قدرة  ، الحرارة الضوئٌةقدرة،  الكهروضوئٌة القدرة ،

.الكهربائٌة وتقنٌات التكامل مع الشبكة  

 

(3-0-3)  بحوث العمليات0906340  

احصاء واحتماالت للهندسة: المتطلب السابق  

وتتضمن هذه المادة النماذج الرٌاضٌة وبحوث العملٌات والبرمجة الخطٌة طرٌقة السمبلكس واالزدواجٌة ومشاكل النقل 

 والتخطٌط الشبكً، النماذج االحتمالٌة المستخدمة فً نظم هندسة الطاقة وتحلٌل الشبكات

 

 

 



(3-0-3)  المحاكاة والتنبؤ0906370  

بحوث العمليات: المتطلب السابق  

تتضمن المادة تمثٌل نماذج االحتماالت، تمثٌل المحاكاة الٌدوٌة، وتمثٌل محاكاة المدخالت وتحقٌق نماذج المحاكاة ، ادوات 

.تحلٌل المخرجات لتخفٌض التباٌن فً مخرجات المحاكاة، انظمة مونتً كارلو للمحاكاة  

.نماذج محاكاة لهندسة الطاقة  

 

 

(1-3-0)  مختبر محاكاة0906371  

المحاكاة: المتطلب السابق  

.اجراء تجارب على المحاكاة الٌدوٌة ومحاكاة المدخالت ونماذج المحاكاة لهندسة الطاقة،وتحلٌل المخرجات  

 

 

(0-0-0)  تدريب هندسي للطاقة0906400  

موافقة القسم: المتطلب السابق  

.معتمدة من قبل القسم (...، مصنع، شركة)تدرٌب هندسً عملً لمدة ثمانٌة أسابٌع فً مإسسة هندسٌة   

. ساعة معتمدة من خطة القسم120وذلك بعد انهاء الطالب    

 

 

(3-0-3)  تفاعالت ذرية0906420  

(2)فيزياء عامة : المتطلب السابق  

 ، وردود الفعل من النٌوترونات ذات االندماجعلم الطاقة و حركٌة التفاعالت النووٌة و المشعة االضمحالل ، واالنشطار ، و

.الطاقة المنخفضة ؛ خصائص نواتج االنشطار واألكتٌنٌدات؛ نماذج نووٌة واالحتماالت االنتقالٌة؛ تفاعل اإلشعاع مع المادة  

 

 

 

 

 



(3-0-3)  طاقة الرياح:(2) الطاقة المتجددة 0906421  

(1 )ميكانيكا الموائع: المتطلب السابق  

آالت ضخ المٌاه ، إمدادات الطاقة وتولٌد . تصمٌم وتشغٌل أنواع مختلفة من محوالت طاقة الرٌاح. مبادئ طاقة  و قدرة الرٌاح

التصمٌم والتحلٌل االقتصادي لمتحوالت طاقة الرٌاح ، بما فً ذلك اختٌار الموقع، رصد وتحلٌل . الكهرباء للمنطقة النائٌة

.بٌانات الرٌاح، تقدٌر الناتج من مولدات الرٌاح وإدماجها فً أنظمة الطاقة الهجٌنة أو الشبكة  

 

(1-3-0)  مختبر طاقة رياح0906422  

طاقة الرياح (2 ):الطاقة المتجددة: المتطلب السابق  

.ٌحقق هذا المتطلب أساسٌات الخصائص الهوائٌة من الرٌاح ، والسلوك الدٌنامٌكً لتوربٌنات الرٌاح و طاقة الرٌاح المتولدة  

 

(3-0-3)  الطاقة الذرية0906423  

  تفاعالت ذرية: المتطلب السابق

تشغٌل المفاعل النووي ؛ مكونات المفاعل ، . الفٌزٌاء الذرٌة والنووٌة ؛ تفاعل اإلشعاع والمواد . مقدمة فً الطاقة النووٌة

الترخٌص والسالمة . إعادة معالجة الوقود و التخلص من النفاٌات. مفاعل التدرٌع. الدورات النووٌة، النٌوترونات واالعتدال

.االقتصاد واالهتمامات البٌئٌة . للمفاعل  

 

(3-0-3)  الطاقة والبيئة0906431  

تفاعالت ذرية: المتطلب السابق  

ي الحد من انبعاث الطاقة المتجددة فتؤثٌر. أنظمة الطاقة والبٌئة ؛ مصادر الطاقة التقلٌدٌة والمتجددة  CO2 نمو تلوث؛ الهواء، . 

الماء، التربة، الحرارة، التلوث السمعً ، السبب والنتٌجة ؛ أألسباب العالمٌة، تغٌر المناخ اإلقلٌمً والمحلً ؛ طرق مكافحة 

االحتراز العالمً ؛ انبعاثات غاز البٌت األخضر ، واآلثار والتخفٌف : االستدامة . التلوث؛ القوانٌن البٌئٌة على مكافحة التلوث

 من آثارها ؛ االستدامة؛ العوامل الخارجٌة ؛ تؤثٌر نظم الطاقة فً المستقبل؛ تؤثٌر تكنولوجٌات الطاقة النظٌفة

 

(3-0-3)  اقتصاد وادارة الطاقة0906440  

بحوث العمليات: المتطلب السابق  

مبادئ إدارة الطاقة؛ الحفاظ على الطاقة ؛ تدقٌق الطاقة ؛ التحلٌل؛ صٌاغة خٌارات إدارة الطاقة؛ التقٌٌم االقتصادي والتنفٌذ و 

الحفظ فً صناعات الطاقة المكثفة ؛ تولٌد البخار، أنظمة التوزٌع، األنظمة الكهربائٌة ؛ - الرقابة؛ تقنٌات الحفاظ على الطاقة 

التخطٌط المتكامل للموارد؛ إدارة جانب الطلب ؛ التولٌد المشترك للطاقة ؛ مخططات إجمالً الطاقة ؛ العزل الحراري ؛ تخزٌن 

تطبٌق مبادئ وممارسات إدارة الطاقة لتحسٌن كفاءة . الطاقة ؛ التقٌٌم االقتصادي للتقنٌات الحفظ؛ تحلٌل التطبٌقات النموذجٌة

.استخدام الطاقة، االستدامة، استخدام الموارد المتجددة  

 



(1-3-0) مختبر محركات احتراق داخلي0906460   

موافقة القسم: المتطلب السابق  

قوة االحتكاك فً . تشغٌل محركات االحتراق الداخلً الترددٌة، أداء محركات االحتراق الداخلً من وقود الدٌزل و البنزٌن

R.I.C انتشار اللهب . أداء المحرك ثنائً االسطوانة. كفاءة االنبعاثات الغازٌة الحجمٌة فً محرك البنزٌن والدٌزل. المحركات. 

توازن الطاقة فً . أداء التوربٌنات الغازٌة. احتراق الوقود الغازي فً غرفة االحتراق. التقطٌر من البنزٌن. و االستقرار

 . R.I.Cمحركات 

 

(3-0-3) الكهروضوئيةالطاقة : (3) الطاقة المتجددة 0906520  

انتقال الحرارة: المتطلب السابق  

ضوئٌة  الكهرو الخلٌة’اشباه الموصالت ):الطاقة الكهروضوئٌه ،  حجم قدره االشعاع الشمسً، موقع الشمس، طاقة الشمس

 األنظمة ،محول التٌار الثابت الى متغٌر، أاللواح الكهروضوئٌه،تقنٌاتها، الدائرة المكافئة لها، وعالقة التٌار والفولتٌة فٌها

الخزن ، واألنابٌب، الجامعات الضوئٌة، محطات مكثفات االشعه ):  ألطاقه الشمسٌه الحرارٌه( الهجٌنة األنظمة والكهروضوئٌة

(الحراري واألنظمة الحرارٌة الضوئٌة  

 

(1-3-0)كهروضوئية  مختبر طاقة 0906521  

الكهروضوئيةالطاقة : (3)الطاقة المتجددة  :المتطلب السابق  

مجموعة من التجارب تستعرض مبادئ الطاقة الشمسٌة وأنظمة الطاقة الشمسٌة ومكوناتها وقٌاسات المعالم المإثرة فً الطاقة 

.الشمسٌة  

 

0906523 (3-0-3)  تصميم موفر للطاقة  

(3)الطاقة المتجددة +(2)الطاقة المتجددة : المتطلب السابق  

ضوء النهار . النمذجة والطاقة ، المحاكاة . تطبٌق القوانٌن والمعاٌٌر . مبادئ متكاملة ، تصمٌم المبانً الموفرة للطاقة 

. استخدام الموارد المتجددة ،تصامٌم صافً الصفر. والتهوٌة الطبٌعٌة، المعالم المعمارٌة للمبانً الطاقة الشمسٌة السلبٌة 

.التحلٌل االقتصادي لدورة الحٌاة   

 

0906530 (3-0-3)  محطات طاقة حرارية  

(1)انتقال الحرارة : المتطلب السابق  

منظومة مٌاه التبرٌد ، منظومة الكهرباء ، )مقدمة إلى محطات القوى وتحوٌل الطاقة ، شكل الحمل ، أنظمة محطات القوى 

،دورات محطات القوى، الدائرة البسٌطة ، الدائرة  (منظومة الوقود ، معالجة المٌاه وأنظمة تغذٌة المٌاه ، المولدات البخارٌة 

.المعقدة، التربٌنات البخارٌة،  الدفع ورد الفعل، المولدات الغازٌة  

0906531 (1-3-0)  مختبر محطات طاقة حرارية  



محطات طاقة حرارية: المتطلب السابق  

.مجموعة من التجارب التً تدل على مبادئ محطات تولٌد الطاقة الحرارٌة   

 

(1-0-1) (1) مشروع تخرج 0906580  

موافقة القسم: المتطلب السابق  

. مسؤلة هندسٌةعملٌة أو نظرٌة أو االثنٌن معاًا على أن تحتوي على جزء تصمٌمً (بشكل منفرد أو مجموعة)ٌحدد للطلبة 

وٌقدم حل أولً للمسؤلة محتوٌاًا على التكلفة المالٌة للحل . النظرٌة للمسؤلة والحلول الممكنة لها وٌقوم الطلبة بدراسة الخلفٌة

(.2)وكذلك الجدول الزمنً لحل المسؤلة خالل مشروع تخرج  

 

(3-0-3) (2) مشروع تخرج 0906581  

(1)مشروع تخرج : المتطلب السابق  

ومن ثم ٌتم كتابة تقرٌر ، ٌقوم الطلبة بإجراء تصمٌم تنفٌذي ومن ثم بناء الحل المقترح وتجرٌبه. (1)استمرار لمشروع تخرج 

فً النهاٌة ٌقدم الطلبة المشروع أمام . وٌجب أن ٌحتوي المشروع على تقٌٌم اقتصادي وبٌئً اذا لزم ذلك. مفصل للمشروع

.لجنة مناقشة وامتحان والتً تقوم بدورها وباالشتراك مع المشرف بتقوٌم المشروع  

 

 0905541التوربينات

(.  1)، ميكانيكا موائع (1)ديناميكا حرارية : المتطلب السابق  

خصائص األداء ، تطبٌقات الدٌنامٌكا . التعارٌف، القوانٌن األساسٌة ، تحلٌل األبعاد، مثلثات السرعات للدفع وشفرات رد الفعل

الحرارٌة على الضواغط والتوربٌنات، التدفق المحوري؛ التدفق الشعاعً لتوربٌنات الغاز ؛ ضواغط الطرد المركزي ؛ 

.توربٌنات الرٌاح ، دورات توربٌنات الغاز المختلفة، مقدمة فً التوربٌنات الهٌدرولٌكٌة . نظرٌة المروحة . شالالت   

 

 0906524  الكهروضوئية  الشمسيةالخاليــاأنظمة   

الشمسية الطاقة(: 3 )المتجددة الطاقة: المتطلب السابق                                     

الشرٌطٌة وأنواعها، كفاءة الخالٌا وااللواح  تصمٌم الخالٌا الكهروضوئٌة ذات الكفاءة العالٌة، الخالٌا الكهروضوئٌة 

.الكهروضوئٌة، صٌانة وتعدٌل االنظمة الكهروضوئٌة  

 

 

     

الكهروضوئي الشمسية الطاقة نظام تصميم   0906525 



الشمسية الطاقة(: 3 )المتجددة الطاقة: المتطلب السابق   

تصمٌم االنظمة الكهروضوئٌة المولدة للطاقة الكهربائٌة والطاقة الشمسٌة باستخدام اشباه الموصالت، وصف عمل االنظمة  

الكهروضوئٌة وتطبٌقاتها، تصمٌم ومحاكاة االنظمة الكهروضوئٌة ألحمال كهربائٌة مختلفة من خالل كفاءة النظام والجدوى 

.االقتصادٌة  

 0906526    الخضراء المباني تصميم 

الشمسية الطاقة(: 3 )المتجددة الطاقة: المتطلب السابق   

 التدفئه احمال ،الشمسً االشعاع: التالٌة الموضوعات وتشمل للمبانً والتكٌٌف التدفئه فً الشمسٌه الطاقة استخدام دراسة 

الحرارٌه للكتله معٌاري تنفٌذ ،الشمسٌه الطاقه باستخدام  والتبرٌد التسخٌن ةطاق كفاءة وتصمٌم انشاء. المبانً فً والتكٌٌف  

 

الرياح طاقة نظام تصميم        0906527 

طاقة الرياح:(2) الطاقة المتجددة :المتطلب السابق  

 طاقة انظمة تصمٌم، الرٌاح توربٌنات تصمٌم نهج.  المكانٌكٌه الدٌنامٌكا انظمة ،الهوائٌه الدٌنامٌكا ،الرٌاح توربٌنات مكونات

.الرٌاح مزارع تصمٌم .الكهربائً النظام  واقتصادٌه جدوى ،  مكونات:الرٌاح  

 

الجوفية الحرارية الطاقة انظمة  0906528 

(2)ميكانيكا موائع +(2)انتقال حرارة:المتطلب السابق  

 ثنائً،: ذلك فً بما الحراري التبادل أنظمة فً التحقٌق. الحرارة تدفق آلٌات مناقشة. الجوفٌة الحرارٌة الطاقة لموارد مقدمة

 وذلك التبرٌد،  والتدفئة أنظمة فً والتحكم والتصمٌم التحلٌل فً حرارٌة دٌنامٌكٌة تطبٌقات. كلً وتدفق مزدوج فالش فالش،

 الحرارة اتدرجالجوفٌة  ل الحرارٌة الطاقة نظم والجٌوكٌمٌائٌة الجٌولوجٌة النماذج وتحلٌل تقٌٌم. الحرارٌة المضخات باستخدام

.العمٌقة الجوفٌة الحرارٌة الطاقة مشارٌع. والعالٌة المنخفضة  

 

  خاليا الوقود وتكنولوجيا انتاج الهيدروجين0906529

(1)الطاقة المتجددة: المتطلب السابق  

)نظرة عامة فً أنواع مختلفة من خالٌا المحروقات ٌتبعها دراسة مفصلة فً غشاء التبدٌل البروتونً  PEM وأساسٌات خالٌا  (

تكنولوجٌا انتاج . التصمٌم الشامل لخالٌا المحروقات وخواصها األدائٌة. ٌةتالمحروقات والعالقات الثرمودٌنامٌة والكٌنا

. تحلٌل دورة الحٌاة، انتاج الهٌدروجٌن من الهٌدروكربونات. الهٌدروجٌن ونمذجة األنظمة الهٌدروجٌنٌة وتطبٌقات الهٌدروجٌن

. نقل الهٌدروجٌن وتخزٌنه واجراءات سالمته  

 

 

0906532 الحيوية الطاقة انظمة   



(1)الطاقة المتجددة: المتطلب السابق  

مجموعة من مصادر طاقة الكتلة الحٌوٌة بما فً ذلك الغابات والنفاٌات و المحاصٌل، فضال عن التقنٌات المختلفة اللتقاط 

االحتراق المباشر، االنحالل الحراري، الهضم الالهوائً،  التخمٌر، غاز مقالب : الطاقة الكٌمٌائٌة المخزنة فً الكتلة الحٌوٌة

.القمامة والتولٌد المشترك للطاقة   

  

الطاقة هندسة في خاصة مواضيع 0906582  

موافقة القسم:المتطلب السابق  

 


