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دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف انثرَايح األكادًٍَ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ

كهٛخ انًسزمجم انغبيؼخ

 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكض

ُْذسخ رمُٛبد انزكٛٛف ٔانزجشٚذ

 .3اسى انجشَبيظ األكبد ًٙٚأ
انًُٓٙ
 .4اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ

لسى ُْذسخ رمُٛبد انزكٛٛف ٔانزجشٚذ

 .5انُظبو انذساس: ٙ
سُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ
 .6ثشَبيظ االػزًبد انًؼزًذ
 .7انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ
 .8ربسٚخ إػذاد انٕصف

ثكبنٕسٕٚط ُْذسخ رمُٛبد انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
سُٕ٘
ABET
ُْبنك ػاللخ ٔصٛمخ ف ٙسٕق انؼًم انز٘ ٚسزمجم خشٚغُٛب حٛش ٚزى اخز
سأ٘ سٕق انؼًم ف ٙانًُبْظ انذساسٛخ ٔكزنك االخز ثُظش االػزجبس
انًُبْظ ف ٙانغبيؼبد انؼهًٛخ
2117/11/11

 .9أْذاف انجشَبيظ األكبدًٙٚ
 -1اػذاد يُٓذس ٍٛرطجٛم ٍٛف ٙيغبل االػًبل ف ٙانُٓذسخ انزمُٛخ نهزكٛٛف ٔانزجشٚذ
 -2رخشٚظ غهجخ نٓى انمذسح ػهٗ االنًبو ثأعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ انًخزهفخ ٔيٕكجخ انزطٕس انز٘ ٚحصم فٙ
رمُٛبرٓب
 -3رذسٚت ٔرطٕٚش انكٕادس انُٓذسٛخ ٔانفُٛخ ػهٗ رصًٛى  ،رشغٛم ٔصٛبَخ اعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
 -4اػذاد انجحٕس ٔانذساسبد نزحسٔ ٍٛرطٕٚش ػًم اعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
 -5اكسبة انطهجخ يٓبسح ػهًٛخ رًكُٓى رشخٛص االػطبل انُبرغخ ف ٙاعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
ٔ -6ظغ انًمزشحبد ٔانجذائم نزطٕٚش اعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ

انصفحح 1

 .11يخشعبد انجشَبيظ انًطهٕثخ ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى
أ -االْذاف انًؼشفٛخ
ٔظغ خطػ ٔثشايظ انؼًم ٔخبصخ ف ٙصٛبَخ اعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
أ-1
االششاف انًٕلؼ ٙػهٗ رُفٛز االػًبل
أ-2
اػذاد انجحٕس ٔانذساسبد نزحس ٍٛػًم اعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
أ-3
انًشبسكخ ف ٙانهغبٌ راد انؼاللخ ثُشبغ اعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
أ-4
انًشبسكخ ف ٙرحهٛم انؼطبءاد انخبصخ ثأعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ ٔاخزٛبس انجذٚم
أ-5
ة – األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنجشَبيظ
ة  – 1رذسٚت انًُٓذسٔ ٍٛانفُ ٍٛٛػهٗ رشغٛم ٔصٛبَخ اعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
ة َ – 2صت ٔرشغٛم اعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ (اششافب ٔرُفٛزا)
ة  – 3رمذٚى السزشبسح ف ٙيغبل اعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
يحبظشاد – يخزجشاد ػهًٛخ – ٔسبئم االٚعبػ ( ٔ – )data showسش ػًم – َذٔاد – يؼبسض
ػهًٛخ
غشائك انزمٛٛى
رمٛٛى ٕٚي – ٙرمٛٛى فصه – ٙرمٛٛى ػًه – ٙرمٛٛى َٓبئ – ٙػشض رمذي – presentation ٙحعٕس ٕٚيٙ
– رمبسٚش اسجٕػٛخ
ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ .
طٚ -1مذو يشبسٚغ ػهًٛخ ف ٙرصًٛى اعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
ط -2رصًٛى يُظٕيبد انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
طٚ -3عغ انخطػ ٔاالفكبس انًسزمجهٛخ يًب ٚزالئى يغ االحزٛبعبد ف ٙيغبل اعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
يحبظشاد – يخزجشاد ػهًٛخ – ٔسبئم االٚعبػ (ٔ – )data showسش ػًم – َذٔاد – يؼبسض
ػهًٛخ
غشائك انزمٛٛى
رمٛٛى ٕٚي – ٙرمٛٛى فصه – ٙرمٛٛى ػًه – ٙرمٛٛى َٓبئ – ٙػشض رمذي – presentation ٙحعٕس ٕٚي-ٙ
رمبسٚش اسجٕػٛخ
انصفحح 2

د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ (انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.)ٙ
د -1اكسبة انخشٚظ يٓبسح ػهًٛخ ٔرطجٛمٛخ رًكُّ يٍ رشخٛص االػطبل انُبرغخ ف ٙاعٓضح انزكٛٛف
ٔانزجشٚذ
د -2لبثهٛخ انخشٚظ ػهٗ رصًٛى ٔرُفٛز انزصبيٛى انخبصخ ثأعٓضح انزكٛٛف ٔانزجشٚذ
د -3لبثهٛخ انخشٚظ ػهٗ رذسٚت انكٕادس انفُٛخ ف ٙيغبالد اعٓضح انزكٛٛفٕ انزجشٚذ
غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
يحبظشاد – يخزجشاد ػهًٛخ – ٔسبئم االٚعبػ (ٔ – )data showسش ػًم – َذٔاد – يؼبسض
ػهًٛخ
غشائك انزمٛٛى
رمٛٛى ٕٚي – ٙرمٛٛى فصه – ٙرمٛٛى ػًه – ٙرمٛٛى َٓبئ – ٙػشض رمذي – presentation ٙحعٕس ٕٚي-ٙ
رمبسٚش اسجٕػٛخ
 .11ثُٛخ انجشَبيظ
انًشحهخ انذساسٛخ

سيض انًمشس أٔ انًسبق

اسى انًمشس أٔ انًسبق

انسبػبد انًؼزًذح
َظش٘

االونً

انثاَُح

انضبنضخ

انراتؼح

حمىق االَساٌ  ،انرَاضُاخ  ، 1تطثُماخ
انحاسثح  ،انرسى انهُذسٍ وانصُاػٍ ،
انًُكاَُك  ،تكُىنىخُا انكهرتاء ،انًؼايم ،
انذَُايُك انحرارٌ 1
رَاضُاخ  ،تطثُماخ انحاسثح  ،يماويح يىاد
 ،يىاد هُذسُح  ،انذَُايُك انحرارٌ ، 2
انرسى انًُكاَُكٍ وانهُذسح انىصفُح ،
يُكاَُك انًىائغ  ،انتكُُف وانتثرَذ ، 1
انتذرَة انًُهدٍ
تطثُماخ انحاسثح  ،تحهُالخ هُذسُح وػذدَح
 ،هُذسح كهرتائُح وانكتروَُح  ،اَتمال
حرارج  ،انتصًُى انًُكاَُكٍ  ،رسى اَظًح
انتكُُف وانتثرَذ  ،صُاَح اخهسج انتكُُف
وانتثرَذ  ،تكُُف وتثرَذ  ، 2انتذرَة
انًُهدٍ
االدار انهُذسُح انسُطرج انُىػُح  ،تطثُماخ
انحاسثح  ،يُظىياخ تدًُذ  ،يُظىياخ
تكُُف انهىاء  ،انطالح انًتدذدج  ،دوائر
انسُطرج  ،يحطاخ تىنُذ انطالح  ،انًشروع

انصفحح 3

ػًهٙ

11

11

17

21

11

21

11

11

.12انزخطٛػ نهزطٕس انشخصٙ
تكون خارج نطاق اخلطة الدراسية
سفرات علمية  +زيارات

.13يؼٛبس انمجٕل (ٔظغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ)

 -1خرجيي السادس االعدادي الفرع العلمي
 -2خرجيي االعداديات الصناعية
 -3خرجيي املعاهد الفنية

.14أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ
مكتبة  /انرتنيت  /مواقع الكرتونية  /املكتبة االفرتاضية

انصفحح 4

يخطط يهاراخ انًُهح
َرخً وضغ اشارج فٍ انًرتؼاخ انًماتهح نًخرخاخ انتؼهى انفردَح يٍ انثرَايح انخاضؼح نهتمُُى
يخرخاخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثرَايح

انسُح /
انًستىي

ريس
انًمرر

اسى انًمرر

أساسٍ
أو
اختُارٌ

األهذاف انًؼرفُح
أ1

االونً

انثاَُح

انضبنضخ

األهذاف انًهاراتُح
انخاصح تانثرَايح

أ2

أ3

حمىق االَساٌ  ،انرَاضُاخ  ، 1تطثُماخ
كم انًىاد
انحاسثح  ،انرسى انهُذسٍ وانصُاػٍ ،
اساسُح
انًُكاَُك  ،تكُىنىخُا انكهرتاء ،انًؼايم ،
انذَُايُك انحرارٌ 1
رَاضُاخ  ،تطثُماخ انحاسثح  ،يماويح يىاد
 ،يىاد هُذسُح  ،انذَُايُك انحرارٌ ، 2
كم انًىاد
انرسى انًُكاَُكٍ وانهُذسح انىصفُح ،
اساسُح
يُكاَُك انًىائغ  ،انتكُُف وانتثرَذ ، 1
انتذرَة انًُهدٍ
وػذدَح
هُذسُح
تحهُالخ
،
تطثُماخ انحاسثح
كم انًىاد

انصفحح 5

أ4

األهذاف انىخذاَُح
وانمًُُح

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

انًهاراخ انؼايح وانتأهُهُح
انًُمىنح( انًهاراخ األخري
انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف
وانتطىر انشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

انراتؼح

 ،هُذسح كهرتائُح وانكتروَُح  ،اَتمال
حرارج  ،انتصًُى انًُكاَُكٍ  ،رسى اَظًح
انتكُُف وانتثرَذ  ،صُاَح اخهسج انتكُُف
وانتثرَذ  ،تكُُف وتثرَذ  ، 2انتذرَة
انًُهدٍ
االدار انهُذسُح انسُطرج انُىػُح  ،تطثُماخ
انحاسثح  ،يُظىياخ تدًُذ  ،يُظىياخ
تكُُف انهىاء  ،انطالح انًتدذدج  ،دوائر
انسُطرج  ،يحطاخ تىنُذ انطالح  ،انًشروع

اساسُح

كم انًىاد
اساسُح

انصفحح 6

ًَىرج وصف انًمرر

وصف انًمرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ
 .2انمسى انؼهً / ٙانًشكض

كهٛخ انًسزمجم انغبيؼخ
ُْذسخ رمُٛبد انزكٛٛف ٔانزجشٚذ

 .3اسى  /سيض انًمشس

يُظٕيبد رغًٛذ TACE 0404 /

 .4أشكبل انحعٕس انًزبحخ

اسجٕػَ ( ٙظش٘  +ػًه)ٙ

 .5انفصم  /انسُخ

سُٕ٘

 .6ػذد انسبػبد انذساسٛخ (انكه)ٙ

َظش٘ ( + )99ػًه)69( ٙ

 .7ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف

2917/19/19

 .8أْذاف انًمشس
-1

تعريف الطالب عمى منظومات التجميد المختمفه و تطبيقاتها

 -2تؼرَف انطانة تًثهداخ الماء والصناعات الغذائية والمخازن المبردة
 -3تؼرَف انطانة تًثذأ ػًم خهاز انتثرَذ انفائك

.19

يخشعبد انًمشس ٔغشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى

انصفحح 7

أ -األْذاف انًؼشفٛخ
أ -1اٌ ٚسً ٙانطبنت إَاع انًجبدالد انحشاسٚخ اػزًبدا ػهٗ يجذأ ػًم كم يًُٓب
أ -2اٌ ٚفسش اسجبة اَزمبل انحشاسح ْٔجٕغ انعغػ داخم االَبثٛت ٔانضػبَف نكهًٍ انًجخش ٔانًكضف
أ -3اٌ ًٛٚض انطبنت ث ٍٛإَاع انًجخشاد اػزًبدا ػهٗ يكبٌ حذٔس انغهٛبٌ
أ -4اٌ ٕٚظف انطبنت االَجٕة انشؼش٘ انًالئى نًُظٕيخ رغًٛذ يؼُٛخ
أ -5اٌ ٚفسش انطبنت يجذأ ػًم يُظٕيخ انزجشٚذ االيزصبصٛخ
أ -6اٌ ٚمبسٌ انطبنت ث ٍٛيخزهف يُظٕيبد انزغًٛذ ٔأعخ انزشبثخ ٔاالخزالف ثُٓٛى
ة  -األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس.
ة – 1حم انؼذٚذ يٍ انًشبكم ف ٙيُظٕيبد انزغًٛذ
ة – 2انذلخ ٔانٕظٕػ ٔاالَغبص ثبنزؼجٛش
ة – 3رًُٛخ انمذسح ػهٗ انزفكٛش انًُطم ٙانًزسهسم
ة -4حم اسئهخ غٛش ًَطٛخ رزطهت يٓبساد ػذٚذح
غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
 -1ايزحبَبد فصهٛخ رحشٚشٚخ
 -2اخزجبساد اسجٕػٛخ /شفٕٚخ  +رحشٚشٚخ
 -3اسئهخ سشٚؼخ
 -4اسئهخ لجهٛخ ٔثؼذٚخ
غشائك انزمٛٛى
 -1انًُبلشخ ٔانحٕاس يغ انطهجخ
 -2انحعٕس
 -3رصُٛغ اعٓضح يخزجشٚخ
ط -األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ط -1اٌ ٚصغ ٙانطبنت ثبَزجبِ انٗ ششػ االسزبر
ط -2اٌ ٓٚزى انطبنت ثٓذٔء َٔظبو انصف
ط -3اٌ ٚزؼشف انطبنت ػهٗ اصش انؼهى ٔانؼهًبء ف ٙانحٛبح
ط -4اٌ ٚصف انطبنت اًْٛخ يُظٕيبد انزغًٛذ
غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى
انًُبلشخ ٔانحٕاس يغ انطهجخ
غشائك انزمٛٛى
اسزجٛبٌَ ،ذٔاد ،يحبٔس َمبش

د  -انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.) ٙ
د -1اكزسبة انخشٚظ يٓبساد ف ٙانزكٛٛف ٔانزجشٚذ يٍ حٛش انهغخ ٔانشيٕص ٔانًؼهٕيبد ٔاسبنٛت انزفكٛٛش
د -2رًُٛخ يٓبساد ػمهٛخ رًكٍ انخشٚظ يٍ االسزفبدح يٍ انًؼهٕيبد انزٚ ٙزؼهًٓب ٔانًٓبساد انزٚ ٙكزسجٓب
ٔرٕظٛفٓب ف ٙخذيخ يزطهجبرّ كفشد ٔف ٙخذيخ اْذاف انًغزًغ يٍ حٛش انزًُٛخ االعزًبػٛخ ٔااللزصبدٚخ
د -3اكزسبة ثؼط انًٓبساد انؼًهٛخ ف ٙانزؼشف ػهٗ اعضاء يُظٕيبد انزكٛٛف ٔانزغًٛذ

انصفحح 8

د -4رًُٛخ اسبنٛت رفكٛش سهًٛخ ٔاغالق انطبلخ انكبيُخ

انصفحح 9
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األسجٕع

ثُٛخ انًمشس
انسبػبد

يخشعبد انزؼهى
انًطهٕثخ

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ

اسى انٕحذح  /أٔ
انًٕظٕع
المكثفات

المبخرات:

و

كمبادالت ح اررية ،معامل انتقال
الح اررة الكمي ،انتقال الح اررة و
هبوط الضغط لممائع المار في

غشٚمخ انزؼهٛى

غشٚمخ انزمٛٛى

يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ

ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ

االنابيب ،انتقال الح اررة و

3-1

خسائر الضغط لممائع المار
خالل

الغالف،

الممتدة،

انتقال

االسطح
الح اررة

و

خسائر الضغط لمهواء المار
عبر الزعانف

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ

المكثفات ،تحديد سعة المكثف،

معامل

التكثيف،

معامل

االتساخ ،سحب التحميص،

5-4

تصميم

المكثف،

رسوم

يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ

ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ

ولسون ،الهواء و الغازات غير

المتكثفة

7-6

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ

المبخرات ،الغميان في الغالف،
الغميان في االنابيب ،اداء

المبخر ،خسائر الضغط في
االنابيب ،االنجماد

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ

وسائل التمدد :انواع وسائل
التمدد و الهدف منها ،االنبوبة
الشعرية،

اختيار

االنبوبة

الشعرية ،الحسابات الرياضية

يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ
يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ

ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ
ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ

لخسائر الضغط في االنبوبة
الشعرية ،حساب طول االنبوبة

الشعرية

10-8

المختنق،

عدديا،

طريقة

الجريان
اختيار

االنبوبة

الشعرية

بمساعدة

الثابت،

التحكم

بمقدار

االشكال ،صمام تمدد الضغط

التحميص في صمام تمدد

الضغط العالي

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ
13-11

تحميل

دورة

التبريد

االنضغاطية :نقطة االتزان و
مماثمة المنظومة ،الضواغط

الترددية ،اداء المكثف،تحميل

وحدة

انصفحح 11

التكثيف

الثانوية،

يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ

ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ

بواسطة المخططات ،تحميل

وحدة

التكثيف

رياضيا،اداء
الدورة

الثانوية،

المبخر،

المتكاممة

المنحنيات،

متكاممة،

اداء
بواسطة

مماثمة

الدورة

رياضيا،

بعض

المالحظات التصميمية حول
االداء ،وسائل التمدد ،التحميل

السريع

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ

ابراج

التبريد

المكثفات

و

التبخيرية :الحرارة المطرودة
الى الخارج ،ابراج التبريد،
تحميل برج التبريد ذو الجريان

يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ

ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ

المتعاكس ،التكامل المتجزء،
فحص القبول ،تخمين ظروف

15-14

الخروج من برج التبريد ،حالة

الهواء خالل برج التبريد،
المبخرات

استخدام

التبخيري،

برج

مدى
و

التبريد

المكثفات التبخيرية.

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ

منظومة التبريد االمتصاصية:
عالقة الدورة االمتصاصية
بالدورة االنضغاطية ،دورة

التبريد االمتصاصية ،مخطط

يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ

ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ

درجة الحرارة ،الضغط ،التركيز
لمحمول بروميد الميثيوم،
حساب معدل سريان الكتمة في
المنظومة االمتصاصية،

18-16

المحتوى الحراري لمحمول
بروميد الميثيوم ،التحميل

الحراري لمدورة البسيطة،

المنظومة االمتصاصية و

المبادالت الحرارية ،التبمور،

السيطرة عمى سعة المنظومة،

منظومة الماء-امونيا،

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ

المنظومات االمتزازية :عالقة
المنظومة االمتزازية بالمنظومة
االمتصاصية

20-19

االنضغاطية،

و

المنظومة

طريقة

عمل

يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ

ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ

المنظومة االمتزازية ،التحميل

الرياضي لممنظومة االمتزازية
21

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط

التجميد بنفث البخار :مكونات

انصفحح 11

يحبظشح

ايزحبَبد

 2ػًهٙ

الدورة،

البخار،

تحميل

التحميل

دورة

نفث

التقريبي،

توازن التركيز
23-22

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ

منظومة التجميد بالهواء :مبدأ
عمل الدورة ،االعتبارات

التصميمية ،درجة حرارة

المحيط ،الرطوبة و الضغط،

َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ
يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ

اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ
ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ

ايجاد الحمل ،التبريد ،التدفئة،

السيطرة عمى درجة الحرارة،

التهوية ،التحكم بضغط الحيز،
انواع منظومات التبرد بالهواء

24

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ

التبريد الكهروحراري ،مبداء
العمل،

التبريد

االنواع،

الكهروصوتي ،مبداء العمل ،
االنواع

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ

التبريد

الفائق

و

اسالة

الغازات :التبريد الفائق ،تاثير

جول-ثومبسون ،اسالة الهواء

26-25

منظومة

بواسطة

يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ
يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ

ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ
ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ

هوبسون(تمدد جول-ثومبسون

)

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ

مخطط درجة الحرارة-االنتروبي
لمهواء ،حساب الشغل الال زم
لضغط الفاز ،منظومة كالدي،

منظومة الكاسكيد ،االعتبارات

28-27

العامة

السالة

يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ

ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ

الغازات،

الهيدروجين ،منظومة التبريد
المسبق السالة الهواء ،الهميوم

29

30

.12

َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ
َ 3ظش٘  +انطبنت ٚفٓى انذسط
 2ػًهٙ

انبوب الدوامة ،مبداء العمل
االنواع،

االنبوب الحراي ،مبداء العمل

االنواع

يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ
يحبظشح
َظش٘ ٔ
يحبظشح
ػًهٙ

ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ
ايزحبَبد
اسجٕػٛخ،
اسئهخ لجهٛخ
ٔثؼذٚخ

انجُٛخ انزحزٛخ

1ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

_Stoecker___Jones__ _Refrigeration___Air_Conditioning

انصفحح 12

2ـ انًشاعغ انشئٛسٛخ (انًصبدس)
اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٕٚ ٙصٗ ثٓب
( انًغالد انؼهًٛخ  ،انزمبسٚش ) ....،
ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ،يٕالغ االَزشَٛذ
....

.13

الكتب  -االنرتنت
1- Air Conditioning Engineering - 5th
Edition (Malestrom)- J P Jones
– 2- Refrigeration and Air Conditioning
Abbas Al joubory
)Refrigeration and Air Conditioning ( MCQ

خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ

 -1دساسخ اسبسٛبد رصًٛى انظبغػ انًالئى نًُظٕيخ رغًٛذ اَظغبغٛخ
 -2حسبة كفبئخ يُعًخ رغًٛذ ايزصبصٛخ َٕع ايَٕٛب – يبء
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