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 البيئةالطاقة الشمسية و مقرر
 
/                                             لتنميتها طتقويم الموارد الطبيعية والتخطي :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

  ماجستير
  :مجناعنصر رئيسي أم ثانوي للبر

 اجبارىأجباري أم اختيارى: 
 لتنميتها طتقويم الموارد الطبيعية والتخطي : القسم الذي يقدم البرنامج

 لتنميتها طتقويم الموارد الطبيعية والتخطي : القسم الذي يقدم المقرر
 الماجستير : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
  ER005الكود:     الطاقة الشمسية و البيئة   العنوان:

  1المحاضرة: :الساعات المعتمدة
 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

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

 تعريف الطالب بمفهوم الطاقة الشمسية وخصائصها. -
 –تعري��ف الطال��ب باألنظم��ة التطبيقي��ة المختلف��ة للطاق��ة الشمس��ية ( األنظم��ة الفوتوفولتي��ة  -

 وخصائص كال منهما. المجمعات الشمسية )
إكس���اب الطال���ب مه���ارة التميي���ز ب���ين األن���واع المختلف���ة لألنظم���ة الفوتوفولتي���ة والخالي���ا  -

 الشمسية.
 إكساب الطالب مهارة التمييز بين األنواع المختلفة من المجمعات الشمسية. -
 ناخية.وتأثيرها على التغيرات الم –إدراك الطالب العالقة بين الطاقة الشمسية والبيئة  -
 إدراك الطالب التحديات المستقبلية للطاقة الشمسية وتطبيقاتها البيئية. -

 
 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

 :والفهم ةالمعرف -أ

والحق�ائق  يعرف النظري�ات -1.1.2
بتق��ويم الم��وارد الطبيعي��ة المتعلق��ة 
 الرتبطة بها ةالبيئوالعلوم 

يعرف الطالب مفهوم الطاقة  -1.1.1.2
 الشمسية وخصائصها.

يع�����رف الطال�����ب األنظم�����ة  -2.1.1.2
التطبيقي���ة المختلف���ة للطاق���ة الشمس���ية ( 

المجمع�����ات  –األنظم�����ة الفوتوفولتي�����ة 
 الشمسية ) وخصائص كال منهما.
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يس������������������������تنتج أدوات  -4.1.2

 ومؤشرات التنمية البيئية
ل���ب مه���ارة الطا يكتس���ب -1.4.1.2

التميي�����ز ب�����ين األن�����واع المختلف�����ة 
لألنظم������ة الفوتوفولتي������ة والخالي������ا 

 الشمسية.
الطال���ب مه���ارة  يكتس���ب -2.4.1.2

التميي���ز ب���ين األن���واع المختلف���ة م���ن 
 المجمعات الشمسية.

الطال����ب العالق����ة  ي����درك -3.4.1.2
 –ب����ين الطاق�����ة الشمس�����ية والبيئ�����ة 
 وتأثيرها على التغيرات المناخية.

الطال��ب التح��ديات  ركي��د -4.4.1.2
المس���������تقبلية للطاق���������ة الشمس���������ية 

 وتطبيقاتها البيئية.

 المهارات الذهنية: -ب

المعلومـــــات البيئيـــــة  يحلـــــل 2/2/1
 المختلفة

ب�������ين األن�������واع  يمي�������ز -2/2/1/1
المختلف��ة م��ن األنظم��ة الفوتوفولتي��ة 

 والخاليا الشمسية.
ب�������ين الطاق�������ة  ي�������ربط -2/2/1/2

غيرات الشمسية والبيئة بما فيها من ت
 مناخية.

ب����ين التطبيق����ات  ي����ربط -2/2/1/3
المختلف����������ة للطاق����������ة الشمس����������ية 
 والتكنولوجي������������������ا المتقدم������������������ة 

 مثل النانوتكنولوجى.

المهارات المهنية  -ت
 :والعملية

المه�����������ارات  ي�����������تقن -1.3.2
لتق�����ويم الت�����أثيرات المختلف�����ة 

 البيئية المختلفة

الطالب مهارة  يكتسب 1.1.3.2 
كيفية تركيب بعض األنظمة 

وقياس مدى البسيطة الفوتوفولتية 
 كفاءتها.

الطال����ب مه����ارة  يكتس����ب-2.1.3.2
كيفي������ة عم������ل الخالي������ا الشمس������ية 

 وتجميعها.
الطال���ب مه���ارة  يكتس���ب -3.1.3.2

 كيفية عمل المجمع الشمسى.
بح����وث بيئي����ة  يج����رى 3.3.2-

تطبيقية لتقييم الموارد الطبيعية 
 علمية بطريقة

 يجرى الطالب بعض -1.3.3.2
اث واألفكار الجديدة المتعلقة األبح

 وتطبيقاتها البيئية. الشمسيةبالطاقة 

المهارات العامة  -ث
 :والقابلة للنقل

الوس���������ائل  يس���������تخدم 2. 4. 2
التكنولوجية الحديث�ة ف�ى رص�د 
ومعالج�����ة الظ������واهر البيئي������ة 

 المختلفة

ق��درة الطال��ب عل��ى  يزي��د -1.2.4.2
استخدام وفهم التكنولوجيات الحديث�ة 

نوتكنولوجى ف���ى تص���ميم مث���ل الن���ا
 خاليا شمسية بسيطة التركيب

التواصل الفعال  يستطيع 7. 4. 2
 بأنوعة المختلفة

ت�����درب الطال�����ب عل�����ى ي -1.7.4.2
العم���ل الجم���اعي م���ن خ���الل ورش 
عمل ومشروع بحثي تطبيقي لم�ا ت�م 

 دراسته.
 

U3- المحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

التوزيع  -طيف األشعة الشمسية   -لشمسيةمقدمة في الطاقة ا
 اإلكثار من الطاقة الشمسية -العالمي لإلشعاع الشمسي 

4 2 4 

 4 2 4 -وئيةالمفاهيم االساسية لنظام الخاليا الض - الخاليا الضوئية
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 -PVوصف نظام  –تأثير الخلية الضوئية والخلية الشمسية 
 PVتطبيقات نظام 

 4 2 4 المجمع الشمسى - الطاقة الشمسية الحرارية
مساهمة الطاقة الشمسية فى  - الطاقة الشمسية والبيئة

 الطاقة الشمسية الهيدروجينية - مواجهة التحديات المناخية
4 2 4 

 4 2 4 الخيارات والبدائل التكنولوجية للطاقة الشمسية
 2 1 2 تخزين الطاقة الشمسية

 2 1 2 اإلشكاليات المتعلقة باستخدام الطاقة الشمسية
 2 1 2 إمكانيات استخدام الطاقة الشمسية فى مصر

 2 1 2 البدائل واالختيارات التكنولوجية لترشيد استخدام الطاقة
 
 
 
 

U4- المقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

التوزيع  -طيف األشعة الشمسية   -مقدمة في الطاقة الشمسية 1
 من الطاقة الشمسية اإلكثار -العالمي لإلشعاع الشمسي 

 الثاني - األول

2 
 -وئيةالمفاهيم االساسية لنظام الخاليا الض - الخاليا الضوئية

 -PVوصف نظام  –تأثير الخلية الضوئية والخلية الشمسية 
 PVتطبيقات نظام 

 الثالث والرابع

 السادس -الخامس  المجمع الشمسى - الطاقة الشمسية الحرارية 3

مساهمة الطاقة الشمسية فى مواجهة  - والبيئةالطاقة الشمسية  4
 الطاقة الشمسية الهيدروجينية - التحديات المناخية

 الثامن -السابع 

 العاشر -التاسع  الخيارات والبدائل التكنولوجية للطاقة الشمسية 5
 الحادي عشر تخزين الطاقة الشمسية 6
 ني عشرالثا اإلشكاليات المتعلقة باستخدام الطاقة الشمسية 7
 الثالث عشر إمكانيات استخدام الطاقة الشمسية فى مصر 8
 الرابع عشر البدائل واالختيارات التكنولوجية لترشيد استخدام الطاقة 9

 
 

U5- العالقة بين المقرر والبرنامجU: 
 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

2/1/1 
2/1/4 2/2/1 

2/3/1 
2/3/3 

 

2/4/2 
2/4/7 

 
U6- مصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

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

رف
مع

ال
 ة

هم
الف

و
 

يع����رف الطال����ب مفه����وم  -1.1.1.2
 الطاقة الشمسية وخصائصها.

        X 

يع���رف الطال���ب األنظم���ة  -2.1.1.2
التطبيقية المختلفة للطاق�ة الشمس�ية ( 

المجمع���ات  –األنظم���ة الفوتوفولتي���ة 
 الشمسية ) وخصائص كال منهما.

 
 

     X  
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ل�ب مه�ارة الطا يكتسب -1.4.1.2
التميي����ز ب����ين األن����واع المختلف����ة 
لألنظم����ة الفوتوفولتي����ة والخالي����ا 

 الشمسية.

 
 

    X   

الطال�ب مه�ارة  يكتسب -2.4.1.2
التمييز ب�ين األن�واع المختلف�ة م�ن 

 المجمعات الشمسية.

 
     X 

  

الطال��ب العالق��ة  ي��درك -3.4.1.2
 –ب���ين الطاق���ة الشمس���ية والبيئ���ة 

 ات المناخية.وتأثيرها على التغير

X  
  X 

    

الطال�����������ب  ي�����������درك -5.4.1.2
التح������ديات المس������تقبلية للطاق������ة 

 الشمسية وتطبيقاتها البيئية.

X  
   

    

المهارات 
 الذهنية

ب�����ين األن�����واع  يمي�����ز -2/2/1/1
المختلفة من األنظمة الفوتوفولتي�ة 

 والخاليا الشمسية.

  

   

 X   

ب�����ين الطاق�����ة  ي�����ربط -2/2/1/2
يئ���ة بم���ا فيه���ا م���ن الشمس���ية والب

 تغيرات مناخية.

  X 
  

    

ب��ين التطبيق��ات  ي��ربط -2/2/1/3
المختلف��������ة للطاق��������ة الشمس��������ية 
 والتكنولوجي���������������ا المتقدم���������������ة 

 مثل النانوتكنولوجى.

  X 
  

    

لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

الطالب مهارة  يكتسب 1.1.3.2
كيفية تركيب بعض األنظمة 

 وقياس مدىالبسيطة الفوتوفولتية 
 كفاءتها.

    
   

X  

الطال��ب مه��ارة  يكتس��ب-2.1.3.2
كيفي����ة عم����ل الخالي����ا الشمس����ية 

 وتجميعها.

    
  X 

  

الطال�ب مه�ارة  يكتسب -3.1.3.2
 كيفية عمل المجمع الشمسى.

     X    

 يجرى الطالب بعض -1.3.3.2
األبحاث واألفكار الجديدة 

 الشمسيةالمتعلقة بالطاقة 
 وتطبيقاتها البيئية.

     
X 

   

المهارات 
العامة 
والقابلة 

 للنقل

ق����درة الطال����ب  يزي����د -1.2.4.2
على استخدام وفهم التكنولوجي�ات 
الحديث��ة مث��ل الن��انوتكنولوجى ف��ى 
تص����ميم خالي����ا شمس����ية بس����يطة 

 التركيب

    X X X X  

ت���درب الطال���ب عل���ى ي -1.7.4.2
العمل الجم�اعي م�ن خ�الل ورش 
عمل ومشروع بحثي تطبيق�ي لم�ا 

 م دراسته.ت

   X  X    
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7U-  :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم 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
 

حل
ر

ية
دان

مي
ة 

الة 
 ح

سة
درا

ية 
اع

ابد
ة 

تاب
ك

 

بة
جر

ت
 

 المعرفه و الفهم

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

2/1/1/2 x x  X      x     
2/1/4/1 x   x     x      
2/1/4/2 x   x     x      
2/1/4/3 x   x     x      
2/1/4/4 x   x     x      

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x  x   x      x  x 

2/2/1/2   x   x         

2/2/1/3   x   x         

 المهارات المهنية

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

2/3/1/2    X  x  x    x  x 

2/3/1/3    x        x   

2/3/3/1    x        x   

المهارات العامة 
 و المنقولة

2/4/2/1 x x  X   x  x x x    

2/4/7/1       x    x x  x 

 
8U-  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
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2/1/1/1 x X  x  x  

2/1/1/2 x X     x 

2/1/4/1 x       

2/1/4/2 x       

2/1/4/3 x       

2/1/4/4 x       

 المهارات الذهنيه
2/2/1/1 x      x 

2/2/1/2  x      

2/2/1/3  x      
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 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
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المهارات المهنية

2/3/1/1 x X x  x   

2/3/1/2    x x   

2/3/1/3  x      

2/3/3/1  x      

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

2/4/7/1 x    x   

 
9U-  الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم 

 
 األسبوع النسبة ق التقيمرط

 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

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

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

 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
10U- قائمة المراجع 

 مقترحةال و البحوث كتب -10-1
1- "Renewable Energy", godfrey Boyle, 2nd ed Oxford University Press, 
2004 
2- "Energy and the Environment" R.A. Ristinen and J.J.Kraushaar 
3- "Solar Energy Fundamental and Applications", Tata MeGraw Hill 
Poltshing Coletd 

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -10-2
www.re.e-techniq.uni-kassel.de/photos/document/29-STRIPT_photo 
 

11U- اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 
 الميدانية للزياراتامكانات مادية  -برامج اليكترونية -دعم طباعة –أجهزة ووسائل عرض           

 
 د/ وليد بسيونى  -د/ هدى سعيد  منسق المقرر:

 
 محمد الحويطىد/  رئيس القسم:

 /            /   التاريخ:  


	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية

