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 كمية االسراء الجامعة

 قسم هندسة تقنيات التبريد والتكيف

 النظام السنوي 
 أسبوع 03   

عدد 
الساعات 
 االسبوعية 

 عدد الوحدات 0 النظري 
 2 العممي 8

 5 المجموع

 والعممي النظـري  الجــزء     انتقال الحرارة  ــةثة الثالـالمـرحمـ
 

 الهــدف مـن المـادة

بالمبادئ العامة النتقال الحرارة وتطوير مفاهيمه و قدراته التقنية في موضوع انتقال الحرارة وطرائق انتقالها  تعريف الطالب
, الزعانف والمبادالت الحرارية بانواعها واستخداماتها في مجال التبريد  بالتوصيل والحمل واالشعاع وتطبيقاتها العممية

 .والتكييف
  الجزء النظري:    

 فــردات المــادةم األسبـوع

 يقذيت ، طرق اَتقال انحرارة. 1

 انتوصٍم فً حانّ انًستقرِ ونبعذ واحذ خالل يقطع جذار ، اسطواَّ. 2-3

 .سطواَّواال جذاريتعذد انطبقاث نهانتوصٍم فً حانّ انًستقرِ ونبعذ واحذ خالل يقطع  4

 يعايم اَتقال انحرارة انكهً . 5

 قاويّ انتاليس انسطحً .ي –انسًك انحرج انعازل  6-7

 انسعاَف. 8-9

 انتوصٍم االَتقانً ) انسعاث انًجًعّ ( . 10

 انتوصٍم فً انحانّ انًستقرِ ببعذٌٍ . 11

 اَتقال انحرارة بانحًم )يقذيّ ( يراجعّ نجرٌاٌ انًوائع . 12

 بعذٌّ .الاناالرقاو يجايٍع تحهٍم  13

 ارِ بانحًم انقسري نُوعً انجرٌاٌ انكتهً وانطباقً .انحم انتحهٍهً نًعادنّ اَتقال انحر 14-15

 اَتقال انحرارة انًستقر بانحًم انقسري ببعذ واحذ عهى سطح يستو. 16

 انعالقاث انتجرٌبٍّ الَتقال انحرارِ بانحًم انقسري نُوعً انجرٌاٌ انذاخهً وانخارجً . 17-18

 اَتقال انحرارِ بانحًم انحر . 19

 انعالقاث انتجرٌبٍت الَتقال انحرارِ بانحًم انحر . 20

 انًبادالث انحرارٌت ) يقذيّ ( أَواع انًبادالث انحرارٌّ . 21

 يعايم اَتقال انحرارِ انكهً ويعايم االتساخ . 22

 فعانٍّ انًبادل انحراري . –انًتوسط انهوغارتًً نفرق درجاث انحرارِ  23

  .هفّ يٍ انًبادالث انحرارٌّتحهٍم االداء الَواع يخت 24-25

 يفاٍْى اساسٍّ . –االشعاع انحراري ) يقذيّ (  26 

 يعايم انشكم . –خصائص االشعاع   27

 انتبادل االشعاعً انحراري بٍٍ سطحٍٍ الجساو سوداء . 28

 انتبادل االشعاعً انحراري بٍٍ سطحٍٍ الجساو ريادٌّ . 92

 حاجس االشعاع وانتاثٍراالشعاعً. 03
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  الجزء العممي:
 اسم التجربه رقم التجربه

 معامل التوصل الحراري لممواد الصمبة . حساب 1
  ة الحرار  دل انتقالمع حساب 2
 حساب المقاومه الحرارية لمتالمس 3
 حساب معدل انتقال الحرارة في زعنفة 4
  لصفيحة مستوية بعدينالتوزيع الحراري ب 5
 رة بالحمل في الزعانفانتقال الحرامعامل  حساب 6
 في الزعانفالقسري انتقال الحرارة بالحمل  حساب معامل 7
 متقاطع بجريان القسري في اسطوانةانتقال الحرارة بالحمل  8
 .بجريان حراسطوانة الحمل الحر في  9
 .توازي اداء المبادالت الحرارية جريان م 11
 اداء المبادالت الحرارية جريان متقاطع 11
 حرارة باالشعاع.لانتقال ا  12

 


