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  الطاقة هندسة قسم

 الهندسة  كلية

 البيت آل جامعة

 

 الطاقة المتجددة والمستدامة سةهند في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 

 (والمستدامة المتجددة الطاقة هندسة في البكالوريوس : (بالعربيـة  العلمية الدرجة اسم

 B. Sc. In Renewable and Sustainable Energy: باإلنجليزيمة) العلميمة الدرجمة اسمم

Engineering  

 

 عامة وشروط أحكام -أ

 مراعزت  مز  البيز  ا  جتمعز  فز  بهزت  المعمزر  كزتلررور الب درجز  مزح  بتعليمزت  الخطز  تلتزم 

 .التخصص هذا خصرصي 

 قبرلز  تتقزرر ومزت العلمز  االفزر  فز  وعتدلهزت مزت او العتم  الثتنرو : البرنتمج ف  تقبل الت  التخصصت 

 .العتم  الثتنرو  تخصصت  من العتل  التعليم وزار 

 

 الخطة مكونات – ب

 سزتع  (162) مزن  والمستدام  المتجدد  الطتق  هحدس  ف  البكتلررور   لدرج الدراسي  الخط  تتكـرن

 :اآلت  الححر على مرزع  معتمد 

 المعتمد  الستعت  المتطلــــب نر  التسلسل

 27 الجتمعــــــ  متطلبــــــت  أولا 

 26 الكلي  متطلبــــــت  ثتنيتا 

 ثتلثتا 

  القسم متطلبــــــت 

79 

7 

0 

 اإلجبترو     المستقت  -أ

 الختيترو     المستقت  -ب

 الميدان  التدروب -ج  

 3 الحر  المتطلبــــــت  رابعتا 

 162 المجمر 

 

 الترقيم نظام -ج

 :الكلية رمـز -1

 الكلي  الرمم

 الهحدس  كلي  07

 :األقسام رموز -2

 التخصص الرمم

 العمتر  هحدس  03

 المدني  الهحدس  04

 المستح   هحدس  05

 الطتق  المتجدد  والمستدام  هحدس  06

 

 :رموز المساقات  -3

0-9 0 - 9 1 - 5 06 07 
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 الكلي                        القسم         المسترى      المجت       التسلسل     

 

 المساقات أرقام في (المجال) العشرات منزلة مدلول

 

 رمززززم

 المجت 

 التخصص مجت  عحران المجت  رمم التخصص مجت  عحران

 الكترونيت  5 عت  0

 طتق  6 أستسيت  1

 متجدد  طتق  7 واقتصتد إدار  2

 والتحكم القيت  8 ميكتنيكي  هحدس  3

 التخرج مشرو  9 كهربتئي  هحدس  4

 

 :وتشمل معتمدة ساعة( 27) لها يخصص: الجامعة متطلبات: أوال

 :ساعة معتمدة وهي( 18)يخصص لها  :المتطلبات اإلجبارية -أ 

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 الثقتف  اإلسالمي  0101091 1

 - 3 الحظم اإلسالمي  0100310 0

 - 3 *العلر  العسكرو   0000000 3

 - 3 التربي  الرطحي  0001100 4

الحجتح ف  امتحتن  3 )1(اللغ  العربي   1301101 1

 المسترى

الحجتح ف  امتحتن  3 )1(اللغ  اإلنجليمو   1300101 0

 المسترى

وعتبر مستق العلر  العسكرو  اختيتري للطلب  غير األردنيين وومكحهم دراس  مستق اختيتري مزن  *

 .المستقت  الت  تطرحهت الجتمع 

ستعت  معتمد  وختترهت الطتلزب مزن خزترج كليتز  علزى أن ( 9)وخصص لهت  :المتطلبت  الختيترو  -ب

 :حد من كل مجت  من المجتل  التتلي وكرن مستق وا

 

 :مجال العلوم اإلنسانية ويضم المساقات التالية

المتطلب  الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق ت

 السابق

 - 3 مدخل إلى علر  القرآن والسح  0101110 1

 - 3 حتضر العتلم اإلسالم  0101391 0

 - 3 مدخل إلى التربي   1100101 3

 1301101 3 (0) اللغ  العربي  1301100 4

 1300101 3 (0)اللغ  النجليمو   1300100 1

 - 3 تتروخ الحضتر  العربي  اإلسالمي  1303101 0

 - 3 تتروخ القد  1303100 9

 - 3 )1(اللغ  الفرنسي   1304101 8

  3 )1(اللغ  السبتني   1304111 7

 - 3 )1(اللغ  الوطتلي   1304101 10

 - 3 )1(اللغ  األلمتني   1304191 11

 - 3 )1(اللغ  الفترسي   1304181 10

 - 3 )1(اللغ  التركي    1304171 13
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 :علوم االجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التاليةمجال ال

الستعت   اسم المستق رقم المستق  

 المعتمد 

المتطلب 

 الستبق

 - 3 اإلسال  والقضتوت المعتصر  0101491 1

 - 3 مدخل إلى علم الفق  و أصرل  0100113 0

 - 3 تحظيم األسر  والمجتم  0100010 3

 - 3 القتنرن ف  حيتتحت 0001110 4

 - 3 )1(مبتدئ إدار  األعمت  0100101 1

 - 3 الروتد  والبتكتر 0100014 0

 - 3 مبتدئ القتصتد 0109100 9

 - 3 الدومقراطي  و حقرق اإلنستن  0001430 8

 - 3 مدخل إلى علم الحفس 1103130 7

 - 3 تربي  األطفت  ف  اإلسال  1100000 10

 - 3 آ  البي  ودورهم ف  التتروخ اإلسالم   1303101 11

 - 3 أخالقيت  المهح  من محظرر إسالم  1401100 10

 - 3 مقتصد رستل  عمتن 1401101 13

 

 :مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة ويضم المساقات التالية

الساعات  اسم المساق رقم المساق ت

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 - 3 اإلعجتز العلم  للقرآن 0101110 1

 - 3 الفيموتء ف  حيتتحت 0400100 0

 - 3 الكيميتء ف  حيتتحت 0403100 3

 - 3 بيرلرجيت اإلنستن 0404107 4

 - 3 اإلسالمي  العمتر  0903340 1

 - 3 علر  األرض 0801101 0

 - 3 مصتدر الطتق  0801113 9

 - 3 مرارد الميته 0801111 8

 - 3 البيئ  والتلرث البيئ  0801119 7

 - 3 أستسيت  نظم المعلرمت  0700030 10

 - 3 اإلسعتفت  األولي  1001100 11

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 1001101 10

 

ن بداو  الفصزل أمت فيمت وتعلق بتمتحتنت  المسترى، وترجب على كتف  الطلب  المسجلين اعتبتراا م :مالحظة

التقززد  لالمتحززتن فزز  اللغزز  العربيزز  واللغزز  النجليموزز  والحتسززرب علززى ان وسززجل  0010/0011األو  

خترج خطتز  الدراسزي  ( 077)الطتلب الذي وخفق ف  الحجتح ف  أي من هذه المتحتنت  مستقتا استدراكيتا 

 :وهذا المستقت  ه 

 

 :المساقات االستدراكية

الساعات  مساقاسم ال رقم المساق ت

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

 - 3 اللغ  العربي  1301077 1

 - 3 اللغ  النجليمو  1300077 0

 - 3 مهترا  الحتسرب 0701077 3

 
 



 

5 
 

 :اآلتية المساقات وتشمل معتمدة، ساعة (26) :الكلية متطلبات :ثانيا

 المــساق اسم المساق رقم ت

 الساعات

 األسبوعية
 ساعة

 معتمدة
 السابق لبالمتط

 عملي نظري

 - 3  3 (1) والتكتمل التفتضل 0401101 1

 0401101 3  3 (2) والتكتمل التفتضل 0401102 2

 - 3  3 (1) العتم  الفيموتء 0402101 3

 متمامن أو 0402101 1 3  (1) العملي  العتم  الفيموتء 0402103 4

 - 3 3 2 الهحدس  الرسم 0703115 5

 0703115 2 3 1 (1) بتلحتسرب بيقت تط 0703203 6

 رابع  سح  مسترى 3  3 والكميت  الكلف  وحستب المراصفت  0703483 7

 - 1 3  هحدسي  مشتغل 0704102 8

 - 3  3 التصت  ومهترا  أخالقيت  0704201 9

 - 1  1 تقحي  كتتب  مهترا  0704203 10

 رابع  سح  مسترى 3  3 هحدس  اقتصتد 0704422 11

  26 12 22 المجموع

 

 ساعات (106): القسم متطلبات :ثالثا

 :اآلتية المساقات وتشمل معتمدة، ساعة (97) :اإلجبارية المساقات -أ

 المساق اسم المساق رقم ت
 ساعة األسبوعية  الساعات

 معتمدة
 السابق المتطلب

 عملي نظري

 0401102 3  3 (1) عتدو  تفتضلي  معتدل  0401203 1

 0402101 3  3 (2) عتم  فيموتء 0402102 0

 متمامن أو 0402102 1 3  (2) عملي  عتم  فيموتء 0402104 3

 - 3  3 (1) عتم  كيميتء 0403101 4

 0403101 3  3 (2) عتم  كيميتء 0403102 1

 متمامن أو 0403101 1 3   (1) عملي  عتم  كيميتء 0403103 0

 متمامن او 0403102 1 3  (2)  عملي  عتم  كيميتء 0403104 9

8 0704202 
 لطلبز  واإلحصزتء الحتمزتل 

 الهحدس 
3  3 0401203 

 0706212 3  3 مراد مقتوم  0704244 7

 0401102 2  2  للمهحدسين عددو  طرق 0704301 10

11 
 البيئيزز  الهحدسزز  فزز  مقدمزز  0706111

 البيئ  والتلرث
3  3 

----------- 

 0402101 3  3 )دوحتميكت + ستتتيكت( ميكتنيكت 0706212 10

 0402102و  0403102 3  3 الهحدسي  المراد 0706213 13

 0402102و  0401102 3  3 حرارو  دوحتميكت 0706231 14

 ----------- 2  2 (1) كهربتئي  دوائر 0706241 11

 -------- 3  3 المتجدد  الطتق  ف  مقدم  0706271 10

 0401102 2  2 الهحدسي  البرمج  0706314 19

 * 0706212 3  3 والهيدروليكت المرائ  ميكتنيكت 0706332 18

17 
 المرائززز  ميكتنيكزززت مختبزززر 0706333

 والهيدروليكت
 3 1 

0706332 

 0706332و0401102 3  3 الحرار  انتقت  0706334 00

 0706334 1 3  الحرار  انتقت  مختبر 0706335 01

 0706241 3  3 (2) تئي كهرب دوائر 0706342 00

 0706342و 0401102 2  2 الكهربتئي  القدر  0706343 03

 0706241و 0706342 3  3 (1) اللكترونيت  0706351 04

01 
 والهيدروجين الرقرد خالوت 0706361

3  3 
 0403102و  0403101

 

00 
 الرقززززرد خالوززززت مختبززززر 0706362

 والهيدروجين
 3 1 

0706361 

 0706342و 0401102 3  3 الطتق  رولتح 0706363 09

 0706334 3  3 والتبرود التكييف أنظم  0706436 08

 (901/4092/4092)تعديل المتطلب السابق بقرار لجنة الخطة الدراسية رقم * 
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 0706343 1 3  الكهربتئي  القدر  مختبر 0706444 07

 0706351 3  3 (2) اللكترونيت  0706452 30

 0706452و  0706351 1 3  اللكترونيت  برمخت 0706453 31

 0706334و 0402102 2  2 الحرارو  الشمسي  الطتق  أنظم  0706472 30

 0706351 2  2 الكهروضرئي  الطتق  أنظم   0706473 33

 0403102 2  2 الطتق  تخمون 0706474 34

 0706334و   0402102 2  2 الروتح طتق  أنظم  0706475 31

 0403102و   0402102 3  3 الحيرو  الطتق  0706476 30

 0706351 2  2 الكهربتئي  الطتق  تحرول أجهم  0706477 39

38 0706478 
 المتجدد  الطتق  مصتدر مختبر

 3 1 
و 0706475 و  0706473

0706476 

39 0706479 
 المتجدد  الطتق  أنظم  تصميم

 رابع  سح  مسترى 3  3

 0706351 3  3 والتحكم لطتق  قيت  ا   أجهم  0706481 40

41 0706582 
 قيزت  الطتقز     أجهزم  مختبزر

 والتحكم
 3 1 0706481 

 مسترى سح  ختمس  1 1 1 (1) تخرج  مشرو  0706591 40

 0706591 2 3 1 (2) تخرج  مشرو  0706592 43

  97 34 86 المجموع

 

 :التالية المساقات بين من اختيارها يتم معتمدة، ساعات 9 :االختيارية المساقات -ب

 المساق اسم المساق رقم ت

 الساعات

 األسبوعية
 ساعة

 معتمدة
 السابق المتطلب

 عملي نظري

 0704422 3  3 الطتق  أنظم  اقتصتدوت  0706521 1

 0704422 3  3 الطتق  إدار  0706522 2

3 0706523 
 المراد من الطتق  إنتتج تكحرلرجيت

 المدور 
3  3 

 السح  مسترى

 الختمس 

 0706453 3  3 الدقيق  المتحكمت  0706554 4

 0706473 3  3 المتقدم  الشمسي  الخالوت أنظم  0706571 5

6 0706572 
 الطتقزز  فزز  ختصزز  مراضززي 

 الشمسي 
3  3 0706473 

 0706473 3  3 الشمسي  بتلطتق  الميته تحلي  0706573 7

 0706475 3  3 الهرائي  المراوح تصميم 0706574 8

 0706475 3  3 الروتح طتق  ف  ختص  مراضي  0706575 9

10 0706576 
 الطتقزز  فزز  ختصزز  مراضززي 

 الحيرو 
3  3 0706476 

 0706271 3  3 الجرفي  الطتق  تكحرلرجيت 0706577 11

12 0706578 
 المتجدد  الطتق  شبكت تكتمل 

3  3 
 السح  مسترى

 الختمس 

 بزـ الحجتح بعد معتمد  هحدسي  مؤسس  ف  أستبي  (8) لمد  الميدان  بتلتدروب الطتلب  وقر :الميدان  التدروب -*ج

  .القسم من والمرافق  معتمد  ستع (120)

 

 .الجامعة ومعاهد كليات تقدمها التي المساقات من مختارة معتمدة ساعات (3) :الحرة المساقات  :رابعا  

  

 

 

 



 

7 
 

 ةالطاق هندسة قسم يقدمها التي المساقات

 

 ت
الساعات  اسم المساق رقم المساق

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 ----------- 3 البيئ  والتلرث البيئي  الهحدس  ف  مقدم  0706111 1

 0402101 3 ) دوحتميكت + ستتتيكت (ميكتنيكت 0706212 2

 0402102و  0403102 3 الهحدسي  المراد 0706213 3

 0402102و  0401102 3 حرارو  دوحتميكت 0706231 4

 ----------- 2 (1) كهربتئي  دوائر 0706241 5

 ل ورجد متطلب ستبق 3 المتجدد  الطتق  ف  مقدم  0706271 6

 0401102 2 الهحدسي  البرمج  0706314 7

 0706212 3 والهيدروليكت المرائ  ميكتنيكت 0706332 8

 0706332 1 والهيدروليكت المرائ  ميكتنيكت مختبر 0706333 9

 0706332و  0401102 3 الحرار  انتقت  0706334 10

 0706334 1 الحرار  انتقت  مختبر 0706335 11

 0706241 3 (2) كهربتئي  دوائر 0706342 12

 0706342و 0401201   2 الكهربتئي  القدر  0706343 13

 0706241و 0706342  3 (1) اللكترونيت  0706351 14

 0403102و  0403101 3 والهيدروجين رقردال خالوت 0706361 15

 0706361 1 والهيدروجين الرقرد خالوت مختبر 0706362 16

 0706342 و  0401102  3 الطتق  تحرول 0706363 17

 0706334 3 والتبرود التكييف أنظم  0706436 18

 0706343 1 الكهربتئي  لقدر ا مختبر 0706444 19

 0706351 3 (2) اللكترونيت  0706452 20

 0706452و  0706351 1 اللكترونيت  مختبر 0706453 21

 0706334و 0402102  2 الحرارو  الشمسي  الطتق  أنظم  0706472 22

 0706351 2 الكهروضرئي  الطتق  أنظم   0706473 23

 0403102 2 الطتق  تخمون 0706474 24

 0706334و  0402102 2 الروتح طتق  أنظم  0706475 25

 0403102و  0402102 3 الحيرو  الطتق  0706476 26

 0706351 2 لكهربتئي ا الطتق  تحرول أجهم  0706477 27

28 0706478 
 المتجدد  الطتق  مصتدر مختبر

1 
 0706475 و 0706473

 0706476و 

29 0706479 
 المتجدد  الطتق  أنظم  تصميم

 رابع  سح  مسترى 3

 0706351 3 والتحكم تق  قيت  الط   أجهم  0706481 30

 0704422 3 الطتق  أنظم  اقتصتدوت  0706521 31

 0704422 3 الطتق  إدار  0706522 32

 الختمس  السح  مسترى 3 المدور  المراد من الطتق  إنتتج تكحرلرجيت 0706523 33

 0706453 3 الدقيق  المتحكمت  0706554 34

 0706473 3 قدم المت الشمسي  الخالوت أنظم  0706571 35

 0706473 3 الشمسي  الطتق  ف  ختص  مراضي  0706572 36

 0706473 3 الشمسي  بتلطتق  الميته تحلي  0706573 37

 0706475 3 الهرائي  المراوح تصميم 0706574 38

 0706475 3 الروتح طتق  ف  ختص  مراضي  0706575 39

 0706476 3 الحيرو  الطتق  ف  ختص  مراضي  0706576 40

 0706271 3 الجرفي  الطتق  تكحرلرجيت 0706577 41

 الختمس  السح  مسترى 3 المتجدد  الطتق  شبكت تكتمل  0706578 42

 0706481 1 والتحكم قيت  الطتق     أجهم  مختبر 0706582 43

 مسترى سح  ختمس  1 (1) تخرج مشرو  0706591 44

 0706591 2 (2) تخرج مشرو  0706592 45
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   والمستدامة المتجددة الطاقة هندسة تخصص في البكالوريوس لطلبة االسترشادية الخطة

 األولى السنة

 الثاني الفصل األول الفصل

 م.س المساق اسم المساق رقم السابق المتطلب م.س المساق اسم المساق رقم
 المتطلب

 السابق

 401101 3 (2)  لتكتملوا التفتضل 0401102 - 3 (1)  والتكتمل التفتضل 0401101

 402101 3 (2) العتم  الفيموتء 0402102 - 3 (1)  العتم  الفيموتء 0402101

 العتم  الفيموتء 0402103

 ( 1)العملي 

 أو  402101 1

 متمامن

 العملي  العتم  الفيموتء 0402104

(2) 

1 402103 

 0403101 3 (2)  عتم  كيميتء 0403102 - 3 (1)  عتم  كيميتء 0403101

 عملي  عتم  كيميتء 0403103

(1) 

 أو 0403101 1

 متمامن

 - 1 هحدسي  مشتغل 0704102

 جتمع  متطلب -

 )إجبتري(

 عملي  عتم  كيميتء 0403104 - 3

(2) 

1 0403102 

 متمامن أو

 الهحدس  ف  مقدم  0706111    

 البيئ  والتلرث البيئي 

3 - 

 جتمع  متطلب -    

 )إجبتري(

3 - 

  18 المجمر   14 المجمر 

 

 

 الثانية السنة

 الثاني الفصل األول الفصل

 م.س المساق اسم المساق رقم
 المتطلب

 السابق
 م.س المساق اسم المساق رقم

 المتطلب

 السابق

 عتدو  تفتضلي  معتدل  0401203

(1) 
  1 تقحي  كتتب  مهترا  0704203 0401102 3

 - 2 (1) كهربتئي  دوائر 0706241 0703115 2 (1)بتلحتسرب تطبيقت  0703203
 ومهترا  أخالقيت  0704201

 التصت 
 0706212 3 مراد مقتوم  0704244  3

 0401101 3 حرارو  دوحتميكت 0706231 0402101 3 ميكتنيكت 0706212
0402101 

 الطتق  ف  مقدم  0706271 - 3 الهحدس  الرسم 0703115

 المتجدد 
3 ----- 

 0403101 3 الهحدسي  المراد 0706213 - 3 )إجبتري(جتمع  متطلب -
0403102 
0402101 
0402102 

 جتمع  متطلب -    

 )إجبتري(
3  

  18 المجموع  17 المجموع
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 الثالثة السنة

 الثاني الفصل األول الفصل

 م.س المساق اسم المساق رقم
 المتطلب

 السابق
 السابق المتطلب م.س المساق اسم المساق رقم

 المرائ  ميكتنيكت 0706332

 والهيدروليكت

3 0706212 

0404101 

 0401102،0706342 3 الطتق  تحرول 0706363

 ميكتنيكت مختبر 0706333

 المرائ 

 والهيدروليكت

1 0706332 

 متمامن أو

 0706332،0401102 3 الحرار  انتقت  0706334

 كهربتئي  دوائر 0706342

(2) 

 انتقت  مختبر 0706335 0706241 3

 حرار ال

 متمامن أو 0706334 1

 الحتمتل  0704202

 لطلب  واإلحصتء

 الهحدس 

 0706342،0401201 2 الكهربتئي  القدر  0706343 0401203 3

 الرقرد خالوت 0706361

 والهيدروجين

3 0403101 

0403102 

0402101 

0402102 

 0401102 2 الهحدسي  البرمج  0706314

 خالوت مختبر 0706362

 الرقرد

 لهيدروجينوا

 0706241 3 (1) اللكترونيت  0706351 0706361 1

0706342 

 جتمع  متطلب -

 (إجبتري)

 جتمع  متطلب - - 3

 (إجبتري)

3 - 

  17 المجموع  17 المجموع

 

 الرابعة السنة

 الثاني الفصل األول الفصل

 رقم

 المساق
 السابق طلبالمت م.س المساق اسم المساق رقم السابق المتطلب م.س المساق اسم

 التكييف أنظم  0706436

 والتبرود

 0403102 2  الطتق  تخمون 0706474 0706334 3

 الطتق  مختبر 0706444

 الكهربتئي 

 الطتق  أنظم  0706476 0706343 1

 الحيرو 

3 0402102 

0403102 

 تحرول أجهم  0706477 0706351 3 (2) اللكترونيت  0706452

 المتجدد  الطتق 

2 0706351 

 مختبر 0706453

 اللكترونيت 

 مصتدر مختبر 0706478 0706351،0706452 1

 المتجدد  الطتق 

1 0706473 

0706475 

0706476 

 الطتق  أنظم  0706472

 الشمسي 

 الحرارو 

 أنظم  تصميم 0706479 0402102،0706334 2

 المتجدد  الطتق 

 السح  مسترى 3

 رابع ال

 عددو  طرق 0704301

 للمهحدسين

قيت     أجهم  0706481 0401102 2

 والتحكم الطتق  

3 0706351  

 الطتق  أنظم  0706473

 الكهروضرئي 

 المراصفت  0703483 0706351 2

 الكلف  وحستب

 والكميت 

3 - 

 طتق  أنظم  0706475

 الروتح

2 0402102 

0706334 

    

  17 المجموع  16 المجموع
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 الخامسة السنة

 لثانيا الفصل األول الفصل

 م.س المساق اسم المساق رقم
 المتطلب

 السابق
 م.س المساق اسم المساق رقم

 المتطلب

 السابق

قيت   أجهم  مختبر 0706582

 والتحكم الطتق 

1 0706481 

 متمامن او

 0706591 2 (2) تخرج مشرو  0706592

 تخصص متطلب - - 1 (1) تخرج مشرو  0706591

 اختيتري

3 - 

 جتمع  متطلب - - 3  هحدس اقتصتد 0704422

 (اختيتري)

3  

 جتمع  متطلب - - 3 حر  متد  -

 (اختيتري)

3  

 تخصص متطلب -

 اختيتري

3 -     

 تخصص متطلب -

 اختيتري

3 -     

 جتمع  متطلب -

 (اختيتري)

3 -     

  11 المجموع  17 المجموع
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  الطاقة هندسة قسم يقدمها التي المساقات وصف

 (معتمدة ساعات 3 )                                          والتلوث البيئي البيئية الهندسة في مقدمة  (0706111)  

   Introduction to Environmental Engineering                                    (يوجد ال :السابق المتطلب) 

 والميته البيئي  الكيميتء والطتق ، الكتل  نقل .البشري بتلحشتط المرتبط  البيئي  تالقضتو لفهم والهحدس  الكيميتء مبتدئ تطبيق
 و الميته بحرعي  المتعلق  البيرلرجي  و والفيموتئي ، الكيميتئي  الحظم ف  مقدم  .المختطر وتقييم التلرث، إدار  الهراء، تلرث
 األولي  الطتق  مرارد .المبتن  استخدا  ، الطتق  بتستهالك المتعلق  القضتوت ف  المؤثر  العرامل .والهراء األرض بيئت 

 .الطتق  لتكحرلرجيت البيئي  اآلثتر .والحرار  الكهربتء واستخدا  ترزو  .الطتق  تحرول عمليت  .الطتق  واستخدا 

 

 )معتمدة ساعات                                                                 (3 (ديناميكا + ستاتيكا (الميكانيكا (0706212)  
Mechanics (Statics & Dynamics)                                                          (1412111  :السابق المتطلب) 

 ترزو  ،(والمتكيحت  والهيتكل الجمتلرنت  ) المحشآ  الصلب ، واألجست  الجسيمت  اتمان أبعتد، وثالث  بعدون ف  القرى نظت 
 حرك  ، القصرر وعم  الحتكتك ( والقص الححى عم  ) الجسرر لهت تتعرض الت  الجهتدا  والكتل ، الثقل مركم القرى

 الطتق ، حفظ الحرك ، وكمي  الشغل الطتق ، معتدل  الثتن ، نيرتن قتنرن بهت، المؤثر  والقرى والدوراني  النتقتلي  األجست 
 .الحسبي  والسرع  التستر 

                    ((معتمدة ساعات3 )                                                                            الهندسية المواد(0706213)  
)                                                              Engineering Materials 0403100و  0400100:المتطلب السابق) 

 البرليمرا ، المراد؛ خصتئص ،عيرب الكروستت  هيكل ، والبحتء الترابط عالق  ؛(والبرليمرا  والسبتئك، المعتدن) المراد
 ،الكيميتئي  الميكتنيكي  ، الحرارو  الكهربتئي ، الخصتئص التآكل، المتد ؛ فشل الميكتنيكي ، الخراص ، للسبتئك البيتني  الرسر 

  .بهت الختص  المراد وخصتئص الصلب  الحتل  جهتز خصتئص المتجدد ؛ الطتق  نظم ف  مرادلل واإلنتتجي  ،الضرئي ،
 .الهحدس  التطبيقت 

 

    (معتمدة ساعات3 )                                                                                            حرارية ديناميكا (0706231)  
)                                                                       Thermodynamics 0204904و 0209904 :السابق المتطلب ( 

 األو  القتنرن .الحراري والمحترى الداخلي  الطتق  الحرار ، الشغل، الحرار ، درج  :الحرارو  للدوحتميكت األستسي  المفتهيم
 معتدل  المتد ، تحرل  الحقي ، للمراد الحرارو  الخصتئص .التدفق وثتبت  والمغلق  مفترح ال لألنظم  الحرارو  الدوحتميكت ف 

 .التبرود ودورا   , الحرارو  للدوحتميكت الثتن  القتنرن الثبت ،

 

 ) معتمدة ساعة (1)                                                                                         (2 كهربائية دوائر (0706241)  

)                                                                                                        Circuits (1)    يوجدال  :المتطلب السابق ( 

 .التحرل  مصدر .التحليل حلق  .ديالعق التحليل .كيرشرف قرانين .أو  قتنرن .والتحليل المبتدئ :والمتردد الثتب  التيتر 
 الكهربتئي  المجتل  .الحث .الحثي  التيترا   .ليحم قتنرن ,األستسي  المغحتطيسي  المجتل  .وعتدلهت ومت نررترن دوائر

 .المستقر  الحتل  وتحليل السع  .األستسي 

 ) معتمدة ساعات3 )                                                                                 المتجددة الطاقة في مقدمة (0706271)   

                                                                  Introduction to Renewable Energy(ال يوجد :المتطلب السابق( 

 خالوت الخضراء، المبتن  الحرارو ، الشمسي  الطتق  أنظم  الشمسي ، الطتق  مراضي  وتشمل المتجدد  الطتق  ف  مقدم 
 وطتق  الكهرومتئي  والطتق  األمراج طتق  ، الحيري والرقرد الحفتوت   الضتئع ، الحرار  الروتح، طتق  الهيدروجين، و الرقرد
 .والجمر المد
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 (معتمدة ساعة                                                                                       (2 الهندسية البرمجة(0706314)  

)                                                                 Engineering Programming  4041142 :السابقالمتطلب) 

 .المشترو  ف  الهحدسي  البرمج  مبتدئ تطبيقت  ،Mat Lab براسط  البرمج  التحكم، هيتكل الحتسربي ، البرمج  مبتدئ

 

 ) معتمدة ساعات3 )                                                                             والهيدروليكا الموائع ميكانيكا (0706332)  
)                                              Fluid Mechanics and Hydraulics4146212: المتطلب السابق) 

 ف  الجروتن برنرل ، معتدل  الستمرار، معتدل , المرائ  جروتن الستكح ، المرائ  البختر، ضغط اللموج ، المرائ ،  صفت
 الثتب  التدفق المفترح ، القحرا  ف  التدفق لعمق التدروج  التغير المفترح ، القحرا  ف  السرائل حرك  .واألنتبيب القحرا 

 .لترربيحت وا المضخت  المضغرط ، األنتبيب ف 

 

 ) معتمدة ساعة)                                                                       والهيدروليكا الموائع ميكانيكا مختبر (0706333)  

 )                                                     Fluid Mechanics and Hydraulics Lab 4146332: المتطلب السابق ( 

 األنتبيب، ف  الضغط فقدان بتألنتبيب، التدفق قيت  الضغط، مركم وتشمل والهيدروليكت المرائ  ميكتنيكت ف  عملي  تجترب
 .المضخت  التدفقت ، أنرا   الحرج، والعمق القحرا  ف  الميته عمق

 

 ) معتمدة ساعات3)                                                                                                  الحرارة انتقال (0706334)  

)                                                                         Heat Transfer4146332و  4041142 : المتطلب السابق ( 

 ف  المستئل حل ف  المستخدم  والتحليلي   الحظرو الطرق .واإلشعت  الحمل، الترصيل، : الحرار  انتقت  طرق ف  مقدم 
 .محتسب  األكثر الحتسرب تطبيقت  فيهت بمت الحرار  انتقت 

 

 (معتمدة ساعة)                                                                                               الحرارة انتقال مختبر (0706335)  

)                                                                                         Heat Transfer Lab4146330: المتطلب السابق) 

 الحرارو ،قيت  المبتدل  ضمن الحراري اإلشعت  .اإلشعتع  والحمل الترصيل، براسط  الحرار  انتقت  مبتدئ ف  تجترب
 .ببتألنتبي الحرار  تحليل الحرار ، درج 

 

 )معتمدة ساعات (2)                                                                                           ( 3 كهربائية دوائر (0706342)  
)                                                                                                      Circuits (2) 0406429 السابق المتطلب)  

 األولى الدرج  ذا  الكهربتئي  الدوائر .مراحل الثالث  ذا  المترازن  القدر  .المحرل  .الراحد  المرحل  ذي المتردد التيتر
  .والرنين والثتن  األو  الترتيب ذا  السلبي  المرشحت  .المستقر  للحتل  الستجتب  تردد والثتني 

 

  )معتمدة ساعة                                                                                               (2 الكهربائية ةالقدر (0706343)

)                                                                         Electrical Power 4146302 و : 0401201 المتطلب السابق) 

 أنظم  القدر ، معتمل الثالثي ، الدوائر األحتدو ، الدوائر القصرى، القدر  تحرول الكهربتئي ، الطتق  ف  األستسي  دئالمبت
 الرطحي  القدر  ،شبكت  الكهربتئي  األنظم  بحتء القدر ، معتمل تصحي  ، القدر  محرل  التحرول، خطرط الكهربتئي ، الطتق 
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 )معتمدة ساعات (1)                                                                                              ( 3  االلكترونيات(0706351)  

)                                                                             Electronics (1) 0406024 : 0706241   السابق المتطلب(  

 مكبرا  .مر -إبير  نمرذج  (BJT) الترانمسترر تقتط  القطب، ثحتئ  الصمت  دوائر .األستسي  المرصال  أشبته نظرو 
 .اللكتروني  القدر  أجهم  خصتئص .المرصال  أشبته معتدن ، المراحل ومتعدد  الشتقتقي  الصر  مكبرا   الصر ،
 التأثيرا  .والتحكم الحمذج  المحر ، تصميم ، AC / DC، DC / DC، DC / AC  الطتق  لمحرل  الكهربتئي  الدوائر

 .والمغحتطيسي  الحرارو 

   

 ) معتمدة ساعات3 )                                                                  والهيدروجين الوقود خاليا (0706361)  

 )                                                          Fuel Cell and Hydrogen 0403100و  0400100 :المتطلب السابق) 

 مرافق المحمرل ، األجهم  .المجت  تدفق اطبتق ؛ الرقرد خالوت ومكرنت  ،انظم  الرقرد خالوت أنظم  تكحرلرجيت  ف  مقدم 
 والترزو ، والتخمون الهيدروجين إنتتج وشمل بتلطب  وهذا ، الرقرد وتخمون الرقرد أنرا  .الحقل وأنظم  الطتق ، إنتتج

 مفهر  محتقش  .الحقل تطبيقت  على التركيم م  المتجدد  الهيدروجين طتق  مثل محدد  سيحترورهت  استكشتف .والستخدا 
 .العتلمي  الطتق  أزم  سيتق ف  الهيدروجين اقتصتد

 

 (معتمدة ساعة)                                                                              والهيدروجين الوقود خاليا مختبر (0706362)  
)                                                                      Fuel Cell and Hydrogen Lab 4146361 : المتطلب السابق( 

 الرقرد .الهيدروجين وقرد الحروو  والطتق  األحفرري الرقرد :المتجدد  غير الطتق  .محهت والستفتد  والمصتدر الطتق  تصحيف
 الروتح، وطتق  الشمسي ، الطتق  :المتجدد  الطتق  .الحفتوت  من الحرار  استرجت  وأنظم  والتطبيقت ، الحظم :األحفرري

 ونالتخم الكيميتئي ، المراد تخمون :الطتق  تخمون .الحيري والرقرد األرضي ، الحرارو  والطتق  والجمر، المد وطتق 
  .الرقرد وخالوت الحراري

 

 )معتمدة ساعات                                                                                                     (3 الطاقة تحويل(0706363)  

)                                                            Energy Conversion4146302و  4041142 :لسابقالمتطلب ا) 

 والهيدروجين الطبيع  الغتز ، الموت  والصخر والفحم البترو  للطتق ، المتتح  والمصتدر الطتق  احتيتجت  الطتق ، أشكت 
 والمد والروتح األرضي  الحرارو  والطتق  الشمسي  والطتق  الحروو  الطتق  مبتدئ  الحيرو ، والكتل  الكهرومتئي  والطتق 
 ميكتنيكي  طتق  إلى الحرارو  الطتق  تحرول الغتز، بتستخدا  حرارو  طتق  إلى الكيميتئي  الطتق  تحرول ,واألمراج مروالج

 الكهربتئي  الحرارو  الطتق  إلى الحرارو  الطتق  تحرول ,الكهربتئي  والمرلدا  الحرار  محركت  بتستخدا  الكهربتئي  والطتق 
   .دالرقر وخالوت محرل  بتستخدا 

 

 )معتمدة ساعات                                                                                   (3 أنظمة التكييف والتبريد (0706436)  

 )                                                                    Heating and cooling Systems0406002 : السابق المتطلب) 

 المحتسب  البيئت  ف  والتحكم والتصميم التحليل ف   الحرارو  الدوحتميكت ومبتدئ قرانين تطبيقت  الهراء تكييف التهرو  التدفئ ،
 زوالتبرود والتدفئ  بتلرطرب  التحكم ، والتبرود التدفئ   إحمت  حستب  .الغذاء على والمحتفظ  الحيراني  والصح  البشر لراح 
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  ) معتمدة ساعة                                                                                          (الكهربائية القدرة مختبر (0706444)  

 )                                                                                  Electrical Power Lab4146303 : المتطلب السابق ( 

 الكهرومغحتطيس  المجت  تشغيل ، والفرلتي  التيتر قيت  ، والتردد الثتب  التيتر ذا  الكهربتئي  الدوائر عحتصر جمي  ترصيل
 .الكفتء  وقيت  الصغير  المرلردا  تشغيل .المغحتطيس  المجت  وشد  الدوران وسرع  المرلد التيتر وقيت 

 

 )معتمدة ساعات (2)                                                                                              ( 3 االلكترونيات (0706452)  

 )                                                                                               Electronics (2)0406029 :  السابق المتطلب) 

 ومكبرات الصوت، مكبرات و cascode) الدوائر ،(الراجعة التغذية وأزواج دارلينجتون) األجهزة :لمجمعا تكوينات

 التردد استجابة .والتطبيقات الخصائص البناء، عمليات :التنفيذية الصوت مكبرات ،(التيار مصادر االشتقاقية الصوت
 .ذبذباتالم و الراجعة التغذية دوائر القدرة، مضخمات الصوت، لمكبرات

 

 (معتمدة ساعة                                                                                                  (االلكترونيات مختبر (0706453)

)                                                                             Electronic Lab 4146072و  4146371 : السابقالمتطلب) 

 .المحطقي  الدوائر المذبذبت ، ،  التردد استجتب  ، المحتكت  ، BJT, MOSدوائر وأستسيت  الثحتئ ، الصمت  خصتئص

 

 ) دةمعتم ساعة                                                                             (2 الحرارية الشمسية الطاقة أنظمة  (0706472)

 )                                              Solar Thermal Energy Systems4146330و  4042142 :  المتطلب السابق( 

 ف  مراضي  ، الشمس  اإلشعت  ، والصحتعي  والتجترو  السكحي  التطبيقت  ف  الحرارو  الشمسي  الطتق  أنظم  ف  مقدم 
 ، الحرارو  الصحتعي  العمليت  ، المبتن  وتبرود تدفئ  ، الميته تسخين تطبيقت  ، والمركم  طح المس اللراقط ، الحرار  انتقت 
  . الحرارو  الشمسي  الطتق  أنظم  ، ألتحلي 

 

  ) معتمدة اعةس                                                                                  (2 الكهروضوئية الطاقة أنظمة (0706473)  

)                                                                                  Photovoltaic Systems 4146371  :السابقالمتطلب( 

 : الشمسي  الطتق  أنظم  مكرنت  ، الشمسي  الخالوت كفتء  تحليل ، الشبك  م  والمربرط  المستقل  الكهروضرئي  الطتق  أنظم 
  . ومراصفتتهت الطتق  محرل  القدر ،، معتمل ، الشحن محظم ، الخالوت ، البطتروت 

 )معتمدة ساعة                                                                                                     (2  الطاقة تخزين(0706474)   

Energy Storage                                                                                    ( 4043142 :السابقالمتطلب) 

 تطبيقت  متضمحتا  المتجدد ، الطتق  أنظم  ف  المستخدم  البطتروت  أنرا  ألهم األستسي  المبتدئ المستق هذا وغط 
  .والمتحقل  الثتبت  البطتروت 

 

 )معتمدة ساعة                                                                                              (2  حالريا طاقة أنظمة (0706475)  

                                                                        Wind Energy Systems ( 4146330و  4042142المتطلب) 

 طتق  فيموتء األرض، روتح طتق  نظت  الروتح، لمصتدر التتروخي  التطبيقت  الروتح، طتق  مصتدر من الطتق  إنتتج ف  مقدم 
 التجترو  التأثيرا  الكبير  الترربيحت  ممار  .للترربيحت  الهرائي  الدوحتميكت .واألفقي  العمردو  الترربيحت  أنرا  الروتح،
  .الروتح لطتق  والبييئ  والقتصتدو  والتحمرو 
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 (معتمدة اتساع                                                                                                  (3 الحيوية الطاقة (0706476)  

 Biomas &Biofuels                                        )                        4043142و  4042142   :المتطلب السابق) 

 كمسترد  الحيرو  الكتل  طتق  الحيرو ، الطتق  لمصتدر التتروخي  الستخدامت  الحيرو ، الكتل  من الطتق  إنتتج ف  مقدم 
 الغتز، إنتتج الصلب ، المخلفت  :التدوور مصتدر .الممار  ومخلفت  مراعي ،ال المخلفت  ، الغتبت  : الشمسي  للطتق 

 .الستئل الرقرد التخمير،

 

 )معتمدة ساعة                                                                               (2 الكهربائية الطاقة تحويل أجهزة(0706477)  

 )                                                        Electric Power Conversion Systems4146371 : المتطلب السابق) 

 معتمال  ، الشحن محظمت  التردد، أجهم  الطتق ، محرل  المتجدد ، الطتق  أنظم  ف  اللكتروني  الطتق  أجهم  تطبيقت 
 .القدر  تدفق محظم العظم ، القدر 

 

 ) معتمدة ساعة)                                                                                 المتجددة الطاقة ادرمص مختبر (0706478)  

 )                   Renewable Energy Resources Lab 0406246و  0406242و  0406240 : السابق المتطلب ( 
  

 الكهروضرئي  الخلي  مراصفت  الشمس ، اإلشعت  ،قيت  الطتق  حرولت الكهروضرئي ، أألجهم  ، الشمس أشع  طتق 
 ،السلرك الروتح لطتق  الهرائي  الدوحتميكت .والفحص والتطبيق الحظت  تصميم الغبتر، الحرار ، درج  الظل، ،تأثيرا 
 . البطتروت فحص البطتروت ، نظت  تصميم . المرلرد  والطتق  الهرائ  الترربين لمحرر الدوحتميك 

 

  ) معتمدة ساعات                                                                             (3 المتجددة الطاقة أنظمة تصميم (0706479)  

                                     Design of Renewable Energy Systems (الرابعةمستوى السنة  :المتطلب السابق (  

 هذا سيركم . األنظم  هذه واقتصتدوت  كفتء  حستب ختص وبشكل المتجدد  الطتق  أنظم  تصميم على وركم لمستقا هذا
 ف  األنظم  هذه لتطبيقت  الالزم  المتغيرا  بعض بتشتقتق الختص  البرامج بعض استخدا  على رئيس  بشكل المستق
 . تحتقش سرف واألدوا  البرامج ذهله والضعف القر  نقتط ، التشغيل طروق  . الحتئي  المحتطق

 

 )معتمدة ساعات                                                                                 (3 والتحكم الطاقة قياس أجهزة(0706481)  

Control &Energy Systems Instrumentation                                      )      4146371 :المتطلب السابق) 

 أنظم  ف  المحطقي  التحكم أجهم  وتطبيقت  البيتنت  على الحصر  والميكتنيكي ، الكهربتئي  الستشعتر أجهم  تطبيقت 
 .والتصحي  المعتور  طرق .البيتنت  وتسجيل للسيطر  الالزم  المتدو  معلرمت ال تحدود .الطتق 

 

 ) معتمدة ساعات                                                                                     (3 الطاقة أنظمة اقتصاديات  (0706521)

 )                                                                 Economics of Energy Systems 0402244 : السابق المتطلب ( 

 محركت  فحص . العتلم حر  المتجدد  الطتق  لسيتست  القتصتدو  والعرامل والستراتيجيت  األهداف المستق هذا وغط 
 . المتلي  األمرر إلى بتإلضتف  التكحرلرجي و والصحتعي  الجتمتعي  الخدمت  محددا  . البيئي  التأثيرا  مثل السيتست  هذه

  . المتجدد  الطتق  لبرامج العتلم  المسترى على تدر  سرف والستراتيجيت  القتصتدي التحليل و السيتست 

 

http://www.oit.edu/Libraries/Portland_Documents/REE_346_ABET_Syllabus_-_done.pdf
http://www.oit.edu/Libraries/Portland_Documents/REE_463_ABET_Syllabus_-_done_-_Rytkonen.pdf
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 ) معتمدة ساعات                                                                                                      (3الطاقة إدارة (0706522)  

)                                                                                   Energy Management0402244  :السابق المتطلب) 

 الحفتظ وتقحيت   القتصتدي التقييم الطتق ؛ إدار  خيترا  صيتغ  التحليل؛ الطتق ؛ الطتق ،تدقيق حفظ الطتق ، إدار  مبتدئ

 التخطيط الكهربتئي ؛ واألنظم  الترزو  أنظم  البختر، ترليد الكبير ؛ الصحتعت  ف  الطتق  استخدا  ترشيد – الطتق  على

 التقييم الطتق ، تخمون الحراري؛ العم  الطتق ؛ إجمتل  مخططت  للطتق ؛ المشترك الترليد ؛الطلب إدار  للمرارد؛ المتكتمل

 . العملي  التطبيقت  وتحليل الطتق  حفظ لرجيت لتكحر القتصتدي

 

  ) معتمدة ساعات (3 من المواد المدورة                                                     الطاقة إنتاج تكنولوجيا (0706523)  

)   Raw Material Recycling & Energy Production Technology الخامسة السنة مستوى :السابق المتطلب) 

 وإنتتج الفتقد تحرول . الكيمتوي التحرول . البيرلرج  التحرول . الحراري الكيمتوي التحرول . الحيرو  الطتق  تحرول أنظم 
 زالفتقد من الطتق  إنتتج ، الفتقد معتلج  . الصلب الفتقد . الطتق 

 

 (معتمدة ساعات                                                                         (3 دقيقةال تمتحكماال (0706554)  

 )                                                                                           Microprocessor 0406220 : السابق المتطلب) 

 وخرائط التوقيت انظمة الميكروكنترولرو الدقيقة المعالجات برمجة  والميكروكنترولر، الدقيقة المعالجات في مقدمة
  الدقيقة المعالجات تطبيقات المحوالت، ،(D / A) التناظرية إلى والرقمية (A / D) الرقمية إلى التناظرية الذاكرة،

 .والميكروكنترولر

 

  ) معتمدة ساعات                                                                        (3 المتقدمة الشمسية الطاقة أنظمة (0706571)  

)                                                           Advanced Solar Cells and systems0406240 : السابق المتطلب ( 

 و ،صيتن  الحظت   كفتء مراقب  ، الخالوت اعتمتدو  عتلي ، كفتء  ذا  خالوت تصميم ، الشمسي  الطتق  خالوت ف  متقدم  مراضي 
  . الحظت   مثتلي 

 

  ) معتمدة ساعات                                                                     (3 الشمسية الطاقة في خاصة مواضيع (0706572)  

Special Topics in Solar Energy systems                                               (0406240 :السابق طلبالمت ( 

 . والمحترى المرضر  على بتلعتمتد الشمسي  الطتق  مجت  ف  متقدم  مراضي  المستق هذا وغط 

 

 ) معتمدة ساعات                                                                             (3 الشمسية بالطاقةتحليه المياه  (0706573)  

)                                         Water Desalination by Solar Energy systems0406240 :السابق المتطلب) 

 .الحظت  وصيتن  لتصميم والتحليلي  التفصيلي  المحتقش  . والمحتليل الميته خراص دراس  . الميته ومعتلج  تحلي  لطرق وصف
  .المختلف  بطرقهت التحلي  ف  الرئيسي  للعمليت  القتصتدو  والمتطلبت  الطتق  متطلبت 

 

 

 

 ) معتمدة ساعات                                                                                  (3الهوائية المراوح تصميم (0706574)  
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 )                                                                          Design of Wind Turbines 0406242 : السابق المتطلب ( 

 التصميم إلي  دراس  . الكهربتء إلنتتج الهرائي  الترربيحتن بحتء متطلبت  .الروتح طتق  من الكهربتئي  الطتق  إنتتج ف  مقدم 
 الهرائي  الترربيحتن بين ربطال . وتركيبهت الالزم  الهرائي  الترربيحتن حجم تحدود .الهرائي  الترربيحتن مكرنت  لكل والتحكم

  . الكهربتئي  والشبكت 

 

  ) معتمدة ساعات                                                                          (3 الرياح طاقة في خاصة مواضيع (0706575)  

)                                                                               Special Topics in Wind 0406242 :السابق المتطلب ( 

 . المرضر  وحسب الروتح طتق  ف  متقدم  مراضي  المستق هذا وغط 

  

  ) معتمدة ساعات                                                                       (3 الحيوية الطاقة في خاصة مواضيع (0706576)  

 )                                                                    Special Topics in Bio-energy 0406246 :السابق المتطلب ( 

  . المرضر  وحسب الحيرو  الطتق  ف  متقدم  مراضي  المستق هذا وغط 

 

 ) معتمدة ساعات                                                                                   (3 الجوفية الطاقة تكنولوجيا (0706577)  

)                                                                Geothermal Energy Technology0406449  :السابق المتطلب( 

 الدوحتميكت تطبيقت  . المختلف  الحراري تبتد ال أنظم  دراس  .الحرار  انتقت  الي  محتقش  .الجرفي  الطتق  مصتدر ف  مقدم 
  . والتبرود التدفئ  ألنظم  والتحكم والتصميم التحليل ف  الحرارو 

 

  ) معتمدة ساعات                                                                             (3 المتجددة الطاقة شبكات تكامل (0706578)  

)                                                    Grid Integration of Renewableالخامسة السنة مستوى :السابق المتطلب) 

 الكهربتئي  الشبك  م  الحظت  ربط واتفتقيت  متطلبت  .الكهربتئي  الشبكت  على المتجدد  الطتق  أنظم  ربط ف  مراضي 

 ) معتمدة ساعة)                                                                            حكموالت الطاقة قياس أجهزة مختبر  (0706582)

Lab Control &Energy Systems Instrumentation                             )   4146071  :المتطلب السابق)    

 الدوائر نظم .والعم  التداخل .اإلشتر  مرلدا  .البيتنت  على الحصر . األرض مقتوم  قيت  .الذبذبت  على تجترب
 .الستجتب  تردد قيتست  .الحظت  أداء على المرتد  التغذو  سرع   .والمغلق  المفترح 

 

  ) معتمدة ساعة)                                                                                                 (9) تخرج عمشرو (0706591)  

Senior Project (1)                                                                    (الخامسةمستوى السنة  :المتطلب السابق)  

  . المشرو  ومتغيرا  العتبترا  متضمحت التخرج لمشرو  كبداو  المتجدد  الطتق  ألنظم  محتسب  مستل  تعروفو اختيتر

 

 

 

http://www.oit.edu/Libraries/Portland_Documents/REE_463_ABET_Syllabus_-_done_-_Rytkonen.pdf
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 ) معتمدة ساعة (2 )                                                                                            (2 تخرج مشروع (0706592)  

)                                                                                      Senior Project (2) 0706591  المتطلب السابق:) 

  . المشرو  لنجتز برنتمج استخدا  ، والحستبت  الحتتئج تصميم ، الرثتئق كتتب  ، المشرو  بحتء . التخرج مشرو  استكمت 

 

 

 


