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 .ريادة وتميز في هندسة الطاقة المتجددة تعليمًا وبحثًا وتطبيقاً 

 

 
تخريج مهندسين قادرين على المنافسة في سوق العمل بمهنية عالية وتوظيفها في تحقيق التنمية 

 .الشاملة والمستدامة
 

 
 المهنية في اساسيات هندسة الطاقة المتجددة. تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات .1
 إكساب الطلبة مهارات التواصل والعمل ضمن الفريق. .2
  .ارسة العمليةترسيخ أخالقيات المهنة لدى الطلبة ومبادئ المم .3
  .الدراسية حسب حاجة سوق العملالتطوير المستمر للبرامج  .4
 .تحفيز الكادر التدريسي والطلبة على البحث العلمي والتعليم المستمر .5
 دعم التطوير المهني والصناعي واالقتصادي والتقني. .6
ناء جسور التعاون مع الشركات والمكاتب الهندسية واالستشارية، وتوثيق الصلة مع اقسام ب .7

 .المحلية والعربية والعالميةوكليات الهندسة في الجامعات 
 

 إن النتائج المتوخاة من هذا البرنامج هي إعداد خريجين قادرين على:
 وتخزينها.التوظيف األمثل لمصادر الطاقة المتجددة  .1
 تصميم أنظمة الطاقة المتجددة وتطويرها لتعزيز اقتصاد الطاقة المستدامة، وأمن الطاقة. .2
 مواكبة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات الالزمة لهندسة الطاقة المتجددة. .3
 .ممارسة المهنة ضمن القوانين واألطر المنظمة لها .4
 مسؤوليات المهنية وأخالقياتها.الااللتزام ب .5
 مشاريع الطاقة المتجددة، وإعداد التقارير الفنية واألوراق والمخططات والرسومات. إدارة .6
 حل المشكالت الهندسية العملية، واتخاذ القرارات المناسبة. .7
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ساعة  162 من الطاقة المتجددةهندسة  تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص
 موزعة على النحو اآلتي:و  معتمدة

 

 16.67 27 متطلبات الجامعة أوالً 
 16.05 26 متطلبات الكلية ثانياً 
 67.28 109 لبات التخصص متط ثالثاً 

162 100% 
 

 

 

x x  x x  x  4 0  6 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
 المجال
 المعرفـي

 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

    السنة الفصل  
طاقة هندسة  4

 متجددة
 كلية الهندسة  

 

 30 الرياضيات والعلوم 01
 16 العلوم الهندسية األساسية 02
 21 الميكانيكا الهندسية 03
 11 الحراريات والموائع 04
 8 الهندسة الكهربائية 05
 11 مصادر الطاقة المتجددة 06
 12 ل ونقل وتخزين الطاقةتحوي 07
 9 اقتصاد وإدارة الطاقة  08
 6 مشاريع التخرج والتدريب الميداني 09
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27
 ساعة معتمدة( 15: )متطلبات الجامعة اإلجبارية أ.

  
 50511108 3 (1لعربية )اللغة ا 50511102
 50511109 3 (1اللغة االنجليزية ) 50511103
 - 0 )استدراكي(اللغة العربية  50511108
 - 0 )استدراكي(اللغة االنجليزية  50511109
 - 0 )استدراكي(مهارات الحاسوب  50511110
 - 3 التربية الوطنية 50511206
 - 3 العلوم العسكرية 50511308
 50511110 3 هارات حاسوبيةم 50541103

15
 

 يختارها الطالب من المساقات اآلتية: (معتمدة ةساع 12) االختيارية:متطلبات الجامعة  ب.

 
  

  
 - 3 مهارات حياتية 50511204
 - 3 الريادة واالبداع 50511306
 50511102 3 (2العربية )اللغة  50521101
 50511103 3 (2اللغة االنجليزية ) 50521102
 - 3 مبادئ علم النفس 50521203
 - 3 حقوق اإلنسان 50521204
 - 3 الثقافة اإلسالمية 50531101
 - 3 القدس والوصاية الهاشميةتاريخ  50531205
 - 3 البيئة والمجتمع 50541203
 - 3 الصحة والمجتمع 50541206
 - 3 االتصاالت واالنترنت 50541307
 - 3 لغة اجنبية 50541308

12 
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26
 ساعة معتمدة( 26) تطلبات الكلية اإلجباريةم أ.

 

 
 متزامناو *

 -  3 3 (1تفاضل وتكامل ) 50551108
 50551108  3 3 (2تفاضل وتكامل ) 50551209
 -  3 3 (1فيزياء عامة ) 50551101
 *50551101 2  1 (1مختبر فيزياء عامة ) 50551102
 - 4  2 رسم هندسي  60221101
 -  1 1 مقدمة في الهندسة 60222102
 50551108  3 3 اقتصاد هندسي  60224203
 50541103  3 3 البرمجة للمهندسين 60363203
مهارات االتصال واخالقيات  60372201

 المهنة
3 3  50511103 

 60224203  3 3 ادارة المشاريع  60375102
 - 2  1 مشاغل هندسية 60331204

26228
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109
 عتمدةساعة م( 80) اإلجبارية التخصصتطلبات م .أ
 

 50551103  3 3 علم المواد 60232204
 50551101  3 3 استاتيكا 60241201
 60241201  3 3 مقاومة المواد 60242102
 60241201  3 3 ديناميكا 60242203
 60242203  3 3 ميكانيكا الموائع 60243104
 *60243104 2  1 ئياتمختبر ما 60243105
 50551101  3 3 الديناميكا الحرارية 60443101
 60443101  3 3 انتقال الحرارة 60443102
 *60443102 2  1 مختبر انتقال حرارة 60443103
 60243104  3 3 أجهزة القياس 60453101
 *60453101 2  1 مختبر أجهزة قياس 60453102
 60453101  3 3 التحكم االلي 60453103
 *60453103 2  1 مختبر التحكم االلي 60453104
 50551201  3 3 الدوائر الكهربائية 60453105
 60453105 2  1 مختبر الدوائر الكهربائية 60453106
 60453105  3 3 اآلالت الكهربائية 60453107
 *60453107 2  1 مختبر اآلالت الكهربائية 60453108
 60242102  3 3 يكتصميم ميكاني 60453205
 50551201  3 3 أنواع ومصادر الطاقة 60462106
 60462106  3 3 الطاقة المتجددة 60463101
 60463101  3 3 الطاقة الشمسية 60464102
 *60464102 2  1 مختبر الطاقة الشمسية 60464103
 60463101  3 3 طاقة الرياح 60464104
 *60464104 2  1 مختبر طاقة الرياح 60464105
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 5 6045310  3 3 الكترونيات القدرة 60474101

  3 3 انتاج وتحويل الطاقة 60474202
60464102 

+60464104 
 60474202  3 3 تخزين الطاقة 60475103
 60222102  3 3 الطاقة والبيئة 60482202
 60482202  3 3 ريعات الطاقةادارة وتش 60485101
 60482202  3 3 اقتصاد وكفاءة الطاقة 60485103
 ساعة 115انهاء   3 3 التدريب الهندسي والميداني 60494301
 60494301  1 1 1مشروع تخرج  60495102
 60495102  2 2 2مشروع تخرج  60495203

806918 
 

 :اآلتية المساقاتمعتمدة من  ةساع( 9)ار الطالب االختيارية: يخت التخصصمتطلبات  ب.
 

 60463101  3 3 خاليا الوقود والهيدروجين 60464207
 60463101  3 3 الطاقة الحيوية 60464208
 60464102  3 3 أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية  60464209
 60463101  3 3 أنظمة الطاقة المتجددة تصميم 60464210
 60464104  3 3 تصميم أنظمة طاقة الرياح  60464211
 موافقة القسم  3 3 موضوعات تخصصية حديثة 60464212
 60474202  3 3 تصميم موفر للطاقة 60474205
 60475103  3 3 أنظمة نقل وتخزين الطاقة 60475204
 60475103  3 3 المحاكاة والتنبؤ 60484204
 60453103  3 3 التحكم والحماية ألنظمة الطاقة  60484205
 60482202  3 3 المباني الخضراء 60484206
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ساعة معتمدة( 20واد مساندة )مج.
 

 50551209  3 3 (1جبر خطي ) 50552110
 50551209  3 3 (1عادية ) معادالت تفاضلية 50222218
 50551209  3 3 (1) تحليل عددي 50223121
 50551209  3 3 مبادئ االحصاء واالحتماالت 50551207
 -  3 3 كيمياء عامة 50551103
 *50551103 2  1 مختبر كيمياء عامة 50551104
 50551101  3 3 (2فيزياء عامة ) 50551201
 *50551201 2  1 (2مختبر فيزياء عامة ) 50551202

20184
 متزامناو *
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  - 3 (1فيزياء عامة) 50551101
 50551101 - 1 (1مختبر فيزياء عامة ) 50551102
  - 3 (1ل وتكامل )تفاض 50551108
   3 كيمياء عامة 50551103
 50551103 - 1 مختبر كيمياء عامة  50551104

   3 متطلب جامعه ج/خ -
   3 متطلب جامعه ج /خ  -

  17 المجموع
 

  50551108 3 (2تفاضل وتكامل ) 50551209
   2 رسم هندسي 60221101
  50551101 3 (2فيزياء عامة ) 50551201
 50551201  1 (2مختبر فيزياء عامة ) 50551202
  50551101 3 إستاتيكا 60241201
   1 مشاغل هندسية 60331204

   3 متطلب جامعة ج/خ ---
   16 المجموع

 

 متطلب جامعه اجباري  ج:

   خ: متطلب جامعة اختياري
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  - 1 مقدمة في الهندسة  60222102
  50551209 3 (1)جبر خطي  50552110
  50551201 3 الدوائر الكهربائية  60453105
 60453105  1 مختبر الدوائر الكهربائية  60453106
  60241201 3 ديناميكا  60242203
  60241201 3 مقاومة المواد 60242102
  50551201 3 انواع ومصادر الطاقة  60462106

  17 المجموع
 
 

  50511103 3 مهارات االتصال واخالقيات المهنة 60372201
  50551209 3 (1عادية ) معادالت تفاضلية 50222218
  60242203 3 ميكانيكا الموائع 60243104
 60243104  1 مختبر مائيات  60243105
  50551103 3 علم المواد  60232204

   3 متطلب جامعة ج / خ  -
   16 المجموع
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  50551209 3 (1) تحليل عددي 50223121
  60243104 3 أجهزة القياس 60453101
 60453101  1 مختبر أجهزة القياس  60453102
  60453105 3 اآلالت الكهربائية  60453107
 60453107  1 مختبر اآلالت الكهربائية 60453108
  50551101 3 الديناميكا الحرارية 60443101
  60462106 3 الطاقة المتجددة  60463101

  17 المجموع
 
 

 

  50541103 3 البرمجة للمهندسين 60363203
  50551209 3 مبادئ االحصاء واالحتماالت 50551207
   60443101 3 انتقال الحرارة  60443102
 60443102  1 مختبر انتقال الحرارة  60443103
   60453101 3 التحكم االلي  60453103
 60453103  1 االلي مختبر التحكم  60453104
  60242102 3 يتصميم ميكانيك 60453205

   17 المجموع
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  60453105 3 الكترونيات القدرة 60474101
  60463101 3 الطاقة الشمسية 60464102
 60464102  1 مختبر الطاقة الشمسية  60464103

60474202 
 انتاج وتحويل الطاقة

3 
60464102  

+ 60464104  

  60463101 3 طاقة الرياح  60464104
 60464104  1 مختبر طاقة الرياح  60464105

   3 متطلب جامعة ج / خ -
  17 المجموع

 
 
 

  50551108 3 اقتصاد هندسي  60224203
  60222102 3 الطاقة والبيئة  60482202
  60474202 3 تخزين الطاقة  60475103

   3 متطلب جامعة ج / خ -
   3 متطلب تخصص اختياري  -

   15 المجموع
 

 

  ساعه115انهاء  3 التدريب الهندسي والميداني 60494301
   3 المجموع

 اسابيع( متصلة 8)** التدريب الميداني بحسب متطلبات هيئة االعتماد 
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  60224203 3 ادارة المشاريع  60375102
  60494301 1 (1)تخرج مشروع  60495102
  60482202 3 اقتصاد وكفاءة الطاقة  60485103

   3 متطلب تخصص اختياري  -
   3 متطلب جامعه ج /خ 

  13 المجموع
 
 

  60495102 2 ( 2)تخرج مشروع  60495203
  60482202 3  ادارة وتشريعات الطاقة  60485101

  - 3 اختياري متطلب تخصص  -
  - 3 متطلب جامعه ج /خ  -
  - 3 متطلب جامعه ج /خ  -

   11 المجموع
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 معتمدةالساعات المساق .........، الاسم  المساق .........،رقم يكتب وصف المساق من 
 ، ن: ....، ع: ......، المتطلب السابق(.........

 
 يوجد(ال  ، المتطلب السابق:0،ع:3، ن: (3( 1)عامة  فيزياء  50551101

ما في ذلك حركة المقذوفات والحركة المتجهات، الحركة على خط مستقيم، الحركة في المستوى ب
الدورانية المنتظمة، الديناميكا وقوانين نيوتن، االحتكاك، الشغل والطاقة، مبدأ حفظ الطاقة، الزخم 
الخطي ومبدأ حفظه، التصادم المرن وغير المرن، كينماتيكا وديناميكا الحركة الدورانية، عزم 

 القصور الذاتي، المرونة، الموائع.
 

 *(50551101 ، المتطلب السابق:2،ع:0، ن: (1( 1مختبر فيزياء عامة )  50551102
تجارب القياسات وحساب الخطأ. المتجهات والقوى. الحركة المجردة )كينماتيكا( في بعد واحد. 
الحركة والقوة )قانون نيوتن الثاني(. الحركة الدائرية. الزحم الخطي وطاقة الحركة. الحركة التوافقية 

بندول البسيط والزمبرك الحلزوني(. قانون بويل للموائع المثالية. لزوجة سائل. الحرارة البسيطة )ال
 .النوعية

 
 يوجد(ال  ، المتطلب السابق:0،ع:3، ن: (3(1)وتكاملتفاضل  50551108

، االعداد المركبة، الهندسة التحليلية، طرق التكامل، المتسلسالت الالنهائية، وتطبيقاتهاالمشتقات 
متسلسالت  ابعاد،ثالثة  والمستوى فيمعادلة الخط  ابعاد،في ثالثة  القوى، المتجهات متسلسالت

 التكامل المركب. المركبة،القوى 
 

 ال يوجد( ، المتطلب السابق:0،ع:3، ن:3 (عامةكيمياء    50551103
ابات الكيمياء والتركيب الذري/الجزيئي للمادة، القياسات العلمية، الجدول الدوري، المول والحس

الكيميائية، تفاعالت األكسدة واالختزال، كيمياء الكم والتوزيع اإللكتروني، أساسيات في الترابط 
 .الكيميائي، النظريات المتعلقة بأشكال المركبات
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        (50551103* ، المتطلب السابق:2،ع:0، ن:1 (مختبر كيمياء عامة   50551104

بر واألدوات المخبرية، تجارب لتحديد: الكثافة، الصيغة التعرف على تعليمات السالمة في المخت
األولية لمركب، المادة المتفاعلة المحددة، تجارب تشمل: الحسابات الكيميائية، التحليل الحجمي، 
الكيماويات المستخدمة في الحياة اليومية، واالختبارات الكيميائية للتعرف على بعض األنيونات 

 .والكاتيونات
 

 (50551108 ، المتطلب السابق:0،ع:3، ن: (3(2وتكامل )ضل تفا 50551209
، حل والثالثيالتكامل الثنائي  النجرانج،مضروبات  وتطبيقاتها،القيم القصوى  الجزئي،االشتقاق 

حل المعادالت التفاضلية باستخدام  عليا،المعادالت التفاضلية الخطية العادية من رتب 
 البالس، والموجة، تحويالت ةالحرار معادالت  جزئية،الالمعادالت التفاضلية  المتسلسالت،

 متسلسالت فوريير، طرق فصل المتغيرات.
 

 ) يوجدال  ، المتطلب السابق:4،ع:0، ن: (2هندسي رسم 60221101
 القطاعات، والمخططات،الرسم االيزومتري  الوصفية،الهندسة  الحروف، الرسم،استعماالت أدوات 

المعمارية  الميكانيكية، المدنية،تطبيقات االوتوكاد في الهندسة  (،وكادالرسم بواسطة الحاسوب )االوت
 .والكهربائية

 
 (50551101 ، المتطلب السابق:0،ع:3، ن:3 (( 2فيزياء عامة )   50551201

الشحنة الكهربائية، ماهيتها، القوة الكهربائية، قانون كولوم، المجال الكهربائي، التدفق الكهربائي، 
الجهد الكهربائي، طاقة الوضع الكهربائية، المكثفات والمواسعة، المواد العازلة، دارات قانون غاوس، 

كيرشوف، المجال المغناطيسي، قانون لورنتز للقوة، مصادر وانين التيار المستمر، قانون أوم، ق
، قانــــــون ، قانــــــون أمبيــــر، الحـــث الكهرومغناطيسيسافــار-بيـوالمجاالت المغناطيسية، قانون 

 .فارادي ولينـــــــز، القوة الدافعة الحثية والحث الذاتي
 

 (50551201* ، المتطلب السابق:2،ع:0، ن:1 ( (2مختبر فيزياء عامة )    50551202
تجارب قانون أوم. قنطرة ويتستون. تخطيط المجال الكهربائي. مجزىء الجهد الكهربائي. قياس 

ة أليونات النحاس. قانون جول. قوانين كيرشوف. قياس المجال مواسعة مكثف. الشحنة النوعي
  .المغناطيسي األرضي. الحث الكهرومغناطيسي
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 (50551101 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3 (ستاتيكاإ   60241201
 اإلطارات، المنشآت:تحليل  الثقل،ستاتيكا الجسيمات، األجسام الصلدة، نظم القوى المتكافئة مراكز إ

استخدام الحاسوب في  االفتراضي،الشغل  الذاتي،عزم القصور  االحتكاك،الجمالونات،  ت،اآلال
 السكونية. المسائلحل 

 
 ) يوجدال  ، المتطلب السابق:2،ع:0ن: ،(1مشاغل هندسية  60331204

مشغل الميكانيك: ويحتوي البرادة والخراطة واللحام، تسوية وتسنين المعادن. مشغل التمديدات 
ائية: الدوائر الكهربائية، التمديدات الكهربائية المنزلية. مشغل النجارة: ويشمل انواع األخشاب، الكهرب

 المشغوالت الخشبية، المعدات واالدوات.
 

 ) 50551209 ، المتطلب السابق:0،ع:3ن: ،3 (1) (جبر خطي50552110 

ا، الفضاءات المتجهة المصفوفات والعمليات عليها، نظير المصفوفة، المحددات والحسابات عليه
عمدة، والفضاء ل الخطي، فضاء الصفوف وفضاء االالستقوالفضاءات المتجهة الجزئية، اال

طرق مختلفة في حل نظام  الخطية،ت الانظمة المعاد الملول،الصفري للمصفوفة، وفضاء 
 .ت الخطيةالمعادال

 
 وجد(ال ي ، المتطلب السابق:0،ع:1، ن:1 (مقدمة في الهندسة   60222102

 الهندسية، مجاالتأنواع التخصصات  األخرى،مقدمة في تاريخ الهندسة، تطورها وعالقتها بالعلوم 
الهندسي، العالقة بين الهندسة وعلوم اإلدارة والتخطيط، األخالق المهنية، المواقف المهنية،  العمل

ئ حل المشاكل التعلم مدى الحياة، هيكلة المنظمات الهندسية والفرق والعمل الجماعي، مباد
 .الهندسية
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 (50551201 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)كهربائية ال الدوائر 60453105

سالب( الثنائي، تركيب الوصل، دوائر  -)موجب P-nخواص مواد اشباه الموصالت، وصلة 
 توصيل، دوائر انحياز، وتطبيقات ونمذجة انحياز وتطبيقات، ترانزستورات تأثير المجال، تركيب،

تعريف عناصر الدائرة، قوانين الدوائر، قانون كيرشوف للجهد، قانون كيرشوف و  دوائر الترانزيستور
للتيار، قانون تجزئة الجهد، قانون تجزئة التيار، التحليل العقدي، التحليل الدائري، نظريات التيار 

التيار المباشر، محركات المباشر، اشكال الموجات المترددة، دوائر التوالي، التيار المباشر، مولدات 
 .التيار المباشر، المحركات الحثية ثالثية االطور، المحركات الحثية احادية الطور، المولد التوافقي

 
 *(60453105 ، المتطلب السابق:2:ع، 0، ن:1)كهربائية ال مختبر الدوائر  60453106

، طرق التحليل لدوائر التيار المباشر، المقاومات وكود االلوان ، دوائر التوالي والتوازي للتيار المباشر
خواص الثنائي، التقويم  االوسيلسكوب وادوات المقاومة والمحاثة والمواسعة، دوائر رنين التوالي

،دوائر القطع وااللتزام، تنظيم الفولتية، خواص ترانزيستورات ثنائية القطبية وتطبيقاتها، خواص 
 .ترانزيستورات

 
 ) 50551103 ، المتطلب السابق:0:ع، 3ن: ،3) الموادعلم    60232204

العيوب  ,)المرتبة( المتبلورة المواد  الروابط،أنواع  الطاقة،القوى البين ذرية وعالقات  المادة،تركيب 
الكالل والتشقق في المواد  الزحف، واللزج،في التركيب الصلب. السلوك المرن والغير مرن واللدن 

 األساسية.األفكار الجيولوجية  ،للمادةالمرتبط بالتركيب الداخلي 
 

 (60241201 ، المتطلب السابق:0،ع:3، ن:3 (ديناميكا   60242203
تطبيقات الحركة  الجسيمات،منظومات  كينتيكا(،علم حركة الجسيمات ) (،علم الحركة )كينمتيكا

رية )أنظمة االهتزازات الحرة والقس النسبية،الحركة  والتصادم،الصدم  المركزية،تحت تأثير القوى 
الحركة  النسبية،الحركة  الصلدة،ديناميكا األجسام  (،ميكانيكية ذات درجة حرية واحدة

 الجيروسكوبية.
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 ، المتطلب السابق:0،ع:3، ن:3 (مهارات االتصال واخالقيات المهنة 60372201
50511103) 

المهنية،  االخالق، و ستدامة، وإدارة المشاريع والتصميماال للمهندس،مدخل إلى الحياة المهنية 
وهيكلية المنظمات  العمل،والمواقف المهنية، والتعلم مدى الحياة، الكتابة الفنية، تقرير الخبرة في 

الهندسية والفرق والعمل الجماعي وغيرها من المواضيع العملية في الممارسة الهندسية. مهارات 
الكتابي  االتصالوأنواع  الكتابة،تقنيات  والمهنية واألكاديمية وأنواعها وطرقها،تصال التقنية اال

كذلك تقدم المادة كيفية التحضير  الذاتية.والكتابة المهنية، من التقارير التقنية الى إعداد السير 
 .تقديمي لمواضيع مهنية وتقديم عرضالعمل  لمقابالت

 
               (50551209 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3) (1معادالت تفاضلية عادية ) 50222218

ت تفاضلية عادية الولى وتطبيقات عليها، حل معادألت التفاضلية العادية من الدرجة احل المعادال 
ت تفاضلية ت تفاضلية، حل معادالالمن الدرجة الثانية وتطبيقات عليها، انظمة خطية من معاد

 .ت، طريقة تحويل البالسالباستخدام المتسلس
 

               (60241201 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)مواد المقاومة   60242102
الشد والضغط  ألحمال:االجهادات واالنفعاالت في العناصر المعرضة  للمواد،الخواص الميكانيكية 

تحـويـل  المـركبـة،االجهـادات  الجيـزان،االجهـادات النظامية واجهـادات القص في  واللي،والقص 
 (.تحنيب األعمـدة )االنبعـاج الجيـزان،، الترخيـم في االجهـادات واالنفعـاالت

 
            (60242203 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3) الموائع ميكانيكا 60243104

تتناول هذه المادة مواضيع عدة منها خصائص السوائل، سكون السوائل على السطوح المستوية 
االستمرارية ذات بعد واحد، وبرنولي  رة والعائمة.ومنحنى السطوح. مفهوم الطفو واالستقرار للمغمو 

معادالت الطاقة وتطبيقاتها.  ومعادالت أويلر وتطبيقاتها. االندفاع والزخم المبادئ وتطبيقاتها.
 مفهوم تحليل األبعاد والتشابه.
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 *(60243104 ، المتطلب السابق:2:ع، 0، ن:1) مائياتمختبر  60243105

قياسات  والمراوح،المختلفة  بأنواعهاوكفاءة المضخات أداء  ضغط،والقياس التدفق والسرعة 
قياسات هبوط  الموائع،الناتجة عن حركة  العزومقياسات  االحتكاك،الطبقة الحدية ومعامل 

دراسة حركة الموائع حول األجسام المختلفة  المختلفة،األنابيب والوصالت  في)الضغط، الضياعات 
 .الصفحي، االنتقالي والمضطرب  :الجريان المختلفة دراسة أنواع األوعية،وداخل 

 
 (50551209 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)( 1تحليل عددي ) 50223121

ارية العددية لتقريب حلول المسائل المتصلة ر مقدمة في التحليل العددي، بحيث يغطي الطرق التك
خطاء ألعداد وتحليل ااأليل والتي ليس لها حلول مضبوطة أو يصعب حلها، كما يركز على تمث

طريقة النقطة الثابتة، طريقة التنصيف، طريقة الوضع الكاذب، )رية العددية اودراسة الطرق التكر 
 .الخطيةلت االيجاد الحلول التقريبية للمعادإل (رافن، وطريقة القاطع -طريقة نيوتن

 
 (60243104 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)اجهزة القياس  60453101

مقدمة للطرق التجريبية وطرق القياس. الدقة والموثوقية. شرح طرق قياس المتغيرات االساسية 
الجريان والتسارع، االجهاد واالنفعال مع االهتمام  الحرارة،، القوة، الضغط، درجة ةمثل: المساف

ياسات لها مع توضيح الفروق بين الق المصاحبةبطرق القياس الكهربائية لهذه الكميات واالجهزة 
االستاتيكية والقياسات الديناميكية. تجاوب االنظمة من الدرجات المختلفة، مقدمة لطرق قياس 

 دوبلر.-السرعة في الموائع باستخدام طريقة السلك الساخن وطريقة الليزر
 

 *(60453101 ، المتطلب السابق:2:ع، 0، ن:1)مختبر اجهزة القياس  60453102
الحصول على البيانات. مولدات اإلشارة. التداخل  اومة األرض.تجارب على الذبذبات. قياس مق

والعزل. نظم الدوائر المفتوحة والمغلقة. سرعة التغذية المرتدة على أداء النظام. قياسات تردد 
 .االستجابة

 
 (60453105 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3اآلالت الكهربائية ) 60453107

ات الطور الواحد، المحوالت أحادية وثالثية األطوار مولدات المحركات ذات األطوار الثالثة وذ
وآالت التيار المتناوب، المولدات والمحركات الحثية، المولدات والمحركات التزامنية، محرك التوالي 

  .ذي التيار المتناوب والمحرك التنافري 
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 *(60453107 ، المتطلب السابق:2:ع، 0، ن:1) اآلالت الكهربائية مختبر 60453108

المحوالت، المولدات والمحركات للتيار المستمر، المولدات والمحركات التزامنية ذات الطور الواحد 
 .وثالثية التطور ومحرك التوالي ذي التيار المتناوب

 
 (50551101 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3) حراريةال الديناميكا 60443101

تحليل القانون األول والثاني للنظم المغلقة  ارة،والحر  نقية، الشغلالخصائص والسلوك لمادة  
الهندسية للديناميكا الحرارية، المفاهيم والقوانين األساسية الالعكوسية  ، التطبيقاتوالمفتوحة

توليد الطاقة البخارية والغازية والمركبة ودارات التبريد، عالقات خواص الديناميكا  والتوافرية، دارات
 ة.واالتزانات الكيميائي التفاعالت ،الحقيقيةمحاليل وال الحرارية، المخاليط

 
 (50551201 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  انواع ومصادر الطاقة 60462106

مصادر الطاقة غير التقليدية مثل الصخر الزيتي والرمل القاري والطاقة النووية والهيدروجين، 
اليا الوقود، واألنظمة المتطورة النتاج الطاقة، الطاقات المتجددة مثل الشمسية والرياح واألمواج، خ

تحليالت اإلشعاعات الشمسية، قياس اإلشعاعات الشمسية وتقديرها، اللواقط الشمسية، السخانات 
 .الشمسية

 
 ) 50541103 ، المتطلب السابق:0،ع:3، ن: (3 البرمجة للمهندسين 60363203

مفاهيم التضمين تصميم برامج،  يذ البرامج،األساسية، كتابة وتنفيذ وتتبع تنف البرمجة مبادئ
ذا المساق يغطي أيضًا ه .MATLAB والتلخيص مع التركيز على تركيبات ومفاهيم أنواع البيانات،

 تركيب البيانات. مبادئبعض 
 

 (50551209 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)مبادئ االحصاء واالحتماالت  50551207
حتمال المشروط، حتمال، االالمعاينة، التجربة العشوائية، مبادئ اال المتغيرات العشوائية، توزيعات

ذات الحدين، )حتمالي المتوقع، توزيعات احتماليه نظرية بيز، المتغيرات العشوائية والتوزيع اال
ستداللي، الفرضيات الصفرية والبديلة، حصاء اال، اال(الطبيعي)بوسون، الهندسي، فوق الهندسي 

ختبارات غير المعلمية، ختبارات المعلمية، االإلحصائية، االاخطاء ألاختبار، ة االختبار، قو دالة اال
 .رقام القياسيةألاحادي والثنائي و ألاتحليل التباين 
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 (60443101:ق ، المتطلب الساب0:ع، 3، ن:3) انتقال الحرارة 60443102

انتقال الحرارة غير  – واحدانتقال الحرارة المستقر بالتوصيل خالل بعد  –طرق انتقال الحرارة 
طريقة السعة الحرارية المجمعة. انتقال الحرارة بالحمل، الجريان الحدي الطبقي  –المستقر 

والمضطرب. انتقال الحرارة بالحمل على السطوح الداخلية والخارجية، العالقات التجريبية في انتقال 
 .الحرارة باإلشعاع النتقالة الحرارة بالحمل الطبيعي والقسري، التكثيف والغليان، مقدم

 
 *(60443102 ، المتطلب السابق:2:ع، 0، ن:1) مختبر انتقال الحرارة 60443103

الحرارة بالتوصيل، والحمل واإلشعاع. كما يجري تجارب تبين  انتقالتجارب عملية توضح أسس 
ع درجات الحرارة في توز  .الحرارة في المبادالت الحرارية انتقالظواهر الغليان والتكاثف. وعمليات 

 .الجريان داخل األنبوب
 

 (60453101 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3) التحكم االلي 60453103
أنظمة التحكم المختلفة، تحويالت البالس والمتغيرات المعقدة، المخططات الهيكلية، نمذجة األنظمة 

قويم األنظمة الالخطية، مخطط جريان الفيزيائية: الكهربائية الميكانيكية، الهيدروليكية والهوائية. ت
اإلشارة، حساسية أنظمة التحكم، تحليل زمن االستجابة ومميزات األداء لألنظمة، استقرار الجمل 

 .التحكمية، معامل الخطأ في الحالة المستقرة، تصميم أنظمة التحكم األساسية والمختلفة
 

 *(60453103 سابق:، المتطلب ال2:ع، 0، ن:1)مختبر التحكم االلي  60453104
استقرار األنظمة. إيجاد  .(Servo) تجارب على األنظمة من الدرجة األولى والثانية. التابع األمين

معادالت األنظمة بطريقة التجربة. تصميم المتحكمات ذات الثالثة حدود والتغذية العكسية. المحاكاة 
 .باستخدام الحاسوب

 
 (60462106 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3الطاقة المتجددة ) 60463101

، ةانواع الطاقة: الطاقة الشمسية، الطاقة المائية، الطاقة الكهرومائية، الخ. مصادر الطاقة المتجدد
ظاهرة المد والجزر، جريان الماء، شدة الرياح، الوقود الحيوي المستدام، مصادر الطاقة غير 

 المتجددة.
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 (60242102 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3) ميكانيكي تصميم 60453205
في التصميم الميكانيكي؛ تحليل اإلجهاد والتشوه؛ ضغوط مشتركة ودائرة موهر ؛ تصميم  المواد

ألنواع مختلفة من التحميل ؛ عناصر نقل الطاقة المرنة؛ التوصيالت واختيار البراغي. التوتر 
 .مثبتة والمفاصل الملحومةالحلزوني وتصميم ضغط الربيع؛ إطارات الماكينة والوصالت ال

 
 (60453105 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  الكترونيات القدرة 60474101

مقدمة لنبائط أنصاف الموصالت ذات القدرة العالية ، مغيرات التيار المتناوب إلى التيار المستمر: 
ملة المحكومة وغير دوائر التقويم أحادية الطور ومتعددة األطوار ذات نصف الموجة والموجة الكا

المحكومة، مقطعات التيار المستمر، مقطعات التيار المتناوب، مغيرات التيار المستمر إلى التيار 
المتناوب ، المغيرات أحادية الطور وثالثية الطور ، مجهزات التيار المستمر بنظام الفتح والغلق، 

 .مغيرات التردد للتيار المتناوب
 

 (60463101 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  الطاقة الشمسية 60464102
حركة الشمس، دراسة مكونات وشدة اإلشعاع الشمسي، األرباع الشمسية وزاوية السمت الشمسية 
لجمع وتحليل البيانات، خطوط الطول والعرض، قراءة الخرائط الشمسية، نظرة عامة على تطبيقات 

 .كيفية حساب األحمال الكهربائية وتصميم الخاليا الشمسية والسخانات الشمسية ومعرفة
 

 *(60464102 ، المتطلب السابق:2:ع، 0، ن:1) الطاقة الشمسيةمختبر  60464103
قياس اإلشعاع الشمسي، مواصفات  طاقة أشعة الشمس، أألجهزة الكهروضوئية، تحويل الطاقة،

 لتطبيق والفحص.الخلية الكهروضوئية ،تأثيرات الظل، درجة الحرارة، الغبار، تصميم النظام وا
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 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)انتاج وتحويل الطاقة  60474202
60464102+60464104 ) 

والزيتي والرمال القطران، الغاز الطبيعي وطاقة  شكال من الطاقة. بما فيها البترول والفحم،ا
مسية، الرياح، الحرارة الطاقةالش الطاقة، الهيدروجين الوقود األحفوري. مبادئ للطاقة النووية مصادر

اق الجوفيه والمحيطات،الغاز العضوي ،الهيدرولك،الزيت الصخري،تخزين الطاقة. أنظمة االحتر 
تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية بما في ذلك خاليا الوقود  .الداخلي والخارجي والتوربينات

بائية والتيار.البيئة والتنمية اآلثارالمترتبة كونويرتير ساند الحرارية والنظم الحرارية ،والمولدات الكهر 
 .ةعلى التنمية المستدامة. الجوانب التقنية ،االقتصادية واألخالقية والفلسفية للتنمية المستدام

 
 (60463101 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  طاقة الرياح 60464104

ية لتحليل الرياح ،تقييم موارد واألساليب اإلحصائ وخصائص الموقع، ح،الخصائص األساسية للريا
حية، الديناميكا الهوائية،وجوانب التصميم االمبادئ األساسية من استخدام الطاقة الري الرياح،

ح السلطة ,االندماج في اتحليل أداء التوربينات. ري، ح التكنولوجيات االميكانيكية والكهربائية. ري
الديناميكا الهوائية لطاقة الرياح ،السلوك  و حالبيئي باستخدام طاقة الريا نظم الطاقة، األثر

 .الديناميكي لمحور التوربين الهوائي والطاقة المولودة . تصميم نظام البطاريات، فحص البطاريات
 

 *(60464104 ، المتطلب السابق:2:ع، 0، ن:1) مختبر طاقة الرياح 60464105
وطرق تخزينها في البطاريات ودراسة  تطبيق أمثلة عملية على طاقة الرياح ومراوح توليد الطاقة

 .مخرجاتها
 

 ) 50551108 ، المتطلب السابق:0،ع:3، ن: (3اقتصاد هندسي   60224203
 وتطبيقـات،صيغ  المال،تطـور المشاريع الهندسية، اتخاذ القرارات، مبادئ أساسية في استثمار رأس 

الصافية المستقبلية والحالية وتدفق  )القيمة للمشاريع،دراسة الجدوى االقتصادية  العائد،معدالت 
طريقة  (،مقارنة البدائل االقتصادية للمشاريع الهندسية )الفرصة البديلة المكافئ،النقد المنتظم 
 التوزيع األمثل للموارد. الضرائب، االستهالك، النفقة، العائد إلىحساب نسبة 
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 (60222102 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3) الطاقة والبيئة 60482202

ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا ألنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج 
 أو نقل أو استهالك الطاقة بدون حدوث آثار بيئية ملحوظة. وتتضمن اآلثار البيئية المرتبطة

الحراري والتخلص من  ارتباطا مباشرا بإنتاج الطاقة واستهالكها تلوث الهواء وتلوث الماء والتلوث
 .المخلفات الصلبة

 
 (60474202 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  تخزين الطاقة 60475103

وكهربائيا وحراريا وطرق ربطها على الشبكة الرئيسية. التطور في نقل  اكيميائي الطاقة طرق تخزين
 .الطاقة والتكلفة مقابل الكفاءة

 
يجتاز  ن، المتطلب السابق: أ0:ع، 3، ن:3 (انيالهندسي والميد التدريب   60494301
 (ساعة معتمدة على األقل 115الطالب بنجاح 

ساعة عملية من التدريب العملي الميداني ويخضع الطالب لإلشراف والمتابعة ويتقدم بتقرير  280
يقطع للطالب بالتدريب بعد ان  حالقسم. يسم فيمن قبل لجنة  مناقشتهمن التدريب يتم  االنتهاءبعد 

 .ساعة معتمده بنجاح وبعد الحصول على موافقة القسم 115
 

 (60224203 ، المتطلب السابق:0،ع:3، ن:3)إدارة المشاريع  60375102
مقايضة الكلفة  الموارد،توزيع  ،PERT، طريقة CPMنظم ادارة المشاريع، طريقة المسار الحرج 

 والعطاءات.المقاوالت  الموقع،والزمن، تنظيم وادارة 
 

 (60494301 ، المتطلب السابق:0:ع، 1، ن:1 ((1)تخرج  مشروع 60495102
 مشروًعا الطالب من مجموعة أو الطالب سيختار القسم، مع بالتنسيق انهاء التدريب الميداني، بعد

 .هندسة الطاقة المتجددة ببرنامج مرتبًطا عملًيا أو نظرًيا
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 (60482202 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  اقتصاد وكفاءة الطاقة 60485103

وتقنيات   حفظ الطاقة، تدقيق الطاقة؛ التحليل؛ صياغة خيارات إدارة الطاقة؛ التقييم االقتصادي
ترشيد استخدام الطاقة في الصناعات الكبيرة؛ توليد البخار، أنظمة التوزيع  –الحفاظ على الطاقة 

ارة الطلب؛ التوليد المشترك للطاقة؛ مخططات واألنظمة الكهربائية؛ التخطيط المتكامل للموارد؛ إد
إجمالي الطاقة؛ العزل الحراري؛ تخزين الطاقة، التقييم االقتصادي لتكنولوجيات حفظ الطاقة وتحليل 

واستثمارها واستهالكها والعوائد الناجمة عنها، ويشمل ذلك جميع  الطاقة إنتاجو  .التطبيقات العملية
الوسائل واإلجراءات التي تهدف إلى زيادة مردود استخدام الطاقة وخفض ضياعها إلى الحد األدنى 

 .من دون التأثير في معدل النمو االقتصادي

 

 (60495102 ، المتطلب السابق:0:ع، 2، ن:2 ((2) تخرج مشروع 60495203
 مرتبًطا عملًيا أو نظرًيا مشروًعا الطالب من مجموعة أو الطالب سيختار القسم، مع تنسيقبال

 .هندسة الطاقة المتجددة ببرنامج
 

 (60482202 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3) ادارة وتشريعات الطاقة 60485101
في المؤسسات عمل تتولى مسؤولية التوجيه والمتابعة واإلشراف على أداء المديريات المتعلقة ب

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعمل على التوجيه والمتابعة واإلشراف على أداء  مجال
 .في مجال النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المؤسساتالمتعلقة بعمل  المديريات

 
 (60475103 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  المحاكاة والتنبؤ 60484204

المنهجية: التحليل وصياغات استراتيجية الحل  ةذجالنم رمزي،ائي، نموذج مقدمة، نموذج فيزي
صحة الشهادات، محاكاة متقطعة، تواصل المحاكاة، عملية النهج  والتحقق منوالتحقق منها، 

 والتنبؤ مناالستقراء  ودراسة طرق الموجه، رقم عشوائي والتغيرات العشوائية، لغة المحاكاة. تحليل 
 .بيانات المتوفرةخالل الحاسوب لل

  

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
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 (60475103 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3) انظمة نقل وتخزين الطاقة 60475204

نقل والكوابل. الهوائية عناصر أنظمة النقل والتوزيع. تخطيط أنظمة النقل والتوزيع. خطوط النقل 
العالي. نقل التيار  هدالجالتيار المباشر ذو القدرة السائبة. شبكة أنظمة النقل والتوزيع. الخسارة. 

أنظمة النقل . كلفة : الشعاعية والمترابطةالمتردد المرن. محطات التوزيع الفرعية. شبكات التوزيع
 .التحكم والوثوقية ألنظمة النقل والتوزيعلها. سوق الكهرباء والتوزيع و 

 
 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  التحكم والحماية ألنظمة الطاقة 60484205
60453103) 

عناصــر أنظمــة احلمايــة: حمــوالت اجلهــد والتيــار واملــرحالت الكهرميكانيكيــة واات احاللــة الصــلبة 
وقواطــع التيــار. أنــواع املــرحالت: التيــار الزائــد واالجتــاهي والتفاضــلي واملســافة. أنــواع قواطــع 

والفراغــي. محايــة مكونــات أنظمــة القــدرة الكهربائيــة: املولــدات SF6 اهلــوائي والــزييت و  :التيــار
 .واحملــوالت وخطو النقل

 
 (60474202 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  تصميم موفر للطاقة 60474205

اقة ، ر . النمذجة والطيين والمعاٌ يق القوانٌ يالموفرة للطاقة . تطبٌ  يمبادئ متكاملة ، تصٌمم المبانً 
ة. ية السلبٌ يٌ الطاقة الشمس ية للمبانً ية، المعالم المعمارٌ يعٌ ية الطبٌ يالمحاكاة . ضوء النهار والتهوٌ 
 . اةيقتصادي لدورة الحٌ ل االيالتحلٌ  .الصفر يم صافً يٌ استخدام الموارد المتجددة ،تصام

 
 (60482202 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  المباني الخضراء 60484206

شعاع الة: ايوتشمل الموضوعات التالٌ  يف للمبانً ييالتدفئه والتكٌ  يه فً يسة استخدام الطاقة الشمسٌ درا
د ين والتبرٌ يالتسخٌ  ةم كفاءة ة طاقي. انشاء وتصمٌ يً المبان يف فً يي، احمال التدفئه والتكٌ يالشمسً 

 .هياري للكتله الحرارٌ يذ معٌ يه، تنفٌ يباستخدام الطاقه الشمسٌ 
 

 (60463101 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  يا الوقود والهيدروجينخال 60464207
 األجهزة .المجال تدفق ؛ الوقود خاليا مكونات انظمة الوقود، خاليا أنظمة اساسيات تكنولوجيا

 الهيدروجين وتخزينه، وإنتاج الوقود أنواع .النقل والتوزيع وأنظمة الطاقة و مرافقها، إنتاج المحمولة،
 مناقشة .نقلها وطرق  المتجددة الهيدروجين طاقة استكشاف .و طرق استخدامه وتوزيعه، وتخزينه
  .العالمية الطاقة أزمة و الهيدروجين اقتصاد مفهوم
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 (60463101 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  الطاقة الحيوية 60464208
ية استخدام المواد العضوية الطاقة الحيوية )المعروفة بطاقة الكتلة الحيوية( و كيف تعريف بأنظمة

)نباتات، الخ...( كوقود بواسطة تقنيات جمع الغاز )تحويل المواد الصلبة إلى غاز(، دراسة 
كمصدر قّيًم للّطاقة   االحتراق والهضم )للفضالت الرطبة(. استخدام الكتلة الحيوية بشكل مناسب

 .المتجددة
 

 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  انظمة الطاقة الشمسية الحرارية 60464209
60464102) 

مقدمة لمفاهيم أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية في التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية ، مفاهيم 
دواعي استخدام اللواقط المسطحة والمركزة ، مفاهيم  اإلشعاع الشمسي، مواضيع في انتقال الحرارة،

باني، العمليات الصناعية الحرارية، ألتحليه، وأنظمة الطاقة تطبيقات تسخين المياه، تدفئة وتبريد الم
 .الحراريةالشمسية 

 

 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3الطاقة المتجددة )تصميم أنظمة  60464210
60463101) 

الطاقة المتجددة نظم الطاقة الشمسية السلبية واإليجابية  األسس العلمية والتكنولوجية لمصادر
 ،الية والمتوسطة والمنخفضة مجمعات الطاقة الشمسية الحرارية والخاليا الضوئيةدرجةالحرارة الع
الطاقة  إنتاج الهيدروجين، إدارة النوايات، الكتلة الحيوية والطاقة الحيوية؛ الطاقة الريحية؛

تصميم  الطاقة الحرارية األرضية. الجوانب العملية لنظم الطاقة المتجددة؛ الكهرمائية؛
ل والرصد. مقدمة إلى االجتماعية، القانونية وتحديات سوق إعادة النظم. المحتملين تطويرواستغال
 .المتجددة نظم الطاقة، الطاقة المتجددة على نشر العوامل التي تؤثر لتكنولوجيات،

 

 (60464104 ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3)  تصميم انظمة طاقة الرياح 60464211
نات يم توربٌ يه. نهج تصمٌ يكٌ يكانٌ يكا المينامٌ يه، انظمة الدٌ يكا الهوائٌ ينامٌ يلدٌ اح، اينات الرٌ يمكونات توربٌ 

م مزارع ي. تصمٌ يه والنظام الكهربائً ياح: مكونات، جدوى اقتصادٌ يم انظمة طاقة الرٌ ياح، تصمٌ يالرٌ 
 .احيالرٌ 

 

 موافقة القسم( ، المتطلب السابق:0:ع، 3، ن:3) موضوعات تخصصية حديثة 60464212
 .اضيع متقدمة في مجال الطاقة المتجددة بموافقة القسم على المضمون والمحتوى مو 
 


