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 الطاقة المتجددة مقرر: مواصفات

 

i. معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 
 الطاقة المتجددة

2.  

 رمز المقرر ورقمه

Course Code and 

Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total 

 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2   2 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي الثاني –المستوى الثالث   

5.  

)إن المقرر المتطلبات السابقة 

 وجدت(

Pre-requisites (if any) 

 الديناميكا الحرارية – 1،2،3الفيزياء العامة 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 
 الفيزياء اإلشعاعية

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 

course is offered 

 بكالوريوس الفيزياء

BSc in Physics 

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 

 االنجليزية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

10.  
 معد)و( مواصفاتالمقرر

Prepared By 
 شكيب مقبل علي محمد السويدي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 
 

 

 الساعة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

ii. وصف المقررCourse Description: 

يقدم المقرر تعريفا بالطاقة المتجددة وأهميتها ومصااادرها اما يعرا المفاهيو والمداد ا ااساااسااية المرتدطة 

الطاقة المااامتاااية اما يعرا المقرر ورل ت  ي  بها ويراز على خصاااااإل ااعاااعاس المااامتااا  ومجمعا  

 الطاقة الض اية وواقة الرياح والطاقة ال رارية إلى واقة اهربااية باستخدام الطرل الفيزيااية والرياضية

 

iii. مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

a1 - يوضح أهمية الطاقة المتجددة ويذكر مصادرها المختلفة وآلية عملها 

a2 – لمفاهيم الرياضية للطاقة الضوئية والميكانيكية والحرارية وتحوالتهابا ظهر معرفةي 
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b1 - طدق معادال  الطاقة المناسدة ل تاب القدرة الكهربااية المت لدةي 

b2 - صادر الطاقة المتجددة من حيث ن عها ووريقة عملها وتأثيراتها االقتصادية والديئيةيقارن بين م 

c1 - ختدر بمهارة أنظمة اال اح الممتية وي  ل القدرة الض اية إلى قدرة اهرباايةي 

c2 -  الطاقة المرتدطة بالكفااة والمخاور والع ام  الديئية والجدوى االقتصااااااادية ويضااااااع  يجمع بين ت ديا

 ال ل ل المناسدة لها

d1 - ينق  بكفااة المعارف العلمية من خالل مقاال  علمية مكت بة او عروا عفهية 

d2 - يتتخدم انظمة وبرامج ال اس ب والمدكا  ف  تعزيز االنمطة العلمية وت تين االنتاجية 

 

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج مخرجات تعلممواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program 

Intended Learning Outcomes( 

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر

(Course Intended Learning Outcomes) 
مخرجات التعلم المقصودة من 

 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes( 

a1 -  يوضححح أهمية الطاقة المتجددة ويذكر مصححادرها المختلفة

 وآلية عملها

يظهر فهمححححا عميمححححا بمفهوم الطححححاقححححة 

المتجححددة ومصححححححححادرهححا وأهميتهححا ف  

 الحياة وطرق عملها

 

a2 – – لمفاهيم الرياضحححححححية للطاقة الضحححححححوئية با ظهر معرفةي

 والميكانيكية والحرارية وتحوالتها

ي ضااااااا المفاهيو الفيزيااية والمعادال  

الرياضية المتتخدمة ف  حتاب الطاقة 

الضاااااا اياااة والميكاااانيكياااة وال رارياااة 

 وت  التها 

 

b1–  يطدق معادال  الطاقة المناساادة ل تاااب القدرة الكهربااية

 المت لدة

يشحححححححتت معححادالو الطححاقححة ويطبمهححا ف  

 الكهربائية المتولدةحساب المدرة 

 

b2 - b2 -  يقارن بين مصااادر الطاقة المتجددة من حيث ن عها

 ووريقة عملها وتأثيراتها االقتصادية والديئية

يقارن بين مصاااادر الطاقة المتجددة من 

ها  حيث ن عها ووريقة عملها وتأثيرات

 اقتصاديا وبيئيا

c1-  القدرة يختدر بمهارة أنظمة اال اح الماااااامتااااااية وي  ل

 الض اية إلى قدرة اهربااية

يفسحححححر الظاهرة الكهروضحححححوئية ويحدد 

ويححخححتححبححر مححعححححامحح و وأدا  ا لححوا  

 الشمسية 

 

c2-  يا فااة والمخاور  يجمع بين ت د بالك طة  قة المرتد طا ال

والع ام  الديئية والجدوى االقتصااااااادية ويضااااااع ال ل ل 

 المناسدة لها

قة المرتدطة  يتعام  مع ممااااااااا  الطا

ااة والمخاااور والع اماا  الديئيااة بااالكفاا

والجدوى االقتصاااااادية ويضاااااع ال ل ل 

 المناسدة لها
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 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مواءمةمخرجات التعلم
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 والتقويم:التعليم والتعلممخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم(باستراتيجيةمواءمة أوال: 

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

KnowledgeandUnderstandingCIL

Os 

 التدريساستراتيجية 

TeachingStrategi

es 

 التقويم استراتيجية

AssessmentStrategies 

a1-   يوضحححححححح أهمية الطاقة المتجددة ويذكر

 مصادرها المختلفة وآلية عملها

الحححححححححعحححححححححر  

الححححتححححمححححديححححمحححح  

 التفاعل 

 التكاليف المنزلية 

  ية باراو النصحححححححف االخت

 والنهائية

a2-  – ية با ظهر معرفةي لمفاهيم الرياضححححححح

للطاقة الضححوئية والميكانيكية والحرارية 

 وتحوالتها

المحاضحححححححراو 

 التفاعلية
 التكاليف المنزلية 

  ية باراو النصحححححححف االخت

 والنهائية

 

 مخرجات تعلم المقرر)المهارات الذهنية( باستراتيجيةالتدريس والتقويم:    مواءمة ثانيا:

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs 

 المقرر/ المهارات الذهنيةمخرجات 

IntellectualSkillsCILOs 

 التدريساستراتيجية 

TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

b1-   يطدق معادال  الطاقة المناسدة ل تاب

 القدرة الكهربااية المت لدة

 تكاليف منزلية  المحاضرة التفاعلية

 كوزاو 

  امتحان نهائ 

b2-   يقارن بين مصادر الطاقة المتجددة من

حيث ن عها ووريقة عملها وتأثيراتها 

 االقتصادية والديئية

 تكاليف منزلية  المناقشة والحوار

 كوزاو 

  امتحان نهائ 

 

 مخرجات تعلم المقرر)المهارات المهنية والعملية(باستراتيجيةالتدريس والتقويم:مواءمة ثالثا:

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

Professional and Practical Skills 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 

TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم

AssessmentStrategi

es 

d1-  ينقاا  المعااارف العلميااة بكفااااة من خالل مقاااال  علميااة

 مكت بة أو عروا تقديمية عفهية

تخححححدم تكنولوجيححححا المعلومححححاو  يسححححححح

واالتصحححححححاالو ف  كتابة ونمف المعرفة 

 العلمية

 

d2-  المتتمر ويتتخدم أنظمة وبرامج يظهر القدرة على التعلو

مطة العلمية وت تين  مدكا  ف  تعزيز اان س ب وال ال ا

 االنتاجية

يعم  ف  مجم عا  ويتااااااتخدم أنظمة 

وبرامج ال اساا ب والماادكا  ف  انجا  

 المهام بفعالية ف  ال قت الم دد
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c1-  يختدر بمهارة أنظمة اال اح الممتية

الضاااااا ايااة إلى قاادرة وي  ل القاادرة 

 اهربااية

عر  تمديم  لتجارب 

 مختلفة ومناقشتها
  تكححححاليف منزليححححة

 وتمارين

 كتابة تمارير 

c2-  الطاااقااة المرتدطااة  يجمع بين ت ااديااا

باالكفاااة والمخااور والع اما  الديئياة 

والجدوى االقتصاااادية ويضاااع ال ل ل 

 المناسدة لها

تكاااااليف من ليااااة  المناقشة والحوار

 وكتابة تقارير

 

 التدريس والتقويم:ةمخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيمواءمة رابعا: 

Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills 

CILOs 

 التدريساستراتيجية 

TeachingStrategies 

 استراتيجية التقويم

AssessmentStrategies 

d1
- 

ينقاا  المعااارف العلميااة بكفااااة من 

خالل مقااااال  علمياااة مكت باااة أو 

 عروا تقديمية عفهية

 كتابة تمارير وتمديم عرو  التعلم الذاتي

d2
- 

يظهر القاادرة على التعلو المتااااااتمر 

ويتاااتخدم أنظمة وبرامج ال اسااا ب 

والماااااادكااا  ف  تعزيز اانمااااااطااة 

 االنتاجيةالعلمية وت تين 

 كتابة تمارير وتمديم عرو  التعلم الذاتي

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

النظري الجانبأوال: موضوعات Theoretical Aspect 

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic 

List / 

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز مخرجات 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 

1 

ممدمة ف  
الطاقة 
 المتجددة

 تعريف واهمية الطاقة المتجددة 
 مصادر الطاقة المتجددة 
  تجححححددة م ل لطححححاقححححة ا مميزاو ا

 وتطبيماتها

 a1 , b2 2 ا وف

2 
الطاقة 
 الشمسية

   اسححححاسححححياو االشححححعا  واشححححعا
 الجسم ا سود

  خواص االشعا  )االشعاعية– 
 –االنعكاسححية  –االمتصححاصححية 

 النفاذية(

 a2, c1 2 الثان 



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب العميد 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

3 
الطاقة 
 الشمسية

 االععاس الممت  والدفق الممت  •
 القدرة االععاعية وخ اصها• 

 حتاب القدرة االععاعية• 

 امثلة م ل لة وتمارين• 

 a2, c1 2 الثالث

4 

تطديقا  

الطاقة 

 الممتية

الظاهرة الكهروضاا اية مقدمة ف  • 

الخاليا الماااامتااااية )الف ت ف لتية(  -

 ترايدها وخ اصها

المجمع المااااااامتااااااا   و الل ح • 

تجميع المجمعاااا   –المتااااااات   

 الممتية

تطديقاااا  وم طاااا  الطااااقاااة  •

 الممتية

 الحححححرابحححح 
 والخامس

4 b1, c1 

 طاقة الريا  5

قاادرة الرياااح واثااافااة  –مقاادمااة • 

 حتاب القدرة الكهربااية –القدرة 

 أمثلة م ل لة وتمارين• 
الت ربيناااا  اله ااياااة ترايدهاااا • 

 وخصااصها
 أن اس الت ربينا  ومن نى ااداا• 

 تطديقا • 

السادس 
 والساب 

4 a2, b2 

 طاقة الريا  7
 افااة الت ربين• 

 أمثلة وتطديقا  لم طا  الرياح• 
 امثلة م ل لة وتمارين  •

 a2, b1 2 التاس 

8 
الطاقة 
 الكهرومائية

 الطاقة ال راية –مقدمة • 

 أمثلة م ل لة وتمارين• 
الت ربيناااا  الااادافعاااة ترايدهاااا • 

تجميع الت ربينا   –وخصاااااصاااها 

 وسرعة الدوران
 أن اس الت ربينا  وحتابا  القدرة• 

 تطديقا  الم طا  الكهرومااية• 

العاشر 
والحادي 
 عشر

4 a1, a2 

9 
الطاقة 

 الجيوحرارية

الا ارارة والاطااااقاااة  –ماقااادماااة • 

 ال رارية

 مصادر الطاقة ال رارية الج فية• 

 أنظمة التدريد االمتصاص • 

 أنظمة الضخ الجرار 
ات ليد الكهرباا باسااااااتخدام الطاقة • 

 ال رارية الج فية
 م طا  الطاقة الجي حرارية• 

 أمثلة وتمارين• 

الثان  عشر 
والثالث 
 عشر

4 a1, a2 

10 
طاقة الكتلة 
 الحيوية

الم اد العضاااا ية وال ير  –مقدمة • 

 عض ية

 مصادر الطاقة ال ي ية• 

 ت  ي  الطاقة ال ي ية الى وق د• 

Ethanol – Biodiesel – 
Methanol – Pyroltsis Oil – 

Bio gas 

الراب  
 عشر

2 a1, a2 
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والاا اارارة اتاا لااياااد الااكااهااربااااا • 

 باستخدام واقة الكتلة ال ي ية
 النفايا  الصلدة• 

 تطديقا  ونما ج• 

11 

الطاقة • 
المتجددة 
 والبيئة

اقتصاد • 

الطاقة 

 المتجددة

 مقدمة• 

 –تل ث اله اا ومصاااااادر التل ث • 

 سمك ودقة ااو ون

 االندعاثا  المل ثة للديئة• 

 المنا ل الخضراا• 
 التكلفة االقتصادية ل حدة الطاقة •

مقاااارناااة الكلفاااة االقتصااااااااادياااة •  

 لمصادر الطاقة المختلفة

 ورل وعمليا  التدوير•  

 نما ج وتطديقا •  

الخامس 
 عشر

2 b2, c2 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

14 28  

 

 

 

   Practical Aspect العملي  الجانب ثانيا:موضوعات

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

1      

2 
  
  

   

3 
  
  

   

4 •    

5      

6 
• 

  
   

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

  === 

 

 :Teaching Strategiesالتدريساستراتيجيات 

 المحاضرةالتفاعليةLectures 
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 الحواروالمناقشةdiscussion 

 العصفالذهنيBrainstorming 

 حاللمشكالت Problem solving 

 العروضالعمليةوالمحاكاةSimulation MethodPractical presentations& 

 التطبيقالعمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 والمهاموالتكاليفالمشروعاتprojects 

 التعلمالذاتيSelf-learning 

 التعلمالتعاونيCooperative Learning 

 تباداللخبراتبينال مالء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi. والتكليفات االنشطةTasks and Assignments: 

 م

N

o 

 التكليف /االنشطة 

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 

)فردي/ 

 تعاوني(

الدرج

ة 

المس

 تحقة

Mar

k 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbol

s) 

 التكاليف المنزلية 1

 5 فردي
أسبوع
 يا

a1, a2, 
b1, b2, 
c1, c2 

 التمارير المكتوبة 2

 5 جماعي

4 
تقارير 

 4في 
 أسابيع

a1, b2, 
c1, c2 

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة 

 

vii. تقييمالتعلمLearning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة إلى 

درجة ال

 Proportionةالنهائي

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 
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1 
 التكليفات والواجبات

Tasks and 

Assignments 

2-14  10 10 % 
a1, a2, b1, b2, 

c1, c2 

 Quiz 3,6 5 5.0 % b1( 1كوز) 2

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 20 20 % a1, a2 

 % Quiz 10,13 5 5.0( 2كوز) 4
b2 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam 

(theoretical) 

16 60 60 % 
a1, 

a2,b1,b2,c1,d1 

 Total  100  اإلجمالي% === 

 

اتابة المراجع للمقرر )اسو المؤلف، سنة النمر، اسو الكتاب، :  Learning Resourcesالتعلممصادر 

 دار النمر، بلد النمر(.

 

 :) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .1

Mehmet Kanoglu, Yunus A. Cengel, and John M. Cimbala, 2020, 

Fundamentals And Applications Of Renewable Energy, McGraw-Hill, USA 

 :Essential Referencesالمراجع المساندة .2

Aldo Vieira da Rosa, 2012, Fundamentals of Renewable Energy Processes, 

Third Edition, Academic Press, England 

 .Electronic Materials and Web Sites etcنترنت...المصادر اإللكترونية ومواقع اإل .3

 Springer.com 

 Sciencedirect.com 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 :  AttendanceClassسياسة حضور الفعاليات التعليمية 1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلت م الطالب بحضور  -
يقدم أساااتاذ المقرر تقريرا بحضاااور ولياب الطالب للقسااام ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25حال تجاو  الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر 2

إذا ، وللطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي يسمح -
 دخول يمنع من االلت اموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شااااافويا من أساااااتاذ المقرريادة تأخر  

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان 3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع 4

ضااااااوابط تنفيذ و ويحدد مواعيد تسااااااليمها يحدد أسااااااتاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصاااااال -
 التكليفات وتسليمها.
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لذي تأخر في يحرم من درجة التكليف ا المحددموعد عنالإذا تأخر الطالب في تساااااااليم التكليفات  -
 تسليمه.

 : Cheatingالغش 5

الئحة شااااااا ون  عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصااااااافي أو النهائي تطبق -
 الطالب.

في التكليفات والمشااااريع يحرم من الدرجة المخصاااصاااة بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال 6

ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصاااة  طالبفي حالة وجود شاااخن ينتحل شاااخصاااية  -
 بذلك

 :Other policiesسياسات أخرى 7

 استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أخرى مثل  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1مقرر: اللغة اإلنجليزية ).............العام الجامعي: 

 الطاقة المتجددة :خطة مقرر

i. معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the Course 

 االسم

Name  

الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(

Office Hours 

 

 المكان ورقم الهاتف

Location&Telep

hone No. 
 

الس

 بت

SA

T 

األح

 د

SU

N 

االثن

 ين

MO

N 

الثال

 ثاء

TU

E 

األربع

 اء

WE

D 

الخمي

 س

TH

U 

 البريد اإللكتروني

E-mail 
       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 المقرراسم 

Course Title 

 الطاقة المتجددة

2.  
 ورقمه ررمز المقر

Course Code and Number 

 

 المجموع CreditHoursالساعات المعتمدة  الساعات المعتمدة للمقرر
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3.  
CreditHours محاضرات 

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

Total 

2   2 

4.  
 الدراسيالمستوى والفصل 

Study Level and Semester 
الفصل الدراسي الثاني –المستوى الثالث   

5.  
ر )إن المتطلبات السابقة للمقر

 وجدت(

Pre-requisites  

 الديناميكا الحرارية – 1،2،3الفيزياء العامة 

6.  
 (وجدتالمتطلبات المصاحبة )إن 

Co –requisite 

 الفيزياء اإلشعاعية

7.  

البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) inتدريس المقرر 

which the course is 

offered 

 بكالوريوس الفيزياء

BSc in Physics 

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 

 االنجليزية

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the 

course 

 جامعة صنعاء –كلية العلوم  –قسم الفيزياء 

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.:مالحظة

 

 

 

iii. وصف المقررCourse Description: 

يقدم المقرر تعريفا بالطاقة المتجددة وأهميتها ومصااادرها اما يعرا المفاهيو والمداد ا ااساااسااية المرتدطة 

خصاااااإل ااعاااعاس المااامتااا  ومجمعا  الطاقة المااامتاااية اما يعرا المقرر ورل ت  ي  بها ويراز على 

 الطاقة الض اية وواقة الرياح والطاقة ال رارية إلى واقة اهربااية باستخدام الطرل الفيزيااية والرياضية

iv. مخرجاو تعلم الممررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

a1 - ي ضا أهمية الطاقة المتجددة ويذار مصادرها المختلفة وآلية عملها 

a2 - – الرياضية للطاقة الض اية والميكانيكية وال رارية وت  التهالمفاهيم با ظهر معرفةي 

b1 - يطدق معادال  الطاقة المناسدة ل تاب القدرة الكهربااية المت لدة 

b2 - من حيث ن عها ووريقة عملها وتأثيراتها االقتصادية والديئية يقارن بين مصادر الطاقة المتجددة 

c1 - يختدر بمهارة أنظمة اال اح الممتية وي  ل القدرة الض اية إلى قدرة اهربااية 



 

 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          نائب العميد 

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

                                                                                                                                   

 الجمهوريـــة اليمنــــية

 وزارة التعليـم العـالــي والبحث العلمي

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

Republic of Yemen 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research  

Sana’a University 

Faculty of Science  

c2 -  ديا  الطاقة المرتدطة بالكفااة والمخاور والع ام  الديئية والجدوى االقتصااااااادية ويضااااااع يجمع بين ت

 ال ل ل المناسدة لها

d1 - ينق  بكفااة المعارف العلمية من خالل مقاال  علمية مكت بة او عروا عفهية 

d2 - يتتخدم أنظمة وبرامج ال اس ب والمدكا  ف  تعزيز االنمطة العلمية وت تين االنتاجية 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم

O

rd

er 

 الوحدات

)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

األسبو

 ع

Wee

k 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Con. 

H 

1 
ممدمة ف  

 الطاقة المتجددة

 تعريف واهمية الطاقة المتجددة 
 مصادر الطاقة المتجددة 
 مميزاو الطاقة المتجددة وتطبيماتها 

 2 ا وف

 الطاقة الشمسية 2
   واشعا  الجسم ا سوداساسياو االشعا 
  االنعكاسية  –االمتصاصية  –خواص االشعا  )االشعاعية

 النفاذية( –
 2 الثان 

 الطاقة الشمسية 3

 االععاس الممت  والدفق الممت  •
 القدرة االععاعية وخ اصها• 

 حتاب القدرة االععاعية• 

 امثلة م ل لة وتمارين• 

الثححاف
 ث

2 

4 
تطديقا  الطاقة 

 الممتية

قدمة•  ية  م ظاهرة الكهروضاااااا ا ية  -ف  ال الخاليا الماااااامتاااااا

 )الف ت ف لتية( ترايدها وخ اصها

تجميع المجمعا   –المجمع الماااااامتاااااا   و الل ح المتاااااات   • 

 الممتية

 تطديقا  وم طا  الطاقة الممتية •

الححححرا
 بححححححح 
والححخ
 امس

4 

 طاقة الريا  5

 حتاب القدرة الكهربااية –قدرة الرياح واثافة القدرة  –مقدمة • 

 أمثلة م ل لة وتمارين• 
 الت ربينا  اله ااية ترايدها وخصااصها• 
 أن اس الت ربينا  ومن نى ااداا• 

 تطديقا • 

الساد
س 
والس
 اب 

4 

6 

اخاااااتاااااداااااار 

نصاااااااااااااااف 

 الاااافصاااااااااا 
 (نظر )

 (نظر ) اختدار نصف الفص 

 1 الثامن

 طاقة الريا  7
 افااة الت ربين• 

 أمثلة وتطديقا  لم طا  الرياح• 
 امثلة م ل لة وتمارين  •

 التاس 
2 
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8 
الطاقة 
 الكهرومائية

 الطاقة ال راية –مقدمة • 

 أمثلة م ل لة وتمارين• 
  تجميع الت ربينا –الت ربينا  الدافعة ترايدها وخصااااصااها • 

 وسرعة الدوران
 أن اس الت ربينا  وحتابا  القدرة• 

 تطديقا  الم طا  الكهرومااية• 

العاشر 
والحاد
ي 
 عشر

4 

9 
الطاقة 

 الجيوحرارية

 ال رارة والطاقة ال رارية –مقدمة • 

 مصادر الطاقة ال رارية الج فية• 

 أنظمة التدريد االمتصاص • 

 أنظمة الضخ الجرار 
 ات ليد الكهرباا باستخدام الطاقة ال رارية الج فية• 
 م طا  الطاقة الجي حرارية• 

 أمثلة وتمارين• 

الثان  
عشر 
والثالث 
 عشر

4 

10 
طاقة الكتلة 
 الحيوية

 الم اد العض ية وال ير عض ية –مقدمة • 

 مصادر الطاقة ال ي ية• 

 ت  ي  الطاقة ال ي ية الى وق د• 

Ethanol – Biodiesel – Methanol – Pyroltsis Oil – 
Bio gas 

 باستخدام واقة الكتلة ال ي يةوال رارة ات ليد الكهرباا • 
 النفايا  الصلدة• 

 ونما ج تطديقا • 

الراب  
 عشر

2 

11 

الطاقة • 
 المتجددة والبيئة

اقتصاد الطاقة • 

 المتجددة

 مقدمة• 

 سمك ودقة ااو ون –تل ث اله اا ومصادر التل ث • 

 االندعاثا  المل ثة للديئة• 

 المنا ل الخضراا• 
 التكلفة االقتصادية ل حدة الطاقة •

 المختلفةمقارنة الكلفة االقتصادية لمصادر الطاقة •  

 ورل وعمليا  التدوير•  

 نما ج وتطديقا •  

الخام
س 
 عشر

2 

12 
االمت ان 

 النهاا 
 االمت ان النهاا 

الساد
س 
 عشر

2 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
16 31 

 

 :                                       Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا:خطة تنفيذ الجانب العملي 

الر

 قم

O

rd

er 

 التمارينالمهام / 

Tutorials/ Exercises   

األسبو

 ع

Wee

k 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Cont. 

H 

1     

2     

3     
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األسابيع والساعات الفعلية اجمالي  

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
  

 

vi.  التدريساستراتيجياتTeaching Strategies: 

 Lecturesالمحاضرةالتفاعلية -
 discussionالحواروالمناقشة -

 Brainstormingالعصفالذهني -

 Problem solving حاللمشكالت -

 &Simulation MethodPractical presentationsالعروضالعمليةوالمحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works)التطبيقالعملي -

 projectsوالمهاموالتكاليفالمشروعات -

 Self-learningالتعلمالذاتي -

 Cooperative Learningالتعلمالتعاوني -

 تباداللخبراتبينال مالء -

 

VIIاألنشطة والتكليفات. Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 

)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

المستح

 قة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 أسبوعيا 5 فردي التكاليف المنزلية 1

 التمارير المكتوبة 2

 5 جماعي
تقارير  4

 4في 
 أسابيع

 Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويمLearning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم

Week Due 

 الدرجة

Mark 

الوزن 

 النسبي%

Proportion 

of Final 

Assessment 

Tasks and Assignments 2-14التكليفاتوالواجبات 1  10 10 % 

 % Quiz 3,6 5 5.0( 1) اختبارقصير 2

 % 20 20 8 ( نظريوعملي)MidtermExamاختبارنصفي 3

 % Quiz 10,13 5 5.0( 2) اختبارقصير 4

    نهائي عملي اختبار 5

 %60 60 16 نهائي تحريري اختبار 6

 % Total  100 100المجموع 
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viii. مصادر التعلمLearning Resources  :ر، بلد )اسم الم لف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النش

 النشر(.

Mehmet Kanoglu, Yunus A. Cengel, and John M. Cimbala, 2020, 

Fundamentals And Applications Of Renewable Energy, McGraw-Hill, USA 

 تزيد عن مرجعين( )ال:Required Textbook(s)المراجع الرئيسة .4

Aldo Vieira da Rosa, 2012, Fundamentals of Renewable Energy Processes, 

Third Edition, Academic Press, England 

 :Essential Referencesالمساندةالمراجع  .5

• 

• 
 

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت... .6

 http://www.Springer.com 

 http://www.Sciencedirect.com 

 http://www. 

 http://www. 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقررCourse Policies 

 يتعلق باآلتي: بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلت م الطالب بحضور  -
يقدم أساااتاذ المقرر تقريرا بحضاااور ولياب الطالب للقسااام ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  -

 الحرمان من مجلس القسم.% ويتم اقرار 25حال تجاو  الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا ، وللطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي يسمح -
 دخول يمنع من االلت اموعند عدم ، عن ثالث مرات يحذر شااااافويا من أساااااتاذ المقرريادة تأخر  

 المحاضرة.

 : Attendance/PunctualityExamضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضااااااوابط تنفيذ و نوع التعيينات في بداية الفصاااااال ويحدد مواعيد تسااااااليمهايحدد أسااااااتاذ المقرر  -
 التكليفات وتسليمها.

يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  المحددموعد عنالإذا تأخر الطالب في تساااااااليم التكليفات  -
 تسليمه.

 : Cheatingالغش 5

الئحة شااااااا ون  عليه تطبقفي حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصااااااافي أو النهائي  -
 الطالب.

في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -
 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

http://www/
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://www.functionx.com/word/index.htm
http://www.functionx.com/powerpoint/index.htm
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لخاصاااة ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة ا طالبفي حالة وجود شاااخن ينتحل شاااخصاااية  -
 بذلك

 : policiesOtherسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -

 

 

 

 

 


