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 تكنولوجيا الطاقة المتجددة

 
 

 أهداف البرنامج التعليمية

 .عةمع متطلبات الصنابما يتماشى تكنولوجيا الطاقة المتجددة دراية والكفاءة الفنية في مجال . ال 1

 الكلية. في التواصل وإظهار نوعية القيادة الجيدة في  الفعالية   .2

 .ةية وأخالقيإبداعبطريقة مبتكرة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة  على حل المشاكل التقنية في  . القدرة3

 التعلم مدى الحياة للتقدم الوظيفي الناجح. و عمالعلى إظهار مهارات ريادة األ . القدرة4

   

 مخرجات البرنامج التعليمية 

الهندسة والتكنولوجيا لحل والعلوم  ورات واألدوات الحديثة للرياضيات  ( القدرة على تطبيق المعرفة والتقنيات والمها1)

 .تخصصلل مناسبوالمشاكل الهندسية المحددة بشكل جيد 

  والمساعدة في التصميم الهندسي لألنظمة أو المكونات  جيد بشكل   المحددة ( القدرة على تصميم حلول للمشكالت الفنية 2)

 تخصص.أو العمليات المناسبة لل

والقدرة    ،( القدرة على تطبيق االتصال الكتابي والشفوي والرسوم البيانية في بيئات تقنية وغير تقنية محددة بشكل جيد3)

 . على تحديد واستخدام المؤلفات التقنية المناسبة

 . ء االختبارات والقياسات والتجارب القياسية وتحليل النتائج وتفسيرها( القدرة على إجرا4)

 فني.الفريق ال ضمن( القدرة على العمل بفعالية 5)

 

 ترميز وترقيم المساقات

 

 خانات كما في الجدول التالي: سبعةيعطى كل مساق رقما مكونا من  

 تكنولوجيا الطاقة المتجددة تخصص  العلوم والتكنولوجياقسم 

 الدرجة  الكلية  القسم التخصص  المستوى  الترتيب 
YZ )رقمين( 

B 

X  )0 1 2 1 )رقم 

 التخصص

 

 ساعة معتمدة بنجاح.   132بعد إتمام تكنولوجيا الطاقة المتجددة درجة البكالوريوس في  العلوم والتكنولوجيايمنح قسم 
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 متطلبات الدرجة 

 التصنيف  الساعات المعتمدة 

 اجباري  اختياري  المجموع
 الكليةمتطلبات  ةجبارياال الكليةمتطلبات  15 - 15

 ة ختياريالا الكليةمتطلبات  - 9 9

 القسممتطلبات  21 - 21

 لتخصص متطلبات ا ة جباريمتطلبات التخصص اال 87 - 87

 ة ختياريمتطلبات التخصص اال - - -

 المجموع: 123 9 132

   الخطة الدراسية
 وال تحسب ضمن ساعات الخطة   معتمدة ات( ساع9متطلبات استدراكية عامة  )

 المتطلب السابق  س. ع  س. ن  س. م اسم المساق رقم  المساق 
  - 3 3 العربية االستدراكية اللغة   0131099

  - 3 3 االستدراكية  اللغة االنجليزية 0132099
  - 3 3 الحاسوب االستدراكي 0133099

 

 ( ساعة معتمدة24) الكليةمتطلبات 
 ساعة معتمدة  15ة جباريالمتطلبات اال

 المتطلب السابق  س. ع  س. ن  س. م اسم المساق رقم  المساق 
االتصال والتواصل )اللغة مهارات  0131100

 العربية(
 اللغة العربية االستدراكية  - 3 3

مهارات االتصال والتواصل )اللغة  0131200
 االنجليزية(

 االستدراكية نجليزية اللغة اإل - 3 3

 - - 3 3 التربية الوطنية 0131300
 -  3 3 العلوم العسكرية  0131400

 - - 3 3 الريادة واالبتكار 0131500
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 ساعات معتمدة  9ة ختياريالمتطلبات اال
 المتطلب السابق  س. ع  س. ن  س. م اسم المساق رقم  المساق 
  - 3 3 الثقافة الرقمية 0133107
  - 3 3 المهارات الحياتية  0133108
  - 3 3 ةإلكتروني أعمال 0133109
  - 3 3 التسويق  0133110
  - 3 3 يةسالمالثقافة اإل 0133111
  - 3 3 والحياة  سالماإل 0133112
  - 3 3 سالمسرة في اإلاأل 0133113
  - 3 3 الرياضة والصحة  0133114
  - 3 3 إسعافات أولية  0133115
  - 3 3 التنمية والبيئة 0133116
  - 3 3 قانون العمل والعمال 0133117
  - 3 3 لغة أجنبية 0133118
  - 3 3 الناقدالمنطق والتفكير  0133119
  - 3 3 التعلم عن بعد 0133120

 

 ( ساعة معتمدة21) قسممتطلبات ال
 المتطلب السابق  س. ع  س. ن  س. م اسم المساق رقم  المساق 
 - - 3 3 ( 1) التكاملالتفاضل و  0131101
 - - 3 3 ( 1) الفيزياء العامة 0132101
 ( 1) الفيزياء العامة 3 - 1 ( 1) مختبر الفيزياء العامة 0132103
 - 6 1 3 الرسم الهندسي 0134101
 ( 1) الفيزياء العامة - 3 3 الدوائر الكهربائية 0114201
 - - 2 2 الكتابة التقنية 0111201
 - - 3 3 الكيمياء العامة  0133105
 الحاسوب االستدراكي 3 2 3 البرمجة للمهندسين 0113204
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 معتمدة ( ساعة 87متطلبات التخصص )
 (  ساعة معتمدة 87ة )جباريمتطلبات التخصص اال

 المتطلب السابق  س. ع  س. ن  س. م اسم المساق رقم  المساق 
 مستوى سنة ثانية 6 - 3 ورشة السالمة المهنية 0121201
 الكيمياء العامة  - 2 2 علم المواد  0113304
 الدوائر الكهربائية - 3 3 ات القوى إلكترونياآلالت الكهربائية و  0114402
 الدوائر الكهربائية 3 - 1 مختبر الدوائر الكهربائية 0114205
مختبر اآلالت الكهربائية  0114403

 ات القوى إلكترونيو 
ات  إلكترونياآلالت الكهربائية و  3 - 1

 القوى 
 ( 1الفيزياء العامة ) - 3 3 الميكانيكا الهندسية 0121203
 ( 1) الفيزياء العامة - 2 2 الحراريةالديناميكا  0121204
 ( 1) الديناميكا الحرارية 3 - 1 مختبر الديناميكا الحرارية 0112204
 الميكانيكا الهندسية - 3 3 ميكانيكا الموائع  0112302
 ميكانيكا الموائع  3 - 1 مختبر ميكانيكا الموائع 0112308
الكهربائية وميكانيكا الدوائر  - 3 3 أجهزة وقياسات  0112307

 الموائع
 جهزة وقياسات أ 3 - 1 مختبر أجهزة وقياسات  0112310

 الميكانيكا الهندسية - 2 2 مقاومة المواد  0121208
 مقاومة المواد  3 - 1 مختبر مقاومة المواد  0121307

 ( 1) الفيزياء العامة - 2 2 انتقال الحرارة 0121309
 ( 1) الفيزياء العامة - 3 2 الطاقة التقليديةأنواع ومصادر  0121202
 الدوائر الكهربائية - 3 3 ة لكترونيالدوائر واألجهزة اإل 0114301
 أنواع ومصادر الطاقة التقليدية - 2 2 ( 1الطاقة المتجددة ) 0121205
 ( 1الطاقة المتجددة ) 6 - 3 ورشة الطاقة الشمسية الحرارية  0121206
 ( 1الطاقة المتجددة ) 6 - 3 الطاقة الشمسية الكهروضوئيةورشة  0121207
 ( 1الطاقة المتجددة ) 6 - 3 أنظمة المحاكاة والنمذجة  0121222
 ة لكترونيالدوائر واألجهزة اإل 3 - 1 ةلكتروني مختبر الدوائر واألجهزة اإل 0114318
 الديناميكا الحرارية - 3 3 تحويل الطاقة تكنولوجيا   0121330
 ( 1الطاقة المتجددة ) - 2 3 ( 2الطاقة المتجددة ) 0121306
 تحويل الطاقة  - 3 3 محطات توليد الطاقة 0112408

 مستوى سنة رابعة - 2 2 اقتصاديات الطاقة  0121405
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 ( 1الطاقة المتجددة ) - 2 2 أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة  0121344
 أنواع ومصادر الطاقة التقليدية 6 - 2 النفاياتالطاقة الحيوية وإدارة  0121404
 ( 2الطاقة المتجددة ) 6 - 3 ورشة طاقة الرياح 0121446
 ساعة معتمدة  90النجاح في  12 - 6 التدريب العملي 0121350
 أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة  6 1 3 وكفاءتها ورشة تدقيق الطاقة  0121447
 أنواع ومصادر الطاقة التقليدية - 2 2 التلوث البيئي 0121430
 أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة  6 - 3 ورشة األنظمة الهجينة 0121448
 التلوث البيئي 6 - 3 ورشة التلوث البيئي  0121431
 محطات توليد الطاقة 6 - 3 ورشة التحكم بمحطات توليد الطاقة  0121420
 ساعة معتمدة  90النجاح في  2 - 1 (1مشروع تخرج ) 0121451
 (1مشروع تخرج ) 4 - 2 (2مشروع تخرج ) 0121452
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 وصف المساقات
س .م 3  0131099 اللغة العربية االستدراكية 

. وتقوم فلسفة  99تقويم جوانب الضعف عند الطالب الذي أخفق في تجاوز امتحان المستوى للغة العربية في مستوى 

على تنمية مهارات االتصال األربعة وهي : القراءة، والكتابة، والمحادثة، واالستماع، والعمل على تعزيزها والّسير   المساق

 بها قدمًا ليستطيع الطالب أن يتواصل مع مجتمعه ومعارفه بأفضل طريقة ممكنة. 

الكلية اجباري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س . م 3 االنجليزية االستدراكية اللغة    0132099 

استدراكي تدرس بواقع ثالث ساعات معتمدة ال تدخل ضمن عدد الساعات المعتمدة لخطة الطالب تعطى مساق  على  

نى بهدف تطوير مقدرة الطلبة في مهارات اللغة األربعة : القراءة، والكتابة، والمحادثة، واالستماع المستوى المتوسط األد

على هذه المهارات ولتحسين  طلبةعلى مواد تعليمية وأنشطة لتدريب الالمساق شتمل ي التركيز على القراءة، والكتابـة، و مع 

 استخدامهم للغة االنجليزية.

الكلية اجباري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س . م 3  0133099 الحاسوب االستدراكي  

برامج الكمبيوتر )نظام المساق  بالمفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات. تتضمن محتويات  طلبةيعّرف هذا المساق ال

SW وتطبيق  (SW  واألجهزة، وشبكات المعلومات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الحياة اليومية ،

(. سيعمل المساق على تعزيز  ها من المجاالت م وغير التجارية، والمؤسسات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعلي  عمال)األ

لى استخدام البرامج المختلفة مثل قدرة الطالب ع Microsoft Windows 7 و   MS-Office 2003 (Word) وكيفية  

 استخدام اإلنترنت بشكل تفاعلي. 

الكلية اجباري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س . م 3 العربية(مهارات االتصال والتواصل )اللغة    0131100 

يهدف هذا المساق إلى تعزيز قدرة الطالب ودقته في استعمال اللغة العربية وتطوير مهاراته في االتصال اللفظي من 

خالل تعلم مهارات االستماع الفعال واالتصال اللفظي وغير اللفظي من خالل التدرب العلمي والعملي، مع التأكيد على  

ثة والقراءة والكتابة الصحيحة. ويتدرب الطلبة في هذا المساق على إجراء مهارات الفهم واالستيعاب، وكذلك مهارات المحاد
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المقابالت الشخصية، و أداء عدد من األدوار، وسرد القصص والحوار، واإلقناع و كتابة السيرة الذاتية و مهارات تحمل  

عمال المراسالت والعروض الضغط واإلجهاد ومهارات االستماع وحل النزاعات. كما يتدرب الطلبة بشكل مكثف على است 

ة والنشطة في النقاشات الصفية، وعلى إجراء  التقديمية، و يتم تحفيز الطلبة على التفكير الناقد و على المشاركة الفاعل 

 .عروض صفية قوية ومقنعة و تعلم المهارات بواسطة العمل الجماعي والطرق التفاعلية

الكلية اجباري  االستدراكية اللغة العربية    المتطلبات السابقة/المرافقة  

س . م 3  0131200 مهارات االتصال والتواصل )اللغة االنجليزية(   

يهدف هذا المساق إلى تنمية قدرة الطالب ودقته في استعمال اللغة االنجليزية االحترافية، مع تطوير مهاراتهم في التواصل  

ساق أسلوب التدريب االستماع الفعال إلى جانب االتصال اللفظي وغير اللفظي. يعتمد الماللفظي من خالل تعلم مهارات 

العلمي والعملي، مع التركيز على مهارات الفهم، والفهم في التحدث والقراءة والكتابة. باإلضافة إلى ذلك، سيتم تدريب 

واإلقناع و مهارات حل النزاعات و كتابة السيرة  الطلبة على إجراء المقابالت الوظيفية و أداء األدوار والسرد والحوار 

الذاتية. كما يتم تدريب الطلبة بشكل مكثف على المراسالت الرسمية والعروض التقديمية. وللقيام بذلك، سيتم تشجيع 

 الطلبة على التفكير النقدي والمشاركة بنشاط في المناقشات الصفية من خالل أساليب العمل الجماعي. 

الكلية اجباري   المتطلبات السابقة/المرافقة  اللغة االنجليزية االستدراكية  

س . م 3  0131300 التربية الوطنية  

ة لجميع طلبة الجامعات األردنية وامتدادا عضويا لفلسفة التربية الوطنية  جباري يُّعد مساق التربية الوطنية من المتطلبات اال

علمي تربوي لطلبة  ساقاإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتستمد التربية الوطنية كموالتعليم باعتبارها بعدا من أبعاد 

ي ، ومن العلوم األخرى كالعلوم سالمالجامعات األردنية من األصول االجتماعية الثقافية للمجتمع األردني العربي واإل

لوطنية" من مجموعة الثوابت األردنية وعلى رأسها  السياسية وعلم االجتماع ، والتاريخ وغيرها. وينطلق مساق "التربية ا

ية السمحة، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والدستور األردني، والتجربة الوطنية والقومية والعالمية.سالمالعقيدة اإل  

الكلية اجباري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س . م 3  0131400 العلوم العسكرية  

يهدف مساق العلوم العسكرية إلى بيان دور القوات المسلحة األردنية في حماية الوطن، والمكتسبات وخدمة المجتمع،  

وإعطاء صورة مشرقة عن واقع القوات المسلحة، وواجباتها، وأهدافها، وغرس الروح الوطنية، واالنتماء، وتزويد الطلبة 
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يات القوات المسلحة في الدفاع عن مقدرات الوطن، ودورها في خدمة المجتمع، إمكان و بالثقافة العسكرية العامة، وبيان قدرة 

 والتنمية من خالل المحاضرات والزيارات الميدانية.

 

الكلية اجباري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س 3  0131500 الريادة واالبتكار  م .

وتطبيقاتها العملية. و يركز المساق على المراحل المختلفة والمرتبطة بعملية يهدف ها المساق الى تعريف الطلبة بنظرية الريادة 

عمال الجديدة، والتي تتضمن مرحلة تكوين األفكار والمفاهيم، وتقييم األفكار، وتحليل الجدوى،  التخطيط المسبق لتأسيس اال

يجيات التي تحسن من عملها، وتساهم في وبناء نموذج األعمال، وبناء خطة العمل، وإدارة االعمال الصغيرة، واالسترات 

سائل التي يتم من خاللها حماية الملكية الفكرية كبراءة االختراع والعالمة التجارية، ديمومتها. وسيتم تعريف الطلبة على الو 

ة بريادة  والتشريعات المرتبطة بذلك. وعليه يتوقع أن يطور الطلبة فهمًا عميقًا لقضايا النجاح والفرص والمخاطر المرتبط

 االعمال.

 المتطلبات السابقة/المرافقة  - اجباري الكلية

س . م 3  0133107 الثقافة الرقمية  

يهدف هذا المساق إلى تعزيز المعرفة والمهارات الرقمية لدى الطلبة، وتجهيزهم للوظائف الحالية والمستقبلية. يؤهل المساق 

الطلبه لتعلم أسس العالم الرقمي وتمكينهم من االستفادة بشكل أفضل من التكنولوجيا للنهوض بحياتهم المهنية. تتضمن  

الحصر، أنواع البيانات والمعلومات والمحتوى الرقمي، الهوية الرقمية، إنشاء المحتوى  موضوعات المساق، على سبيل المثال ال

مل عبر اإلنترنت، االتجاهات والتقنيات )األمن السيبراني(، التعاون والع الرقمي بجميع األشكال، األمن والسالمة االلكترونية 

التلعيب والتوازن في استعمال التكنولوجيا ووسائل التواصل  العالمية مثل: البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي وتطبيقات 

 االجتماعي، والكفاءات المهنية الرقمية المطلوبة في سوق العمل الحالي. 

من خالل مزيج من أساليب التعلم واألنشطة التجريبية، سيتمكن الطلبة من التعامل بنجاح مع المتطلبات الديناميكية    

الحالية والمستقبلية.    لألسواق المحلية والعالمية   

الكلية اختياري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س . م 3  0133108 المهارات الحياتية  
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يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمهارات األساسية المطلوبة لنجاحهم المهني والشخصي. و سيساعد الطالب  

يه على التواصل وحل ومواهبهم وصفاتهم الفريدة بشكل افضل. ويتم التركيز فعلى تطوير الوعي الذاتي وفهم قيمتهم 

المشكالت والتفكير النقدي ومهارات التعلم الفعال. كما يغطي المساق قدرات االدارة الشخصية التي تتضمن تحديد 

اقف اإليجابية واتخاذ القرارات  األهداف إدارة الوقت والتنظيم والتخطيط. وسيتم تعريف الطلبة المشاركين بأهمية تبني المو 

المسؤولة وتحسين المهارات الالزمة للعمل مع اآلخرين بشكل فعال و بناء روح الفريق و احترام االخرين والقدرة على 

القيادة في مواقف مختلفة. باإلضافة إلى ذلك يغطي المساق المهارات األساسية للتوظيف، مثل تخطيط التطوير على 

لمهني.الصعيد الشخصي وا  

الكلية اختياري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س . م 3 ة إلكتروني أعمال   0133109 

ة المتكاملة لسلسلة التزويد،  لكتروني ة، واإلدارة اإللكتروني اإل عمالة، وتطور نماذج األلكتروني اإل عمالنشأة وبدايات األ

 عمالوأهميته في بيئة األ لكترونية(، والتسويق اإللكتروني واألسواق اإلوالعالقات االفتراضية )المجتمعات االفتراضية 

ة، واألمن والحماية في بيئة لكتروني ة وتقديم الخدمات اإللكتروني ، والحكومة اإللكترونية، وتطور نظم الدفع اإللكتروني اإل

ة. لكتروني اإل عمالوالثقافية على األة، وتأثير القضايا االجتماعية واألخالقية لكتروني اإل عمالاأل  

الكلية اختياري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س . م 3  0133110 التسويق  

عام للمفاهيم، واألدوات، والنظريات األساسية ذات الصلة بالمسوقين اليوم. أصبح   يسعى هذا المساق إلى تقديم وتطويرفهم

في العديد من القطاعات المختلفة. كما سيتم التطرق إلى   عمالالتسويق )التسويق الرقمي( معترًفا به كمكون حيوي لأل 

، والتسويق االجتماعي، والتسويق غير  التجارية عمالمجاالت التسويق مثل: التسويق االستهالكي، وتسويق الخدمات، واأل

فهوم التسويق، والمبادئ األساسية إلدارة واستراتيجية التسويق. وسينظر في جوانب  الهادف للربح. دراسة تاريخ وفلسفة م

 سلوك المشتري، وأبحاث التسويق، والمزيج التسويقي الممتد إلى مزيج تسويق الخدمات. 

الكلية اختياري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س . م 3 ية سالمالثقافة اإل   0133111 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: info@nuct.edu.jo 

ية، ويبين أهداف سالمية والمصطلحات المرادفة، والتحديات التي تواجه الثقافة اإلسالمالتعريف بالثقافة اإل المساقيتناول 

من التحديات. ويتناول معنى اإليمان، وأركانه، ونواقضه.   سالمالثقافة وآثارها، مع الّنقد والتقويم وبيان موقف اإل

 االعتقادية، والقولية، والعملية، ويضرب لها أمثلة موضحة.

الكلية اختياري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س . م 3 والحياة  سالماإل   0133112 

والمال، والعرض، والعقل ، والنفس، ويبين مكانتها،  ، وهي الدين سالمعن الضروريات الخمس في اإل المساقيتحدث   

وأسبقيته في مراعاتها،  سالموالطرق الشرعية للمحافظة عليها. وأبرز ما يعترضها من مشكالت وتحديات، ويبين فضل اإل

 والحفاظ عليها.

الكلية اختياري   المتطلبات السابقة/المرافقة   

س 3 سالم األسرة في اإل  م .  0133113 

أهمية األسرة، وطرق تكوينها وفق الشرع، ويوضح الحقوق والواجبات على كل من الزوجين، ويبرز أهم   المساقيتناول 

للمرأة.  سالم، وكيفية تكريم اإلسالمالمشكالت، وطرق عالجها في الكتاب والسنة، كما يبرز خصائص األسرة في اإل   

 

الكلية اختياري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س 3  0133114 الرياضة والصحة  م .

مؤشراتها ومستوياتها، والمرض، معناه ومسبباته، وطرق  –يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمعنى ومفهوم الصحة 

ومصادر الطاقة  الوقاية من األمراض المختلفة؛ والغذاء والتغذية وأهميتهما للنشاط البدني ومكونات الغذاء وعناصره، 

للنشاط الحركي. كما يتضمن هذا المساق معلومات عن الرياضة والصحة النفسية للفرد، والرياضة والتقدم في العمر، 

والرياضة وبعض المشكالت الصحية )ضغط الدم، وأمراض القلب، ومرض السكري، وآالم أسفل الظهر، وهشاشة العظام، 

 والسمنة ، والنحافة(.

الكلية اختياري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س 3  0133115 إسعافات أولية  م .
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يهدف مساق اإلسعافات األولية إلى تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات التي تتعلق بمبادئ اإلسعافات األولية وكيفية 

الغيبوبة، أو فشل التنفس، أو  التعامل مع المريض في حالة وجود الجروح، أو النزيف، أو الحروق، أو الصدمة، أو 

والتعامل معه التسمم، أو اإلسراف في استخدام العقاقير، أو اإلصابات الحرارية، أو الوالدة الطارئة، وكيفية نقل المصاب 

على أسس منطقية وعلمية مدروسة. وسيتم تخصيص جزءًا من هذا المساق ألحدث إجراءات وأساليب السالمة المناسبة 

حاالت المختلفة.للسيطرة على ال   

الكلية اختياري   المتطلبات السابقة/المرافقة  - 

س 3  0133116 التنمية والبيئة  م .

يهدف هذا المساق لتعريف الطلبة بالعالقة ما بين البيئة )الطبيعة، التنوع الحيوي، الموارد الطبيعية، الخدمات البيئية، الخ(  

واألبعاد المتعددة لالستدامة، وصراعاتها وتناقضاتها. البيئة و عمليات التنمية والتنمية. حيث سيتم مناقشة العالقة بين 

السياسية الدولية كمنهجية أساسية   وسيتم ذلك من خالل تحليل خطاب التنمية المستدامة والذي ظهر مؤخرًا ضمن األجندة

ماعية. ويقسم هذا المساق لقسمين أساسيين  تهدف إلى الموائمة بين التنمية االقتصادية، والجودة البيئية، والعدالة االجت 

هما: أواًل، الجوانب النظرية المختلفة المتعلقة بالتنمية والبيئة والجدل القائم حول تحقيق االستدامة في مجالي التنمية  

لحيوي، والصحة،  والبيئة، وثانيًا، القضايا البيئية األساسية مثل التغيير المناخي، واألمن المائي، واالمن الغذائي والتنوع ا

واالستدامة الحضرية ضمن سياق المحافظة على كوكب األرض من خطر االنهيار البيئي والوصول لمستقبل مستدام 

 للبشرية.

 المتطلبات السابقة/المرافقة  - اختياري الكلية

س 3  0133117 قانون العمل والعمال  م .

وأهمية  ،واألنظمة التي تحكم عمل العامل وسمات وخصائص قانون العمليتضمن هذا المساق التعريف بقانون العمل 

ره ونطاقه والتنظيم الدولي له، ومصادره، واستقالله ونطاق تطبيقه، واألحكام القانونية لعقد  قانون العمل، وخصائصه وتطو 

قات بين العمل واإلدارة من العمل الفردي، والتنظيم القانوني لعالقات العمل الجماعية. ويبحث هذا المساق في العال

 منظور اجتماعي قانوني، و تزويد الطلبة بنظرة عامة على القضايا الهامة في قانون العمل . 

 المتطلبات السابقة/المرافقة  - اختياري الكلية

س 3  0133118 لغة أجنبية  م .
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التركيز على المهارات اللغوية األربع: االستماع،  يمكن هذا المساق الطلبة من اكتساب أساسيات اللغة األجنبية. حيث يتم 

 والتحدث، والقراءة، والكتابة. واستخدام نصوص بسيطة حول مختلف األمور اليومية لغرض تعلم اللغة. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة  - اختياري الكلية

س 3  0133119 المنطق والتفكير الناقد  م .

المشكالت، واإلدراك، واللغة، والوصف، واالستدالل، والحكم، وبناء الحجج، والحجج  التفكير، والتفكير النقدي، وحل 

 االستقرائية واالستنباطية، وتقييم الحجج، والمغالطات المادية والصورية مـع نصوص يتم تحليلها وتدريب الطلبة عليها. 

 

 المتطلبات السابقة/المرافقة  - اختياري الكلية

س 3  0133120 التعلم عن بعد  م .

مفهوم التعلم عن بعد وأهميته، وتحديات االنتقال للتعلم عن بعد، وأنماطه وأدواته، وجودة التعلم عن بعد ودور القائمين  

على تنفيذه، وتحديد أنظمة إدارة التعلم الرائدة، ومراجعة االتجاهات والقضايا الرئيسية المتعلقة باستخدام التعليم اإللكتروني  

النتائج التعليمية. لتحسين   

 المتطلبات السابقة/المرافقة  - اختياري الكلية

3 س  ( 1) التفاضل والتكامل م .  0131101 

المثلثية، وقاعدة السلسلة، واالشتقاق   االقترانات، والنهايات واالتصال، والمشتقة وطرق االشتقاق، ومشتقة االقترانات
الضمني، والقيم القصوى والصغرى وتطبيقات على المشتقة، ورسم االقترانات ، والتكامل المحدود والغير محدود، 

 والمساحة المحصورة بين منحنى اقتران اواكثر. 
 المتطلبات السابقة/المرافقة  - اجباري الكلية

3 س  ( 1الفيزياء العامة ) م .  0132101 

يهدف هذا المساق إلى دراسة المفاهيم الفيزيائية األساسية المتعلقة بالميكانيكا الكالسيكية مثل معادالت الحركة في بعد 

واحد أو بعدين، والمفاهيم التي تتعلق بالمتجهات )إيجاد المحصلة و تحليل المتجهات(، والحركة الدائرية، وقوانين نيوتن  

قتها مع مشاهدات الحياة اليومية، وأنواع الطاقة، وحفظ الطاقة الميكانيكية، وعالقتها بالتصادمات، والزخم، وعالالثالثة، 

 وقوة الدفع.

 المتطلبات السابقة/المرافقة  - اجباري الكلية
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س 1 ( 1) مختبر الفيزياء العامة م .  0132103 

يهدف هذا المساق إلى تعليم الطالب المهارات األساسية في التعامل مع األدوات داخل المختبر، و تدريبه على  التجارب 

العملية التي تتعلق بالمفاهيم التي درسها في المساق النظري، ويتعرف على كيفية جمع المعلومات والبيانات وتحليلها،  

بة الخطأ. وإيجاد مصادرالخطأ فيها، وكيفية حساب نس  

( 1) الفيزياء العامة اجباري الكلية  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 3  0134101 الرسم الهندسي  م .

أدوات الرسم الهندسي واستعماالتها، والكتابة الهندسية، ورسم األشكال الهندسية، ووصف األجسام بالرسم التخطيطي،  

وأساسيات الهندسة الوصفية، واإلفرادات والتقاطعات، والتجسيم بالرسم المحوري والمائل والمنظور، والمساقط المتعددة،  

لمساعدة، واألبعاد. ويسير المنهاج بالتوازي مع الرسم باستخدام الحاسوب:  والمساقط المقطوعة ومصطلحاتها، والمساقط ا

 أوامر الرسم، والتحرير، والقطع، والطبقات، والرسم المجسم، ووضع األبعاد، والمساقط المساعدة، والطباعة. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة  - اجباري الكلية

س 3  0114201 الدوائر الكهربائية  م .

أساسيات الدوائر التناظرية كمقدمة للهندسة اإللكترونية. مفاهيم الجهد، التيار، القدرة، المقاومة والمواسعة 

تقنيات تحليل الدوائر مثل قوانين كيرشوف،         والمحث.  node voltages  ،mesh currents  الدوائر المكافئة ،

 باستخدام نظريات ثيفينين و نورتون. 

( 1) الفيزياء العامة اجباري الكلية  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 2  0111201 الكتابة التقنية  م .

تمارين  التدرب على كتابة التقارير الفنية، و تشمل موضوعات العرض والجدال وعرض البيانات الفنية، التواصل الفعال. 

الكتابة المطلوبة خارج ساعات الدراسة العادية. مكتوبة متكررة وتنمية مهارات التكوين. استخدام موارد مركز  

 المتطلبات السابقة/المرافقة  - اجباري الكلية

س 3  0133105 الكيمياء العامة  م .

يهدف هذا المساق الدراسي إلى تعليم الطلبة المبادئ األساسية للكيمياء العامة وكيفية استخدام هذه األساسيات لفهم المواد 

وخصائصها. سيغطي الجزء األول من المساق الجوانب األساسية للمساق والقياسات، والحسابات الكيميائية، والبنية  
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خصائص الجدول الدوري، والترابط الكيميائي، والهندسة الجزيئية والكيمياء   اإللكترونية للذرات. سيغطي الجزء الثاني

جزيئية لها، وسيتم توضيح المساق بالعديد من  الحرارية، ويركز الجزء األخير على خصائص الغازات والسوائل مًعا والقوى ال

ياة الحديثة والمعاصرة.األمثلة لكل الظواهر الكيميائية جنًبا إلى جنب مع التطبيقات في تكنولوجيا الح  

 المتطلبات السابقة/المرافقة  - اجباري الكلية

3 س   0113204 البرمجة للمهندسين  م .

(، وهياكل التحكم if-then-else and switchبناء جملة اللغة، وأنواع البيانات، ومفهوم النطاق المتغير، واالختيار )

(، والمصفوفات، والوظائف، ومعالجة السلسلة، والمؤشرات، والبنية، والفئات، while loop, for loopفي التكرار )

 . I / Oوالملف          

 المتطلبات السابقة/المرافقة  الحاسوب االستدراكي  اجباري القسم

3 س   0121201 ورشة السالمة المهنية  م .

المهنية، والتي تشمل اللوائح المعمول بها، تحديد المخاطر  المتطلبات واللوائح والعمليات والممارسات الحالية للسالمة 

صة، المعدات الميدانية النموذجية وعمليات التفتيش الخاصة بهم، متطلبات اإلبالغ عن وتقييمها، إجراءات العمل المتخص 

الموافقة.دواته وآلياته ومعايير أالحوادث والتسجيل والتحقيق، تقييم سالمة وجاهزية طاقم المقاول و   

 المتطلبات السابقة/المرافقة  مستوى سنة ثانية اجباري القسم

س 2  0113304 علم المواد  م .

 الروابط بين الذرات وتصنيف المواد الهندسية، البناء البلوري وعيوب الشبكة البلورية، التغلغل وتكوين المحاليل الصلدة،  

منحنيات اتزان األطوار في السبائك الثنائية، أسس المعالجات الحرارية، السبائك الحديدية ) الصلب والحديد الزهر (، 

لسبائك، اإلعتبارات األساسية في اختيار المواد.المواد المتراكبة، تآكل الفلزات وا  

 المتطلبات السابقة/المرافقة  الكيمياء العامة  اجباري القسم

س 3  0114402 اآلالت الكهربائية وإلكترونيات القوى  م .

قوانين نيوتن للحركة الدائرية، الدوائر المغناطيسية، قانون فارداي، أنواع القدرة، الدوائر ثالثية األطوار، توصيالت دلتا 

وواي، مخططات الخط الواحد، مثلث القوى، المحوالت احادية وثالثية الطور المثالية، نظام الوحدة في أنظمة القدرة، القوة  
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ات والمحركات التوافقية، المحركات الحثية، المحركات ذات التيار المستمر، خطوط النقل،  الدافعة المغناطيسية، المولد

 دراسة تدفق القوى الكهربائية.

 المتطلبات السابقة/المرافقة  الدوائر الكهربائية اجباري القسم

س 1  0114205 مختبر الدوائر الكهربائية  م .

لمقاومات ودوائر المقاومات. المقاومات ثالثية األطراف. مبدأ التجزئة والتجميع. نظرية ثفنن. نظرية انتقال القدرة  ا  

دوائر العظمى. خواص الجهد والتيار لدوائر المقاومة والمحث والمواسعة. اإلستجابة الترددية لدوائر المقاومة والمحث، و 

لمحث والمتسعة. دوائر الرنين على التوالي وعلى التوازي. مشروع المختبر.المقاومة والمتسعة، ودوائر المقاومة وا  

 المتطلبات السابقة/المرافقة  الدوائر الكهربائية اجباري القسم

س 1  0114403 مختبر اآلالت الكهربائية وإلكترونيات القوى  م .

توصيالت دلتا وواي، قياس الجهد والتيار، المحوالت احادية وثالثية الطور، المحوالت التلقائية، عمل مولدات التيار 

المستمر. التحكم في سرعة محركات التيار المستمر. الفحص والخصائص التشغيلية للمنوبات الكهربائية. الفحص  

الفحص والخصائص التشغيلية للمحركات الكهربائية الحثية. فحص   والخصائص التشغيلية للمحركات الكهربائية التوافقية.

 خطوط نقل القدره والعوازل الكهربائيه.

 المتطلبات السابقة/المرافقة  اآلالت الكهربائية وإلكترونيات القوى  اجباري القسم

س 3  0121203 الميكانيكا الهندسية  م .

نيوتن للحركة لحل المشكالت الهندسية. يتم التركيز على رسم مخططات  مبادئ التوازن الثابت من خالل تطبيق قوانين 

ألبعاد للجسيمات واألجسام الصلبة، الجسم واستراتيجيات الفحص الذاتي. تشمل المواضيع: مقدمة للقوى، توازن ثنائي ا

(area moment of inertia  (، عزم القصور الذاتيcentroidمركز الجاذبية والقنوات المركزية ) تحليل   ،حتكاكإل(، ا

 الهياكل، وقوة القص ومخططات لحظة االنحناء. 

( 1الفيزياء العامة ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 2  0121204 الديناميكا الحرارية   م .
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الديناميكا الحرارية والطاقة )الحرارة والعمل(، نقل الطاقة، خواص المواد النقية، تحليل الطاقة لألنظمة المفتوحة والمغلقة، 

القانون الثاني للديناميكا الحرارية واالنتروبي. المحركات الحرارية والمضخات الحرارية. دورة الديناميكا الحرارية بما في ذلك 

لمثالية.دورة بخار والغاز ا  

( 1الفيزياء العامة ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 1  0112204 مختبر الديناميكا الحرارية  م .

إجراء تجارب عملية مثل تحويل الشغل الى حرارة، ونسبة الحرارة النوعية، وقيمة السعرات الحرارية للوقود، ودورة التبريد،  

مضخة الحرارية. ومرجل مارست، والتدفق خالل الفاالت، وال  

( 1الديناميكا الحرارية ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 3 الموائع ميكانيكا  م .  0112302 

السوائل، مبدأ حفظ المادة، معادلة برنولي وتطبيقاتها، مبدأ حفظ كمية الحركة ومبدأ حفظ   خواص السوائل، استاتيكا

 الطاقة، التحليل البعدي والمحاكاة، السريان في األنابيب. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة  الميكانيكا الهندسية اجباري القسم

س 1  0112308 مختبر ميكانيكا الموائع  م .

التجارب المعملية مثل قياس اللزوجة والكثافة، تشتت النفاثة، مقياس فنتورى، التدفق المنتظم والمضطرب، مركز  إجراء 

 الضغط، استقرار الجسم العائم، تأثير طائرة، سلسلة ومضخات متوازية، التدفق في األنابيب.

 المتطلبات السابقة/المرافقة  ميكانيكا الموائع  اجباري القسم

س 3  0112307 أجهزة وقياسات  م .

مقدمة إلى األجهزة والقياسات الهندسية، طرق القياسات العامة، وتحليل نتائج التجارب، تحليل الخطأ، تحاليل احصائية، 

الحرارة، والقوة، طرق المعايرة والثوابت، أجهزة القياس الكهربائية، المجسات، قياسات األبعاد، قياسات الضغط ودرجة 

 والتدفق والقدرة. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة  الدوائر الكهربائية وميكانيكا الموائع  اجباري القسم

س 1  0112310 مختبر أجهزة وقياسات  م .
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الحرارة، مبادئ القياسات وتحليل نتائج التجارب، أساسيات القياسات الكهربائية وأجهزة االستشعار، قياس الضغط، درجة 

 السرعة، العزم، تدفق السوائل وغيرها.

 المتطلبات السابقة/المرافقة  أجهزة وقياسات  اجباري القسم

س 2  0121208 مقاومة المواد  م .

االجهاد واالنفعال، الخواص الميكانيكية للمواد، األجسام المحملة محوريا، الى المحاور الدائرية، اجهادات الثني والقص 

في العتالت، تحويل االجهاد، نظريات الفشل، اإلجهاد في األجسام رقيقة  الجدران والحاويات المضغوطة، إزاحة العتالت  

حمال المركبة.)طريقة التكامل(، انبعاج األعمدة، األ  

 المتطلبات السابقة/المرافقة  الميكانيكا الهندسية اجباري القسم

س 1  0121307 مختبر مقاومة المواد  م .

اإلختبارات اإلتالفية )الصالبة، الشد، الضغط، اإلرتطام، اإللتواء، الثني، اإلعياء، الزحف(، واإلختبارات الالإتالفية، 
الحرارية، واختبارات البنية المجهرية الدقيقة.وطرق المعالجة   

 المتطلبات السابقة/المرافقة  مقاومة المواد اجباري القسم

س 2  0121309 انتقال الحرارة  م .

الحرارة  مقدمة إلى انتقال الحرارة، طرق انتقال الحرارة، انتقال الحرارة بالتوصيل في الحالة المستقرة وغير المستقرة، انتقال 

ري والحر، مقدمة للمبادالت الحرارية وانتقال الحرارة أثناء التكثيف والتبخير، مدخل الى االشعاع، مقدمة في  بالحمل االجبا

 الغليان والتكثيف. 

( 1الفيزياء العامة ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 3  0121202 أنواع ومصادر الطاقة التقليدية  م .

يغطي هذا المساق مقدمة لمصادر الطاقة و نوعية الطاقة، و أنواع الوقود التقليدي األكثر شيوًعا: الفحم والغاز الطبيعي 
والصخر الزيتي والمنتجات البترولية. كما يتطرق المساق إلى عمليات التحويل إلى غاز، و اإلحتياطيات الحالية المؤكدة 

.وقود األحفوري، و التأثيرات البيئية للوقود األحفوري من الوقود األحفوري، و اقتصاديات ال  
( 1الفيزياء العامة ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 3  0114301 الدوائر واألجهزة اإللكترونية  م .
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المضخم )األنواع ، الدارة مبادئ وتحليل وتطبيقات الدايود وترانزستورات ثنائية القطب والترانزستورات أثر المجال. مفاهيم 

، إلخ(. مراجعة المضخمات التشغيلية ومناقشة غير المثالية. مقدمة إلى المرشحات   المكافئة ، الكسب ، استجابة التردد

 النشطة والدوائر الرنانة.

 المتطلبات السابقة/المرافقة  الدوائر الكهربائية اجباري القسم

2 س  ( 1الطاقة المتجددة ) م .  0121205 

يقدم هذا المساق إيضاحا لماهية الطاقة الشمسية وخصائصها وكيفية تحويلها إلى طاقة كهربائية. يتم تقديم األجهزة  

( كأجهزة أشباه الموصالت المتقدمة التي توفر الكهرباء مباشرة من أشعة الشمس. ينصب التركيز  PVالكهروضوئية )

الشمسية، و تصنيع الخاليا الشمسية، و تصميم الوحدات الكهروضوئية، و تصميم النظام على فهم مبدأ عمل الخلية 

 الكهروضوئي. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة  أنواع ومصادر الطاقة التقليدية اجباري القسم

س 3  0121206 ورشة الطاقة الشمسية الحرارية  م .

السكنية و التجارية و الصناعية، و اإلشعاع الشمسي. موضوعات مقدمة في تطبيقات الطاقة الشمسية في المباني 

طحة و المركزة و تطبيقاتها في تسخين المياه، و التدفئة و التبريد، و متخصصة في انتقال الحرارة، و اللواقط المس 

 عمليات التسخين للصناعة، و تحلية المياه، و األنظمة الحرارية الشمسية.

(1الطاقة المتجددة ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 3  0121207 ورشة الطاقة الشمسية الكهروضوئية م .

(، و اعتبارات السالمة أثناء التنفيذ واالستغالل لألنظمة الكهروضوئية PVفحص و صيانة األنظمة الكهروضوئية )

(PV  ،)(، و األنظمة الكهروضوئية المعيارية و المركزة، و األنظمة الكهروضوئية المبتكرة )حرارية + كهروضوئية

محطات و  استغالل المناطق النائية إلنشاء محطات توليد صغيرة و كبيرة الحجم، و تطبيقات اللوحات الكهروضوئية في ال

لطاقة الشمسية، و األنظمة الهجينة من مجمعات الطاقة الشمسية و  األبنية و النقل، و كهربة األرياف، و إنارة الطرق با

 الخاليا الضوئية. 

(1الطاقة المتجددة ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 3  0121222 أنظمة المحاكاة والنمذجة م .
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أدوات النمذجة التي يمكن  الهندسة الكهربائية مخصصة للمحاكاة و النمذجة، و أرضية صلبة في  هذا المساق يوفر

المواضيع األخرى المتمثلة في  ة منتطبيقها ليس فقط على مواضيع الهندسة الكهربائية وإنما أيضًا على مجموع

فهم و تصميم و الصعوبات التي يواجهونها خريحو الهندسة بصفة عامة. و يغطي هذا المساق العوامل المهمة في 

PVsystمحاكاة و توصيف األنظمة الكهروضوئية و مكونات الطاقة في المباني باستخدام برنامج  و   Transys   . 

(1الطاقة المتجددة ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 1  0114318 مختبر الدوائر واألجهزة اإللكترونية  م .

استخدام جهاز عكس الذبذبات في القياسات. دراسة خصائص أجهزة أشباه الموصالت. بناء ودراسة الدوائر اإللكترونية. 

التجارب في مجال اإللكترونيات يجب أن تغطي الرئيسية األجهزة اإللكترونية )الدايود ، زينر دايود ، تطبيقات الدايودات، 

 .SCRرات أثر المجال ، المضخم التشغيلي ، المذبذب ،وترانزستورات ثنائية القطب والترانزستو 

 المتطلبات السابقة/المرافقة  الدوائر واألجهزة اإللكترونية اجباري القسم

س 3  0121330 تكنولوجيا تحويل الطاقة  م .

المفاهيم المتعلقة بتحويل الطاقة ونقلها، و يوفر األساس لفهم توليد الطاقة و توزيعها. سيتم مناقشة  يقدم هذا المساق 

شكال مختلفة  تحويل الطاقة في األنظمة الكهربائية والكهرومغناطيسية والكهروميكانيكية والكهروكيميائية، و سيتم تغطية أ

ACمن توليد الطاقة على حد سواء  و   DC مع الطاقة أحادية الطور و ثالثية الطور و خطوط النقل و   ، جنبا إلى جنب

ACالمحوالت. سيغطي المساق محركات  و   DC  و التحكم في المحرك، وقياس الطاقة، والمفاتيح والمقومات، كما سيتم ،

ظام التوزيع  بديلة بن تقديم مقدمة إلى إلكترونيات الطاقة لتوضيح الدوائر المستخدمة لربط مصادر الطاقة التقليدية و ال

 الحالي والمنازل.

( 1الديناميكا الحرارية ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

( 2الطاقة المتجددة ) م .س2  0121306 

مقدمة في نظمة التوربينات الهوائية بما فيها تقديرات طاقة الرياح وتطبيقاتها في توليد الطاقة. مبادئ طاقة الرياح، تقييم  

مواقع هبوب الرياح. اجزاء التوربين الهوائي، آلية توليد الطاقة. انظمة التحكم. الربط على شبكة الكهرباء العامة. الصيانة 

ياح. تاريخ الطاقة الكهرومائية، وتصميم محطة للطاقة الكهرومائية، و السدود و الفيضانات و  ألنظمة توليد الطاقة بالر 

ائر الهيدروليكية، و عزم الدوران المجاري المائية، و األرصاد الجوية و الهيدرولوجيا، و ديناميكا الموائع التطبيقية، و الخس
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ات الكهربائية، و المولد على الشبكة، و نقل الطاقة الكهربائية،  على شفرة متحركة، و التوربينات و أنبوب الجر، و المولد

الهيدروليكية، و التنظيم والديناميكا، و البيئة والقوانين، و القوة البحرية الحالية، و ضخ الطاقة الكهرومائية، و   اتو العابر 

أكبر(، و التشغيل على تخطيط اإلنتاج، و مشروع واسع النطاق )مثل مبنى جديد و تجديد محطة كهرباء بحجم 

 العواصف، و المطرقة المائية، و المولدات، و الخسائر الهيدروليكية.

(1الطاقة المتجددة ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 3  0112408 محطات توليد الطاقة  م .

فيه: الطاقة الشمسية، الحرارة الجوفية، طاقة  توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود االحفوري، النووي، والمتجدد بما  

الرياح، الطاقة المائية )الهيدروليكية(، الوقود العضوي وطاقة المحيطات. تحليل دورات محطات الطاقة، التوليد المشترك  

النووية،  والدوائر المركبة، االقتصاد، التشغيل. التصميم لمحطات توليد الطاقة، محطات الطاقة التقليدية، محطات الطاقة

 محطات الطاقة الشمسية المختلفة، محطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الهيدروليكية.

 المتطلبات السابقة/المرافقة  تحويل الطاقة  اجباري القسم

س 2  0121405 اقتصاديات الطاقة  م .

و التنظيمية و البنية التحتية التي تؤثر على تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة وكذلك   سيقوم الطلبة بدراسة القضايا اإلقتصادية
الحسابات الحساسة المتعلقة في حقل الطاقة، و الجدوى االقتصادية لمشاريع   إمكاناتها لحل مشاكل الطاقة و البيئة، و

التوليد، و فترة استرداد قيمة المشروع و تأثيره   توليد الطاقة و المقارنة اإلقتصادية بين أنواع التوليد، و أسس تقييم مشاريع
 على اختيار نوع المحطات.

 

 المتطلبات السابقة/المرافقة  مستوى سنة رابعة  اجباري القسم

س 2  0121344 أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة  م .

يقدم هذا المساق إمكانية دمج األنظمة المتجددة المختلفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية )الحرارية و الكهروضوئية(، و 
الطاقة الكهرومائية، و طاقة الرياح، و الحرارة الجوفية، و حرارة المحيط، و المد، و الطاقة الحيوية في نظام هجين. يتم  

ئص األلواح الشمسية، و منحنى طاقة توربينات الرياح، و أنظمة خاليا الوقود، و أيًضا تناول الموضوعات التالية: خصا
الهيدروليكية، و أنواع مختلفة من  المضخات الحرارية، و نظام الطاقة المتجددة خارج الشبكة، و اآلالت التوربينية 
تخزينها. التوربينات المستخدمة في الرياح، و نظام الطاقة الكهرومائية، و كفاءة الطاقة و   

(1الطاقة المتجددة ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 2  0121404 الطاقة الحيوية وإدارة النفايات  م .
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يدرس هذا المساق مصادر الغاز الحيوي و الوقود الحيوي، و الخصائص الفيزيائية و الكيميائية للغاز الحيوي و الوقود 
الحيوي، و إمكانية اإلستغالل وتصميم أنواع مختلفة من أجهزة الهضم )التخمر(، و إعطاء الطلبة الفرصة لتطبيق  الخبرة   

وقود الحيوي، و التعرف على األنواع المختلفة من الوقود الحيوي، و عمليات الهندسية الستخدامها في تقنية إنتاج ال
 اإلنتاج، و اإلختالفات، و الميزات، والتحديات.

 المتطلبات السابقة/المرافقة  أنواع ومصادر الطاقة التقليدية اجباري القسم

س 3  0121446 ورشة طاقة الرياح  م .

دراسة تحويل طاقة الرياح الحركية إلى طاقة كهربائية، و تحديد العوامل النموذجية للمولدات الهوائية )تيار ماس كهربائى،  
)مفتوحة، و أقصى طاقة( و منحنى التيار و الفولتية و جهد الدائرة ال IV Curve دراسة الجهد والتيار والقوة في ، و (

تغير الحمل على مولد الهواء، و دراسة القدرة المتولدة من المولد الهوائي حسب زاوية وظيفة األحمال المختلفة و تأثير 
سقوط الهواء، و دراسة تشغيل مولد الهواء في فهم تكوين شفرات العنفة )مولد هواء ذو ست شفرات أو ثالث شفرات أو  

فولت، و  220ة ربط األحمال بجهد متناوب  شفرتين(، و العدد األمثل للشفرات، و دراسة كفاءة وحدة طاقة الرياح، و دراس 
.دراسة العاكس الموصل بجهاز محاكاة الشبكة  

(2الطاقة المتجددة ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 6  0121350 التدريب العملي  م .

تكنولوجيا الطاقة المتجددة. على الطالب قضاء ثالثة أشهر في التدريب في منشأة خالل الفصل الصيفي تعمل في مجال   

 

ساعة معتمدة 90النجاح في  اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س 3  0121447 ورشة تدقيق الطاقة وكفاءتها  م .

مبادئ إدارة الطاقة، و الحفاظ على الطاقة، و تدقيق و تحليل الطاقة، و خيارات إدارة الطاقة، و التقييم االقتصادي، و 

التنفيذ والمراقبة، و التخطيط المتكامل للموارد، و إدارة جانب الطلب، و التوليد المشترك للطاقة، و مخططات الطاقة، و  

التقييم اإلقتصادي لتكنولوجيات حفظ الطاقة، و تحليل التطبيقات المستخدمة، و قانون العزل الحراري، و تخزين الطاقة، و  

 الطاقة و تنظيمها في األردن والعالم.

 المتطلبات السابقة/المرافقة  أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة  اجباري القسم

س 2  0121430 التلوث البيئي  م .

يتناول هذا المساق الملوثات الرئيسية المنبعثة أثناء اإلحتراق وتكوينها، و األمطار الحمضية، و الضباب الدخاني، و 

ملوث.  اإلحتباس الحراري، بإإلضافة إلى طرق الحد من كل  
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 المتطلبات السابقة/المرافقة  أنواع ومصادر الطاقة التقليدية اجباري القسم

س 3 األنظمة الهجينة ورشة  م .  0121448 

 يغطي هذا المساق تجارب استخدام أنواع مختلفة من األنظمة الهجينة. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة  أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة  اجباري القسم

 0121431 ورشة التلوث البيئي  م .س3

هذه الورشة تحتوي على أدوات و مرافق تحليلية حديثة إلجراء تجارب بسيطة إلى معقدة مثل اختبار الخصائص الفيزيائية  

و الكيميائية و البيولوجية للمياه و المياه العادمة، و اختبار ملوثات الهواء في المكدس و البيئة و ما إلى ذلك. تحتوي  

لتحليل خصائص التلوث في المياه و مياه الصرف و التربة و الهواء.ورشة على معدات متطورة ال  

 المتطلبات السابقة/المرافقة  التلوث البيئي  اجباري القسم

س 3  0121420 ورشة التحكم بمحطات توليد الطاقة  م .

مستويات الرصد، و جهاز  رصد و إدخال التحكم في محطات الطاقة الشمسية الحرارية، و الرصد و القياس عن بعد، و 

 التحكم، و تحسين المحطة. 

 المتطلبات السابقة/المرافقة  محطات توليد الطاقة  اجباري القسم

س1 ( 1مشروع تخرج ) م .  0121451 

مشروع تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية في القسم مكون من مجموعات تحتوي كل مجموعة على طالبين، يهدف  

بخبرة عملية  في تكنولوجيا الطاقة المتجددة. يطلب من الطلبة استكمال جزء مسحي للدراسات السابقة في  لتزويد الطلبة 

 مجال المشروع المقترح، و محددات المشروع، و تحليل مبني على النقد، و الحصول على المواد الالزمة إلنجاز المشروع.

ساعة معتمدة 90النجاح في  اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  

س2 ( 2مشروع تخرج ) م .  0121452 

( و بالنتيجة من المتوقع من الطلبه إنجاز المشروع حسب الموضوع المحدد و الموافق عليه    1استمرارية لمشروع تخرج )

(.1في مشروع تخرج )  

( 1مشروع تخرج ) اجباري القسم  المتطلبات السابقة/المرافقة  
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 الخطة االسترشادية
 السنة األولى 

 الفصل الثاني  الفصل األول 
 س. م اسم المساق الرقم س. م اسم المساق الرقم 

 3 مهارات االتصال والتواصل )اللغة العربية(  0131100 3 التربية الوطنية 0131300
 1 ( 1مختبر الفيزياء العامة ) 0132103 3 ( 1التفاضل والتكامل ) 0131101
 3 الكيمياء العامة  0133105 3 ( 1الفيزياء العامة ) 0132101
 3 البرمجة للمهندسين  0113204 3 الرسم الهندسي 0134101
 3    مهارات االتصال والتواصل )اللغة االنجليزية( 0131200 3 الدوائر الكهربائية 0114201

 3 اختياري متطلب جامعة     
 16 المجموع 15 المجموع
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 الثانية السنة  
 الفصل الثاني  الفصل األول 

 س. م اسم المساق الرقم س. م اسم المساق الرقم 
 3 الميكانيكا الهندسية 0121203 3 ورشة السالمة المهنية  0121201
 2 الديناميكا الحرارية  0121204 2 الكتابة التقنية 0111201
 3 ميكانيكا الموائع  0112302 2 علم المواد 0113304
 2 (1المتجددة )الطاقة ا 0121205 3 ات القوى إلكتروني اآلالت الكهربائية و  0114402
 3 ةلكتروني الدوائر واألجهزة اإل 0114301 1 مختبر الدوائر الكهربائية  0114205
 3 متطلب جامعة اختياري   3 أنواع ومصادر الطاقة التقليدية 0121202

 16 المجموع 14 المجموع
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 الثالثة السنة  
 الفصل الثاني  الفصل األول 

 س. م اسم المساق الرقم س. م اسم المساق الرقم 
مختبر اآلالت الكهربائية   0114403

 ات القوى إلكتروني و 
 1 مختبر الديناميكا الحرارية 0112204 1

 1 مختبر ميكانيكا الموائع  0112308 3 ورشة الطاقة الشمسية الحرارية  0121206
ورشة الطاقة الشمسية   0121207

 الكهروضوئية
 1 مختبر أجهزة وقياسات  0112310 3

 2 أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة  0121344 3 أنظمة المحاكاة والنمذجة  0121222
 1 مختبر مقاومة المواد  0121307 3 أجهزة وقياسات  0112307
 1 ة لكتروني واألجهزة اإلمختبر الدوائر  0114318 2 مقاومة المواد 0121208
 3 تكنولوجيا تحويل الطاقة  0121330 2 انتقال الحرارة  0121309

 2 (2الطاقة المتجددة ) 0121306   
 3 الريادة واإلبتكار 0131500   

 15 المجموع 17 المجموع
 الفصل الصيفي 

 ساعة معتمدة  اسم المساق  رقم المساق   
 6 التدريب العملي   0121350

 6 المجموع  
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 السنة الرابعة 
 الفصل الثاني  الفصل األول 

 س. م اسم المساق الرقم س. م اسم المساق الرقم 
 3 ورشة التلوث البيئي  0121431 3 محطات توليد الطاقة  0112408
 3 ورشة األنظمة الهجينة 0121448 2 اقتصاديات الطاقة  0121405
 3 ورشة التحكم بمحطات توليد الطاقة  0121420 2 التلوث البيئي  0121430
 2 الطاقة الحيوية وإدارة النفايات  0121404 3 ورشة طاقة الرياح  0121446
 2 ( 2مشروع تخرج ) 0121452 3 ورشة تدقيق الطاقة وكقائتها  0121447
 3 العلوم العسكرية 0131400 1 ( 1مشروع تخرج ) 0121451

    3 اختياري متطلب جامعة  
 16 المجموع 17 المجموع

 
 
 


