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 الطاقة البديلة تكنولوجيا دبلومالخطة الدراسية/ لتخصص 
 

 
 الطاقة البديلةتكنولوجيا في  الدبلوممتطلبات الحصول على درجة 

 

( ساعة دراسية معتمدة وفق 76إتمام )على الطالب  لطاقة البديلةاتكنولوجيا للحصول على درجة الدبلوم  في  •
 تعليمات هذه الخطة.

 على النحو اآلتي: الطاقة البديلةتكنولوجيا ي توزع الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة الدبلوم ف •
 

 ساعة 76الساعات المعتمدة:                      الطاقة البديلة تكنولوجياالتخصص:             
 

 عدد الساعات المعتمدة المتطلبات
 16 متطلبات كلية اإلجبارية .1

 5 متطلب الكلية االختيارية .2

 5 متطلبات البرنامج االختيارية .3

 50 متطلبات التخصص .4

 76 المجموع
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 ( ساعة معتمدة 16اإلجبارية :)   متطلبات الكلية
 

 المساق باللغة اإلنجليزية س.م اسم المقرر رقم المقرر

 Arabic language 3 العربيةاللغة  100101

 Entrepreneurship 1 1 1ريادة اعمال  100106

 Entrepreneurship 2 2 2ريادة اعمال  100107

 Physical Education 1 نشاط رياضي 100201

 English language 3 اللغة اإلنجليزية 100103

 Introduction to computer science 3 مقدمة في الحاسوب 100105

  3 مكافحة الفساد 100208

  16 المجموع 

 
 ( ساعات معتمدة5)متطلبات الكلية االختيارية وعددها:

 ( ساعات معتمدة كما يأتي: 5يطلب من كل طالب إنجاز متطلبات الكلية االختيارية بنجاح وقدرها )

 المساق باللغة اإلنجليزية س.م اسم المقرر رقم المقرر

 Studies in Arabic and Islamic thought 3 دراسات في الفكر العربي و االسالمي 100200

   Health, Safety and Profession Ethics 2 أخالقيات المهنة والسالمة العامة 100204

  5 المجموع 

 
 ( ساعات معتمدة5متطلبات البرنامج االختيارية وعددها:)

 ( ساعات معتمدة كما يأتي: 5يطلب من كل طالب إنجاز متطلبات البرنامج االختيارية بنجاح وقدرها )

 المساق باللغة اإلنجليزية س.م اسم المقرر رقم المقرر

 Mathematics 3 رياضيات 100108

  Feasibility Study 3 دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع 100104

  Life skills 2 مهارات حياتية 100102

  8 المجموع 
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 ( ساعة معتمدة على النحو اآلتي:50متطلبات التخصص )
 ( ساعة معتمدة:50على الطالب أن يجتاز المساقات اآلتية بنجاح وعددها )

 

 رقم المساق الرقم
 المساق

س 
 .م

 المساق باللغة اإلنجليزية

 Fundamentals of electrical 3 مبادئ الدوائر الكهربائية  131101 1
circuits  

 Fundamentals of electrical 1 مختبر مبادئ الدوائر الكهربائية  131103 2
circuits /Lab 

 Introduction to Renewable 3 مقدمة في الطاقة المتجددة  131105 3
Energy 

 Electrical and photometric 1 القياسات الكهربائية والضوئية  131201 4
measurements 

 Electrical and photometric 2 مختبر القياسات الضوئية  131203 5
measurements Lab 

 Electronics 3 االلكترونيات  131102 6

 Electronics Lab 1 مختبر االلكترونيات  131104 7

 Solar Energy Technology And 1 أنظمة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية   8
systems 

 Solar energy  Lab 2 مختبر الطاقة الشمسية  131205 9

 Electric machines fundamentals 2 أسس االالت والمولدات الكهربائية  131211 10
and generators  

 Electrical protection and control 2 أنظمة الحماية والتحكم الكهربائية  131200 11
systems  

  Grid connected Photovoltaic  1 أنظمة الخاليا الكهروضوئية المرتبطة بالشبكة   12
systems 

التمديدات الكهربائية وقراءة المخططات  131106 13
 الكهربائية 

2 Electrical installation and reading 
electrical diagrams 

 Electrical Installations Lab 2 مختبر التمديدات الكهربائية  131207 14

   Power Electronics 2 الكترونيات القدرة  131213 15

 Electric machines Lab 1 مختبر االالت الكهربائية  131204 16

كفاءة وترشيد استهالك الطاقة واقتصاديات  131206 17
 أنظمة الطاقة المتجددة 

2 Efficiency   Energy and 
Conservation 

 Electric Energy storage systems 2 أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية  131215 18

 Economy Of Renewable Energy 2 اقتصاديات أنظمة الطاقة المتجددة   19
Systems 
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  Engineering Workshop 2 مشغل هندسي  131209 20

 Field training (1) 2 (1تدريب ميداني ) 131110 21

 Field training (2) 4 (2ميداني )تدريب  131219 22

 Engineering drawing using 4 الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب 131108 23
computer 

 Graduation Project 3 مشروع التخرج   24

 Total 50 المجموع  
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 وصف المساقات:

 ساعة معتمدة  (16أوالً: متطلبات الكلية اإلجبارية) 

 اللغة العربية  -1

يهدف هذا المسااااااااق إلى تعريف الطالب باللغة العربية  حيا هي نظام يتألف من مساااااااتويات مترابطة متكاملة وان 
يصبح قادرا على توظيفها في تطبيق المهارات اللغوية والصرفية والنحوية والقافية وفقا للنصوص النظرية والشعرية 

قيم بشااكل صااائب ويفرق بين دراسااة الساايرة والفن القصااصااي وقضااايا الشااعر المتوفرة وان يطبق قواعد الكتابة والتر
 .والمشكالت المعاصرة التي تواجه العربية واالرتقاء بمستواها وتطويرها .

 
 اللغة اإلنجليزية  -2

يهدف إلى تطوير المهارات األسااااااساااااية األربعة لدى الطالب وهي : الكتابة والقراءة واالساااااتيعاب واللفظ الصاااااحيح  
حادثة وكذلك تطوير قواعد اللغة األساسية والتي تشمل األفعال ،والكالم المباشر وحروف الجر والجملة الشرطية والم

، كما يهدف إلى إمداد الطالب بالكلمات والمصاااااااطلحات االنجليزية التي تتعلق بحياة الطالب اليومية والعملية وكتابة 
 .التقارير الفنية باللغة االنجليزية.

 

 لحاسوب مقدمة في ا -3

يهدف هذا المساااااق إلى التعرف على مكونات الحاسااااوب ووحداته المختلفة وتطور الحاسااااوب وتصاااانيفاته ، وأجيال 
الحاساااااوب ، وتصااااانيف أنظمة العد ووحدة الذاكرة ، ووحدة الحسااااااب والمنطق ، ووحدة اإلدخال واإلخراج ونظام 

 التشغيل ، وأساسيات البرمجة .
 الجزء العملي :
الى تزويد الطالب بالمعرفة األساسية بالحاسوب، بما يشمل مكونات الحاسوب بشقيها: الصلبة كوحدة يهدف المساق 

المعالجة المركزية، وحدات التخزين، ووحدات االدخال واإلخراج. والكونات البرمجية كأنظمة التشغيل المختلفة مثل 
 فس واالنترنت وخدمات البريد االلكتروني.نظام تشغيل ويندوز، وتطبيقات الحاسوب المختلفة مثل ميكروسوفت او

 (1ريادة األعمال ) -4

يهدف الى تطوير المهارات الرياية والى  تهيئة الشباب على المستوى العلمي ليس فقط ليتمكنوا من انشاء مشاريعهم 

وبذلك يكون هدف  مختبرالخاصااة في المسااتقبل بل كذلك ليعملوا بشااكل منتج في مصسااسااات صااغيرة ومتوسااطة الحج

البرنامج اإلجمالي على المسااتوى األوساا  هو المساااهمة في اسااتحداا ثقافة مصسااساااتية في فلسااطين . كما يهدف إلى 

توعية الطالب بشاااأن مصساااساااات األعمال والعمل للحسااااب الخاص وتوفير المعرفة والتمرس في الصااافات المطلوبة 

ة ناجحة وتشااغيلها وبنوع خاص المصسااسااات الصاافيرة وتطوير والتحديات التي قد تتم مواجهتها لدى إنشاااء مصسااساا

المهارات والميزات الريادية لدى الشاااابات والشاااباب واعدادهم للعمل بشاااكل منتج ساااواء في المصساااساااات  الصاااغيرة 

 والمتوسطة الحجم أو في الوظيفة.

 (2ريادة األعمال ) -5

ستوى العلمي ليس فقط ليتمكنوا من انشاء مشاريعهم يهدف الى تطوير المهارات الرياية والى  تهيئة الشباب على الم

وبذلك يكون هدف  مختبرالخاصااة في المسااتقبل بل كذلك ليعملوا بشااكل منتج في مصسااسااات صااغيرة ومتوسااطة الحج

البرنامج اإلجمالي على المسااتوى األوساا  هو المساااهمة في اسااتحداا ثقافة مصسااساااتية في فلسااطين . كما يهدف إلى 

أن مصساااساااات األعمال والعمل للحسااااب الخاص وتوفير المعرفة والتمرس في الصااافات المطلوبة توعية الطالب بشااا
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والتحديات التي قد تتم مواجهتها لدى إنشاااء مصسااسااة ناجحة وتشااغيلها وبنوع خاص المصسااسااات الصاافيرة وتطوير 

المصساااساااات  الصاااغيرة المهارات والميزات الريادية لدى الشاااابات والشاااباب واعدادهم للعمل بشاااكل منتج ساااواء في 

 .والمتوسطة الحجم أو في الوظيفة

 نشاط رياضي  -6

يتناول هذا المساااااااق دراسااااااة مفهوم التربية الرياضااااااية وأهدافها وعالقتها بالتربية العامة ، وتعريف ألهم المهارات 

اطات داخلية والمبادئ األسااااساااية لبعا األلعاب الجماعية والفردية م  قوانين هذه األلعاب ، وإجراء مباريات ونشااا

وخارجية والتدريب على تحكيم المباريات والنشااااطات والتعرف على بعا إصاااابات المالعب التي تصااايب الالعب 

داخل وخارج الملعب . ومعرفة أسااابابها وأعراضاااها وطرق إساااعافها ، ويتناول هذا المسااااق أيضاااا بعا مساااابقات 

 العاب القوى وكيفية تنظيم بعا طرق الدورات الرياضية .

 افحة الفساد مك -7

يقدم هذا المساااااااق معرفة معمقة حول مفهوم الفساااااااد عالميا ومحليا ، واألشااااااكال المعقدة التي يتجلى بها في كل من 

المصسسات الرسمية والغير رسمية عل حد سواء. كما يناقش المساق أهم العوامل التي تزيد من احتمالية ظهور الفساد 

م الهيكلي لمصسسات الدولة، أو التعقيدات السياسية االجتماعية، التي تصثر على وانتشاره، سواء تلك المرتبطة  بالتنظي

 عمل هذه المصسسات وتضعف من قدرتها في محاربة هذه الظاهرة

 

 ( ساعات معتمدة5ثانياً: متطلبات القسم االختيارية وعددها )

 

 دراسات في الفكر اإلسالمي  .1

إجمالي للفكر العربي اإلساااالمي ب وبتعرف على أساااساااه ومقاصاااده بوأن تهدف هذه المادة إلى إلمام الطالب بتصاااور 

يتعمق عنده اإليمان باإلسااالم عقيدة وشااريعة و نظام حياة . وان يلم الطالب باألنظمة اإلسااالمية في جوانبها التطبيقية 

 بوأن يتعرف على أهم عناصر التراا اإلسالمي العلمية والعمرانية.

 

 العامة  أخالقيات المهنة والسالمة .2

يهدف المسااااق الى تعريف الطالب  بمفهوم اخاالقيات المهنة، وذلك في إطار إدراك المسااائوليات القانونية واألخالقية 

في العمل المهني، ومبادئ الساااالمة العامة واهمية االلتزام بها. كما ويتم التطرق إلى الصااافات الشاااخصاااية والقدرات 

الموظف، وأهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة، وكيفية التعامل  والمهارات الفنية التي يجب أن تتوفر في

 .م  ضغوط العمل، والتعامل م  حاالت الطوارئ

 

 

  ( ساعات معتمدة5ثالثا: متطلبات البرنامج االجبارية وعددها )

 رياضيات .1

اإلقترانات األساااية والمثلثية، يتعرف الطالب في هذا المسااااق على المصااافوفات والمحددات، اإلقترانات وخواصاااها، 

 النهايات واإلتصال، التفاضل، تطبيقات على التفاضل، التكامل، تطبيقات على التكامل، االحتماالت.

 

 مهارات حياتية  .2
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يتناول هذا المساااق العديد من الموضااوعات ذات العالقة بتنمية المهارات الشااخصااية للطالب في االتصااال الفعال لفهم 

تأثير ياً  اآلخرين وال ياً ومهن كادر مصهل علم عداد  ية نحو إ هداف الكل ما يتفق م  أ ية وب ياد ته الق قدرا فيهم، وتعزيز 

اساااتعدادا للمساااتقبل ومواجهة تحدياته وقادر على تلبية احتياجات المجتم . كما يعمل المسااااق على تعزيز ثقة الطالب 

 بنفسه، ويبين أهمية لغة الجسد في التواصل واالتصال

 ( ساعة معتمدة05) تخصص االجبارية وعددهامتطلبات ال: رابعا

 ( 131101(  )ةساعات معتمد3مبادئ الدوائر الكهربائية: ) .1

يهدف هذا المسااااااق الى اعطاء الطالب فكرة اسااااااساااااية عن عناصااااار الدائرة الكهربائية وربط المقاومات الكهربائية 

التيار المباشااار ويتعرف الطالب ايضااااً على عناصااار التيار المختلفة كما يتعرف الطالب على انواع ونظريات دوائر 

المتناوب وطرق تحليل دوائر التيار المتردد واستخدام االعداد المركبة في حل الدوائر الكهربائية ويتعرف ايضاً على 

 . دوائر التيار المتردد ثالثي الطور

 

 (131103ساعة معتمدة( ) 1مختبر مبادئ الدوائر الكهربائية: ) .2

قاومات، مكثفات ، ملفات مف هذا المساااق الى تدريب الطالب على تركيب الدوائر الكهربائية االساااسااية المختلفة )يهد

 ( لدراسة خصائصها والتحقق من النظريات المختلفة المتعلقة بها . 

 

 (131105ساعات معتمدة( ) 3مقدمة في الطاقة المتجددة: ) .3

الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح وطاقة الشااااااامس والطاقة الجوفية  يهدف هذا المسااااااااق الى تعريف الطالب بأنواع

و طاقة المد والجزر وغيرها اضااافة  واسااتخالص الغاز من مخلفات المزارع و طاقة المياه وطاقة االمواج الحرارية

 الى تقنيات تخزين الطاقة بشكل أساسي

 

 (131201ساعات معتمدة( ) 3القياسات الكهربائية والضوئية: ) .4

عالمي للقياس بأخطاء القياس ب أثر التحميل ألجهزه القياس ب زياده مدى أجهزه القياسب محوالت ن ظام الوحدات ال

الجهد والتيارب الواط ميتر عداد الطاقهبقناطر التيار الثابت والمتغيرب االسيلسكوب وتطبيقاتهب مولدات االشارهب أجهزه 

 ه الداخليهب أجهزه قياس  سرعة الرياح واتجاههاقياس االشعاع الشمسيب أجهزه قياس شده االنار

 

 ( 131203ساعة معتمدة( ) 1) مختبر القياسات الكهربائية والضوئية:  .5

تعريف الطالب بأخطاء القياس الكهربائي بقياس الكميات الكهربائيه المختلفه )فولت بتيار بمقاومه بقدره(بوكذلك 

ه بقياس الكميه الكهربائيه)الطاقه المساااحوبه( باساااتخدام العدادات قياس معامل القدره وطرق تحساااينه من ناحيه عملي

بقياس المقاومات والممانعات في قناطر التيار -بالتعرف على أجهزه القياس المختلفه وطرق اساااااااتخدامها-الكهربائيه

 المباشر والمترددب قياس شده االناره الداخليه بقياس سرعه واتجاه الرياح ب قياسات االشعاع الشمسي

 
 (131102ساعات معتمدة( ) 3االلكترونيات:  )  .6

هدف هذا المساق الى تعريف الطالب باشباه الموصالت والعناصر االلكترونية ودوائرها وتطبيقاتها والترانزستورات 

   h-parameterوالمضخات التشغيلية والمذبذبات ومضخات القدرة وتحليل دوائر المضخمات باستخدام 
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 ( 131104ساعة معتمدة ( ) 1مختبر الكترونيات: )  .7

)دوائر التوحيد نصاااف الموجة والموجة  الموصاااالتيهدف هذا المسااااق الى تركيب الدوائر العملية الخاصاااة باشاااباه 

 الكاملة( وثنائي زينر والترانزستورات  والمضخات التشغيلية والمذبذبات ومضخات القدرة

 يةانظمة وتكنولوجيا الطاقه الشمس  .8

يهدف هذا المسااااااق الى تعريف الطالب بالتكنولوجيا واالنظمه الموجوده حاليا الساااااتخدام الطاقه الشااااامسااااايه  لتوليد 

الكهرباء من خالل خاليا كهروضوئيه بانواعها المختلفه او استخدام الشمس لتسخين المياه من خالل مجمعات الشعة 

 .الشمس وكيفية تصميم و تركيب هذه االنظمه بشكل سليم
 
 
 

 (131205ساعة معتمدة( ) 1مختبر الطاقة الشمسية: )  .9

شمسية )رسم عالقة التيار والفولتية(وكذلك تاثير الظل  سة الخصائص الكهربائية للخلية ال يهدف هذا المساق الى درا

يقة على عمل وكفاءة الخالليا الشاامسااية وتاثير الحرارة وساارعة الرياح عليها وفحص القدرة الخارجة منهاوايضااا طر

تثبيت الهياكل المعدنية للخاليا ثم طريقة توصيل الخاليا الشمسية م  االنفرتر والبطاريات والكنترولر حسب المخطط 

المرفق من الشااركة كما يتطرق المختبر الى التعرف على بعا االعطال وامكانية اصااالحها وايضااا عمل التاريا 

 اتالمناسب للهياكل المعدنية وطريقة فحص وشحن البطاري

 
 ( 131211ساعتان معتمدتان( ) 2أسس اآلالت والمولدات الكهربائية: )  .10

يهدف هذا المساق إلى التعرف على اآلالت الكهربائية المستمرة )محركات ومولدات(، وتوضيح خصائصها بالرسم 

أمثلة وطرق التحكم بسااااااارعتها وفرق جهدها الخارجي،والتعرف على يالت التيار المتردد )محركات ومولدات(، و

 فاز والمحركات الخاصة وتركيبها وعملها واستخداماتها في الحياة العملية. 1عملية عليها ، ودراسة محركات 

 
 
 
 

 ( 131200ساعتان معتمدتان( ) 2أنظمة الحماية والتحكم الكهربائية: )   .11

قائيه المختلفه للحمايه من تعريف الطالب على مخاطر  الكهرباء وطرق الوقايه منها واستخدام االنظمه و الوسائل الو

الصاااادمه الكهربائيه ب تعريف الطالب على أنظمه التأريا المختلفه ومانعات الصااااواعق وعلى أنواع قصاااار الداره 

وحساااباتها للفولطيه المنخفضااه واختيار أجهزه الحمايه من قواط  ومصااهرات ودراسااه انواعها وخواصااها. التعرف 

 يه وطرق توصيلها.على عناصر التحكم بالدارات الكهربائ

 
 

 مختبر أنظمة الحماية والتحكم الكهربائية  .12

يقوم الطالب باجراء التجارب العمليه المختلفه التي تحاكي الصدمه الكهربائيه ووسائل الوقايه منها واستخدام الوسائل 

 الوقائيه المختلفه من قواط  وعزل كهربائي واستخدام أجهزه العزل الكهربائي ومحوالت العزل .

فه والتعرف على  تاريا المختل ها. اجراء تجارب على أنظمه ال يار التجميعي ومبدأ عمل قات على محوالت الت تطبي

خصائص كل نوع .استخدام اجهزه مراقبه العزل . قياس جهد التماس وجهد الخطوه ومقاومه االلكترودات االرضيه. 

صااااااار التحكم بالدارات الكهربائيه ألنظمه الطاقه قياس المقاومه النوعيه للتربه. أجراء تجارب على توصااااااايالت عنا

 الشمسيه.
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 انظمة الخاليا الكهروضوئية المرتبطة م  الشبكة الكهربائية  .13

يركز هذا المساق على  انظمة الخاليا الشمسية المتصلة بالشبكة الكهربائية وعلى مدى توافقها م  الشروط الال زمة 

سية بشبكة الكهرباء وبي  الفائا من الطاقة الى شركات توزي  الكهرباء والمواصفات العالمية الخاصة بالمحطة الشم

بموجب عقود خاصااة كما يمكن ان تكون هذه المشاااري  فردية او اسااتثمارية كما يتطرق المساااق الى دراسااة الجدوى 

 االقتصادية من انشاء تلك المحطات

 
 
 

 (131106تان معتمدتان( )ساع 2التمديدات الكهربائية وقراءة المخططات الكهربائية: )  .14

يهدف هذا المسااااق الى تعريف الطالب باساااس تصاااميم و تمديد دوائر التيار المتغيرالفرعيه و الرئيسااايه  في المباني 

المنزليه و التجاريه بوحسااااب األحمال واالنارة  وتركيب اللوحات الكهربائيه  اضاااافة الى التعرف على اساااس تمديد 

عرف الطالب على اللوحات ثالثية األطوار، وطريقة تاريا  االجهزه الكهربائيه و دوائر التيار المباشااااااار كما يت

 الهياكل المعدنية.

 
 

 

 ( 131207ساعة معتمدة ( ) 1مختبر التمديدات الكهربائية: )   .15

المباشااااااار يقوم الطالب في هذا المختبر بدراساااااااة طريقة تمديد الدوائر الفرعيه  أحادية وثالثية األطوار ودوائر التيار 

 واجراء التاريا لألجهزة والهياكل المعدنية.

 
 

 (131213ساعتان معتمدتان ( ) 2الكترونيات القدرة: )   .16

صاااااامامات القدرة الثنائية، دوائر تقويم الصاااااامامات الثنائية،  خواص العناصاااااار الثايرسااااااتورية ، دوائر التقويم غير 

، عاكساااات تضااامين ساااعة  DCالفولتية المترددة، مقطعات المحكومة والمحكومة أحادية وثالثية األطوار، متحكمات 

النبضة. محوالت تيار مستمر إلى تيار مستمر )شامله محوالت فولتية متناوبة ذات تعديل عرا النبضة، ، محوالت 

 تيار مستمر إلى تيار متناوب )محول عكسي(.
 
 

 ( 131204ساعات معتمدة( ) 3مختبر االالت الكهربائية: )  .17

المساق الى التعرف على أنواع اآلالت الكهربائية المستمرة والمترددة وكيفية رسم الخواص الميكانيكية لها يهدف هذا 

 ، ويتم التعرف على المحركات التزامنية والمولدات وكيفية عملها ، ورسم الخواص الكهربائية الخاصة بها.

 
 
 

 ( 131206تان ( ) ساعتان معتمد 2كفاءة وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية: )   .18

تعريف الطالب بمفهوم واهمية ترشااااااايد الطاقه، االجراءات االداريه والتثقيفيه الخاصاااااااة بها ورف  كفاءه اساااااااتخدام 

االجهزه،  تحساااين معامل القدره في شااابكات النقل والتوزي ، واالساااتخدام وأثر التوافقيات وجوده التغذيه على ترشااايد 

اداره االحمال  /الطاقه على االجهزه والمعدات ، واداره الطلب على الطاقهاساااااااتهالك الطاقه ، أثر تحساااااااين نوعيه 

الكهربائيه، الفاقد الكهربائي التقني والتجاري أساااابابه وطرق تقليله، ترشاااايد االسااااتهالك في االناره) االضاااااءه عاليه 

وترشااايد االساااتهالك في  كالكفاءه(،  اساااتخدام االجهزه الموفره للطاقه، العزل الحراري وأثره على ترشااايد االساااتهال

 أنظمه التكييف والتبريد.
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 ( 131215ساعتان معتمدتان ( ) 2أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية: )   .19

 الطاقة أنظمة في المساااتخدمة البطاريات أنواع ألهم األسااااساااية تصااانيف الطاقة ومصاااادرها واساااتغاللها. المبادئ

دواعي  اسااتخدام البطاريات ضاامن أنظمة الطاقة الشاامسااية وطاقة الرياح. أنظمة التحويل المباشاار للطاقة   .المتجددة،

الى كهربائية )المحوالت كهروحرارية وكهروضااوئية وخاليا الوقود(.تصااميم انظمة تخزين الطاقة الكهربائية.تصااميم 

 انظمة الطاقة االحتياطية المتصلة بالشبكة

 
 
 

 اقتصاديات انظمة الطاقة المتجددة   .20

يركز هذا المساق على استثمار االموال في تنفيذ مشاري  الطاقة المتجددة والية خفا التكاليف الخاصة بانتاج الطاقة 

الكهربائية المنتجة من انظمة الطاقة المتجددة ثم دراساااااة تكاليف التشاااااغيل والصااااايانة  على االنظمة المختلفة كما تتم 

 .طاقة شمسية--اقتصادية لمختلف مصادر انتاج الطاقة الكهربائية ) طاقة الرياحمقارنة 

 
 

 (131209ساعتان معتمدتان ( ) 2مشغل هندسي: ) .21

سية في التمديدات الكهربائية حسب القوانين واالنظمة المعمول  يهدف هذا المساق الى اكساب الطالب المهارات االسا

ذلك المهارات الميكانيكية (القياساااااات باساااااتخدام الكليبر ، الميكروميتر ) كما بها في البلديات والجهات المختصاااااة وك

 . يكتسب الطالب المهارات األساسية في استخدام العدد اليدوية وفي تشكيل المعادن واستخدام اللحام الكهربائي

 
 

 ( 131110ساعتان معتمدتان( )  2: ) 1تدريب ميداني  .22

ين المهارات التي اكتساابها الطالب خالل دراسااته في واق  سااوق العمل، لكي يركز هذا المساااق على اسااتخدام وتضاام

يكون مصهال وعلى قدر كبير من الكفاءة والتميز والقدرة على المنافسة في مجال العمل المهني، حيا سيتيح له إمكانية 

 االطالع على المستجدات في مجال التكنولوجيا المتداولة في سوق العمل.

 
 

 ( 131219ساعتان معتمدتان ( )  2: ) 2تدريب ميداني  .23

يهدف هذا البرنامج لدمج الطالب في منظمات المجتم  المحلي التي تخدم هذا التخصاااااص واكساااااابه المهارات العملية 

 الالزمة النخراطه في سوق العمل.

 
 ( 131108ساعات معتمدات( ) 4الرسم الهندسي باستخدام الحاسوب: )  .24

 الطالب ببرامج الرسم المحوسب لعمليات الرسم الهندسي وكافة االوامر المستخدمة فييهدف هذا المساق الى تعريف 

AutoCAD  اضااااافة الى رساااام الرموز الهندسااااية المختلفة ورساااام المخططات الكهربائية والميكانيكية والصااااناعية

وزها بشااااااكل يدوي المختلفة. كما و يوضااااااح هذا المساااااااق كيفية رساااااام التمديدات والدوائر الكهربائيه المختلفه ورم

 إضافة الى عملية رسم االلواح الشمسية الكهربائية باستخدام برنامج سكتش اب .ومطابقتها للواق 
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 مشروع التخرج  .25

يهدف المساااااق الى: تنمية القدرة على البحا العلمي وذلك عن طريق التنفيذ العملي والنظري للمشااااروع ، تنمية قدرة 

اإلنتاج فيما يخدم تخصاااصاااه ، تدريب الطالب على كتابة تقارير مشااااري  التخرج الطالب على االساااتنتاج واالبتكار و

ثالثية األطوار، وطريقة تاريا  االجهزه الكهربائيه و الهياكل  واألبحاا العلمية بكتابة للتقرير الخاص بالمشاااااروع.

 المعدنية.
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