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 رقم الخطة   5002 ر

 
 
 

 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (إدارة الطاقة) في 

 

 (مسار الرسالة )
 

 :احكام وشروط عامة :اولا 
 

 .تتفق هذه الخطة مع برامج الدراسات العليا النافذة 00
 :برنامج هذا الالتخصصات التي يمكن قبولها في  05
 

  الكهربائيهبكالوريوس في الهندسة 

 لوريوس في الهندسة الميكانيكيةبكا 

 بكالوريوس في الهندسة الصناعية  

 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية  

 هندسة الميكاترونكس بكالوريوس في  

 بكالوريوس في هندسة اإللكتروميكانيك 

 بكالوريوس في هندسة الحاسوب 
 

 
 .وجدال ي :شروط خاصة :ثانياا 
 

 :ساعة معتمدة موزعة كما يلي (33)هذه الخطة من تتكون مواد  :ثالثاا 
 :ساعة معتمدة كما يلي(  11) مواد إجبارية  -1
 

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 0006000 بحوث العمليات 3 -

 0006005 االحصاء الهندسي التطبيقي 3 -

 -  0002000 تحويل الطاقه مصادر و 3

 0003095 لقوى وادارة ا الطاقه اقتصاديات 3 -

 -  0003099 جودة القدرة الكهربائيه  3

 0004050 محطات القوى 3 -
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 -:ساعات معتمدة يتم إختيارها مما يلي(  6) مواد إختيارية  -2         

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 0006009 محاكاة االنظمة 3 -

 0004004 اإلحتراقطاقة  و الديناميكا الحراريه 3 -

 0004034 الطاقه المتجددهو حفظ الطاقه 3 -

 0003090 توفير الطاقه في التجهيزات 3 -

 0003094 لقوىا ألنظمة التشغيل المثالي 3 -

 0002025 الوقود البديل 3 -

 0002023 الصخر الزيتي و تكنولوجيا البترول 3 -

 -  0002020 التأثير البيئي للطاقه  3

 0006040  أنظمة اإلدارة المثالية 3 0006000

 0006050 إدارة المخاطر 3 0006005

 

 (.  0906999)ساعات معتمدة ورقمها ( 9)رسالة جامعية  -3
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 رقم الخطة   5002 ش

 
 
 

 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (إدارة الطاقة) في 

 

 (مسار الشامل )
 

 :احكام وشروط عامة :اولا 
 

 .فق هذه الخطة مع برامج الدراسات العليا النافذةتت 00
 :برنامج هذا الالتخصصات التي يمكن قبولها في  05
 

  الكهربائيهبكالوريوس في الهندسة 

 بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية 

 بكالوريوس في الهندسة الصناعية  

 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية  

 هندسة الميكاترونكس بكالوريوس في  

 بكالوريوس في هندسة اإللكتروميكانيك 

 بكالوريوس في هندسة الحاسوب 
 

 
 .ال يوجد :شروط خاصة :ثانياا 
 

 :ساعة معتمدة موزعة كما يلي( 33)هذه الخطة من تتكون مواد  :ثالثاا 
 :ساعة معتمدة كما يلي(  22) مواد إجبارية  -1
 

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 0006000 بحوث العمليات 3 -

 0006005 الهندسي التطبيقي اإلحصاء 3 -

 -  0002000  الطاقةتحويل مصادر و 3

 0003095 القوى  وإدارة الطاقة اقتصاديات 3 -

 -  0003099 جودة القدرة الكهربائيه  3

 -  0002020  للطاقةالتأثير البيئي  3

 0004050 محطات القوى 3 -

 0006050 المخاطر رةإدا 3 0006005
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 -:ساعات معتمدة يتم إختيارها مما يلي(  9) مواد إختيارية  -2         

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 0006009 محاكاة االنظمة 3 -

 0004004 اإلحتراقطاقة  و الديناميكا الحراريه 3 -

 0004034 الطاقه المتجددهو حفظ الطاقه 3 -

 0003090 توفير الطاقه في التجهيزات 3 -

 0003094 لقوىا ألنظمة التشغيل المثالي 3 -

 0002025 الوقود البديل 3 -

 0002023 الصخر الزيتي و تكنولوجيا البترول 3 -

 0006040  أنظمة اإلدارة المثالية 3 0006000

 

 .(0906999)امتحان شامل  -3 
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 وصف المواد

 
 ( ساعات معتمدة 3)  بحوث العمليات   9096090

سوتخدام الطورق الجبريوة والعدديوة إالنمذجة، نمووذ  البرمجوة الخطيوة وتطبيقاتوه وطورق الحول لانظموة الكبيورة، 

ريع العمليووات الحسووابية، تمووارين عمليووة وحوواالت فووي النمذجووة الريا ووية، نموواذ  سوولتقليوول األخطوواء الحاسوووبية وت

 .ستخدامها في اإلدارة الهندسيةإمة، نماذ  التحكم األمثل في األنظمة وريا ية في االمثلة لانظ

 
 

 ( ساعات معتمدة 3)  اإلحصاء الهندسي التطبيقي 0906902
ختبوار إحصاء تشمل علو  التقودير وفتورات التورجيا ، التوزيعوات الخاصوة بالعينوات ، إلمو وعات متقدمة في ا

حصوائية فوي الهندسوة اإلداريوة ، إلميم التجوارب ، تطبيقوات الطورق انحدار ، وتحليل التبواين، تصوإلالفر يات ،ا

 . تطبيق عملي لحاالت دراسية

 
 

 ( ساعات معتمدة 3) تحويل الطاقةمصادر و 0905919
البتورول، الفحووم، الصوخر الزيتوي، الرمول الزيتووي، . حتياجيوات الطاقوةإوتطوور مصوادر الطاقووة، ، شوكال الطاقوة أ

الطاقة . الطاقة الشمسية. مبادئ الطاقة النووية. الطاقة المائية والطاقة الحيوية .يدروجينالغاز الطبيعي وطاقة اله

تحويل الطاقة الكيميائيوة الو  طاقوة حراريوة  .موا  والمد والجزرألفي االرض، طاقة الرياح وا ةالحرارية الكامن

وتشمل  ،ة ال  طاقة ميكانيكيةيرلحراتحويل الطاقة ا. حتراق بالوقود الغازي ، السائل والصلب إلنظمة اأوتشمل 

لو  إتحويول الطاقوة الحراريوة  .ينواتبحتراق الوداخلي والخوارجي والتورإلدارات القدرة وااللة الحرارية، انظمة ا

 .الكهروحرارية ، المولدات الكهربائية والخاليا الشمسيةطاقة كهربائية وتشمل المحوالت 

 
 

 ( ساعات معتمدة 3) وإدارة القوىالطاقه اقتصاديات  0903912
مشوكالت  .ةعوادة هيكلوة الصوناعات الكهربائيوإلنمواذ   ،الخصخصهوإعادة الهيكله،  .التخطيط قريب وبعيد األمد

. قتصواد ، حسواب الكلفوةمقدموه فوي اال. في أرجواء العوالم ةوالهيكل ةعادة التغطيإ .التسويق وتسعير النقلو .العقود

تووفير الطاقوة فوي عمليوات . سوتخدام الطاقوةإتودقيق ومراقبوة . ديد الكلفوة المثلو ، تح ةالتقييم المالي وتقدير الربحي

دارة الطلوب علو  إؤ باألحموال، التنبو. التحكم في الطلب وتصحيا عامول القودره. نارةإلالتكييف والتبريد التثليج وا

فوي  الطاقوه فقودان .ليدقتصادي لوحدات التوإلخصائص وحدات التوليد الكهربائي ، التشغيل والتحميل ا .الكهرباء

 .اتفاقيات القدره .النقل

 
 
 
 
 
 
 
 ( ساعات معتمدة 3) جودة القدرة الكهربائيه  0903911 
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نقطاعووات إالهبوطووات فووي الفولتيووه، . اسوويه للجوووده ،المواصووفات القياسوويه، المفوواهيم األس ةجووودة القوودره الكهربائيوو

القوودره، التوصوويالت . مصووادر التوافقيووات وعالجهووا . ووطرابات التوورددإ .ةالفولتيووه، والفولتيووات الزائووده العووابر

التوووداخالت  .أثووور توزيوووع التوليووود علووو  نوعيوووة القووودره .معامووول القووودره .يض ومراقبوووة الجووووده ومشووواكلهاروالتوووأ

 .ةالكهرومغناطيسي

 
 

 ( ساعات معتمدة 3) التأثير البيئي للطاقه  0905959
ظمووة معالجووة أن. تلوووث الغووازي والمخلفووات الصوولبه، والتلوووث الحووراري نبعوواث الجسوويمات، الإ: نووواا التلوووثأ

كسوويد الكبريووت ، معالجووة الغووازات العادمووه أسووتخالص ثوواني إاإلنبعوواث الملوووث مثوول الفواصوول الدواميووه،عمليات 

نظموة مراقبوة االنبعاثوات أ. ارقواتفوران والحألكاسويد النيتوروجين عون طريوق تصوميم اأبطربقة كالوس، التحكم ب

 . نظمة تحويل الطاقهأنواا الطاقه وأختيارات إالتأثيرات البيئيه عل  . ملوثةال

 
 

 ( ساعات معتمدة 3) محطات القوى  0902920
محطووات الطاقووه النوويووه ، . التوربينووات الغازيووه داء أ، ةداء التوربينووات البخاريووأ. محطووات الووديزل  اءدراسووة اد

 .التأثيرات البيئيه .دراسات اقتصاديه .وطاقة الرياحالمفاعالت النوويه، محطات الطاقه الشمسيه 

 
 

 ( ساعات معتمدة 3)  .دارة المخاطرإ 0906929
  906902:  السابق المتطلب

سوتجابة للمخواطر وادارة إلتطوير استراتيجية ا .تحليل المخاطر من خالل الطرق الكميةوتنظيم المخاطر اليومية 

 ورار، مبووادئ ألليوول اقتعريفووات لحجوم المخواطر وت(. RMP)لمخواطردارة اإسووتخدام خطوط إالمشواريع بواسوطة 

 .التحكم بها و هادارة المخاطر الصناعية وقياسإوطرق 

 
 

 ( ساعات معتمدة 3) محاكاة النظمة     9096090
نظمة المتصولة، ألرقام العشوائية، محاكاة األستخدام الحاسوب، طرق الحصول عل  اإنظمة المنفصلة بألمحاكاة ا

 .تخدام المحاكاة المتصلة لالنظمة المنفصلة، الجوانب االحصائية في تجارب المحاكاة، مشروا عملياس

 
 

 ( ات معتمدةساع 3)                                                        الحتــراق                                                         طاقة والديناميكا الحرارية   9090090
سياسووات الووديناميكا أ الووديناميكا الحراريووةموون وجهووة نظوور الطاقووة المتوووفرة وايوور المتوووفرة ، عالقووات الطاقووة 

حتووراق إلالوقوود وا. حتووراق الوديناميكي الحووراريإلا. نظريوة ديناميكووا الغوازات. حصوائية وتطبيقاتهوواإلاالحراريوة 

التبخيور والتنقويط (.  Diffusion)ريقوة السوريان التشوتتي حتوراق بطإلا(.  Laminar )بطريقوة السوريان الطبقوي

(Droplet   )نظمة تخزين الطاقةأ. حتراق الوقود الصلب ، التأثيرات البيئية لالحتراقإ. شتعالإلوا. 

 
 

 

 

 ( مدةساعات معت 3) الطاقة المتجددة                                                           حفظ الطاقة و 0902932
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الوتحكم . ةقطاعوات الصوناعة والتجوار فويوحفوظ الطاقوة ، الطاقةفي تدقيق اللطاقة وتطبيقاتها وامراجعة لمصادر 

سوتخدام لإلالعمليوة التكامليوة . سوترجاا الطاقوة المفقوودة فوي العمليوات الصوناعيةإختيوار الوقوود، إوتوفير الطاقة و

  ،نوواا الطاقوة المتجوددةأسياسيات وأمفاهيم و .نتقال الحرارةإختيار المعدات الحرارية وتحسين إف ل للطاقة واأل

طاقوووة بووواطن األرض ، والطاقوووة الحيويوووة، الكتلوووة الحيويوووة . مووووا األ طاقوووة الريووواح ، طاقوووة .الطاقوووة الشمسوووية

(Geothermal).  ال ووئيةالفولتيوة  نظمة الطاقة المتجددة ومنهواأكفاءة وقابلية تطبيق بعض ونظريات تصميم، 

  . نظمة الطاقة المتعددة أ ،طاقة الرياح محوالت

 
 

 ( ساعات معتمدة 3) توفير الطاقه في التجهيزات  0903919
 ةنظموة القيوادأسوتعمال إتووفير الطاقوه ب .، المحركوات ذات التووفير العوالي ،نظورة إقتصواديهتكنولوجيا المحركات 

، اختيووار ةالتوووفير بالطاقوو سياسووات،  ةللكفوواء ة، الفحوصووات المعياريووةالكهربائيوو ةتكنولوجيووا القيووادو ةالكهربائيوو

، تحسوين عامول ةالمنزليو ةالكهربائيو ة، توفير الطاقو ةنظمة اإلناره اإلقتصاديأ .ةالعالي ةالمحركات ذات اإلقتصادي

 .ةالقدر

 
 ( ساعات معتمدة 3) التشغيل  المثالي ألنظمة القوى  0903912

نظموة أتقودير حالوة  .نظموة التوليود والنقولأوثوقيوة  ،نظموة القووىأة سوتقراريإ .ةواإلحتماليو ةسريان الحمول الحتميو

 . ظمة القوىأنظمة التوليد والنقل ، تقدير حالة نأ ،القوى

 
 ( ساعات معتمدة 3) الوقود البديل  0905952

خوواص . هداءأعمليوات حورق الوقوود البوديل و. شوكال الوقوود البوديل للوقوود التقليودي وتطبيقاتوهأ ،الوقود التقليودي

. نتوا  الهيودرجينإتوا  الكحوول، إن. نظمة تميع الوقود الصلب، تسيل الفحم والصخر الزيتيأ. تناول الوقود البديل

مصادر متجددة لكيماويات الكربوون . مادة كيميائية للمستقبلكستلين ألا. تدوير المخلفات وحرقها وتحليلها حراريا  

 .من خالل التكنولوجيا الحيوية

 
 

 ( ساعات معتمدة 3)    الصخر الزيتي و ولوجيا البترولتكن  0905953
عمليات البتورول الحراريوة وبوجوود العوامول . التقطير التجزئي للبترول. صل وتركيب وتصنيف وتقييم البترولأ

. الكلفووة التقديريووة والتقيوويم االقتصووادي. المشووتقات البتروليووة. طوورق المعالجووات الفيزيائيووة والكيميائيووة. ةالمسوواعد

ساسويات أ. مصوادر الصوخور الزيتيوة. خواص وتحليل الصخور الزيتيوة .تقييم وحلول اقتصادية: االت ومسائلح

الخوام البترولوي المصونع مون . رتحوال الغواز وتصونيعة، التسويلإالتحليل الحوراري، التحويول الو  اواز، : التحويل

نتووا  الطاقووة إلور الزيتيووة حوورق الصووخ. تصووفية وترقيووة الزيوووت الصووخرية المصوونعة. تقطيوور الصووخر الزيتووي

  .نظمة وتطبيقاتأ  -والكهرباء 

 

 

 

 

 
 ( ساعات معتمدة 3) أنظمة الدارة المثالية    0906920

               (906901:  السابق المتطلب )
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وتطووير ،مشواريع وحواالت متخصصوة  علو العمول  .نظمة الطاقوةألدارة إلتطبيق لطرق بحث العمليات وطرق ا

الت دراسوية مون منواطق محليوة وعالميوة احو.ستفادة من البرمجيوات الموجوودة فوي حول مشواكل واقعيوةالمقدره لال

مراجعووة  .نظمووة الطاقووة أدارة وإحصووائيات إعموول نموووذ ،  ،ول الوو  الحالووة المثلوو صوولوعلوو  ا ةلتو وويا المقوودر

الوتحكم وتووفير . هتجوارقطاعوات الصوناعة وال فويوحفوظ الطاقوة ، الطاقوةفي تدقيق اللطاقة وتطبيقاتها والمصادر 

ف ول األسوتخدام إلالعمليوة التكامليوة ل. سترجاا الطاقوة المفقوودة فوي العمليوات الصوناعيةإالطاقة واختيار الوقود، 

  .ختيار المعدات الحرارية وتحسين انتقال الحرارةإللطاقة و

 


