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 في

الطاقة المتجددة تكنولوجياتخصص   
 142/2017/2018)تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم 

 (2017/2018وتطبق اعتبارًا من مطلع العام الجامعي  (5)الجلسة  11/10/2017 تاريخ 
/ التصوونيو واتنتووال والةند ووة الميكانيكيووة ووطة  وون م نووامل تكنولوجيووا لنيووا الد جووة الجامايووة المتو ة تتكوووا الخطووة الد ا ووي

  (  اعة ماتمدة، موزعة على النحو اآلتن:72ما )الطاقة المتجددة  تكنولوجياتخصص 
 ساعة معتمدة المتطلب الرقم

 12 المةا ات الاامة .1
 6 التشغيامةا ات  .2
 9 الالوم الم اندة .3
 45 المةا ات المتخصصة .4

 72 المجموع



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

 

1997تأسست عام   

 وصف مخرجات التخصص:
ةمأعموواا ت كيووش وتشووغيا وصوويانة  ن مووة يةوودا التخصووص إلووى إعووداد تهنيوويا موو  ليا للهيووام  طاق الشم ووية الح ا يووة  ال

 والطاقة الجو ية والطاقة الحيوية.والضوئية وطاقة ال ياح 
 المجاالت المعرفية للمهارات المتخصصة:

الر
 قم

الساعات  اسم المجال
 دةالمعتم

 المواد التعليمية للمجال

 عملي نظري
،  ند ة ح ا ية، الدوائ  الكة مائية، اتلكت ونيات  6 12 علوم  ند ية   ا ية .1

   م ،موائو وآالت  يد وليكية
الطاقة  ، تحويا وتخزيا واقتصاديات الطاقة 7 18 طاقة متجددة .2

 الطاقة الشم ية الكة وضوئية ، الشم ية الح ا ية
الطاقة ،  طاقة ال ياح،  لطاقة الح ا ية الجو يةا، 

 .، قياس وتحكم مش وع تخ ل،  الحيوية
  3 0 تد يش .3

 ساعة معتمدة( 45) 16 29 مجموع الساعات المعتمدة
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 " الطاقة المتجددة تكنولوجيا لتخصص "الخطة الدراسية 
===================================================== 

 (  اعات ماتمدة موزعة على النحو اآلتن:12: المةا ات الاامة، ) والا 
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة

  0 3 3 المواطنة اتيجامية ومةا ات الحياة 020000111
  0 3 3 الثها ة ات المية 020000121
  0 2 2 الت مية الوطنية 020000131
  0 1 1  يةالالوم الا ك 020000181
  0 3 3 مةا ات لغوية/ انجليزي 020000101

  0 12 12 المجموع )س.م(
 

 (  اعات ماتمدة موزعة على النحو اآلتن:6ثانياا: مةا ات التشغيا ، )
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة

  0 2 2 مةا ات التواصا ماللغة اتنجليزية 020000122
  0 2 2 يادة األعماا   020000231
  0 2 2 الصحة وال المة والميئة المةنية 020000141

  0 6 6 المجموع )س.م(
 

 (  اعات ماتمدة موزعة على النحو اآلتن:9ثالثاا: المةا ات الم اندة، )
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة

  0 3 3 مفا يم  ياضية 020000151
  0 3 3 ا يم  يزيائيةمف 020000161
 *020000161 3 0 1 مختم  مفا يم  يزيائية 020000162
  6 0 2 ال  م الةند ن مالحا وش 020000171

  3 6 9 المجموع )س.م(
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 " الطاقة المتجددة تكنولوجيا لتخصص "الخطة الدراسية 
================================================== 

 (  اعة ماتمدة، موزعة على النحو اآلتن:45ت المتخصصة، ) امااا: المةا ا
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 دا ات كة مائية 020300111
 **020300111 3 0 1 دا ات كة مائيةمختم   020300112
  0 3 3  جةزة ودا ات الكت ونية 020400111
 **020300112 3 0 1 ت الكت ونيةاجةزة ودا امختم   020400112
  0 3 3 ممادئ الةند ة الح ا ية 020200101
 *020200101* 3 0 1 مختم  ممادئ الةند ة الح ا ية 020200102
  0 3 3 الموائو واآلالت الةيد وليكية 020200115
 **020200115 3 0 1 مختم  الموائو واآلالت الةيد وليكية 020200116
  0 2 2 الطاقةواقتصاديات وتخزيا  تحويا 020205111
  0 3 3 الطاقة الشم ية الح ا ية 020205121
 **020205121 6 0 2 مشغا الطاقة الشم ية الح ا ية 020205122
  0 3 3 الطاقة الشم ية الكة وضوئية 020205221
 **020205221 6 0 2 الشم ية الكة وضوئية الطاقة مشغا 020205222
  0 3 3 ل ياحطاقة ا 020205231
 **020205231 3 0 1  مختم  طاقة ال ياح 020205232
  0 2 2  الطاقة الح ا ية الجو ية 020205241
  0 2 2 الطاقة الحيوية 020205251
الطاقة الح ا ية و  مختم  الطاقة الحيوية 020205252

 الجو ية
1 0 3 020205251** 

  0 2 2 ن م الهياس والتحكم  020205261
 **020205261 3 0 1 مختم  ن م الهياس والتحكم  020205262
 *** 6 0 2 مةا ات عملية متخصصة 020205271
  - - 3 التد يش* 020205291

  16 29 45 المجموع )س.م(
 ( أسابيع.8تدريب عملي متواصل لمدة ) -*

 متطلب متزامن -**
 في فصل التخرج -***
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 " لطاقة المتجددةا تكنولوجيا "الخطة االسترشادية لتخصص 
========================================== 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة
المواطنة اتيجامية ومةا ات  3 020000101 مةا ات لغوية/ انجليزي

 الحياة
020000111 3 

مختم  الموائو واآلالت  3 020000151 مفا يم  ياضية
 الةيد وليكية

020200116 1 

 3 020200101 ممادئ الةند ة الح ا ية 3 020000161 مفا يم  يزيائية
 3 020200115 الموائو واآلالت الةيد وليكية 1 020000162 مختم  مفا يم  يزيائية

 1 020200102  يةمختم  ممادئ الةند ة الح ا 2 020000171 ال  م الةند ن مالحا وش
 1 020000181 علوم ع ك ية 3 020300111 دا ات كة مائية

مةا ات التواصا ماللغة  1 020300112 دا ات كة مائيةمختم  
 اتنجليزية

020000122 2 

 3 020400111  جةزة ودا ات الكت ونية 2 020000131 ت مية وطنية
 1 020400112  جةزة ودا ات الكت ونيةمختم     

 18 المجموع 18 جموعالم
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 3 020000121 ثها ة إ المية 2 020000141 الصحة وال المة والميئة المةنية

 3 020205231 طاقة ال ياح 2 020205111 تحويا وتخزيا واقتصاديات الطاقة
 2 020205251 الطاقة الحيوية 3 020205121 الطاقة الشم ية الح ا ية

الطاقة و  مختم  الطاقة الحيوية 2 020205122 مشغا الطاقة الشم ية الح ا ية
 الح ا ية الجو ية

020205252 1 

 1 020205232  مختم  طاقة ال ياح 3 020205221 الطاقة الشم ية الكة وضوئية
 2 020205261 ن م الهياس والتحكم  2 020205222 الكة وضوئية الشم ية الطاقةمشغا 

 1 020205262 مختم  ن م الهياس والتحكم  2 020000231  يادة األعماا
 2 020205271 مةا ات عملية متخصصة 2 020205241 الطاقة الح ا ية الجو ية

 3 020205291 التد يش*   
 18 المجموع 18 المجموع

 
 



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

 

1997تأسست عام   

 
 " هندسة الطاقة المتجددة "للمواد التعليمية لتخصص  الوصف المختصر

 
 أواًل: الثقافة العامة

 (0-3: 3) 020000111المواطنة اتيجامية ومةا ات الحياة
ذه المةا ات  ن يوضح الم اق مفةوم المواطنة ومةا ات الحياة و  ميتةما  ن اكت اش مةا ات قيمه، والاما على ا تخدام  

حيث اا الم اق ي اعن مناء الما  ه  ن الموضوعات التن م ا ضا ونتائل ايجاميه  ن الاما،  ايةم للحصوا على تالي
يتضمنةا الم نامل كما ويمنن المةا ة عند الشماش ال تخدامةا  ن تطميق الما  ه كما ويمنن الثهه  ن قد ات الشماش على 

لميئن لتغيي  ال لوك ما خالا تازيز قيم المواطنة ذه الما  ه والمةا ة ماالضا ه الى تو ي  الدعم الشخصن واا تخدام  
 االيجامية والثها ة المجتماية المناءة والاما المجتمان التطوعن.

 (0-3: 3) 020000121الثها ة ات المية 
 .و  دا ةا و ائفةا – مةا المتالهة والن م وموضوعاتةا ماانيةا ومياا ات المية الثها ة تا يا . 1
 .عليةا تهوم التن واأل س واأل كاا ات المية الثها ة ومهومات . مصاد 2
 .ات المية الثها ة . خصائص3
 واتيماا الالم ميا والاالقة والالم، . ات الم4
 .ات المية الثها ة تواجه التن . التحديات5
 .ات الم حوا تثا  التن الشمةات .  د6
 .ات المية  ةالثها إطا   ن الش عية واآلداش ات المية . األخالق7
 .ات المية . الن م8

 (0-2: 2) 020000131الت مية الوطنية 
ياووود م ووواق الت ميوووة الوطنيوووة موووا المتطلموووات اتجما يوووة لجميوووو طلموووة كليوووات المجتموووو األ دنيوووة وامتووودادا عضوووويا لفل وووفة الت ميوووة 

لن، وينطلووق م وواق رالت ميووة الوطنيووةر مووا مجموعووة الوطنيووة والتالوويم ماعتما  ووا ماوودا مووا  ماوواد ات ووت اتيجية الوطنيووة للتالوويم الاووا
 الثوامت األ دنية وعلى    ةا الاهيدة ات المية ال محة، وممادئ الثو ة الا مية الكم ى، والد تو  األ دنن والتج مة الوطنية.

 (0-1: 1) 020000181علوم ع ك ية 
 المناو ة،   لحة ات ناد،   لحة الخدماتالمحو  األوا: نشأة وتطو  الهوات الم لحة/ الجيش الا من،   لحة 

، ح ش 1968، ما كة الك امه 1967، 1948المحو  الثانن: الثو ة الا مية الكم ى، الح وش الا مية ات  ائيلية )ح وش 
 الجيش الا من  ن التنمية الوطنية الشامله -(، دو  الهوات الم لحة األ دنية1973تش يا 

 المخام ات الاامة، قوات الد ك، الد اع المدننالمحو  الثالث: األما الاام، 
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 (0-3: 3) 020000101مهارات لغوية/ انجليزي 
The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 

 
 ثانيًا: مهارات التشغيل واالستخدام 

 (0-2: 2) 020000122مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 
 (0-2: 2) 020000231ريادة األعمال 

يوضح الم اق مفةوم  يادة األعماا، تأثي  ا  ن اتقتصاد الوطنن ودو  ا  ن الهضاء على المطالة، وكيفية ا تحداث   كا  
 يادية وممتك ة لتوائم احتياجات المجتمو و مواجةة المخاط  والتحديات التن تات ضةا، وتهييم   ص نجاحةا ما خالا د ا ة 
دا ة ش  ونةا المالية، وكيفية عما ت ويق لةا، والطمياة الهانونية لةا وخطة الاما  الجدوى، وكيفية ح اش كلفتةا وتمويلةا وا 

 الالزمة للمدء مةا مو الت كيز على التج مة األ دنية  ن  ذا المجاا.
 (0-2: 2) 020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 

د ا وة   وم االخطوا  و كث  وا إنتشوا ا  ون مختلوا  ميئة الاما وط ق حماية المتواجديا والمتوأث يا.ا داا الصحة وال المة  ن 
مجاالت الاما ، تمييز المخاط  الكيماويوة والميولوجيوة وال وهوط موا الم تفاوات والمخواط  الفيزيائيوة  ون ميئوة الاموا و الح يوق 

ضووومط والكة مووواء والمخووواط  الناتجوووة موووا المالئموووة، تمييوووز مصووواد  المخووواط  وتأثي تةوووا علوووى الصوووحة و وووالمة الاموووا وطووو ق 
المخاط  لتخفيا إحتمالية حودوثةا والتخفيوا موا نتائجةوا  ون حالوة حودوثةا. مناقشوة الت ل وا الة مون لل ويط ة علوى المخواط  

 وط ق إختيا  مادات الحماية الشخصية وتطميق اال اا ات االولية  ن حاالت االصامات المش ية.
 الاامليا.التا ا على المتطلمات الهانونية اال دنية  ال ئي ية لحماية 

 ثالثًا: العلوم المساندة
 (0-3: 3) 020000151مفاهيم رياضية 

ياتم   ذا الم اق تمةيودا لالوم التفاضوا والتكاموا حيوث يمود  ممجموعوات االعوداد والمجموعوات والامليوات عليةوا وماادلوة الخوط 
د والجذ يوووة والن ووومية والمثلثيوووة واال وووية الم وووتهيم وحوووا انوووواع موووا الماوووادالت والمتماينوووات، وموووا ثوووم االقت انوووات )كثيووو ات الحووودو 

واللوغ يتميووة( اضووا ة للتطوو ق للمتطامهووات المثلثيووة اال ا ووية وحووا ماووادالت مثلثيووة وماوود ذلووك التاوو ا علووى المفةوووم الةند وون 
ال ا ووية للمشووتهة وقواعوود وقوووانيا االشووتاق لوومات االقت انووات وكووذلك مفةوووم النةايووات واخيوو ا قواعوود وقوووانيا تكامووا االقت انووات ا
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 والمحددة  ن اال داا الخاصة.
 (0-3: 3) 020000161مفاهيم فيزيائية 
 )ش ح وتوضيح لمفا يم و تطميهات الفيزياء الميكانيكيه )الح كه و الهوه و الطاقه الميكانيكيه 
 .توضيح المفا يم األ ا يه  ن الضوء و خصائصه 
 .تا يا الطالش ما ا يات الفيزياء الح ا يه و مفا يمةا 
 فا يم  ن الكة ماء ال كونيه و المكة ماء المتح كه .) الهوه الكة مائيه، المجاا الكة مائن، الجةد م

 الكة مائن ،. التيا  و المهاومه الكة مائيه(
  التا يووووووووا ممفووووووووا يم  الفيزيوووووووواء المفناطي وووووووويه األ ا وووووووويه و تطميهاتةووووووووا .) الحووووووووث المغناطي وووووووون، النفاذيووووووووه

 المغناطي يه.المواد المغناطي يه(
 (3-0: 1) 020000162مختبر مفاهيم فيزيائية 

 يشما المختم  التجا ش الفيزيائية اال ا ية  ن مجاا الميكانيكا و الكة ماء و المغناطي يه لتازيز المفةوم الفيزيائن الن  ي  
 (6-0: 2) 020000171الرسم الهندسي بالحاسوب 

Introduction to AutoCAD, application of AutoCAD, commands, geometric entities. geometric 

construction. dimensioning, free –hand sketching, object representation, orthographic drawing 

and projections. 

 
 

 رابعًا: المهارات المتخصصة
Electrical circuits 020300111 (3: 3-0) 

Circuits and circuit elements. DC and AC current. Circuit variables: Voltage, Current, Energy, 

Power factor, Power, Active power, Reactive power, Apparent power. Connection of circuit 

elements: series, parallel and compound connections. Energy sources. Basic calculations: 

Equivalent resistance, impedance, current, voltage, power and energy calculations.KVL, KCL, 

Superposition principle. Resonance. Measurements of circuit variables. 
Electrical circuits lab. 020300112 (1: 0-3) 

DC and AC circuit construction and measurements. Resonance. Measuring devices 
Electronic circuits and devices 020400111 (3: 3-0) 

Semiconductor devices. Diodes: classification, characteristics and applications. Transistors: 

Classification, characteristics and applications. Amplifiers. Oscillators. Logic gates and 
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Integrated circuits: Basic function s, symbols and applications. Introduction to electronic 

measurements: Oscilloscope applications. 
Electronic circuits and devices lab. 020400112 (1: 0-3) 

Use of oscilloscope in measurements. Investigation of characteristics of semiconductor devices. 

Construction and study of electronic circuits. Experiments in electronics have to cover the main 

electronic devices (diode, zener diode, diode applications, BJT, FET, op – amp, oscillator, 

SCR) 
 (0-3: 3) 020200101مبادئ الهندسة الحرارية 

Concepts and definitions, Properties of a pure substance, Work and heat, the first law of 

thermodynamics, the second law of thermodynamics, entropy. Principles of heat transfer  

Steady state conduction, convection, Radiation, Heat exchangers 

 (3-0: 1) 020200102هندسة الحرارية مختبر مبادئ ال

Pressure – Temperature relation in the saturation region; Compressor cycles and analyses; Heat 

pump performance. Conduction heat transfer; Radiation heat transfer; and Heat exchanger 

performance 

 (0-3: 3) 020200115 يةالموائع واآلالت الهيدروليك

Fluid properties, fluid static's, fluid motion, continuity equation, momentum principle, energy 

principle, Fluid flow in pipes, pipe friction, introduction to Pumps, Types, Selection and 

application of pumps. 

 (3-0: 1) 020200116 هيدروليكيةمختبر الموائع واآلالت ال

Measuring of physical properties of fluids, force on immersed plate, Jet force on plate, 

Bernoullis equation, Reynolds experiments, flow through orifices, and nozzle venture friction 

factor. 

 (0-2: 2)  020205261نظم القياس والتحكم 

Measurement and Pneumatics control, Temperature measurement and control devices, electrical 
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control devices, Domestic Air conditioner control circuit, Air conditioning and heating control 

system, Temperature control system, Heating system control system. 

(0-2: 2) 020205241 الطاقة الحرارية الجوفية                                                

Introduction in geothermal energy sources. The mechanism of heat transfer. Study the different 

heat exchange systems. Applications of thermodynamics in the analysis, design and control of 

heating and cooling systems. 

(0-3: 3) 020205231 طاقة الرياح                                       

Principles of wind energy; analysis and measurements of wind energy characteristics, wind 

resources assessment. The design and operation of different types of wind energy converters. 

Machines for water pumping; remote area power supply and grid electricity generation. Design 

and economic analysis of wind energy converters; including site selection; monitoring and 

analysis of wind data; estimating output from wind generators and their integration into hybrid 

power systems or the grid. 

(3-0: 1) 020205232 مختبر طاقة الرياح  

   The basics of aerodynamic characteristics of wind; dynamic behavior of wind turbine rotors 

and the generated wind energy, wind energy measurements. 

(0-3: 3) 020205251 الطاقة الحيوية  

This course present a knowlgment of the basic of bioenergy, where the bioenergy is a form of 

renewable energy derived from biomass to generate biofuel, heat and electricity. 

(3-0: 1) 020205252 والطاقة الح ا ية الجو ية الحيوية مختم  الطاقة  

learning the ISO process of international sampling method, identify the pH value, fixed carbon, 

volatile sold and humidity of different material especially of organic substances.knowing 

pyrolysis process and applying it through TGA analyser, also studying the relationship between 

temperature and the heat rate. identify the C, H & N value through CHN analyiser and it energy 

through calorimeter. Introduction in heat transfer mechanisms, geothermal resources, heat 
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exchange systems. 
 

(0-3: 3) 020205221 الكة وضوئية الشم ية الطاقة  

Recognizing the basic of PV operation, PV manufacturing, how to produce the current through 

n-p type of silicon in both mono and poly silicon crystalline. energy concepts and its use, 

available solar radiation energy, solar cell types and solar cell technologies, parameters of solar 

cells, factors affecting electricity generated by PV, PV power curve and efficiency, charge 

controller concepts, inverter of PV system basics, calculation maximum power point, shadow 

effects, PV models.. 

(6-0: 2) 020205222 مشغا الطاقة الشم ية الكة وضوئيه  

Study of Cells, Modules, & Arrays, identify PV system type, evaluate PV network in series and 

in parallele, study the shading effect , calculate maximum power point, measuring current and 

voltage curve, 

(0-3: 3) 020205121 الطاقة الشمسية الحرارية  

Basics of thermal solar radiation, available solar energy, thermal solar heating/cooling deign 

and control, passive and active solar systems, solar ventilation, solar water heating systems, 

solar collectors, concentrated solar collector, solar pumps. 

 

(6-0: 2) 020205122 غل الطاقة الشمسية الحراريةمش    

The sun's rays and thermal devices, conversion of radiant energy, measurement of solar 

radiation. Solar collectors, the efficiency of solar collectors. Effect of shading, temperature, and 

the dust on the performance of solar thermal collectors. The sun's rays and optical devices, 

conversion of radiant energy. 

 أسابيع تدريب متواصل( 8: 3) 020203291التدريب 
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Equivalent to (8 weeks) of field training targeted to emphasize the ability of students to apply 

the theories in the real world of the profession. 

 2( 020205271) مةا ات عملية متخصصة

An integrated assembly/design practical work related to the major fields of study. 

 


