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وصف البرناهح األكادَوٍ
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

 .1المؤسسة التعميمية

جامعة الفرات االوسط التقنية

 .2القسم العممي  /المركز

المعهد التقني النجف /قسم المكائن والمعدات

 .3اسم البرنامج األكاديمي او

التكييف  -التبريد

 .4اسم الشهادة النهائية

دبموم فني

 .5النظام الدراسي :

سنوي

المهني

سنوي /مقررات /أخرى

 .6برنامج االعتماد المعتمد

ABET

 .7المؤثرات الخارجية األخرى

سوق العمل والقطاع الخاص والحكومي

 .8تاريخ إعداد الوصف

2017-1-16

 .9أهداف البرنامج األكاديمي
 -1يهدف البرنامج االكاديمي الى اعداد الكوادر التقنية المؤهمة في مجال صيانة وتصميم منظومات
التبريد والتكييف لمختمف التطبيقات التجارية والصناعية والمنزلية والطبية.
 -2التحديث المستمر لممناهج وفق التطورات العممية وتطورات سوق العمل وعمى المستويين
النظري والعممي .
 -3اقامة صالت التعاون مع الجهات االكاديمية المختمفة.
 -4اقامة الدورات التطويرية لشرائح المجتمع والقطاعات الحكومية المختمفة .
 -5القيام بالبحوث العممية لتطوير انشطة المجتمع في مختمف المجاالت.
 .01يخشخاخ انثشَايح انًطهىتح وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى
الصفحت 1

أ -االهذاف انًؼشفُح
أ -0اكرغاب انًؼاسف انُظشَح فٍ يخرهف انًُاهح انؼهًُح تاالخرظاص.
أ -2لشاءج انًخططاخ وانشعىياخ وانرظايُى انًخرهفح تاالخرظاص.
أ -3انًشاسكح فٍ ذظايُى اخهضج انركُُف وانرثهُح.
أ-4اخشاء انحغاتاخ انُظشَح نًخرهف انًغائم تاالخرظاص.
أ-5
أ-6
ب – األهذاف انًهاساذُح انخاطح تانثشَايح
ب  – 0انظُاَح انؼًهُح وذشخُض انؼطالخ فٍ يُظىيح انرثشَذ وانركُُف.
ب َ – 2ظة وذشكُة وذفكُك االخضاء انًخرهفح الخهضج انرثشَذ وانركُُف.
ب  - 3ػًم يداسٌ انهىاء ونحاو وذىطُم االَاتُة انًخرهفح.
طشائك انرؼهُى وانرؼهى
انًحاظشج -انىسشح – انًخرثش – انغفشاخ انرؼهًُُح – انرذسَة انًُهدٍ انظُفٍ – يشاسَغ انطهثح.
طشائك انرمُُى
 -0االخرثاساخ انشفىَح  -2االخرثاساخ انرحشَشَح  -3االيرحاَاخ انفظهُح  -4االيرحاَاخ انُهائُح
-5انرمُُى انُىيٍ

ج -األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح .
ج -0انرؼهُى ػهً انرُظُة الخهضج انرثشَذ.
ج -2انرؼهُى ػهً طُاَح اخهضج انرثشَذ.
ج -3ذحذَذ االػطال
ج-4
طشائك انرؼهُى وانرؼهى
انًحاظشج -انىسشح – انًخرثش – انرذسَة انظُفٍ انًُهدٍ – انغفشاخ انؼهًُح -

طشائك انرمُُى

االخرثاساخ انُظشَح وانؼًهُح وااليرحاَاخ انفظهُح وانُهائُح وانرمُُى انُىيٍ

الصفحت 2

د -انًهاساخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح (انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ).
 -0ستظ انذوائش انكهشتائُح انمشَثح يٍ االخرظاص.
 -2نحاو االَاتُة وانىطالخ.
 -3شحٍ اخهضج انرثشَذ.
-4ستظ اخهضج انرثشَذ انًُفظهح.
طشائك انرؼهُى وانرؼهى
انًحاظشج – انىسشح – انًخرثش -انرذسَة انظُفٍ -انغفشاخ انؼهًُح.

طشائك انرمُُى
االخرثاساخ انشفىَح – االخرثاساخ انرحشَشَح -االيرحاَاخ انفظهُح – االيرحاَاخ انُهائُح – انرمُُى انُىيٍ

 .00تُُح انثشَايح
انًشحهح انذساعُح

سيض انًمشس أو انًغاق

اعى انًمشس أو انًغاق

انغاػاخ انًؼرًذج
ػًهٍ

َظشٌ

االونً

-

يثادٌء انرثشَذ وانركُُف

2

2

انثاَُح

-

اَرمال انحشاسج

2

0

.02انرخطُظ نهرطىس انشخظٍ

يقوم القسم بتطوير قدرات طلبتو الشخصية من خالل اقامة املسابقات العلمية والرياضية والفنية والشعرية واقامة دورات
التقوية للدروس واملواد العلمية يف القسم من خالل قيام التدريسيني هبذه الدورات وتطوير مهارات الطلبة العملية من
خالل درس املشروع والورشة .
.03يؼُاس انمثىل (وضغ األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو انًؼهذ)

الصفحت 3

-0
-2
-3
-4
-5

الخطط التطويرية للقسم.
برنامج االعتماد .ABET
رغبة الطالب.
معدل الطالب.
نوع الفرع المتخرج منه الطالب.

.04أهى يظادس انًؼهىياخ ػٍ انثشَايح
 -0المناهج العلمية المقررة في اللجان القطاعية المتخصصة في هيئة التعليم التقني .
 -2التعديالت المقترحة من قبل تدريسيي المواد بنسبة التتجاوز  %21من المنهج المقرر وحسب
متطلبات سوق العمل والتطور العلمي الالعتمادي الحاصل في العالم حاليا.
 -3بنامج االعتماد االكاديمي .ABET

الصفحت 4

هىرج وصف الوقرر
هخطط ههاراث الونهح
َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن
هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح
رهز الوقرر

أساسٍ
أم اختُارٌ

اسن الوقرر

األهذاف الوعرفُت

أ1
-

هباديء التبرَذ
والتكُُف

اساسٍ

-

انتقال الحرارة

اساسٍ

أ2

أ3

األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهح

أ4

األهذاف الىخذانُت
والقُوُت

ب 1ب 2ب 3ب 4ج 1ج 2ج 3ج4

وصف الوقرر
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.؛
 .1انًؤعغح انرؼهًُُح

جامعة الفرات االوسط التقنية

 .2انمغى انؼهًٍ  /انًشكض

 .4أشكال انحضىس انًراحح

المعهد التقني النجف -قسم
المكائن والمعدات
مبادىء التبريد والتكييف – المرحمة
االولى
نظري – تطبيقي

 .5انفظم  /انغُح

سنوي

 .6ػذد انغاػاخ انذساعُح (انكهٍ)

 021ساعة

 .3اعى  /سيض انًمشس

الصفحت 5

الوهاراث
الونقىلت( ا
الوتعلقت ب
والتطى
د1

د2

 .7ذاسَخ إػذاد هزا انىطف

2107-0-01

 .8أهذاف انًمشس
الطالب باالجراءات االساسية لتكييف اهلواء يف االبنية وحساب سعة وكفاءة كل اجراء وكذلك تعريف الطالب مبنظومات التربيد
االساسية املستخدمة يف جمال التربيد مع الرتكيز على املنظومات االنضغاطية ودراسة انواع الضواغط واملكثفات وصمامات التمدد
واملبخرات ووسائط التربيد املستخدمة فيها.

.11

انًمشس وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى

أ -األهذاف انًؼشفُح
أ -1اكرغاب انًؼاسف انُظشَح فٍ يخرهف انًُاهح انؼهًُح انخاطح تاالخرظاص.
أ -2لشاءج انًخططاخ وانشعىو وانرظايُى.
أ -3اخشاء انحغاتاخ انُظشَح نًخرهف انًغائم راخ االخرظاص.
أ-4انًشاسكح ترظايُى ويخططاخ اخهضج انركُُف.
أ- 5
أ- 6
ب  -األهذاف انًهاساذُح انخاطح تانًمشس.
ب – 1انظُاَه انؼًهُح وذشخُض االػطال فٍ يُظىياخ انرثشَذ.
بَ – 2ظة وذشكُة وذفكُك االخضاء انًخرهفح الخهضج ويُظىياخ انرثشَذ.
ب – 3ػًم يداسٌ انهىاء وانهحاو تخرهف اَىاػح.
ب- 4
طشائك انرؼهُى وانرؼهى
انًحاظشج – انىسشح – انًخرثش – انغفشاخ انؼهًُح – انرذسَة انًُهدٍ – يشاسَغ انطهثح
طشائك انرمُُى
االخرثاساخ انشفىَح – االخرثاساخ انُظشَح – االيرحاَاخ انفظهُح – االيرحاَاخ انُهائُح – انرمُُى انُىيٍ
ج -األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح
ج -1انرؼهُى ػهً انرُظُة الخهضج انرثشَذ.
ج -2انرؼهُى ػهً طُاَح اخهضج انرثشَذ.
ج -3ذحذَذ االػطال
ج-2
ج-3
ج-4
طشائك انرؼهُى وانرؼهى

الصفحت 6

انًحاظشج – انىسشح – انًخرثش – انغفشاخ انؼهًُح – انرذسَة انًُهدٍ – يشاسَغ انطهثح
طشائك انرمُُى

االخرثاساخ انشفىَح – االخرثاساخ انُظشَح – االيرحاَاخ انفظهُح – االيرحاَاخ انُهائُح – انرمُُى انُىيٍ
د  -انًهاساخ انؼايح وانرأهُهُح انًُمىنح ( انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ ).
 --1ستظ انذوائش انكهشتائُح انمشَثح يٍ االخرظاص.
 -2نحاو االَاتُة وانىطالخ.
 -3شحٍ اخهضج انرثشَذ.
-4ستظ اخهضج انرثشَذ انًُفظهح.

الصفحت 7

.11

تُُح انًمشس
طشَمح
انرمُُى
االمتحانات

+الشفوية
التحريرية

=

طشَمح
انرؼهُى
المحاضرة

امثمة

+ تطبيقية
مختبر

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

 أو انًىضىع/ اعى انىحذج
Principles of
thermodynamics
,state,temp.(dry&wet)
Relative Humidity, sp.
Volume Heat (sen.&lat.)
,dew point , Ton of Ref.
Air-properties, Dalton
Law psychometric
properties calculations
,humidity ,enthalpy
,pressure ,temperature
Psychometric Chart

يخشخاخ انرؼهى انًطهىتح
انرؼشف ػهً يثادٌء
انثشيىداًَُك –انحانح
ودسخاخ انحشاسج انشطثح
واندافح وانشطىتح انُغثُح
وَمطح انُذي

8

2-1

ٌخىاص انهىاء –لاَى
دانرىٌ –انخاسطح
انغاَكىيرشَح وحغاتاخ
ٍانشطىتح واالَثانث
وانشطىتح انُغثُح
انرؼشف ػهً خاسطح انهىاء
انغاَكىيرشَح ودساعرها
تشكم يغرفُض
ػًهُاخ خهظ انهىاء
وانرغخٍُ وانرثشَذ
انًحغىط وانرشطُة
تاعرخذاو انثخاس
خهظ انهىاء وانرثشَذ يغ
اصانح انشطىتح ويغ اعرخذاو
– ٍُيهفاخ اػادج انرغخ
انرشطُة يغ اضافح
.انشطىتح

4

3

4

4

8

5-6

8

7-8

Psychometric Chart using
for mixing process heating
&cooling ,humidification
,stem injection.
Actual air-conditioning
process air-mixing and
cooling with
dehumidification with and
without re-heat coils
,humidification
– ٍيؼايم االيشاس انداَث
Sensible Heat Factor, byيؼايم انراليظ – انشاحح
pass factor, contact factor,
انحشاسَح نالشخاص
humidification efficiency ,
thermal comfort
requirement
يثادٌء انرثشَذ – طشق
Principle of Refrigeration
انحشاسج-اَرمال انحشاسج
, method of heat transfer
sp.heat pressure, temp. & انًحغىعح انضغظ وانضغظ
انحشج وذغُش انطىس
critical temp. phase
change
Refrigeration method , ا نرؼشف ػهً طشق انرثشَذ
واَظًح انرثشَذ انطثُؼُح
natural and industrial
system vapor وانظُاػُح – يُظىيح ضغظ
يُظىيح انرثشَذ-انثخاس
compression system ,
absorption system, steam-  يُظىيح َفث-ٍااليرظاط

8 الصفحت

األعثى انغاػا
خ
ع

8 9-10

4

11

8

1213

=
=

=
=

jet system, thermoelectric system ,
liquefaction of gases
system , air-system in aircraft system, and others.
Pressure-enthalpy chart
for common refrigerant.
Vapor compression
system ,theoretical
calculation heat added
heat rejected, work
compressor, COP, quantity
of refrigeration.
Actual vapor compression
system , the effect of
vapor super heated in
suction line .sub-cooled in
liquid line pressure drop
and heat exchanger
Compressors ,
classification , working
principles ,types of
compressors
Condensers and cooling
towers , classification
condenser (air-cooled
,water cooled) advantage
and disadvantages for
each type , classification of
cooling towers.
Expansion devices types
Evaporators type
Refrigerant ,classification
,selection of refrigerant.

انثخاس –انًُظىيح
انكهشوحشاسَح – يُظىياخ
انهىاء – يُظىياخ ذثشَذ
انطائشاخ
انرؼشف ػهً يخطظ
االَثانثٍ نًىائغ-انضغظ
انرثشَذ انشائؼح
انرؼشف ػهً يُظىيح
اَضغاط انثخاس –انحغاتاخ
انُظشَح – انحشاسج انًضافح
-وانًطشودج شغم انضاغظ
يؼايم االداء كًُح يائغ
.انرثهُح
انرؼشف ػهً انذوسج انحمُمُح
الَضغاط انثخاس وذاثُش
انرغخٍُ انًفشط فٍ خظ
ٍ وانرثشَذ انًفشط ف-انغحة
خظ انغائم وهثىط انضغظ
ٌخالل انًثادل انحشاس
انرؼشف ػهً يىاطفاخ
انضىاغظ ويثادٌء ػًهها
.واَىاػها انًخرهفح

4
8

15

1617

8

1819

12

2022

8

2728
2930

ًَرؼشف انطانة ػه
انًكثفاخ واتشاج انرثشَذ
ويىاطفاخ انًكثفاخ
واالتشاج

انرؼشف ػهً ادواخ انرًذد
انرؼشف ػهً اَىاع
انًثخشاخ
انرؼشف ػهً يىاطفاخ
.عىائم انرثشَذ
انثُُح انرحرُح

.12

ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح1
 كتاب مباديء التبريد والتكييف-1
Ashraee hand book  كتاب-2
. المحاظرات التي يعطيها االستاذ-3

9 الصفحت

)ـ انًشاخغ انشئُغُح (انًظادس2

 -4المصادر والكتب ذات العالقة باللغتين العربية
واالنكليزية.
 -5االنترنت.

اـ انكرة وانًشاخغ انرٍ َىطً تها
( انًدالخ انؼهًُح  ,انرماسَش ) ....,
كراب يثادٌء هُذعح ذثشَذ انهىاء وانرثهُح.

موقع املعهد التقين  -النجف

ب ـ انًشاخغ االنكرشوَُح ,يىالغ االَرشَُد

الصفحت
11

 .9تُُح انًمشس
األعثىع

انغاػاخ

1

3

2

=

3

=

4

=

5

=

6

=

اعى انىحذج  /انًغاق
أو انًىضىع

يخشخاخ انرؼهى
انًطهىتح
انرؼشف ػهً اهًُح
اَرمال انحشاسج
وذطثُماذه فٍ
انًداالخ انهُذعُح
انًخرهفح
انرؼشف ػهً طشق
اَرمال انحشاسج
ولىاَُُها وانُح اَرمال
انحشاسج نكم طشَمح
يُها
انرؼشف ػهً يؼًُ
انحانح انًغرمشج
وذطثُك رنك فٍ اَرمال
انحشاسج تانرىطُم
خالل خذاس يغرىٌ
يرداَظ
التعرف عمى حساب
انتقال الحرارة

بالتوصيل خالل جدار

مستوي مركب  ,معنى

الممانعة الحرارية ,

حساب معدل انتقال

الحرارة خالل جدار
اسطواني متجانس

Introduction to
heat transfer

طشَمح انرؼهُى

طشَمح انرمُُى

المحاضرة+امثمة االمتحانات
تطبيقية  +الشفوية+
مختبر التحريرية

Modes of heat
transfer
= ,conduction
,convection and
radiation

=

One dimensional
Steady-state heat
transfer by
= conduction
through a
homogenous plane
wall

=

conduction
through composite
plane wall,
thermal resistance
,examples,
conduction
= through a
homogenous
cylindrical wall
,thermal
resistance for
cylindrical wall,
examples,

=

التعرف عمى حساب
معدل انتقال الحرارة

بالتوصيل خالل جدار

اسطواني

مركب,معامل التوصيل

conduction
through a
= composite
cylindrical walls
,examples

=

الحراري المتغير

التعرف عمى حساب

Heat transfer by

= convection ,free

معدل انتقال الحرارة

)(natural

الصفحت
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=

convection,forced
convection,
dimensionless
groups,(Grashof
number,Reynolds
number,Prandtl
number,Nusselt
number),thermo
physical
properties of air
and
water,examples

=

=

=

=

بالحمل وتطبيقاتها في

اجهزة التبريد

الحمل الحر, والتكييف

,والحمل الجبري

التشابه في جريان

الموائع وعالقته بعدد

رينولد ولزوجة الموائع

المجاميع الالبعدية,

التعرف عمى حسابات

Heat transfer by
free convection
from vertical
= plane walls and
cylinders
,examples

معدل انتقال الحرارة
بالحمل الحر من

=

7

6

9-8

3

11

3

11

االسطح العمودية
واالفقية

Heat transfer by
free convection
from horizontal
square surfaces
= and
cylinders,examples
,tatles for physical
properties of
water and air

Heat transfer by
forced
convection,empiric
al correlation for
= turbulent flow
inside pipes,
laminar flow
,examples
Heating of fluids
flowing normal to
single wires and
= tubes , Heating of
fluids flowing
normal to tubes
bank, examples

التعرف عمى حسابات
معدل انتقال الحرارة
بالحمل الحر من

االسطح االفقية
جداول,المربعة

الخواص الفيزيائية
لمماء والهواء

التعرف عمى حسابات
معدل انتقال الحرارة

بالحمل الجبري خالل

الجريان الداخمي في
االنابيب وبالحالتين

الطباقي واالضطرابي
التعرف عمى حسابات

الصفحت
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معدل انتقال الحرارة

بالحمل الجبري خالل

تسخين الموائع

المنسابة عمى حزمة
انابيب

التعرف حساب معدل
انتقال الحرارة بتاثير
متحد لمتوصيل

والحمل معا

وتطبيقاتها في

المنشات الهندسية
13-12

6

15-14

6

17-16

=

18

3

والمبادالت الحرارية

,انتقال الحرارة بين

مائعين يفصل بينهما

جدار مستوي ,انتقال

الحرارة بين مائعين

يفصل بينهما جدار

Heat transfer by
combined effect of
conduction and
convection,overall
coefficient of heat
transfer between
two fluids through
aplane
wall,examples,
= Heat transfer by
combined effect of
conduction and
convection, overall
coefficient of heat
transfer between
two fluids through
cylindrical wall,
examples

=

اسطواني

التعرف عمى انواع

المبادالت الحرارية

وتطبيقاتها في اجهزة

التبريد

والتكييف,حساب

المتوسط الموغاريتمي

Types of heat
exchangers
(parallel ,counter
= and cross) , logmean temperature
difference,
examples

=

لفرق درجات الحرارة

حساب فاعمية المبادل

الحراري

Heat exchanger
= effectiveness ratio,
examples

=

التعرف عمى معنى
الزعنفة واشكال

الزعانف المستخدمة

Fins, types of fins,

= heat transfer

في اجهزة التبريد

through fins

والتكييف وانتقال

الحرارة خالل الزعانف

الصفحت
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=

التعرف عمى طريقة

انتقال الحرارة
19

=

21

=

-22-21
23

9

-25-24
26

=

28-27

6

29

3

31

3

Heat transfer by
radiation,
= properties of
radiation

باالشعاع وخواص

االشعاع,فكرة الجسم

=

االسود

التعرف عمى قانون

ستيفان – بولتزمان

لالشعاع وتطبيقاته

,حسابات معدل

التبادل الحراري

باالشعاع بين االسطح

السوداء الكبيرة

Stefan-Boltzman ,s
law for radiation
,black body,
general equation
for heat
= exchanged by
radiation between
parallel large
black surfaces,
examples

=

التعرف عمى حساب

معدل التبادل الحراري

باالشعاع بين االسطح

السوداء

المتوازية(االقراص,الم

Heat exchanged
by radiation
= between parallel
squares,discs,recta
ngulares,examples

=

ربعات,المستطيالت)

التعرف عمى حساب

معدل التبادل الحراري

باالشعاع بين االسطح

الرمادية

Heat exchanged
by radiation
between large
= parallel planes of
different
emissivity
,examples

التعرف عمى التوصيل

Conduction in
series with
= convection and
radiation

الحراري عمى التوالي
مع الحمل واالشعاع

وتطبيقاته

انتقال الحرارة خالل

الفجوات الهوائية
اسئمة عامة

heat transfer

=

=

= through air spaces

=

= General problems

=

الصفحت
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2ـ انًشاخغ انشئُغُح (انًظادس)

-1
-2
-3
-4

اـ انكرة وانًشاخغ انرٍ َىطً تها
( انًدالخ انؼهًُح  ,انرماسَش ) ....,
كراب يثادٌء هُذعح ذثشَذ انهىاء وانرثهُح.

كتاب هولمن في انتقال الحرارة.
المحاظرات التي يعطيها االستاذ.
المصادر والكتب ذات العالقة باللغتين العربية
واالنكليزية.
االنترنت.

موقع املعهد التقين  -النجف

ب ـ انًشاخغ االنكرشوَُح ,يىالغ االَرشَُد

.13

خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ

الصفحت
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انًخرثشاخ انؼهًُح تششاء اخهضج ويخرثشاخ خذَذج .
ذذسَة انؼايهٍُ ػهً االخهضج وانًخرثشاخ اندذَذج.
ذطىَش لذساخ انؼايهٍُ فٍ انًخرثشاخ ورنك تؼًم دوساخ ذطىَشَشَح نهى.

الصفحت
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