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 وصـف المـواد
 

ساعات معتمدة ۳  ۰۹۳٤۷٤۱ يمنهجية البحث العلم 
 

بكتابة ء انتهاالعلمي بدءا من صياغة الفكرة و ه المادة يتعلم الطالب كيفية تنفيذ مراحل مختلفة من البحثفي هذ
محاضرات تدرس من قبل أعضاء هيئة التدريس ستعرض هذه المادة عن طريق  وعرض تقرير تقني.البحث 

تلفة في مجاالت هندسة الطاقة.و كجزء من البرنامج ومحاضرين يدعون لتقديم أنواع من األبحاث والدراسات المخ
الدراسي سيقوم الطالب بعمل مشاريع بحثية صغيرة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس لمعرفة كيفية تحديد 
المشكلة واستكمال مراجعة األدبيات المختلفة بما في ذلك استخدام الموارد القائمة مثل الهندسة وغيرها من مصادر 

سيتم والفني والرسم،  التصميمت الصلة. نظم وأدوات القياس، ديناميكية السوائل الحرارية، وعناصر اإلنترنت ذا
 عرض عناصر التصنيع الميكانيكي (أجهزة التصنيع).

على اكتساب المعرفة في كيفية استخدام الحلول التحليلية والعددية والطرق سيعمل الطالب باإلضافة إلى ذلك 
األقسام التالية : الملخص، المقدمة ، التحليل ، ووصف والتي تتضمن  م. والهيكل العام للتقاريرالتجريبية في مشاريعه

 تجربة، واإلجراءات التجريبية والنتائج، ومناقشة االستنتاجات والتوصيات، وأخيرا المراجع.
 
 

ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰۱۷۷۲ ثلوث الهواء 
       

اء، لهوافي ت لملوثال انتقااء، الهوث اتلودر مصا ،ساسية لتلوث الهواءالتعاريف اال :سيتم في هذه المادة دراسة
مضية لحر األمطاات، المعدة واميم لألجهزتصا،عملياًوتحليلها نظرياً ت وعينالاجمع ق طرت، لجسيمااص اخو
 .لعامةالصحة اتها على اتأثيرولقاعدية وا

 
 

ساعات معتمدة ۳ طرق التغير المناخي:  التأثيرات و 
 التكيف

۰۹۰٤۷۷٥ 

 
آثار اجتماعية وكارثية بعيدة المدى ، وسوف تؤثر على  منسيتم في هذه المادة دراسة التغير المناخي لما له 

 في الجغرافيا واالختالف طرق مختلفة. تعتمد سرعة  التعرض لتأثيرات تغير المناخ على بالمجتمعات المحلية 
 الموضوعات التالية: الطقس والمناخ والتأثير البشري والطبيعي. سيتم تغطية وتوجه الحكوماتالموارد التكنولوجية 

توقع المناخ في  المناخ، الغازات المسببة لالحتباس الحراري، المناخ في الماضي، مؤشرات تغير المناخ، على
لتغيرات  المستقبل ، سياسات تغير المناخ، بروتوكول كيوتو، اتفاق كوبنهاغن والمنظمات الحكومية الدولية

من اثار التغير  وسيناريوهات تغير المناخ، اآلثار المدمرة لتغير المناخ،التخفيف الئحة المنظمات ، (IPCC)مناخال
   .معه والتكيف المناخي

 
 

ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰٥۷٥۷ األثر البيئي للطاقة 
  

تتعامل مع المصطلحات العامة  يوالت.طاقةالمنتجة للنظم التتناول هذه المادة  اآلثار البيئية والعواقب المترتبة على 
المتعلقة بالمجال البيئي، كما وسيتم  تحديد الملوثات الرئيسية واثارها على البشر والبيئة. سيتم مقارنة تأثير مختلف 

على ايضا سيتم التعرف و ).EIAطاقة ومناقشتها. وأخيرا، يتم إدخال ومناقشة تقييم األثر البيئي (المنتجة لل نظمال
، والنفايات الصلبة، إضافة إلى التلوث الحراري. الغازات انبعاثالجسيمات، و انبعاثل التلوث:مختلف أشكا

 على اكاسيد النيتروجين من خالل  تحسين السيطرة. إزالة الكبريتتقنيات  تجهيزات ومعدات لمعالجة النفايات و
 تصميم الشعالت واألفرا ن. نظم الرصد وتقييم األثر البيئي.
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تمدةساعات مع ۳  ۰۹۰۲۷۳۱ التصميم البيئي 
 

النظم  العملٌية لمعالجة راحة  العناصر البيئية والعوامل المناخية وتأثيرها على العمارة،سيتم في هذه المادة دراسة 
المختلفة  االنسان داخل المباًني من ٌحيث مالئمة درجات الحرارة والرطوبة، السبل الطٌبيٌعة واالصطناٌعية جسم

التأٌثيرات المناٌخية السلٌبية،   المباني، دور المعالجات المعماٌرية ًفي  التخفٌيف من حدةداخل  خ الموضًعيللتحكم بالمنا
 يئً يب متنوعة للتحكم البٌ ية تعمل  باسالٌ يمعمارٌ  قارنة نماذجم التحلٌيل المناًخي  للمعالجات التقلٌٌدية ًفي المباًني،

 .االصطناعي يً ئيوالتحكم البٌ  يعً يٌ الطب
 
 

ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰٥۷٥۸ العمليات الصناعية ومنع التلوث 
 

ثار دورة الحياة، آوالخاصة  المصطلحاتومفاهيم منع التلوث وتقليل النفايات،  سيتم في هذه المادة التعرف على
 يةتغطسيتم ومنه،  عرض التقنيات المتاحة لمكافحة التلوث الصناعي والوقايةسيتم واستراتيجيات اإلدارة. وكذلك، 

اج األنظف تشجيع منع التلوث مثل استراتيجيات اإلنت للنهج المتبع في منع التلوث، الوضع الحاليمواضيع تشمل 
 . وسيتم ايضا مناقشةالنظيفة والمنتجات النظيفة التقنيات والكفاءة اإليكولوجية التي من خاللها يتم منع التلوث مثل 

باإلضافة إلى دور القطاعات المختلفة في تعزيز الوقاية من التلوث.  لعوائق،ة واالقتصادية والحوافز واالمسائل التقني
وتعديل عملية الكيميائية  بدائل الموادد النفايات، يوسيتم تناول تقنيات منع التلوث وتقليل النفايات مثل الحد من تول

الكهربائي، والصناعات  والطالء، واللب الدهانات، وإعادة االستخدام وإعادة التدوير لصناعات مختارة مثل انتاجها
 .الغذائية والدواجن

 
 

ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰٥۷۷٦ المواد الخطرة وإدارة النفايات 
 

تاريخ ومنطق القوانين الحالية واألنظمة التي تحكم اإلدارة السليمة للمواد الخطرة والسامة  سيتم في هذه المادة دراسة
مكافحة ومعالجة هذه النفايات الخطرة في البيئة. وسيتم دراسة طرق   والنفايات، فضال عن األساليب الحديثة في

تحديد األساليب الفنية التي تصنف النفايات الخطرة وسيتم وصف االنظمة المتعلقة بالنفايات الخطرة وإدارة مخاطر 
اسية والمبادئ من المواد ونقلها ومعالجتها وحق المجتمع في معرفة هذه االمور. وسيتم ايضا تطبيق المفاهيم األس

ذلك، سيتم أيضا تطبيق  واضافة الىوتخزينها ومعالجتها.  النفايات الخطرةمن أجل وصف وتمييز طرق للتخلص 
المبادئ األساسية من أجل وصف حركة النفايات الخطرة في المياه الجوفية، وطرق لعالج ومعالجة هذه المياه 

 الجوفية.
 

ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰۱۷۷٦ لبيئةالمحاكاة في هندسة ا 
  

، لبيولوجيةوالكيميائية ت الفعاليا، االموادل اـنتقت ااــعملي، وادلمازن اوــغ تــصيم في هذه المادة التعرف على تسي
كسجين ألازن اتوت الدمعاز، لغال انتقاوالمائي ول الجداتهوية  دةعا، إلعامةالتدفق انظمة ، ألمثاليالتدفق ت امفاعال

لتمثيل ، النترجةكيميائي، البيوا االوكسجينحاجة اكاة محن، لخلجاوا ات،لبحيراو، هرألناتحليل مياه اب، لمذا
 .عامةت تطبيقاو ءلماانوعية ت معامال، لضوئيا
 

ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰۱۷۸۷ االستشعار عن بعد 
 

وسائل  التعرف على االستشعار عن بعد وأساسيات االستشعار عن بعد، عنمقدمة سيتم في هذه المادة عرض 
االستشعار عن بعد (الندسات وسبوت، اكنوس)، المتجهات (الطائرات واألقمار االصطناعية)، المجسات والبيانات 

 .المستخدمة في االستشعار عن بعد وتفسير الصور، وتطبيقات االستشعار عن بعد، التجزئة والتصنيف
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ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰۲۷۳۲ العمارة والبيئة 
 

التنمٌية المستدامة والمنظور الشامل لها وأهمٌيتها بالنسبة للمجتمعات الناٌمية.  ما هيعرف على سيتم في هذه المادة الت
 الحفاظ على التوازن الٌبيئي، تفعٌيل دور الموارد الطٌبيٌعة ًفي التنمٌية المستدامة ودورالعمارة فيً  عوامل التنمٌية

واستخداماتها فًي  المتجددة ، الطاقةموارد الطاقةضراء والمحافظة على المستدامة، نماذج مختارة للعمارة الخ
المبانًي، األبعاد االجتماٌعية واالقتصاٌدية والتقٌنية للتنمية المستدامة، نماذج لمجتمعات بشرٌية تستخدم الطاقة المتجددة، 

 معاٌير التنٌمية المستدامة.
 

. 
ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰٤۷٦۳ البيئة والتنمية المستدامة 

 
في البيئة والتنمية المستدامة على الصعيدين الدولي  اتوممارسنظريات  مقدمة عن  لمادة للطلبةاهذه  تعرض

لتدهور البيئي من خالل خسارة وإزالة ل سيتم التعرضوالوطني والحضري في مجموعة متنوعة من السياقات. كما 
لمياه وخدمات الصرف الصحي في وانخفاض نوعية وكمية ا ، الغابات والتنوع البيولوجي والتلوث وتآكل التربة

المناطق الحضرية الفقيرة؛ انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وارتفاع درجة حرارة االرض، والتفاعالت بين التنمية 
والمجتمع والبيئة، وآثارها على التنمية المستدامة، والدعم التقني، والجوانب االقتصادية واألخالقية والفلسفية للتنمية 

 .المستدامة
 

 
ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰٤۷٥۱ أنظمة الطاقة المتجددة 

 
بيان األنواع الرئيسية من الطاقة المتجددة ومفهوم توليد الطاقة. وعلى وجه الخصوص البرهنه سيتم في هذه المادة 

أنواع مختلفة من نظم الطاقة من حيث صلتها بمستقبل هذا الكوكب. وسوف تشمل المواضيع : استخدام  على الجدوى
ة الطاقة الشمسية السلبية والنشطة (انظمة جمع الطاقة الشمسية ذات الحرارة المنخفضة والمتوسطة أنظم

والمرتفعة)، والنظم الكهربائية الضوئية من الجيل األول والثاني والثالث)؛ طاقة الرياح، ودمج أنظمة الطاقة 
لهيدروجين (خاليا الوقود وغيرها من الشمسية إلى شبكة الكهرباء، والطاقة الحيوية ، وإدارة النفايات ؛ ا

الطالب على الجوانب العملية الستغالل  اطالعاالستخدامات) ؛ الطاقة الكهرومائية؛ نقل الحرارة الجوفية. وسيتم 
الطاقة المتجددة وتصميم أنظمة الطاقة وتطويرها.وستقدم معلومات عن تكنولوجيا باستخدام النهج التدريبي : العرض 

ئص الرئيسية والمبادئ التشغيلية، التطبيق، الجوانب التقنية للتركيب والصيانة، مقدمة أساسية للسوق العام ؛ الخصا
ذات الصلة، اإلدارة المالية، السياسات واألنظمة والحوافز ، ونشرها على حد سواء اإليجابية والسلبية الممارسة 

اجهة التحديات االجتماعية والقانونية والسوقية في الختام، سيكون هناك مدخل لموو والخبرات. الوطنية والدولية
لمساعدة الطالب على تحديد تكنولوجيات الطاقة المتجددة المحتملة في مراحل مبكرة ومجموعة من العوامل التي 

 تؤثر على نشر أنظمة الطاقة المتجددة
 

. 
ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰٤۷۷۷ القوانين والسياسات البيئية 

 
مقدمة لعلم البيئة من الناحية القانونية. سيتناول الجزء األول من المادة  مقدمة للقانون البيئي  تعد هذه المادة بمثابة

الطالب على التعرف على آليات مختلفة من الدعاوى البيئية  مما يمكنوتاريخه على الصعيدين الوطني والدولي. 
وتأثيرها على تطوير البيئية  post-Rio  سيتم بحث  سياسةالتي بنيت على فكرة الربط بين التخصصات المختلفة. 

كما سيتم النظر في الخواص المشتركة بين قوانين البيئة مع غيرها من قوانين حقوق اإلنسان،  مفهوم القانون البيئي.
مع التركيز على ان الحصول على بيئات نظيفة حق من حقوق اإلنسان المنصوص عليها في المعاهدة الدولية التي 

وسيتم في هذه المادة  التأكيد على الجانب التشاركي لعلم البيئة، مع كافة  مم المتحدة لحقوق االنسان.اعتمدتها األ
، والنتيجة اإليجابية أن فكرة المشاركة قد تلعب دورا هاما من جهة أخرىاألقسام الفرعية من جهة والعلوم القانونية 

 ، فضال عن أدوات الصياغة القانونية المناسبة. البرنامج هداففي إنتاج التشريعات البيئية الحقيقية التي تتوافق مع أ
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التفكير االستراتيجي حول الكيفية التي من شأنها حل مشاكل  تحفز، والتي دراسة عدة حاالت هذه المادةوتتضمن 
بنشاط  ان يشارك الطالبن. ومن المتوقع أيضا والسياسات والمهندس ون وواضعوعالم الحقيقية التي تواجه المحامال

 .في المناقشات الصفية
 
 
 

ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰۱۷۷۱ المعالجة البيولوجية للمياه العادمة 
 

، في معالجة المياه العادمة لدقيقةالحية ت الكائنا، دور البيولوجيةالمعالجة اف ادهـأسيتم في هذه المادة  التعرف على 
لمعالجة ملتصقة ق اطر، لبكتيرياا لمعالجة معلقةق اطر، لبكتيرياابت نمو اثوت والدمعا، لبيولوجيةالمعالجة اع انوا

معالجتها و تلمغذياامن اها لمياه لتقليل محتوامعالجة كسجين. الك استهال، ائيةاوهلالوائية الهوالمعالجة البكتيريا، ا
  .النترجة وازلتة النيتروجين معالجةدئ ادارة مبا، لسامةاد الموامن اها لتقليل محتو

 
. 

ةساعات معتمد ۳  ۰۹۰٤۷۷٦ الحد من مخاطر الكوارث 
 

مقدمة في الحد من مخاطر الكوارث: مخاطر الكوارث العامة واالتجاهات في جميع أنحاء العالم؛ سيتم عرض 
االنتقال من رد  .)للمخاطر ، والمخاطر، والضعف، والتعرضالحد من مخاطر الكوارث المصطلحات األساسية (

الحد من مخاطر الكوارث على الصعيد الدولي والوطني والمحلي. ربط التكيف مع الفعل إلى الوقاية و المشاركة في 
على النظم التغيرات المناخية الكوارث ؛ آثار  التغيرات المناخية على تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث: آثار

المشاكل البيئية العالمية التكيف والحد من مخاطر الكوارث. ربط  التغيرات المناخية على ضعفاإليكولوجية؛ آثار 
لكوارث، التكيف والحد من مخاطر ا .تقلباتهو النظم الطبيعية وتغير المناخمع  والكوارث: الروابط بين اإلنسان 

؛ األزمة العالمية للمياه والحد من مخاطر الكوارث؛ التصحر وتآكل التربة والحد من وفقدان التنوع البيولوجي
) والكوارث . ربط التنمية المستدامة والكوارث والبيئة: الكوارث SDGs )Rio + 20مخاطر الكوارث والروابط بين 

 المستدامة والصالت بين الكوارث والبيئة. وتأثيرها على التنمية
 
 

ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰٥۷۳٤ االقتصاد البيئي 
 

الغتنام التدفقات، سات اقتصادية درامع ، على المستوى المتوسط ةوالكلي ةربط التقييمات الجزئيسيتم في هذه المادة 
يتم تحويل النتائج المترتبة على هذه اإلجراءات في س البعض مع التحوالت وتأثيراتها على البيئة. ثم وقياس بعضها

وثانيا من خالل تكاليف التدهور البيئي (األضرار وعدم الكفاءة)،  اوالمن خالل احتساب، نقديةاقتصادية صورة 
السيناريو  فعيليتم تس، واخيرا) من الجهة المختصة. VAالقيمة المضافة ( ثم سيتم اضافةج.تكاليف العال احتساب

 من أجل تقييم تطور الضرر البيئي وعدم الكفاءة االقتصادية مع مرور الوقت. ناسبالم
 

ساعات معتمدة ۳  ۰۹۰۲۷۳۹ كفاءة الطاقة في المباني 
 

مختلفة من الطاقة، تحليل الطاقة المستهلكة  اأنواع ستهالكهااوكيفية   مقدمة لطبيعة المبانيفي هذه المادة دراسة  مسيت
طاقة المبنى على البيئة. دراسة اآلثار السلبية الستهالك و لمبنى، بناء وتشغيل وهدم المبانيمن خالل دورة حياة ا

 المعايير واألنظمة ذات الصلة إلدارة استهالك الطاقة في المباني.
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تدريسية لبرنامج ماجستير تكنولوجيا البيئة والتغيرات المناخيةاعضاء الهيئة ال  

 
 العضو الرتبة االكاديمية التخصص القسم الكلية

/ ميكانيك حراريات الهندسة الميكانيكية الهندسة والتكنولوجيا
 أ.د. احمد الساليمة استاذ الموائع والطاقة المتجددة

 بطاحأ.د. محمود استاذ تشعار عن بعداالس دنيةالهندسة الم الهندسة والتكنولوجيا

 عبدالسالم الشبولأ.د.  استاذ تكنولوجيا العمارة هندسة العمارة الهندسة والتكنولوجيا

 د. أحمد صخرية استاذ مساعد / احتراقحراريات الهندسة الميكانيكية الهندسة والتكنولوجيا

 معتصم سعيداند. ذ مساعداستا وقف التلوث الكيميائيةالهندسة  الهندسة والتكنولوجيا

 محمد حمداند. أ. استاذ  / احتراقحراريات الهندسة الميكانيكية الهندسة والتكنولوجيا
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