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 الماجستير لدرجة الدراسية الخطة

 في الطاقة المتجددة

 

 :"أوال

 : عامة وشروط أحكام

 .النافذة الدراسات العليابرامج تتفق هذه الخطة مع تعليمات  ١٠

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج١٠

 الميكانيكية الهندسة في بكالوريوس .أ

 .الصناعية الهندسة في بكالوريوس  .ب

 .المدنية الهندسة في بكالوريوس .ج

 .الكيميائية الهندسة في بكالوريوس .د

ندسةالميكاترونكسهفي بكالوريوس .ه

 الهندسةالكهربائية في بكالوريوس .و

هندسةالعمارة في بكالوريوس .ز

يجوزقبولطالبفيهذاالبرنامجمنتخصصاتاخرىشريطةانينهوابنجاحمساقات : خاصة شروط :"ثانيا

 والتيسوفيتمتحديدكلحالةمنهاعلىحدة

 
 

 :ساعة معتمدة وعلى النحو التلي 33تتألف الخطة الدراسية من 

 (ساعةمعتمدة11) المواداالجبارية .1

 

 

 

 (ساعاتمعتمدة6يختارالطالب)المواداالختيارية .2

 

المتطلب 

 سابق

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 

 1 3 منهجيةالبحث 0904741 -

 1 3 انظمةالطاقةالمتجددة 0904751 -

 3 3 كفاءةالطاقة 0904761 --

 4 3 تحويلالطاقة 0904762 -

 5 3 ادارةالطاقة 0904771 -

 6 3 الجوانباالقتصاديةللطاقةالمتجددةوكفاءةالطاقة 0904772 -
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المتطلب 

 السابق

الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 

 1 3 النمذجةوالمحاكاةوالتحسين 0904742 -

 2 3 اتصاالتالسوقواستراتيجياتهاوأدواتها 0904743 -

 3 3 الطاقةالشمسيةالمركزة 0904752 -

 4 3 طاقةالرياح 0904753 -

 5 3 الطاقةالكهروضوئية 0904754 -

 6 3 تحليةالمياهبالطاقةالشمسية 0904755 -

 7 3 البيئةوالتنميةالمستدامة 0904763 -

 1 3 الوقودالحيوي 0904764 -

 9 3 المبانيمنخفضةالكربون 0904765 -

 11 3 تعليماتالطاقة 0904773 -

 11 3 موضوعاتخاصة 0904774 -

 

 

 

 (ساعات معتمدة 9)رساله (0904799) .3
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 وصف المواد
 

 
 

 (ساعات معتمدة 3)ية البحث العلمي منهج (0904741)



 البحث واالنتهاءمن الفكرة صياغة بدءامن البحثالعلمي مراحلمختلفةمن كيفيةتنفيذ يتعلمالطالبمادةالهفيهذ
 أعضاءهيئةالتدريس تدرسمنقبل شكلمحاضرات فيبطبيعة الحال و. تقريرتقني الكتابةوعرض عنطريق

من أنواع لتقديم يدعون في األبحاثوالدراسات ومحاضرين من حالة المختلفة الطاقة مجاالت متقدمة و .هندسة
لمعرفة أعضاءهيئةالتدريس إشراف صغيرةتحت مشاريعبحثيةسيقوم الطالب بعمل  البرنامجالدراسي من كجزء

غيرها و الهندسة مثل القائمة استخدامالموارد المختلفةبمافيذلك مراجعةاألدبيات واستكمال تحديدالمشكلة يفيةك
، وعناصر الحرارية السوائل ديناميكية المعلمات، واقتناء وأدواتالقياس نظم .ذاتالصلة اإلنترنتمن مصادر 

الفني  .(التصنيع أجهزة) الميكانيكي التصنيع عناصر عرض، سيتم والرسم التصميم
ذلك إلى الطالب باإلضافة المعرفة على سيقوم كيفية اكتساب و في التحليلية الحلول العددية والطرق استخدام

، المقدمة الملخص :علىاألقسامالتالية داللة تتضمن مشروعهمالهيكل العام للتقارير عن و. فيمشاريعهمالتجريبية 
 .المراجعالتوصيات، وأخيرا االستنتاجاتومناقشة و، والنتائج التجريبية، واإلجراءات تجربةوصف و التحليل،، 

 

 

 

 (ساعات معتمدة 3)نظم الطاقة المتجددة (0904751)
 

وعلىوجهالخصوصالبرهنهعلىالجدوىألنواع.بياناألنواعالرئيسيةمنالطاقةالمتجددةومفهومتوليدالطاقة

أنظمةالطاقةالشمسيةالسلبية:وسوفتشملالمواضيع.منحيثصلتهابمستقبلهذاالكوكبمختلفةمننظمالطاقة

 المنخفضةوالمتوسطةوالمرتفعة)والنشطة الشمسيةذاتالحرارة الضوئية(انظمةجمعالطاقة الكهربائية والنظم ،

ةإلىشبكةالكهرباء،والطاقةالحيوية،؛طاقةالرياح،ودمجأنظمةالطاقةالشمسي(منالجيلاألولوالثانيوالثالث

.؛الطاقةالكهرومائية؛نقلالحرارةالجوفية(خالياالوقودوغيرهامناالستخدامات)وإدارةالنفايات؛الهيدروجين

.وسيتمإدخالالطالبعلىالجوانبالعمليةالستغاللالطاقةالمتجددةوتصميمأنظمةالطاقةوتطويرها

باستخدامنفسالنهجالتدريبيوستقدممعلومات الخصائصالرئيسيةوالمبادئ:عنكلتكنولوجيا العرضالعام؛

التشغيلية،التطبيق،الجوانبالتقنيةللتركيبوالصيانة،مقدمةأساسيةللسوقذاتالصلة،اإلدارةالمالية،السياسات

ا والسلبية اإليجابية سواء حد على ونشرها ، والحوافز والخبراتواألنظمة والدولية الوطنية .لممارسة



تحديد على الطالب لمساعدة والسوقية والقانونية االجتماعية التحديات لمواجهة مدخل هناك سيكون الختام، في

الطاقة ومجموعةمنالعواملالتيتؤثرعلىنشرأنظمة المحتملةفيمراحلمبكرة المتجددة تكنولوجياتالطاقة

 المتجددة

 

 

 (ساعات معتمدة 3)كفاءة الطاقة (0904761)
 

هومقدمةللتعريفبالكفاءةفياستخدامالطاقةوتعليمالطالبكيفيةتحليلعملياتإنتاجالطاقةمادةالهالهدفمنهذ

.واسهالكهاوالنظمالتقنيةذاتالصلةالحفاظعلىكفاءةالطاقة



كاملالعملياتوالتقنيـاتالمـوفـرةتلفة،وتـمالحراريةالمخـلنظاملمعاـةللتعـمقدممــادةونالجزءاألولمنالـسيك

لـةحاليالتحسينواألمثـاليبالمستخدمـواألس(جددةـةوالمتـالتقليدي)ويمكنوصفنظمالطاقةاألكثرمالءمة.للطاقة

ة،ـراريـادالتالحـة،المبـالصناعيرانـاعدة؛األفـداتالمسـاروالمعـمولداتالبخ:وتشملهذه.ةـراريـداتالحـللمع

الثيةــمةالكفوءةفياستخدامالطاقة،مثلنظمالتوليدالمشتركوالثـلاألنظـمتحليـوسيت.وشبكاتالمبادالتالحرارية

.،جنباإلىجنبمعمحطاتالطاقةالشمسيةأيضاORCونظم
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التخطيطـسوفيطورالطالبالمهاراتفيمج.تالطاقةاءةإدارةمحطاـحولكفمـادةيمنالـزالجزءالثانـويترك

وتنفيذالتعديالتالتكنولوجيةفيالمحطاتمنأجلتحسينكفاءةاستخدامالطاقة،واختيارأفضلالتقنياتالمتاحة

(BAT.)اتــدفالىتقييمالعمليـصالطاقةتهـخيـرقالرئيسيةلتشـوالطcriticalities"ةـاقالكالطـمنحيثاسته

 .الحراريةوالكهربائية

 

ال من األخير معمادةوسيخصصالجزء والتعامل الطاقة، استخدام في للكفاءة السلوكي واالقتصاد االجتماع لعلم

للحلولالمعتمدةلكفاءةالطاقة :فرضياتلماذا؟برغمالجدوىاالقتصاديةوالفنيةلكفاءةالطاقة،فأنناالنرىانتشارا

  .ميمكفاءةالطاقةفيالعملياتالصناعيةالعوائقلنشروتع

 
 
 (ساعات معتمدة 3)تحويل الطاقة (0904762)

 
أشكالالطاقة؛احتياجاتالطاقةوالمصادرالمتاحةللطاقة؛البترولوالفحموالصخرالزيتيورمال:مادةمحتوياتال

 والكتلة الكهرومائية والطاقة الطبيعيوالهيدروجين، الغاز الشمسيةالقار؛ والطاقة النووية مبادئالطاقة ؛ الحيوية

حرارية الىطاقة الكيميائية الطاقة تحويل ؛ السلطة واألمواج والجزر والرياحوالمد األرضية الحرارية والطاقة

ميكانيكية طاقة إلى الحرارية الطاقة تحويل والصلب، الغازي الوقود احتراق أنظمة ، الغاز باستخدام وكهربائية

لـة،تحويـيـهربائـوالمولداتالك(محركاتاالحتراقالداخليوالخارجيوالتوربينات)رارةـاتالحـداممحركـستخبا

 .الطاقةالحراريةالىالطاقةالكهربائيةباستخداممحوالتوخالياالوقود
 

 
 (ساعات معتمدة 3) الطاقة إدارة(0904771)

 
والقصير الطويل المدى على التخطيط إعادة. والخصخصة الهيكلة العقود: قضايا الكهرباء، صناعة من نماذج

.التقييمالماليوالربحية.اجتثاثتنظيمسوقالطاقةفيجميعأنحاءالعالم،تقنياتالتسعير.واألسواق،تسعيرالوقود

التحكم.التبريدواإلنارةتدقيقالطاقةرصدها،توفيرالطاقةألغراضالتدفئةوالتهويةوتكييفالهواءو.تكلفةالتحسين

الطاقة عامل وتصحيح الكهرباء على بالطلب االقتصادية. الخصائص الحمل، وتوقعات التوليدي الجانب ادارة

 .ضياعاتالنقل،التزامالوحدة،تقييمالتبادلوبركالقدرةوتوقعاتالحمل.وارسالوحداتتوليدالطاقة
 

 

 (ساعات معتمدة 3)المتجددة وكفاءة الطاقة الجوانب االقتصادية للطاقة (0904772)



الذيينتجأينوعمنالطاقة،)أساسياتالعرضوالطلبعلىالطاقة،وميزانالطاقةالوطني:مادةالهغطيهذتو

،وحداتالطاقةذاتالصلة،والتحويالت(واينومنايمصدر،ومنالذييستهلك،واينيستهلكهوأليغرض

ومؤ معايير القطاعوالصيغ؛ ودور السوق، ودور واألمن، والتجارة، ، المستدامة الطاقة إمدادات لمفهوم شرات

الخاص،والالمركزية،وتقييسالوظائفوخياراتالسياساتللتعرفة،والقوانين،وتنفيذالقانون،وتوزيعالعملبين

و ، للتعرفة واالجتماعية االقتصادية التغذية،الوظائف وتعرفات ، العامةالمنظمات المؤسسات وهيكلة الوظائف

.والخاصةفيقطاعالطاقةعلىالمستوىالوطنيواالقليميوالدولي

وتقسيم الثابتة، التكاليف ، الطاقة كفاءة لتنفيذ المعامالت تكاليف المتصلة، األساسية السوق عرضحواجز سيتم

 .فرضيةالحوافز،الخ
 

 

 
 (ساعات معتمدة 3)واألمثلة المحاكاة ، النمذجة و(0904742)


هوالتعرفعلىأسسالنمذجةالرياضيةوالمحاكاةألنظمةالطاقةالمتجددةوأنظمةكفاءةالطاقةمادةانالهدفمنال

التصميمالمفاهيميلنظامالطاقةالمتجددة،وتنفيذتصميمسوفيتعلمالطالبتطوير.التحسين،بمافيذلكتقنيات
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النظام وتحسين ومحاكاة . المتوسط مثل ، األمثلمباشرة مقابل التركيزعلىطرقالبحثالتقليدية وسوفيكون

وسيتم.الذهبي،التدرجاتالمتقارنة،تعديلأسلوبنيوتن،وأساليبالتحسينمقيدةمثلالبرمجةالخطيةوالتربيعية

حزم منخاللاستخدام المفاهيم منهذه مثلتعزيزالعديد الخطية،SoPlexالبرامجغيرالتجارية عنالبرمجة

MUSCODالديناميكية واألمثلية الخطية للبرمجة معلمةParfit++و،الثاني .لتقدير

.باإلضافةإلىذلك،سيتمعرضنماذجحراريةللمبانيوتطبيقهاخاللأنشطةمجموعةالعمل





 (ساعات معتمدة 3)واالستراتيجيات واألدوات   اتصاالت السوق(0904743)
 

هذت التعهدالشفوي،وسائلمادةالهسهل فهمكيفيةاإلعالنوترويجالمبيعاتوالعالقاتالعامةوالبيعالشخصي،

وقرارات التصميم الحاالت بعض في والتصميم الداخلي التسويق الموقع، محتوى ووجود االجتماعية، االعالم

وبطبيعةالحالسوفيوفراألساسالنظريلمجموعةمن.كيلاستراتيجيةمنسقةلالتصاالتالتسويقيةالتحزيم،تش

المتكاملة التسويقية االتصاالت مجال في واألدوات والمفاهيم المناهج الميزانيات. لتحضير والطرق األدوات

 الترويجيةوالعواملالتيتؤثرعلىتصميمالمزيجالترويجي

 

الوعيمادةصفالت استراتيجياترفع ذلك في بما ، الترويج تحديات و الطاقة وكفاءة المتجددة للطاقة التسويق

السياسيالمنمقفيوجهات ،الكالم التوريد وتسهيلاجراءاتسلسلة المستهلك، والتغلبعلىمقاومة السياسي،

 .اسية؛وجهاتالنظرفيدورةالحياة،والمخاطرالنظرالمختلفةفيالطاقةالمتجددةوكفاءةالطاقةفيالمناقشاتالسي

 

 





 

 (ساعات معتمدة 3)المركزة  الطاقة الشمسية(0904752)
 

ال مادةمحتويات في: و مقدمة الشمسية الحرارية أساسيات استعراضاإلشعاع الشمسي؛ الطاقة انتقال و الديناميكا
الكهرباءالحرارة، تكنولوجيات  الشمسية أنظمة أنواع؛ محطات نظم الطاقة ذلك في المركزة بما الشمسية  الطاقة

المكافئ ذاتالقطع االسطح و، باستخدام ، المركزة الشمسية للطاقة األطباق الشمسيةتكنولوجيا تكنولوجيا الطاقة

 ام، واستخدالتهجين ؛ الحرارة تخزين ونظم للطاقةالشمسية وأبراج باستخدامالعاكساتمننوعفرينسل، المركزة
؛ الشبكةتكامل ومراقبةالجودةو الطاقة، الطاقةالشمسية أنظمة تشغيلوصيانة؛ الثانوية الطاقةالشمسيةالمركزة نظم

 .الموقع وتقييم واالجتماعيةوالبيئية االقتصادية االعتبارات:CSP مشروعمحطة تخطيط
 

 

 (ساعات معتمدة3)طاقة الرياح (0904753)

 
هذ  الريحيةمادةالهالغرضمن الطاقة نظم تعريفالطالبعلى هو التالية. المواضيع تغطية وسيتم األساليب:

.اإلحصائيةلتحليلالرياحوتقييممواردالرياحواختيارالموقع،وتقنياتآلةالرياحوتحليلأداءالرياحالتوربينات

ناقشتاألساسيةالستخدامطاقةالرياح،والتتعاملمعالخصائصاألساسيةلطاقةالرياح،وتوصيفالموقعوالمبادئ

الديناميكاالهوائيةوالميكانيكيةوالكهربائيةجوانبالتصميممادةال وسيتمالتركيز.تصميماألجزاءاألساسيةبمافيها

ريشالتوربينات تصميم نظرية خاصعلى بوجه عنه،اندماج. والبعيدة الشاطئ على التي الرياح مولداتطاقة

وعالوةعلىذلك،سيتممناقشةاآلثارالبيئيةالستخدامطاقةالرياحجنباإلىجنبمع.رياحفينظمالطاقةمحطاتال

 .اللوائحالوطنيةواألذونوالخبرةالدوليةالحديثةفيهذاالمجال
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 (ساعات معتمدة 3)الطاقة الكهروضوئية (0904754)

 
النظم تشغيل ومبادئ الكهروضوئية، األنظمة أنواع الكهروضوئية؛ أسواق الكهروضوئية؛ التكنولوجيا تاريخ

الكهربائيةالضوئية،وخصائصأداءالنظمالكهروضوئيةبوصفهاوظيفةمنالظروفالبيئية،تقييمالموقعلألنظمة

ال األنظمة وتركيب ، نظام وتركيب ،اختياروتصميم لألنظمةالكهروضوئية والصيانة التفتيش ؛ األساسية فرعية

اعتباراتالسالمةأثناء الكهروضوئيةاالنظمةالتركيبواستغاللالكهروضوئية؛ األنظمةالكهروضوئية. األنظمة:

 المركزالكهروضوئي،ونظممبتكرة المنطقةالصحراوية،(.القطحراري+PV)الكهروضوئيةالقياسية، استخدام

 .غيرةوالكبيرةوالنباتاتالص
 

 

 

 (ساعات معتمدة 3)تحلية المياه بالطاقة الشمسية (0904755)

 
.إلىتعريفالطالبعلىعملياتتحليةالمياه،معالتركيزعلىعمليةتحليةالمياهبالطاقةالشمسيةمادةالههدفهذت

ونشوءالتكلسوالتحكمبه،وتقنياتالخصائصالفيزيائيةوالكيميائيةلمياهالبحر،:الموضوعاتالرئيسيةوتشمل

 الحرارية وغير أساسالعملياتالحرارية على المختلفة المياه تحلية والتقطير: المراحل متعدد الومضي التبخير

 الغشائية والعملية التأثير، المتعدد العكسي) والتناضح الكهربائي الشمسي(التحلل والترطيب ،التجمد . يتموسوف

وسوفيشاركالطالبفي.التركيزعلىمزيجمنالطاقةالحراريةوالطاقةالشمسيةكمصدرللطاقةلتقطيرالمياه

 تطويرقدرةالطالبعلىالتحليلالنقديوالتقييم.التعلمالنشطمعتنميةمهاراتالعملالجماعي

 
 

 
 
 (ساعات معتمدة 3)البيئة والتنمية المستدامة (0904763)
 
 
ت المستدامةعلىالصعيدينالدوليوالوطنيوالحضريفيمادةالقدم النظريةوالممارسةفيالبيئةوالتنمية للطلبة

منالسياقات متنوعة مجموعة الغاباتوالتنوعالبيولوجي. وإزالة البيئيمنخاللخسارة يغطيالتدهور أنه كما

وخدم المياه وكمية وانخفاضنوعية ، ؛والتلوثوتآكلالتربة الفقيرة اتالصرفالصحيفيالمناطقالحضرية

انبعاثاتثانياكسيدالكربونوارتفاعدرجةحرارةاالرض،والتفاعالتبينالتنميةوالمجتمعوالبيئة،وآثارهاعلى

التنميةالمستدامة،والدعمالتقني،والجوانباالقتصاديةواألخالقيةوالفلسفيةللتنميةالمستدامة
 

 

 

 (ساعات معتمدة 3) الوقود الحيوي(0904764)

 
إنتاج الوقود  تكنولوجيات على الهندسية ومهاراتهم معارفهم لتطبيق الخبرة الطالب تهدف هذه المادة إلى إعطاء

، وعمليات اإلنتاج، والفروق التي تصنع منها الوقود الحيوي ؛ مختلفة من على أنواع تعريفهم فإنه سيتم .الحيوي
 / إلى وقود حيوي والكيمياء الحيوية للكتلة الحيوية الحراري التحويل أساسيات وسوف تناقش .والتحديات، والمزايا

األخالقية والبيئية، واالبتكار وبطبيعة الحال سيتم التركيز ايضا على النواحي االقتصادية و .الطاقة الحيوية
وسيتم اتركيز ايضا على  .الوقود الحيوي وإدارة المرتبطة باستخدامالتكنولوجية والقضايا الفنية و االجتماعي ،

مشاريع ومناقشات وتقديم  محاضراتيشمل المادة ايضا على وسوف  .النظري التعلم النواحي العملية مع القليل من
 .واستضافة محاضرين خارجيينالطالب 
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 (ساعات معتمدة 3)المباني منخفضة الكربون (0904765)

 

 .منخفضةالكربونفيهذهالمادةسيتمعرضتصميمالمباني

ال  مادةمحتوى السياسات: المتجددة، الطاقة وتكنولوجيا المباني في المستخدمة التقليدية الطاقة مصادر أساسيات

الكربون انتشارتكنولوجياتالبناءالمنخفضة الكربون،,والمحركاتالتيتؤديإلىزيادة المنخفضة قوانينالبناء

تصميمالمناخ:طمنالحاضروالماضيوالمستقبلمنجميعأنحاءالعالم،والتصميمالمتكاملوالسياساتوالتخطي

 (.محطاتالطاقة)المصغرللمناطقالحضريةوالتدخالتالمعماريةالسلبية،والتدخالتالنشطة
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 (ساعات معتمدة 3) الطاقةتعليمات (0904773)

 
فيتنظيمالطاقة؛الخصائصالتقنيةواالقتصاديةلقطاعالطاقة؛التنظيملمحةعامةعنالتطورات:مادةمحتوىال

 الطاقة وشبكات الطاقة، على للحصول الجملة وأسواق الطاقة وتوليد الطاقة، إمدادات في والمنافسة األسعار:

لتنظيمالطاقة،وطاقةواالستثماراتوالتوريدوالتوزيعالمعياري،والمقارنةالمنافسة،والحكموالمؤسساتالتنظيمية

تنظيمالطاقةوالرعايةاالجتماعية؛تقييمآثاراإلصالحاتعلى:االنتاجوالمنافسةأسواقالتجزئة،ومنتدىاألردن

تأثيرالتنظيميةعلىاالبتكاراتالتكنولوجيةوإدارة.قطاعالطاقة،واآلثارالمترتبةعلىتغيرالمناخلتنظيمالطاقة

 .يمكنتنظيمتحفيزاالبتكاروالجدوىالسوقيةللطاقةالمتجددةوكفاءةالطاقةكيف:التحول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


