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الجـزء النظـري والعممي

الهــدف مـن المـادة

رىضُغ يؼهىيبد انطبنت يٍ خالل انزؼرف ػهً انًصبدر انجذَذح نهطبقخ غُر انًصبدر انزقهُذَخ.
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مفــردات المــادة
يقذيخ ػبيخ دىل انطبقخ انًزجذدح  -يصبدر انطبقخ انًزجذدح ورطجُقبرهب  -انطبقخ انًزجذدح وانًشبكم
انجُئُخ (انًطر انذبيضٍَ ،ضىة طجقخ االوزوٌ ،انزغُر انًُبخٍ ،انًخبطر انُىوَخ)
انشًص  -ادزطبة انىقذ (يؼبدنخ انىقذ ورصذُخ خظ انطىل)
انسواَب انشًطُخ ( االَذراف ،زاوَخ انطبػخ ،زاوَخ االررفبع انشًطُخ ،زاوَخ انطًذ انشًطُخ،
وقذ انشروق وانغروة وطىل انُىو ،زاوَخ انذذوس)
االشؼبع انشًطٍ فٍ انفضبء ،االشؼبع االرضٍ ،االشؼبع انكهٍ ػهً االضطخ انًبئهخ)
انًجًؼبد انشًطُخ  -انًجًؼبد انثبثزه (انًجًؼبد انًطزىَخ ،انًجًؼبد انقطغ نًكبفئ ،انًجًؼبد
االَجىثُخ انًفرغخ)
انًجًؼبد انًززجؼخ نهشًص ( انًجًؼبد انقطغ انًكبفئ انذىضُخ ،يجًؼبد فرضُم ،يجًؼبد انقطغ
انًكبفئ انصذُُخ ،يجًؼبد دقىل انًراَب)
اَظًخ رطخٍُ انًبء انشًطُخ َ -ظبو انثريىضُفىٌ ،انًجًغ انشًطٍ رو انخساٌ انًزصم
َظبو انزذوَر انًجبشرَ ،ظبو رطخٍُ انًبء انغُر يجبشرَ ،ظبو رطخٍُ االدىاض
اَظًخ رخسٍَ انذرارح (َظبو خسٌ انذرارح ثبنهىاءَ ،ظبو خسٌ انذرارح ثبنطىائم ،انزذهُالد
انذرارَخ الَظخ انخسٌ)
رصًُى انًُىرج و رصًُى انصف (رصًُى انًُىرج ،رصًُى انصف)  -يطُطراد درجخ انذرارح،
يىاقغ انًزذططبد
كًُخ انًبء انذبر انًطهىثخ  -انًزطهجبد انؼًهُخ ( االَبثُت ،انًثجزبد ،انؼىازل ،انًضخبد،
انصًبيبد ،االجهسح االخري)
انزجرَذ وانزذفئخ انشًطٍ نذاخم االثُُخ  -دطبة دًم انزذفئخ
رذفئخ ورجرَذ االثُُخ انشًطٍ ( رذفئخ انجى وخذيبد انًبء انذبر ،اَظًخ انهىاء ،اَظًخ انًبء ،يىقغ
انطخبٌ انًطبػذ ،اَظًخ انضخ انذرارَخ)  -انزجرَذ انشًطٍ ( انىدذح االيزصبصُخ ،انىدذح
االيزسازَخ)  -انزجرَذ انشًطٍ ثبنثالجخ االيزصبصُخ انشًطُخ
ػًهُبد انزطخٍُ نالغراض انصُبػُخ ( اَظًخ انزطخٍُ انشًطُخ نهًبء ونههىاء نالغراض
انصُبػُخ ،االَظًخ انشًطُخ نزىنُذ انجخبر)  -انزطجُقبد انكًُبوَخ (رصفُخ انىقىد ،خالَب
انىقىد،رشغُم انًىاد،
انجففبد انشًطُخ (انًجففبد انشًطُخ انًجبشرح ،انًجففبد انشًطُخ انغُر يجبشرح)  -انجُىد
انسجبجُخ و ويىاد انجُىد انسجبجُخ
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اَظًخ رذهُخ انًبء انشًطُخ ،ػًهُبد انزذهُخ  -اَظًخ انزجًُغ انًجبشر ( رصُُف اَظًخ انزذهُخ
انشًطُخ ،اداء انًقطراد انشًطُخ)
انخالَب انشًطُخ ،يكىَبد َظبو انزىنُذ انكهرثبئٍ انفىنزبئٍ PV
رصًُى َظبو  - PVانُظبو انهجٍُ PV/T
اَظًخ رىنُذ انكهرثبء انشًطُخ انذرارَخ ( انًجًؼبد انذىضُخ راد انقطغ انًكبفئ ،اَظًخ انطبقخ
انجرجُخ)
اَظًخ انالقظ انصذٍُ ،االدىاض انشًطُخ
يقذيخ نطبقخ انرَبح  -انطبقخ انًزىفرح فٍ انرَبح  -ػسو وطبقخ انزىرثُُبد انهىائُخ  -رصُُف
انزىرثُُبد انهىائُخ ( انزىرثٍُ انهىائٍ رو انًذىر االفقٍ ،انزىرثٍُ انهىائٍ رو انًذىر انؼبيىدٌ)
 انذوار انهىائٍ  -اَروداًَُك انزىرثبٍَ انهىائٍ (انًقطغ انؼرضٍ نهرَشخَ ،ظرَبداالَرودَُبيُكُخ)
رصًُى انذوار  -اداء انذوار  -رذهُم ثُبَبد انرَبح
اَظًخ رذىَم طبقخ انرَبح  -يىنذاد انكهرثبء انهىائُخ ( انجرج ،انذوار ،صُذوق انزروش ،يُظًبد
انطبقخ ،اَظًخ انزىقف ،انًىنذ)  -دقىل (يذطبد) انرَبح ،دثىل انرَبح ػهً ضطخ انجذبر -
انًضخبد انهىائُخ  -اَظًخ انزطخٍُ انهىائُخ
اداء اَظًخ رذىَم انطبقخ انهىائُخ  -يُذٍُ انطبقخ نهزىرثبٍَ انهىائٍ  -يؼبيم انطؼخ
يقذيخ ،انذورح انًبئُخ  -انزىرثُُبد انًبئُخ
يذطبد انزىنُذ انًبئُخ ( يذطبد انزىنُذ انًجبشرح ،يذطبد خسٌ انطبقخ ،يذطبد –ضخ خسٌ
انطبقخ)
يقذيخ نهطبقخ انؼضىَخ (اكزم انؼضىَخ ،انغبز انؼضىٌ ،انىقىد انؼضىٌ)  -انزطخٍُ ثبنكزم
انؼضىَخ ( انخشت كىقىد ،انًذافئ انًركسَخ)  -يذطبد رىنُذ انذرارح وانكهرثبء انزٍ رؼًم ػهً
انكزم انؼضىَخ
يقذيخ نطبقخ ثبطٍ االرض  -يذطبد طبقخ ثبطٍ االرض (انًذطبد انذرارَخ ،انًذطبد
انكهرثبئُخ) َ -ظبو انضخ انذرارٌ نجبطٍ االرض
طبقخ انًذ وانجسر – يذطبد انًذ وانجسر – طبقخ انًىج – يذطبد طبقخ انًىج

الجزء العممي
األسبـوع
31-1

مفــردات المــادة
رجبرة ورقبرَر ػًهُخ نكبفخ يىاضُغ انطبقخ انًزجذدح واجهسح انقُبش
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