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    الطاقة الجديدة والمتجددة       
 
/                                             تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

  دكتوراهال
 أجباريأجباري أم اختيارى: 

 والتخطيط لتنميتها تقويم الموارد الطبيعية : القسم الذي يقدم البرنامج
 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها : القسم الذي يقدم المقرر

  دكتوراهال : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
 ER016 الكود:       الطاقة الجديدة والمتجددة العنوان:

  1المحاضرة: 2الساعات المعتمدة:
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصإلحصص ا

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

أهم المشاكل التى تواجه االستغالل  –أهم أنواع الطاقات المتجددة تعريف الطالب : •
 كيفية ادارة مثل هذه الطاقات –األمثل لمثل هذه الطاقات 

 
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل خرجات التعلمم البند
التع������رف عل������ى مص������ادر  2/1/7 :والفهم ةالمعرف -أ

الطاق��ات الجدي��دة والمتج��ددة وأثره��ا 
 على البيئة.

 أن���واع أه���مالطال���ب  ع���ددي1.7.1.2
 الطاقات المتجددة

 أه���������ميع���������دد الطال���������ب 2.7.1.2
 االيجابيات للطاقات المتجددة

الطال�����ب كيفي�����ة  يلخ�����ص3.7.1.2
 ستفادة من الطاقات المتجددةاال

 المهارات الذهنية: -ب

ف�ي المعلومات البيئي�ة  تحليل 2/2/1
مج�����ال تق�����ويم الم�����وارد الطبيعي�����ة 

 والظواهر البيئية.

يميز الطالب بين الطاقات 1.1.2.2
 المتجددة والغير متجددة

يضيف الطالب ما يمكن 2.1.2.2
 فعله الستغالل الطاقات المتجددة

علوم������ات البيئي������ة المتق������يم  2/2/2
 المختلفة 

يقيم الطالب الطاقات 1.2.2.2
 المتجددة والغير متجددة
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل خرجات التعلمم البند

المهارات المهنية  -ت
 :والعملية

كتابة التقارير المهنية وتقي�يم  2/3/2
الظ�����واهر البيئي�����ة بط�����رق علمي�����ة 

 .صحيحة

يع���������د تقري���������ر لكيفي���������ة 1.2.3.2
االستغالل االمث�ل للم�وارد الطبيعي�ة 

 فى انتاج الكهرباء
 واألدواتالط��������رق تقي��������يم  2/3/3

قي����اس الت����أثيرات ف����ي  المس����تخدمة
   و تطويرها.  ةالبيئية المختلف

يقيم الطرق المختلفة النتاج 1.3.3.2
 الكهرباء من الطاقات المتجددة

أبح�اث تطبيقي�ة  وتنفي�ذ إعداد 2/3/6
مختلف��ة يمك��ن نش��رها ف��ى المج��الت 
العلمية المتخصصة أو عرضها ف�ى 

 .مؤتمرات دولية

يجرى بحوث تطبيقية 1.6.3.2
بسيطة الستفادة من الطاقات 

 المتجددة

المهارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

اس������������تخدام تكنولوجي������������ا  2/4/2
المعلوم������ات بم������ا يخ������دم تط������وير 

 الممارسة المهنية.

يستخدم الحاسب االلى فى  1.2.4.2
رصد الظواهر البيئية المتعلقة 

 بالطاقات المتجددة

مكانات المتاحة يستغل اإل 2.2.4.2
 لالستفادة من الطاقات المتجددة

إجادة  إدارة اللقاءات العلمية  2/4/7
  والقدرة على إدارة الوقت .

0B1.7.4.2  يدير لقاءات علمية حول
الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة 

 .النظيفة والمتجددة

 

3- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 قة الجديدة والمتجددةمفهوم الطا
 أهمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

 الفرق بين انواع الطاقات المختلفة

4 2 4 

 2 1 2 األثر البيئى ألنواع الطاقات المختلفة
 2 1 2 تكنولوجيا البيوجاز

 ميكروبيولوجيا إنتاج البيوجاز
 العوامل المؤثرة على إنتاج البيوجاز

 إنتاج االيثانول

6 3 6 

 2 1 2 توازن وتوزيع  أنواع الطاقات المختلفة 
 صور تحويل الطاقات المتجددة

 كيفية انتاج الطاقة الكهربية من الطاقات المتجددة
4 2 4 

العوام���ل الم���ؤثرة عل���ى إنت���اج الطاق���ة  –الطاق���ة الشمس���ية 
 الشمسية

4 2 4 

الكهرب��اء م��ن العوام��ل الم��ؤثرة عل��ى إنت��اج  -طاق��ة الري��اح 
 طاقة الرياح

2 1 2 

 2 1 2 األثر االقتصادي الستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

1 
 مفهوم الطاقة الجديدة والمتجددة

 أهمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
 الفرق بين انواع الطاقات المختلفة

 الثانى -االول 

 الثالث طاقات المختلفةاألثر البيئى ألنواع ال 2
 الرابع   تكنولوجيا البيوجاز 3
 السابع -السادس  –الخامس  ميكروبيولوجيا إنتاج البيوجاز 4
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 العوامل المؤثرة على إنتاج البيوجاز
 إنتاج االيثانول

 الثامن توازن وتوزيع  أنواع الطاقات المختلفة  5

 صور تحويل الطاقات المتجددة 6
 ة الكهربية من الطاقات المتجددةكيفية انتاج الطاق

 العاشر -التاسع 

العوام��ل الم��ؤثرة عل��ى إنت��اج الطاق��ة  –الطاق��ة الشمس��ية  7
 الشمسية

 الثاني عشر -الحادي عشر  

العوامل المؤثرة على إنت�اج الكهرب�اء م�ن  -طاقة الرياح  8
 طاقة الرياح

 الثالث عشر

 الرابع عشر لمتجددةاألثر االقتصادي الستخدام الطاقة الجديدة وا 9
 

5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/7 2/2/1 
2/2/2 

 
2/3/2 
2/3/3 
2/3/6 

2/4/2 
2/4/7 

 
6- U:مكونات المقرر 

 االجمالى العلوم األخرى المواد المتخصصة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  العلوم األساسية

30% - 70 % - 100 % 

 
7- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر  لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث الرابع خامسال السادس السابع الثامن التاسع

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

يع��دد الطال��ب أه��م أن��واع الطاق��ات 
 المتجددة

 
 

     X X 

يع����دد الطال����ب أه����م االيجابي����ات 
 للطاقات المتجددة

       X X 

يتع�����رف الطال�����ب عل�����ى كيفي�����ة 
 االستفادة من الطاقات المتجددة

   X      

نية
ذه

 ال
ات

هار
الم

 

االستفادة من يلخص الطالب كيفية 
 الطاقات المتجددة

    X   X  

يضيف الطالب ما يمكن فعله 
 الستغالل الطاقات المتجددة

  X   X    

يق���يم الطال���ب الطاق���ات المتج���ددة 
 والغير متجددة

X      X   

ت 
را

مها
ال

ية 
مهن

ال
لية

عم
وال

 

يج���رى بح���وث تطبيقي���ة بس���يطة  
 الستفادة من الطاقات المتجددة

  X X 
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قيم الطرق المختلفة النتاج ي
 الكهرباء من الطاقات المتجددة

   X 
   

  

يعد تقرير لكيفية االستغالل االمثل 
للم�����وارد الطبيعي�����ة ف�����ى انت�����اج 

 الكهرباء

X    
   

  
قل

 للن
بلة

لقا
 وا

مة
لعا

ت ا
را

مها
ال

 

يس�تخدم الحاس��ب االل�ى ف��ى رص��د 
الظواهر البيئية المتعلق�ة بالطاق�ات 

 المتجددة

 X X X X     

يستغل اإلمكانات المتاحة 
 لالستفادة من الطاقات المتجددة

X         

1B الحفاظ يدير لقاءات علمية حول
على البيئة واستخدام الطاقة 

 .النظيفة والمتجددة

X    X     

 
 
 

 
 

8- U :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 لمأنشطة التعليم والتع طرق التعليم والتعلم
رة

ض
حا

الم
 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم
2/1/7/1 x x      x x x     

2/1/7/2 x      x   x x    

2/1/7/3 x   x   x    x x   

 الذهنيةالمهارات 
2/2/1/1 X  x   x  x    x   

2/2/1/2 x  x x  x x        

2/2/2/1 x   x   x   x x    

 المهارات المهنية
2/3/2/1   x         x  x 

2/3/3/1    x   x   x x    

2/3/6/1    x  x x    x x   

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/2/1  x        x     

2/4/2/2   x x   x x       

2/4/7/1    x  x x    x x   
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9- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

يم يتق
 تقرير

يم يتق
 عمشرو 

يم يتق
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم
2/1/7/1 x X  x    

2/1/7/2 x  x  x   

2/1/7/3 x  x  x  x 

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x  x    x 

2/2/1/2 x   x    

2/2/2/1 x  x  x   

 المهارات المهنية
2/3/2/1 x  x  x  x 

2/3/3/1 x   x    

2/3/6/1 x  x  x   

 المنقولةت العامة والمهارا
2/4/2/1 x  x     

2/4/2/2  X    x x 

2/4/7/1 x   x    

 
 

10- U الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 
 

 األسبوع النسبة ق التقيمرط
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 الدراسىاألختبار الشفوي لنصف الفصل 
 الثامن 3  الفصل الدراسى التقيم العملي لنصف

 السادس عشر 7 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
تقيم المشاريع والتقارير والعروض 

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى
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11- Uقائمة المراجع 
 (عربية) مقترحةال و البحوث كتب -11-1

 لبسام،  " الطاقة الجديدة والمتجددة أنواعها ومصـادرها", دار الخريجي للنـشر والتوزيع,عبد هللا عبد الرحمن ا
 هـ.1421الرياض ، المملكة العربية السعودية،                    

 
 (اجنبية) مقترحةال و البحوث كتب -11-2

• Gilbert M. Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems, 2004; John Wiley 
& Sons 

• Bent Sørensen, Renewable Energy, 2004, Third Edition; Elsevier Science.. 
 

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -11-3
• www.retscreen.net 

 
12- Uاإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 

 الميدانية للزيارات مادية إمكانات -برامج اليكترونية -دعم طباعة –أجهزة ووسائل عرض           
 

 
 د/ وليد محمد بسيونى منسق المقرر:

 
 محمد احمد الحويطى أ.د/  رئيس القسم:

 
 /            التاريخ:  /


	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية
	يدير لقاءات علمية حول الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
	1.7.4.2 يدير لقاءات علمية حول الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

