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 باللغتین العربیة واإلنكلیزیة قسم ھندسة المیكانیك العام –ماجستیر  –مقررات الدراسات العلیا  عناوین

 

 Refrigeration Engineering       ھندسة التبرید
 یزیةلاإلنك اللغةب المقرر عنوان العربیةاللغة ب المقرر عنوان
 Measurements and Control القیاسات والتحكم

 Solar Energy Use in Refrigeration الشمسیة في التبرید استخدام الطاقة
 Heat and Mass Transfer والكتلة الحرارةانتقال 

 Refrigeration Plants and Machinery محطات التبرید وآالتھ
 Advanced Thermodynamics رمودینامیك المتقدمالتی

 Refrigeration Uses استخدامات التبرید
 Advanced Mathematics المتقدمة الریاضیات

 The Scientific Research البحث العلمي
 

 

 Renewable Energy Engineering         طاقات المتجددةھندسة ال
 یزیةلاإلنك اللغةب المقرر عنوان العربیةاللغة ب المقرر عنوان
 Measurements and Control القیاسات والتحكم

 Biomass Energy طاقة الكتلة الحیویة
 Heat and Mass Transfer والكتلة الحرارةانتقال 

  Houses Heating and Thermal Insulation تدفئة المنازل والعزل الحراري
 Advanced Thermodynamics الدینامیك الحراري المتقدم

 Solar Energy and its Investment الطاقة الشمسیة واستثمارھا
 Wind Energy and Water Energy طاقة الریاح وطاقة المیاه

 The Scientific Research البحث العلمي
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 Heat Engineering       ةحراریھندسة الال
 یزیةلاإلنك اللغةب المقررعنوان  العربیةاللغة ب المقرر عنوان

 Advanced Gas Dynamics دینامیك الغازات المتقدم
 Advanced Automatic Control التحكم اآللي المتقدم

 Heat and Mass Transfer والكتلةانتقال الحرارة 
 Expert Systems and Artificial النظم الخبیرة والذكاء الصنعي

Intelligence 
 Hydraulic Machines and Compressors اآلالت الھیدرولیكیة والضواغط

 Solar Energy and its Investment الطاقة الشمسیة واستثمارھا
 Advanced Mathematics الریاضیات المتقدمة

 The Scientific Research البحث العلمي
 

 

 Fluid Mechanics         ھندسة میكانیك الموائع
 یزیةلاإلنك اللغةب المقررعنوان  العربیةاللغة ب المقرر عنوان

 Advanced Gas Dynamics دینامیك الغازات المتقدم
 Numerical Analysis and Simulation and التحلیل العددي والمحاكاة والنمذجة 

Modeling 
 Hydrodynamics of Non-Newtonian ھیدرودینامیك موائع غیر نیوتونیة

fluids 
 Hydraulic and pneumatic Control نیوماتیكيبلأنظمة التحكم الھیدرولیكي وا

Systems 
 Multiphase Flows جریانات متعددة األطوارال
 Modern Methods of Experimental Fluid ریبیةرائق حدیثة لمیكانیك السوائل التجطال

Mechanics 
 Advanced Fluid Mechanics میكانیك الموائع المتقدم

 The Scientific Research البحث العلمي
 

 عیسى محمود .د.م :ترجمة

 

 قسم ھندسة المیكانیك العامرئیس 

 یمن الخبازأالدكتور 

 



 

 نموذج توصيف مقرر
Course Specification Form  

 

 املقرر  الرمز القسم السنة الفصل  عدد الساعات 

ساعة 3 ع ساعة 2 ن   املاجستير األول  
والطاقات املتجددةيكانيك العام هندسة امل  

ماجستير ه. الطاقة الشمسية والطاقات املتجددة""  
و طاقة املياه طاقة الرياح   

Credit Semester year Department Code Course 
T2 hours P3Hours first Master General Mechanics Engineering & Renewable Energy 

Master of Solar Energy & Renewable Energy  

 Wind Energy & Water Energy 

االيروديناميكية طرق الدراسة  تم فيه التركيز على, يفي الطاقات املتجددة"طالب املاجستير" خصص للباحث املت طاقة الرياح وطاقة املياه الى تعميق مفاهيماملقرر  هذا هدفي

كما ويتطرق الحديثة.  العنفات الريحية، وتصميم وتصنيع وتشغيل املزارع الريحية وكيفية الربط على الشبكة الكهربائية،  للعنفة الريحية ذات املحور األفقي االكثر انتشارا

, كيفية اجراء العنفات الريحية التجريبي ايروديناميكنتطرق ايضا ملفهوم  الستخدام الطاقة الرياح لضخ املياه , وكيفية حساب العنفة الريحية املستخدمة لضخ املياه.

كطاقة السدود, طاقة املد وهي طاقة بالغة االهمية , الطاقة املائية,  ستعرضن اخيراهير الجريان حول دوار العنفة الريحية.ظالقياسات في النفق الهوائي وايضا طرق ت

 كيفية تحديد املردود الهيدروليكي للعنفة املستخدمة في السد , املشاكل التصميمية , اخيرا االثر البيئي لهذه املنشأت الهيدروليكية.والجزر, طاقة األمواج . 

ألهدافا  

 ، سيقوم الطالب بما يلي: املقرر عند االنتهاء من هذه 

 وتقنيات الطاقة الكهرومائية وتطبيقها. العنفة الريحيةوالرياضيات والعلوم والهندسة على تحليل  كمفاهيم االيروديناميتطبيق  .1

 الدراسة التجريبية املستخدمة في النفق الهوائي وطرق تظهير الجريانات حول ريش العنفة الريحية.تحديد متطلبات  .2

 املياه. وطاقةقة الرياح دمج اعتبارات العوامل االقتصادية والبيئية واالستدامة والصحة والسالمة والعوامل االجتماعية والسياسية في تحليل تطبيق تكنولوجيا طا .3

 ها من خالل العرض الكتابي والشفهي للنتائج.حليل املعلومات وتوصيلت .4

املخرجات 

 التعليمية

Aims This course aims to deepen the concepts of wind energy and water energy for the Master's student in renewable 

energies section, in which the focus is on the aerodynamic study methods for the most widespread horizontal 

axis wind turbines, wind farms and how to connect to the electrical network, and the design, manufacture and 

operation of modern wind turbines. It also deals with the use of wind energy to pump water, and how to 

calculate the wind turbine used to pump water. We also discuss the experimental concept of aerodynamic wind 

turbines, how to make measurements in the wind tunnel, as well as ways to demonstrate the flow around the 

wind turbine rotor. Finally, we review the hydro energy, which is a very important energy, such as the energy of 

Dams, Tidal energy, Wave energy. How to determine the hydraulic yield of the turbine used in the dam, design 

problems, and finally the environmental impact of these hydraulic installations. 

Learning Outcomes  Apply principles of aerodynamics, mathematics, science, and engineering to the analysis of wind Turbine 

and hydropower technologies and their application. 

 Determine wind and water power resource siting requirements for project development. 

 Integrate the considerations of economic, environmental, sustainability, health and safety, social, and 

political factors in the analysis of a wind or water power technology application. 

 Analyze and communicate information through written and verbal presentation of findings. 

Course Contents  محتوى املقرر 

 Basic aerodynamics values of wind turbine 

 HAWT theory 

 HAWT calculation: CFD Codes Method  

 VAWT theory 

 Pumping wind turbine  

  لعنفة الريحيةا االساسية لتحديد االيروديناميكيةالقيم 

 نظرية العنفة الريحية ذات املحور األفقي  

  :الطرق الحسابية في حساب العنفة الريحيةCFD 

 نظرية العنفة الريحية ذات املحور الشاقولي 

 .العنفة الريحية لضخ املياه 



 

 نموذج توصيف مقرر
Course Specification Form  

 

د.م سعيد فواز شقير  مدرس املقرر :   

Instructor: Dr. Said CHKIR, Assistant Professor of Energy Engineering, said.chkir@damascusuniversity.edu.sy 

 Wind Farms  

 Grid Connection Protocol  

 Smart Grid Concept 

 Experimental Wind Turbine Aerodynamics- Wind Tunnel  

 Visualization of fluid around the rotating blades of the wind turbine rotor 

 Introduction of Water Energy 

 Hydropower Plants 

 Tidal Power. 

 Wave Power. 

  املزارع الريحية 

 .الربط على الشبكة الكهربائية 

 .الشبكة الذكية 

  الهوائي.النفق  –الدراسة التجريبية للعنفات الريحية  

  في الدراسة التجريبيةريش دوار العنفة الريحية حول طرق تظهير الجريانات 

  طاقة املياهمقدمة عن 

  طاقة السدود 

  طاقة املد الجزر 

 طاقة االمواج. 

References املراجع 

1. J. F. Maxwell, J. G. McGowan, and A. L. Rogers, Wind Energy Explained – Theory, 

Design, and Applications, John Wiley & Sons, 2010 

2. Hau, Erich. Wind turbines: fundamentals, technologies, application, economics. 

Springer Science & Business Media, 2013. 

3. Energy Resources & Systems Volume 2: Renewable Resources, by Ghosh & 

Prelas.  2011.: 

4. Fundamentals and Applications of Renewable Energy, by Kanoğly, Ҫengel and 

Cimbala, 2020. 

 
 



 انتقال الحرارة و الكتلة المقرر:

 الطاقات المتجددةاألولى لماجستیر  یدرس لطالب السنة

 انتقال الحرارة 
 مقدمة  -
 انتقال الحرارة باإلشعاع -
 شدة االشعاع -

 الخواص االشعاعیة
 االصداریة -1
 االمتصاصیة واالنعكاسیة والنفوذیة  -2
 نون كیرشوفقا -3
 السطوح السوداء -انتقال الحرارة باإلشعاع - 4
 السطوح الرمادیة الناشرة - انتقال الحرارة باإلشعاع- 5
 التبادل الحراري باإلشعاع بوجود الغازات المصدرة والماصة- 6

 مسائل    

 

 االنتقال الكتلي
 مقدمة 

 التشابھ بین االنتقال الحراري والكتلي -1
 االنتشار الكتلي -2

 أساس كتلي 2-1
 أساس مولي 2-2
 وسط ساكن مكون من مادتین فيالنتشار فیك ل قانون 2-3

 االنتشار الكتلي المستقر -3
 نتشار في وسط متحركالا -4

 انتشار البخار في غاز ساكن جریان ستیفان 4-1
 الحمل الكتلي -5
 القات الحمل الكتليع -6

 مسائل

 

 جزء األستاذ الدكتور عاطف عامر 

 

 

 



Course: heat and mass transfer 

Taught for first-year master's students in renewable energies 

Heat Transfer 

- Introduction 
- Heat transfer by radiation 
- Radiation intensity 

radiation properties: 

1. Emission 
2. Absorptive, reflective, and permeable 
3. Kirchhoff's law 
4. Heat transfer by radiation - black surfaces 
5. Heat transfer by radiation - diffusing gray surfaces 
6. Heat exchange by radiation in the presence of exported and absorbent gases. 
7. Problems 

Mass Transfer 

- Introduction 
- Similarities Between Heat and Mass Transfer 
- Mass Diffusion 

1. mass basis 
2. molar basis 
3. Fick's law for diffusion in a static medium of two 

substances 
- stable mass diffusion 
- diffusion in a moving medium 

- Steam diffusion in static gas - Stefan flow 
- Mass convection 
- Mass convection relationships 
- Problems 

Part of Dr. Atef Amer 

 
 
 
 
 
 
 

 



 الحرارة و الكتلة المقرر: انتقال
 یدرس لطالب السنة األولى لماجستیر الطاقات المتجددة

 
 التوصیل الحراري المستقر ثنائي البعد : -
 المعادلة التفاضلیة للتوصیل الحراري المستقر ثنائي البعد -
 الطریقة البیانیة -
 الطریقة التحلیلیة للتوصیل الحراري المستقر ثنائي البعد -
  المبادالت الحراریة : -
 تصنیف المبادالت الحراریة -
 معامل انتقال الحرارة اإلجمالي -
 تحلیل المبادل الحراري -
 المبادالت الحراریة متعددة المسارات -
 فعالیة المبادل الحراري -
 المتوازي الجریان-1 -
 المتعاكس الجریان-2 -
 المتعامد الجریان-3 -

 المبادالت الحراریة المتجددة وذات الجسم الدوار 
 المتوازي الجریان-1 -
 المتعاكس الجریان-2 -
 المتعامد الجریان-3 -

 
 الدكتور نصر یاسینجزء األستاذ 

 
Two-dimensional stable thermal conductivity: 
 

- Differential equation for stable two-dimensional thermal conductivity 
- graphic method 
- Analytical method for stable two-dimensional thermal conductivity 

 
heat exchangers : 
 

- Classification of heat exchangers 
- Total heat transfer coefficient 
- Heat exchanger analysis 
- Multi-path heat exchangers 
- Efficiency of the heat exchanger 
- 1- Parallel Flow 
- 2- Adverse Flow 
- 3- Orthogonal Flow 
- Regenerative and rotary body heat exchangers 
- 1- Parallel Flow 
- 2- Adverse Flow 
- 3- Orthogonal Flow 

 
Part of Dr. Naser Yassin 



 :ن التالیین لطالب ماجستیر الدراسات العلیا في قسم ھندسة المیكانیك العاممقرریالمفردات 

 "التیرمودینامیك المتقدم": ھندسة التبرید .1
 "دینامیك حراري متقدم": ھندسة الطاقات المتجددة .2

 

 مالحظة:

  المحاضرات. نفس إنَّ المقررین أعاله متطابقان لذلك یتم جمع طالب االختصاصین في

 

 مفردات المقررین: فیما یلي

أسطوانة. -مكبس مجموعة للماء ضمنتحلیل عملیة تسخین إیزوباریة  األساسیة من خالل مراجعة مفاھیم التیرمودینامیك .1
 مودینامیك لألنظمة المغلقة، السعاتتتضمن المراجعة: خصائص النظام التیرمودینامیكي، القانون األول في التیر

 .، القانون األول في التیرمودینامیك لألنظمة المفتوحةوتحت حجم ثابتالحراریة تحت ضغط ثابت 
، القانون الثاني في التیرمودینامیك: متراجحة كالوزیوس، الدورة التیرمودینامیكیة العكوسة للمحرك الحراري وللبراد .2

 .درجة حرارة مقیاس كلفن
، تفسیر ازدیاد األنتروبي على المستوى الجزیئي، عالقة لودویغ والحاالت المیكرویة البنیة الجزیئیة للمادةاألنتروبي:  .3

 .، دراسة عمیقة لمخطط مولییربولتزمان
 .الالعكوسیة بسبب فرق محدد لدرجات الحرارة ھو أحد مصادر حرارةالانتقال  .4
 .تلفةتیرمودینامیكیة مخ ودورات كسرجي لعملیاتاألكسرجي: تحلیل األ .5

 

 

 الدكتور المھندس عیسى مراد                             المھندس عیسى محمود الدكتور 



Syllabus of the following two curricula for the master post-graduate studies in the General 
Mechanics Engineering Department: 

1. “Advanced Thermodynamics”: Refrigeration Engineering 
2. “Advanced Thermal Dynamics”: Renewable Energy Engineering 

 

Note: 

Both above-mentioned curricula are identical , thus the students of both majors are gathered in 
the same lectures 

 

Followings are the syllabus of the above-mentioned curricula: 

1. Review of the basic concepts of thermodynamics by analyzing an isobaric heating process of 
water within a piston-cylinder set. The review includes: the properties of the 
thermodynamic system, the first law of thermodynamics of closed systems, specific heats at 
constant pressure and at constant volume, the first law of thermodynamics of open systems. 

2. The second law of thermodynamics: Clausius inequality, reversible thermodynamic cycles of 
the heat engine and the refrigerator, Kelvin scale temperature. 

3. Entropy: the molecular structure of the substance and the microstates, entropy increase 
interpretation at molecular level, Ludwig Boltzmann relation, careful study of Mollier 
diagram. 

4. Heat transfer through a finite temperature difference is one source of irreversibility. 
5. Exergy analysis of different thermodynamic process and cycles. 

 

 

Dr. Eng. Issa Mahmoud                                  Dr. Eng. Issa Murad 
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 لمقرر: القیاسات والتحكما

 األولى لماجستیر الطاقات المتجددةیدرس لطالب السنة 

 القیاسات
 أجھزة القیاس التحكمیة -
 محوالت اإلشارة –محوالت القیاس  -

 
 التحكم اآللي

 اداء المنظمات الخطیھ المستمره -
 االداء الحركي لدارات السیطره -
 االداء السكوني لدارات السیطره -
 تحكم التناسبي التكاملي االشتقاقي والمتحكمات المشتقھ منھمال -
 استقرار المنظومات الخطیھ المستمره -
 ستقرار وشروطھتعریف اال -
 معاییر االستقرار الجبریھ -
 نایكویست معیار -

 
Course: Automatic Control and Measurments 

Taught for first-year master's students in Renewable Energy 
 

Measurment 
- Measurement equipments in control systems 
- Measuring transducers - Signal transducers 

 
Automatic Control 

- Performance of linear continuous control systems 
- Dynamic performance of closed control loops 
- Static performance of closed control loops 
- PID controller and from it derived controllers 
- Stability of linear continuous control systems 
- Definition of stability and its conditions 
- Algebraic stability criteria 
- Nyquist criterium 

 
                                                                                                                                                       

دمحم سیف الدین الحالقد. ..مأ     
 



مقرر  توصیف

 الرياضيات المتقدمة  السنة األولى ماجستير )حرارية 

Advanced Mathematics  )وتبريد

: 

References: 

1- Advanced Engineering  Mathematics  _ Erwin Kreyszig  ,  John Wiley.
2- Numerical Methods for Engineers  _ John H.  Mathews , Kurtis  D. Fink.

Theme الموضوع 
Curve Fitting(least square and  interpolatin )  (المربعات الصغرى واالستيفاء)المنحنياتتقريب  
Error analysis and Error Estimation تحليل وتقدير الخطأ 
The solution of Nonlinear Equation and 
Nonlinear Systems 

 حل المعادلة الالخطية وحل الجمل الالخطية

Numerical solution of Linear Systems  ًحل الجمل الخطية عدديا 
Numerical Differentiation التفاضل العددي 
Numerical Integration التكامل العددي 
Numerical Solution of ODE  عدديا العادية المعادالت التفاضليةحل  
Numerical Solution of PDE حل المعادالت التفاضلية الجزئية عدديا 
Numerical Optimization طرائق االمثليات 
Eigenvalues and Eigenvectors القيم الذاتية واالشعة الذاتية 



 انتقال الحرارة و الكتلة المقرر:

 ھندسة التبریداألولى لماجستیر  یدرس لطالب السنة

 انتقال الحرارة

 (الماء)انتقال الحرارة أثناء الغلیان و التكاثف •
 التكاثفاألعداد الالبعدیة للغلیان و •
 أشكال الغلیان •
 أشكال الغلیان الحوضي –منحني الغلیان  –الغلیان الحوضي  •
 الغلیان الحوضيعالقات  •
 شدة التدفق الحراري األعظمي و األصغري •
 الغلیان الغشائي •
 غلیان الحمل القسري •
 اآللیة الفیزیائیة –التكاثف  •
 اثف الغشائي على صفیحة عامودیةالتك •
 التكاثف الغشائي المضطرب •
 التكاثف الغشائي في األنظمة القطریة •
 التكاثف على حزمة أنابیب أفقیة •
 التكاثف النقطي •
 كاثف والغلیان لوسائط التبریدالت •
 التبادل الحراري أثناء غلیان السائل •
 الغلیان في حجم كبیر •
 غلیان وسائط التبرید على حزمة أنابیب أفقیة ملساء •
 غلیان وسائط التبرید على حزمة أنابیب مریشة •
 غلیان وسائط التبرید ضمن األنابیب •
 غلیان وسائط التبرید ضمن األنابیب األفقیة •
 تبخر و غلیان غشاء السائل •
 التبادل الحراري أثناء تكاثف وسائط التبرید •
 التكاثف على أنبوب و جدار  •
 على حزمة أنابیبالتكاثف  •
 التكاثف ضمن أنابیب شاقولیة •
 التكاثف ضمن أنابیب أفقیة •
 أثر الغازات الغیر متكاثفة •
 انتقال الحرارة من السطوح المریشة  •
 للموصلیة الحراریة التحلیل العام •
 الریش ذات المقطع العرضي المنظم •
 فعالیة الترییش •
 الریش ذات المقطع العرضي الغیر منظم •
 المقاومات الحراریة للسطوح المریشة •
 مردود الریش  •

 

 



 نتقال الكتلة :ا

 مقدمة عن انتقال الكتلة •
 التشابھ بین انتقال الحرارة و انتقال الكتلة •
 االنتشار الكتلي •
 في االنتشار  قانون فیك •
 الشروط الحدیة المستخدمة أثناء االنتشار الكتلي •
 االنتشار الكتلي المستقر عبر جدار •
 االنتقال الكتلي العابر •
 االنتشار في وسط متحرك  •
 انتشار البخار في غاز ساكن •
 االنتشار المتعاكس المتكافئ مولیا •
 الحمل الكتلي •
 الطبقة الحدیة للتركیز •
 معامالت االحتكاك و انتقال الحرارة و انتقال الكتلة بینالتشابھ  •
 كولبرن -تشابھ شیلتون –تشابھ رینولدز  •
 عالقات الحمل الكتلي •
    االنتقال المتزامن للحرارة والكتلة •

 

Course: heat and mass transfer 

Taught for first-year master's students in Refrigeration Engineering 

Heat Transfer 

- Heat transfer during boiling and condensation (water) 
• Nondimensional numbers for boiling and condensation 
• Boiling Forms 
• Pelvic boiling - boiling curve - pelvic boiling shapes 
• Pelvic boiling relationships 
• The intensity of the maximum and minimum heat flow 
• Membrane boiling 
• Forced convection boil 
• Condensation - the physical mechanism 
• Condensation on a vertical plate 
• turbulent membrane thickening 
• Membrane condensation in Qatari systems 
• Condensation on a horizontal tube bundle 
• Point condensation 

- Condensing and boiling of coolants 
• Heat exchange during the boiling of a liquid 
• Boiling in large volume 
• Boiling the coolant on a smooth horizontal tube bundle 



• Boiling refrigerant on a tube bundle 
• Boiling the refrigerant inside the tubes 
• Boiling refrigerants in horizontal tubes 
• Evaporation and boiling of the liquid membrane 
• Heat exchange during condensation of refrigerants 
• Condensation on tube and wall 
• Condensing on tube bundle 
• Condensation in vertical tubes 
• Condensation in horizontal tubes 
• The effect of non-condensing gases 

- Heat transfer from feathered surfaces 
• General analysis of thermal conductivity 
• Feathers with regulated cross-section 
• Feathering Efficiency 
• Feathers with irregular cross-section 
• Thermal resistances of the feathered surfaces 
• Feather efficiency 

Mass Transfer 

• Introduction to mass transfer 
• Similarities between heat transfer and mass transfer 
• mass diffusion 
• Fick's Law of Diffusion 
• Limit conditions used during mass propagation 
• Stable mass propagation through a wall 
• Transient mass transfer 
• Propagation in a moving medium 
• Diffusion of vapor in a static gas 
• molarly stoichiometric cross-diffusion 
• mass convection 
• Similarities between the coefficients of friction, heat transfer, 

and mass transfer 
• Reynolds Similarity - Shelton-Coulburn Similarity 
• Mass load relationships 
• Simultaneous transfer of heat and mass Nondimensional 

numbers for boiling and condensation 
• Boiling Forms 

 



 :ن التالیین لطالب ماجستیر الدراسات العلیا في قسم ھندسة المیكانیك العاممقرریالمفردات 

 "التیرمودینامیك المتقدم": ھندسة التبرید .1
 "دینامیك حراري متقدم": ھندسة الطاقات المتجددة .2

 مالحظة:

 المحاضرات. نفس إنَّ المقررین أعاله متطابقان لذلك یتم جمع طالب االختصاصین في

 مفردات المقررین: فیما یلي

أسطوانة. -مكبس مجموعة للماء ضمنتحلیل عملیة تسخین إیزوباریة  األساسیة من خالل مراجعة مفاھیم التیرمودینامیك .1
 مودینامیك لألنظمة المغلقة، السعاتتتضمن المراجعة: خصائص النظام التیرمودینامیكي، القانون األول في التیر

 .، القانون األول في التیرمودینامیك لألنظمة المفتوحةوتحت حجم ثابتالحراریة تحت ضغط ثابت 
، القانون الثاني في التیرمودینامیك: متراجحة كالوزیوس، الدورة التیرمودینامیكیة العكوسة للمحرك الحراري وللبراد .2

 .درجة حرارة مقیاس كلفن
، تفسیر ازدیاد األنتروبي على المستوى الجزیئي، عالقة لودویغ والحاالت المیكرویة البنیة الجزیئیة للمادةاألنتروبي:  .3

 .، دراسة عمیقة لمخطط مولییربولتزمان
 .الالعكوسیة بسبب فرق محدد لدرجات الحرارة ھو أحد مصادر حرارةالانتقال  .4
 .تلفةتیرمودینامیكیة مخ ودورات كسرجي لعملیاتاألكسرجي: تحلیل األ .5

المھندس عیسى محمود الدكتور 



Syllabus of the following two curricula for the master post-graduate studies in the General 
Mechanics Engineering Department: 

1. “Advanced Thermodynamics”: Refrigeration Engineering
2. “Advanced Thermal Dynamics”: Renewable Energy Engineering

Note: 

Both above-mentioned curricula are identical , thus the students of both majors are gathered in 
the same lectures 

Followings are the syllabus of the above-mentioned curricula: 

1. Review of the basic concepts of thermodynamics by analyzing an isobaric heating process of
water within a piston-cylinder set. The review includes: the properties of the
thermodynamic system, the first law of thermodynamics of closed systems, specific heats at
constant pressure and at constant volume, the first law of thermodynamics of open systems.

2. The second law of thermodynamics: Clausius inequality, reversible thermodynamic cycles of
the heat engine and the refrigerator, Kelvin scale temperature.

3. Entropy: the molecular structure of the substance and the microstates, entropy increase
interpretation at molecular level, Ludwig Boltzmann relation, careful study of Mollier
diagram.

4. Heat transfer through a finite temperature difference is one source of irreversibility.
5. Exergy analysis of different thermodynamic process and cycles.

Dr. Eng. Issa Mahmoud 
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 لمقرر: القیاسات والتحكما

 األولى لماجستیر ھندسة التبریدیدرس لطالب السنة 

 القیاسات
 أجھزة القیاس التحكمیة -
 محوالت اإلشارة –محوالت القیاس  -

 
 التحكم اآللي

 اداء المنظمات الخطیھ المستمره -
 االداء الحركي لدارات السیطره -
 االداء السكوني لدارات السیطره -
 تحكم التناسبي التكاملي االشتقاقي والمتحكمات المشتقھ منھمال -
 استقرار المنظومات الخطیھ المستمره -
 ستقرار وشروطھتعریف اال -
 معاییر االستقرار الجبریھ -
 نایكویست معیار -

 
Course: Automatic Control and Measurments 

Taught for first-year master's students in Refrigeration Engineering 
 

Measurment 
- Measurement equipments in control systems 
- Measuring transducers - Signal transducers 

 
Automatic Control 

- Performance of linear continuous control systems 
- Dynamic performance of closed control loops 
- Static performance of closed control loops 
- PID controller and from it derived controllers 
- Stability of linear continuous control systems 
- Definition of stability and its conditions 
- Algebraic stability criteria 
- Nyquist criterium 

 
                                                                                                                                                       

دمحم سیف الدین الحالقد. ..مأ     
 



مقرر  توصیف

 الرياضيات المتقدمة  السنة األولى ماجستير )حرارية 

Advanced Mathematics  )وتبريد

: 

References: 

1- Advanced Engineering  Mathematics  _ Erwin Kreyszig  ,  John Wiley.
2- Numerical Methods for Engineers  _ John H.  Mathews , Kurtis  D. Fink.

Theme الموضوع 
Curve Fitting(least square and  interpolatin )  (المربعات الصغرى واالستيفاء)المنحنياتتقريب  
Error analysis and Error Estimation تحليل وتقدير الخطأ 
The solution of Nonlinear Equation and 
Nonlinear Systems 

 حل المعادلة الالخطية وحل الجمل الالخطية

Numerical solution of Linear Systems  ًحل الجمل الخطية عدديا 
Numerical Differentiation التفاضل العددي 
Numerical Integration التكامل العددي 
Numerical Solution of ODE  عدديا العادية المعادالت التفاضليةحل  
Numerical Solution of PDE حل المعادالت التفاضلية الجزئية عدديا 
Numerical Optimization طرائق االمثليات 
Eigenvalues and Eigenvectors القيم الذاتية واالشعة الذاتية 



 المقرر: انتقال الحرارة و الكتلة

 الھندسة الحراریةیدرس لطالب السنة األولى لماجستیر 
 الحراري المستقر آحادي البعد: التوصیل

 وحید و متعدد الطبقات مستو عبر جدار -1 -
 عبر جدار اسطواني وحید و متعدد الطبقات -2 -
 عبر جدار كروي وحید و متعدد الطبقات -3 -

 
   بالحملانتقال الحرارة  -
 تاأنواع الجریان -1 -
 الخواص الفیزیائیة للموائع -2 -
 أنظمة الجریان و الطبقات الحدیة-3 -
 المعادالت األساسیة النتقال الحرارة بالحمل-4 -
 مفھوم التشابھ -5 -
 المعنى الفیزیائي لألرقام المجردة من البعد-6 -
 من البعد ةالقوانین التجریبیة المجرد-7 -

 
  ر ثنائي البعد :التوصیل الحراري المستق -
 المعادلة التفاضلیة للتوصیل الحراري المستقر ثنائي البعد -
 الطریقة البیانیة -
 الطریقة التحلیلیة للتوصیل الحراري المستقر ثنائي البعد -

 
  المبادالت الحراریة : -
 تصنیف المبادالت الحراریة -
 معامل انتقال الحرارة اإلجمالي -
 تحلیل المبادل الحراري -
 الحراریة متعددة المسارات المبادالت -
 فعالیة المبادل الحراري -
 المتوازي الجریان-1 -
 المتعاكس الجریان-2 -
 المتعامد الجریان-3 -
    المبادالت الحراریة المتجددة وذات الجسم الدوار  -

 المتوازي الجریان -1
 المتعاكس الجریان -2
 المتعامد الجریان -3

 د. نصر یاسین



Course: heat and mass transfer 

Taught for first-year master's students in Heat Engineering 

 
One-dimensional stable thermal conductivity: 

1. Through a single, multi-layered flat wall 
2. Through a single and multi-layered cylindrical wall 
3. Through a single and multi-layered spherical wall 

Heat transfer by convection: 
1. Types of flow 
2. The physical properties of fluids 
3. Flow systems and boundary layers 
4. Basic equations for heat transfer by convection 
5. The concept of similarity 
6. The physical meaning of the abstract numbers from the 

dimension 
7. Abstract Empirical Laws 

Two-dimensional stable thermal conductivity: 
 

- Differential equation for stable two-dimensional thermal 
conductivity 

- graphic method 
- Analytical method for stable two-dimensional thermal 

conductivity 
 
heat exchangers : 
 

- Classification of heat exchangers 
- Total heat transfer coefficient 
- Heat exchanger analysis 
- Multi-path heat exchangers 
- Efficiency of the heat exchanger 
- 1- Parallel Flow 
- 2- Adverse Flow 
- 3- Orthogonal Flow 
- Regenerative and rotary body heat exchangers 
- 1- Parallel Flow 
- 2- Adverse Flow 
- 3- Orthogonal Flow 

Dr. Naser Yassin 



 في قسم ھندسة المیكانیك العام لطالب ماجستیر ھندسة حراریة الت ھیدرولیكیة وضواغطآ مفردات مقرر

Hydraulic Machines and Compressors 

Taught for first-year master's students in Heat Engineering 

 

 Steam and gas turbines (action and reaction turbines)  )(عنفات الفعل ورد الفعل العنفات البخاریة والغازیة-

 Speed triangles                                           مثلثات السرعة -

 Forces acting on the turbine blade                              القوى المؤثرة على الریش -

 Turbine applications                                          تطبیقات العنفات -

 Compressors: their classification and types                          تصنیفھا  وانواعھا :الضواغط -

 Compressors applications and their use                        تطبیقات الضواغط واستخدامھا -

 

 

  المھندس عیسى مرادالدكتور 



 دینامیك الغازات المتقدم

 یدرس لطالب السنة األولى لماجستیر الھندسة الحراریة
تسارع التیار الغازي الفصل األول:  

فال.لحالة العامة للجریان من فوھة الا -  

ماییر). -(جریان براندل  الغاز فوق الصوتي مع تزاید مستمر للسرعة جریانات -  

دالفصل الثاني: جریانات الغاز وحید البع  

حركة الغاز المسخن في أنبوبة ثابتة المقطع. -  

الشروط العامة لالنتقال من الجریان تحت الصوتي الى فوق الصوتي و بالعكس. -  

انتشار االنفجارات و االحتراق في الغازات. -  

جریان الغاز في الفوھات و النواشر الفصل الثالث:  

مقاومة الفوھات. -  

یة.الجریان في النواشر تحت الصوت -  

 الفصل الرابع: عناصر دینامیك الغازات لبروفیل وحید و لشبكة من البروفیالت

البارمترات الھندسیة األساسیة لبروفیل الجناح و لشبكة البروفیالت -  

نظریة جكوفسكي عن تأثیر قوى التیار الكموني -  

تأثیر اللزوجة على القوة المؤثرة في التیار -  

المعامالت االیرودینامكیة  -  

 الفصل الخامس: األنفاق الھوائیة

النفق الھوائي -  

أنواع األنفاق الھوائیة -  

نفاق الھوائیةة األالمتطلبات الواجب توفرھا في أجھز -  

مبادئ تصمیم األنفاق الھوائیة -  

أنواع االختبارات في األنفاق الھوائیة -  

ةینامیكیاالختبارات االیرود -  

 ا.د.م.حسین علي تینة



Advanced Gas Dynamics 

Taught for first-year master's students in Heat Engineering 

Chapter One: Acceleration of the Gas Stream 

- General condition of the flow from De Laval crater. 

- Ultrasonic gas flows with a continuous increase in velocity (Brandel-Mayer 
flow). 

Chapter Two: One-dimensional gas flows 

- Movement of  the heated gas in a tube with a fixed section. 

- General conditions for  the transition from infrasound to ultrasonic and vice 
versa. 

- The spread of explosions and combustion in gases. 

Chapter Three: Gas Flow in Nozzles and diffusers 

- Nozzle resistance. 

- Flux in infrasound diffusers. 

Chapter Four: Gas Dynamics Elements for a Single Profile and a Net of 
Profiles 

- The basic geometric parameters of the wing profile and the net profiles 

- Zhukovsky's theory of the effect of potential current forces 

- The effect of viscosity on the force acting on the current 

- aerodynamic parameters 

Chapter Five: Wind Tunnels 

- wind tunnel 

- Types of wind tunnels 

- Requirements for wind tunnel devices 

- Wind tunnel design principles 

- Types of tests in wind tunnels 

- aerodynamic tests  
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 لمقرر: میكانیك الموائع المتقدما

 األولى لماجستیر میكانیك الموائعیدرس لطالب السنة 

 عوامل التحویل –الوحدات  –األبعاد  -
 التشابھ والتحلیل البعدي -
 الجریان المستقر غیر القابل لالنضغاط في مجاري الضغط -
 مشاكل الجریان غیر المستقر -
 لحلولھامعادلة نافییھ ستوكس والطرق العددیة  -
 معادلة رینولدز لجریان مضطرب متطورلمائع غیر قابل لالنضغاط -
 وأثرھا على المنشآت المائیة الصدمات المائیة في األنابیب –حالة التسارعات الكبیرة  -
 المعادلة التفاضلیة للصدمة الھیدرولیكیة في األنابیب -
 صیغة جوكوفسكي –الصدمة الھیدرولیكیة المباشرة  -
 الھیدرولیكیة غیر المباشرة الصدمة -
 الطرق التقریبیة لبناء جریان مستوي كموني -
 بنیة الجریان وأھم بارامتراتھ –الطبقة الجداریة الصفائحیة  -
 معادلة الحركة في الطبقة الحدیة الصفائحیة المستویة -
 المسألة العامة في حساب وطرق حل معادلة الطبقة الجداریة -
 جداریةالعالقات التكاملیة للطبقة ال -

Course: Advanced Fluid Mechanics 
Taught for first-year master's students in fluid mechanics 

 
- Dimensions - Units - Conversion Factors 
- Similarities and dimensional analysis 
- Stable incompressible flow in pressure ducts 
- Unstable flow problems 
- Navier-Stokes equation and numerical methods for its solutions 
- Reynolds equation for an evolving turbulent flow of an incompressible 

fluid 
- The case of large accelerations - water shocks in pipes and their impact on 

water installations 
- Differential Equation of Hydraulic Shock in Pipes 
- Direct hydraulic shock - Zhukovsky's formula 
- Indirect hydraulic shock 
- Approximate methods for constructing potential planar flow 
- Laminar parietal layer - flow structure and its most important parameters 
- Equation of motion in the planar boundary layer 
- The general problem of calculating and solving the parietal equation 
- The integrative relations of the parietal layer            

غسان زیداند. أ.                                                                                                                    



 توصيف مقرر هيدروديناميك السوائل الالنيوتونية
 لطالب السنة األولى ماجستير ميكانيك الموائع

 و:  تصنيف السوائل الالنيوتونيةالفصل األ 
 مقدمة عامة عن تصنيف السوائل. -1
 سوائل الالنيوتونية ذات الخواص الريولوجية غير المتعلقة بالزمن مع أنواعها وخواصها.ال -2
 فايخت (. –الميكانيكي للسوائل الالنيوتونية ) موديل ماكسويل الموديل  -3
 (. أنواعها وخواصها السوائل الالنيوتونية ذات الخواص الريولوجية المتعلقة بالزمن ) -4

 الفصل الثاني  التحديد التجريبي لمواصفات السوائل الالنيوتونية
 الزمن.طرق دراسة المواصفات للسوائل ذات المواصفات غير المتعلقة ب -1
 المعادالت الناظمة آللية القياس ألنواع متعددة من السوائل. -2

 الالنيوتونية ( –الثالث  معادالت الحركة األساسية للسوائل ) النيوتونية الفصل 

 األقنية –الفصل الرابع  دراسة جريان السوائل الالنيوتونية في األنابيب 
ل بروفيل التعرف على شك -الجريان الصفائحي والمضطرب (  إيجاد العالقة ما بين التدفق وهبوط الضغط ) أثناء -1

 مسافة الدخول. –السرعة 
 للجريانات الصفائحية والمضطربة في األنابيب الملساء. 𝑐𝑓عالقة  -2
 األعداد الالبعدية ومفهومها. -3
 ستوكس للسوائل الحقيقية. –معادالت نافيير  -4
 أويلر.معادلة االستمرار في متحوالت الغرانج، ثم متحوالت  -5

 الفصل الخامس  مقاييس اللزوجة ومبدأ عمل كل منها
 المخروطي. -مقياس اللزوجة االسطواني -1
 مقياس اللزوجة الدوراني ذو األقراص المتوازية. -2
 مقياس اللزوجة ذو الكرة الهابطة. -3
 مقياس اللزوجة ذو الكرة المتدحرجة. -4
 مقياس اللزوجة ذو اإلبرة الهابطة. -5

 أستاذ المقرر 
 د. علي خلوف 
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Course: Hydrodynamics of non-Newtonian fluids 

Taught for first-year master's students in fluid mechanics 

Chapter 1: Classification of Non-Newtonian Liquids 

1. General introduction to the classification of liquids. 
2. Non-Newtonian fluids with rheological properties not related to time, 

with their types and properties. 
3. Mechanical model of non-Newtonian fluids (Maxwell-Weicht model). 
4. Non-Newtonian fluids with time-related rheological properties (types 

and properties). 

Chapter 2: Experimental Determination of the Specifications of Non-
Newtonian fluids 

1. Methods of studying specifications for liquids with specifications not 
related to time. 

2. Equations governing the measurement mechanism of various types of 
fluids. 

 
Chapter 3: Basic Equations of Motion for Liquids (Newtonian - Non-
Newtonian) 
 

Chapter 4: Study of the flow of non-Newtonian fluids in tubes - channels 
 

1. Finding the relationship between flow and pressure drop (during 
laminar and turbulent flow) - identifying the Speed profile - entry 
distance. 

2. The 𝑐𝑐𝑓𝑓 relationship of laminar and turbulent flows in smooth tubes. 
3. Dimensional numbers and their concept. 
4. Navier-Stokes equations for real liquids. 
5. Equation of continuity in Lagrange variables, then Euler variables. 

 
Chapter 5: Viscometers and their working principle 

 

1. Cylindrical-conical viscometer. 
2. Rotary viscometer with parallel disks. 
3. A descending ball viscometer. 
4. Rolling ball viscometer. 
5. Descending needle viscometer. 

 علي خلوفد. أ.
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MMooddeerrnn  mmeetthhooddss  ooff  eexxppeerriimmeennttaall  fflluuiidd  mmeecchhaanniiccss::  

- Pressure measurement, speed and direction of flow. 

- the study and design of pressure probes. 

- the number of standard constraints. 

- the principle of measuring the speed field using the hot wire. 

- the Doppler laser speed probe. 

- the basic concepts of methods of measuring the amount of material and flow 

rate.  

- the basic principles for measuring the flow rate of liquid, Flow meter with a 

discharge hole. 

 

  التجر��ي:التجر��ي:  السوائلالسوائلي�انيك ي�انيك ديثة ملديثة ملالطرائق ا�حالطرائق ا�ح

 ومبادئ قياس السرعة وقياس التدفق.قياس الضغط ونماذج  مبادئ  -

 دراسة وتصميم مجسات قياس الضغط. -

 .وعددها املعيار�ةقياس ال قيوددراسة  -

 السلك الساخن. تقنية مبدأ قياس مجال السرعة باستخدامدراسة  -

 الل��ر دو�لر. سرعة مسبار دراسة  -

 املفاهيم �ساسية لطرق قياس كمية املادة ومعدل التدفق. -

  ف.مقياس التدفق بفتحة تصر�ودراسة ، املبادئ �ساسية لقياس معدل تدفق السائل -



 دینامیك الغازات المتقدم

 األولى لماجستیر میكانیك الموائعیدرس لطالب السنة 
تسارع التیار الغازي الفصل األول:  

فال.لحالة العامة للجریان من فوھة الا -  

ماییر). -(جریان براندل  الغاز فوق الصوتي مع تزاید مستمر للسرعة جریانات -  

 الفصل الثاني: جریانات الغاز وحید البعد

حركة الغاز المسخن في أنبوبة ثابتة المقطع. -  

الشروط العامة لالنتقال من الجریان تحت الصوتي الى فوق الصوتي و بالعكس. -  

انتشار االنفجارات و االحتراق في الغازات. -  

جریان الغاز في الفوھات و النواشر الفصل الثالث:  

مقاومة الفوھات. -  

ة.الجریان في النواشر تحت الصوتی -  

 الفصل الرابع: عناصر دینامیك الغازات لبروفیل وحید و لشبكة من البروفیالت

البارمترات الھندسیة األساسیة لبروفیل الجناح و لشبكة البروفیالت -  

نظریة جكوفسكي عن تأثیر قوى التیار الكموني -  

تأثیر اللزوجة على القوة المؤثرة في التیار -  

المعامالت االیرودینامكیة  -  

لفصل الخامس: األنفاق الھوائیةا  

النفق الھوائي -  

أنواع األنفاق الھوائیة -  

نفاق الھوائیةة األالمتطلبات الواجب توفرھا في أجھز -  

مبادئ تصمیم األنفاق الھوائیة -  

أنواع االختبارات في األنفاق الھوائیة -  

ةینامیكیاالختبارات االیرود -  

 ا.د.م.حسین علي تینة



Advanced Gas Dynamics 

Taught for first-year master's students in Fluid Mechanics 

Chapter One: Acceleration of the Gas Stream 

- General condition of the flow from De Laval crater. 

- Ultrasonic gas flows with a continuous increase in velocity (Brandel-Mayer 
flow). 

Chapter Two: One-dimensional gas flows 

- Movement of  the heated gas in a tube with a fixed section. 

- General conditions for  the transition from infrasound to ultrasonic and vice 
versa. 

- The spread of explosions and combustion in gases. 

Chapter Three: Gas Flow in Nozzles and diffusers 

- Nozzle resistance. 

- Flux in infrasound diffusers. 

Chapter Four: Gas Dynamics Elements for a Single Profile and a Net of 
Profiles 

- The basic geometric parameters of the wing profile and the net profiles 

- Zhukovsky's theory of the effect of potential current forces 

- The effect of viscosity on the force acting on the current 

- aerodynamic parameters 

Chapter Five: Wind Tunnels 

- wind tunnel 

- Types of wind tunnels 

- Requirements for wind tunnel devices 

- Wind tunnel design principles 

- Types of tests in wind tunnels 

- aerodynamic tests  
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 المقرر: الطاقة الشمسیة واستثمارھا

 یدرس لطالب السنة األولى لماجستیر الطاقات المتجددة

 :بتدریسھ ثناء حسنمفردات القسم الذي تقوم الدكتورة 

تأثیر عوامل مختلفة على  – معامل انتقال الحرارة الكلي –الشمسيالضیاعات الحراریة من الالقط 
تطبیقات اللواقط  -تقنیات التركیز الشمسي ومبدأ العمل  - LFPCالسائلة أداء اللواقط الشمسیة 

 –مقارنة اختبار اللواقط الشمسیة السائلة مع اللواقط الشمسیة الھوائیة   -LAH الشمسیة الھوائیة 
معاییر االستقرار  –مبدأ عمل البرك الشمسیة  -حسابات التجفیف الشمسي  –منحني التجفیف الشمسي 

الطباخ  –المعادلة التفاضلیة للمنطقة الالحملیة  –تولید الطاقة من البرك الشمسیة  –للمنطقة الالحملیة 
تصمیم وتحلیل  –مخططات مسار الشمس  –األداء الحراري للطباخ الشمسي  –الشمسي الصندوقي 

تقدیر األداء طویل األمد لألنظمة  –األداء الحراري لجدران التخزین الحراري  - نظام التظلیل
للنظام الشمسي محاكاة األداء الطاقي  - الفعالة نمذجة ومحاكاة أنظمة الطاقة الشمسیة -الذاتیة الشمسیة 

 .الذاتي
Heat losses from collectors – Overall heat transfer coefficient – Influence of 
various parameters on the performance of Liquid solar collector LFPC– 
Solar concentrating technologies and working principle – Applications of 
solar air Collectors SAH - Copmparision of testing of LFPC and SAH – 
Drying characteristic curve – Drying calculation – Solar pond working 
principle – Stability creteria for solar pond – Power generation from solar 
ponds - Differential equation for the non-convection zone - Box-type solar 
cooker – Thermal performance of solar cooker - Sun path diagrams – Design 
and analysis of shading system - Estimation the long-term performace of 
passive systems – Modeling and simulation of active solar energy systems – 
Simulation the energy performance of passive system. 

 

 ثناء حسند.                                                                                                                               



 توصيف مقرر الطاقة الشمسية و استثمارها 

  2فصل  –ماجستير طاقات متجددة 

 جزء د. علي سالمي 

 

 

 

  Course Content محتوى المقرر 
 .فيزياء االشعاع الشمسي  -
مركزات االشعاع الشمسي : أنواعها ,  -

 طرق حسابها . 
 شمسية الحرارية : أنظمة الطاقة ال -

) شرح العناصر  : المزارع الشمسية
 وحسابها , تصميم األنظمة ( 

: ) شرح النظم البرجية الكهرشمسية 
 العناصر و حسابها , تصميم

 األنظمة ( 

Solar radiology physics . -  
Concentrating of solar radiation.-  

- Solar thermal power plants : solar 
farms , solar tower plants .  

 



 مقرر طاقة الكتلة الحيوية توصيف 

 2فصل  –ماجستير طاقات متجددة 

 

 

 

 

  Course Content محتوى المقرر 
طاقة الكتلة الحيوية : أشكالها , 

ا عالمياً ومحلياً , إمكانية اإلفادة توفره
 منها , طرق التحويل و تقاناتها . 

Biomass energy : forms , 
availability converting methods 
and technology . 

 



���� ����	 
���� 
Course Specification Form 

 ��������� : �. �. �. ���� ����  

 ������� ���  ����� ����� ����� ����� ������ 

1 �  3 �  2 ��	
��  �
�������� ��������–  ����	�� �������  ����	���� �� !"���# !"����  

 ����	�� �
��� !�� $� %���&� ����' ���&�	 ��#
 (�) 	���*+� ���� �� !"���# ���� � 

Content description ������ !�	"� 

 Houses Heating and Thermal Insulation
Chapter one  

Definitions and Terms: 

Emission , thermal conductivity coefficient,  heat 

transfer coefficient,   specific heat capacity, thermal 

resistance, thermal surface resistance, thermal 

resistance of air cap, total resistance to heat transfer, 

water vapor permeability,  daily rang of temperature 

Chapter two: 

Principles of thermal  design 

Classification of buildings, factor affecting on 

thermal design, comfort zone, the effect of  the 

position of the insulator on the heat storage,  design 

requirements, over all heat transfer coefficient  U, 

basic principles of  heat transfer coefficient, heating 

load calculations,  

Chapter three: 

Thermal insulating materials 

  the application and the basis selection of insulating 

material, classification of heat insulating materials, 

properties of thermal insulating materials, Choosing 

of insulating material, heat reflective materials, 

internal moisture of buildings, moisture content  , 

absolute humidity,  dew point temperature ,  relative 

humidity , the relationship between moisture of the 

air and their temperature, psychometric chart , water 

vapor, surface condensation of water vapor,  inner 

condensation , condensation forms,  and 

considerations for preventing condensation . 

 Chapter four: 

Optimum consumption of energy in buildings 

The factors affecting the rats of reducing thermal 

energy consumption , thermal inertia of building , 

time lag and regression coefficient , the period of 

occupying the building and  the period of  consuming 

the energy   

تدفئة المنازل والعزل الحراري

:تعاريف ومصطلحات  :ا�ولالفصل

 - الكلي الحرارة انتقال معامل -  الحراري التوصيلمعاملا	نبعاثية  

السطحية الحرارية المقاومة  -الحرارية المقاومة  -النوعية الحرارية السعة
 - الحرارة ل	نتقا الكلية المقاومة - الھوائي للفراغ الحرارية المقاومة -

اليومي المدى - الماء بخار نفاذية

الحراري التصميم ومبادئ أسس:الفصل الثاني

ا	رتياح - الحراري التصميم في المؤثرة العوامل - ا&بنية تصنيف
 - الحراري ا	ختزان على الحراري العازل موضع تأثير - الحراري

 -   U الكلي   يالحرار ا	نتقال معامل - التصميمية المتطلبات

الحرارية الحسابات -الحرارة  	نتقال ا&ساسية ئالمباد

للحرارة العازلة المواد:الثالثالفصل 

العازلة المواد تصنيف - وتطبيقاتھا الم55واد العازل55555ةاختيار أسس
الحراري العزل مواد اختيار -  الحراري العزل مواد خصائص - للحرارة

 - الرطوبة نسبة - ا&بنية في الداخلية الرطوبة - للحرارة العاكسة المواد -

الع9قة - النسبية الرطوبة -  الندى نقطة حرارة درجة -  المطلقة الرطوبة
الھواء مخطط - الحرارة ودرجة الھواء في الرطوبة محتوى بين المتبادلة
 -  الماء لبخار السطحي التكاثف - الماء بخار تكاثف أشكال - الرطب

التكاثف لتجنب ھامة اعتبارات -  الجوفي التكاثف

ا�بنية في للطاقة ا�مثل ا(ستھ'ك  :الرابعالفصل 

القصور - الحرارية الطاقة استھ9ك تخفيض نسب على المؤثرة العوامل
البناء إشغال فترة - التناقص ومعامل الزمني التخلف - ل?بنية الحراري
اقةبالط التزويد أجھزة وتشغيل



 :في قسم ھندسة المیكانیك العام لطالب ماجستیر ھندسة التبرید محطات التبرید وآالتھ مفردات مقرر

Syllabus of the curricula “Refrigeration Plants and Machinery” for the master post-graduate 
in Refrigeration Engineering in the General Mechanics Engineering Department: 

 جزء األستاذ الدكتور ندیم مخیبر •

 Cooling Towers                                   براج التبریدأ

 Liquefaction of Gases                                  تمییع الغازات

 Heat Pump                             المضخة الحراریة

 Thermoelectric Refrigeration Machines                    الت التبرید الكھرحراریةآ

 جزء األستاذ الدكتور مروان شرباتي •

 Centrifugal compressors (Turb compressors)          (التوربینیة) ط الطاردة المركزیةالضواغ

 Introduction                                      مقدمة -

 How turbo compressors work       .التوربینیةطریقة عمل الضواغط  -

 losses in turbo compressors     .الضیاعات في الضواغط التوربینیة -

 Performance curves of turbo compressors     .منحنیات أداء الضواغط التوربینیة -

 .طرق التحكم باالستطاعة التبریدیة في الضواغط التوربینیة -
  Methods of controlling the cooling capacity of turbo compressors   

              Lubrication of turbo compressors  .تزییت الضواغط التوربینیة -

 .تجھیزات األمان والمراقبة للضواغط التوربینیة -
 Safety and monitoring equipment for turbo compressors 

  .التوربینیة بالمقارنة مع المكبسیةمیزات وعیوب الضواغط  -
 Advantages and disadvantages of turbo compressors compared to piston compressors 

 Piston Compressors           الضواغط المكبسیة

 Introduction                                                              مقدمة -

 Classification of piston compressors                                     .تصنیف الضواغط المكبسیة -

 The main parts of piston compressors       .الضواغط المكبسیة األجزاء الرئیسیة التي تتألف منھا -

 Lubrication equipment for piston compressors              .تجھیزات تزییت الضواغط المكبسیة -

 .الدورة النظریة والدورة الحقیقیة للضواغط المكبسیة -
  Theoretical cycle and real cycle of piston compressors 

 Volumetric losses in piston compressors              .الضیاعات الحجمیة في الضواغط المكبسیة -

 Analysis of the operation of piston refrigeration circuits        .المكبسیةتحلیل عمل دارات التبرید  -



 Performance curves of piston compressors          .منحنیات أداء الضواغط المكبسیة -

 Definition of volumetric efficiency of clearance         .تعریف المردود الحجمي للخلوص -

المردود الحجمي للخلوص وعلى التدفق الكتلي لوسیط التبرید إلى أسطوانات الضاغط عند  السحب علىتأثیر مردود  -
 ثبات ضغط الدفع.

  Effect of drag efficiency on the volumetric efficiency of clearance and on the mass flow of 

refrigerant to compressor cylinders at constant thrust pressure. 

 وعلى االستطاعة التبریدیة عند ثبات ضغط الدفع. ضاغطحب على االستطاعة المصروفة على التأثیر ضغط الس -

 The effect of suction pressure on the power spent on the compressor and on the cooling 

capacity when the thrust pressure is constant. 

 التكاثف على المردود الحجمي للخلوص وعلى تدفق وسیط التبرید عند ثبات ضغط السحب. تأثیر درجة حرارة -

Effect of condensing temperature on the volumetric efficiency of clearance and on the flow of 

refrigerant at constant intake pressure 

  عند ثبات ضغط السحب. یدیة وعلى اإلنتاجیة التبریدیة النوعیةتأثیر درجة حرارة التكاثف على االستطاعة التبر -
  Effect of condensing temperature on cooling capacity and specific cooling productivity at 

constant intake pressure 

 تأثیر درجة حرارة الدفع عند ثبات ضغط السحب. -

  Effect of thrust temperature at constant suction pressure 

 یر ضغط الدفع.رضغط السحب وتغمنحنیات أداء ضواغط التبرید المكبسیة عند تغی -

  Performance curves of piston refrigeration compressors when suction pressure changes and 

thrust pressure changes 

  بسیة.طرق التحكم باالستطاعة التبریدیة للضواغط المك -
  Methods for controlling the cooling capacity of piston compressors 

  تجھیزات الحمایة والمراقبة واألمان لضواغط التبرید المكبسیة. -
 Protection, monitoring and safety equipment for piston refrigeration compressors 

 Causes of high thrust pressure                 أسباب ارتفاع ضغط الدفع. -

 Causes of low thrust pressure               أسباب انخفاض ضغط الدفع. -

 Causes of high intake pressure               أسباب ارتفاع ضغط السحب. -

 Causes of low intake pressure            أسباب انخفاض ضغط السحب. -

 صفحة. 19كل طالب حلقة بحث في مجال التبرید والتكییف بما ال یزید عن  یقدم

Each student presents a research seminar in the field of refrigeration and air conditioning that 
does not exceed 19 pages 

 

 المھندس مروان شرباتيالدكتور األستاذ المھندس ندیم مخیبر                                     األستاذ الدكتور 



نموذج توصيف مقرر
Course Specification Form 

 المقرر الرمز القسم السنة الفصل  عدد الساعات 
جستيرما 2 هندسة التبريد ماجستير –الميكانيك العام هندسة   الطاقة الشمسية في التبريداستخدام    

Credit Semester year Department Code Course 

2 master General Mechanics – Master  in refrigeration  Solar Energy Use in Refrigeration

 األهداف التبريد وربطه مع الطاقة الشمسيةتحقيق سوية تعليمية عالية للطالب في مجال   

إلعداد أبحاث علمية في مجال التبريد الشمسي إعداد الطالب   المخرجات التعليمية

Aims Achieving a high educational level for the student in the field of refrigeration and linking it with 
solar energy 

Learning Outcomes Preparing the student to prepare scientific research in the field of solar cooling 

Course Contents محتوى المقرر 
Solar systems to supply hot water: 
1. Free-flow hot water supply systems
2. Forced Flow Hot Water Securing Systems
3. Solar hot water supply systems
4. Automatic control of the operation of solar systems
5. Economic savings and CO2 emissions reduction
6. Study and preparation of the executive study for an
auxiliary solar system to provide hot water

Solar refrigeration and air conditioning: 
1. The energy, solar and environmental importance of using
solar energy in refrigeration and air conditioning
2. Solar cooling methods
3. Cooling generation using absorption cooling machines
4. Single phase absorption cooling cycle
5. Refrigerant materials and mixtures and their properties
6. Two-stage absorption cooling cycle
7. Absorption cooling cycle design
8. Economic and thermal study of solar energy investment
9. The results of using solar-powered absorption chillers for
refrigeration and air conditioning when using good working
solutions
10. Desiccants evaporative cooling circuits
11. Desiccants and drying systems
12. Rigid dryers
13. Desiccants evaporative cooling circuits

أنظمة الطاقة الشمسية لتأمين الماء الساخن:
 أنظمة تأمين الماء الساخن ذات الجريان الحر  .1
 أنظمة تأمين الماء الساخن ذات الجريان القسري  .2
أنظمة تأمين الماء الصحي الساخن بالطاقة الشمسية .3
 التحكم اآللي في تشغيل األنظمة الشمسية  .4
CO2القتصادي وتقليل انبعاثات غاز الوفر ا .5
دراسة وإعداد اإلضبارة التنفيذية لنظام شمسي مساعد لتأمين  .6

الماء الساخن 
 التبريد وتكييف الهواء بالطاقة الشمسية 

األهمية الطاقية والشمسية والبيئية الستخدام الطاقة الشمسية  .1
 في التبريد والتكييف

طرق توليد البرودة بالطاقة الشمسية  .2
 توليد البرودة باستخدام آالت التبريد االمتصاصية  .3
 دارة التبريد االمتصاصية ذات المرحلة الواحدة .4
 مواد ومزائج التبريد وخواصها .5
 صية ثنائية المرحلة دارة التبريد االمتصا .6
 تصميم دارة التبريد االمتصاصية  .7
الشمسية ستثمار الطاقة الدراسة االقتصادية والحرارية ال .8



 

 نموذج توصيف مقرر
Course Specification Form  

 

 

أ.د. وجيه ناعمة   المقرر:مدرس    

المتصاصية المشغلة بالطاقة ت التبريد انتائج استخدام آال .9
الشمسية للتبريد وتكييف الهواء عند استخدام محاليل عمل 

 جيدة
 دارات التبريد التبخيرية التجفيفية  .10
 المواد المجففة وأنظمة التجفيف  .11
 أجهزة التجفيف الصلبة  .12
 دارات التبريد التبخيرية التجفيفية .13

 



مفردات مقرر استخدامات التبرید لطالب ماجستیر ھندسة التبرید في قسم ھندسة المیكانیك العام : 

  Syllabus of the curricula “Refrigeration Uses” for the master post-graduate in Refrigeration
:Engineering in the General Mechanics Engineering Department

 Refrigeration Plants        التبریدیةالمشآت  .1

 Refrigerator Planning            تخطیط البرادات .2

 Structural and Insulating Composition of Refrigerators      التركیب اإلنشائي والعازلیة للبرادات .3

 Calculation of heat flows in refrigerators      لبراداتحساب التدفقات الحراریة في ا .4

 ومخططات محطات التبرید طرق تبرید غرف البرادات .5

 Methods of cooling refrigerator rooms and plans of cooling plants 

 Equipment selection for machinery section   اختیار التجھیزات لقسم اآلالت .6

  أسس المعالجة التبریدیة وتخزین المنتجات الغذائیة .7

 Basics of cryogenic processing and storage of food products 

 Small cooling plants   محطات التبرید الصغیرة .8

 Refrigerated transport stations           محطات النقل التبریدیة .9

 Investment in cooling plants           محطات التبرید استثمار .10

 Industrial water ice         جلید الماء الصناعي .11

 Dry ice           الجلید الجاف .12

 Technological cooling devices      أجھزة التبرید التكنولوجیة .13

 Refrigeration plant automatio          دأتمتة محطات التبری .14

 األستاذ الدكتور المھندس ندیم مخیبر

 المھندس وجیھ ناعمةالدكتور األستاذ 

 األستاذ الدكتور المھندس عاطف عامر
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 النظم الخبیرة والذكاء الصنعيلمقرر: ا

 یدرس لطالب السنة األولى ماجستیر ھندسة حراریة

 
 الذكاء الصنعي

 مقدمة عامة -
 تعاریف ھامة -
 المنطق العائم -
 الشبكات العصبونیة الصنعیة -
 الخوارزمیات الجینیة -

 النظم الخبیرة ، أنواعھا وتطبیقاتھا
 

Course: Expert Systems and Artificial Intelligence  
Taught for first-year master's students in Heat Engineering 

 
 
Artificial Intelligence 

- General Introduction 
- Important definitions 
- Fussy Logic 
- Artificial neural networks 
- Genetic Algorithms 

Expert systems, types and applications 

 
                                                                                                                                                       

دمحم سیف الدین الحالقد. ..مأ     
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 اآللي المتقدم التحكملمقرر: ا

 یدرس لطالب السنة األولى ماجستیر ھندسة حراریة

 
 التحكم اآللي

 اداء المنظمات الخطیھ المستمره -
 االداء الحركي لدارات السیطره -
 االداء السكوني لدارات السیطره -
 تحكم التناسبي التكاملي االشتقاقي والمتحكمات المشتقھ منھمال -
 الخطیھ المستمرهاستقرار المنظومات  -
 ستقرار وشروطھتعریف اال -
 معاییر االستقرار الجبریھ -
 نایكویست معیار -

 
Course: Advanced Automatic Control  

Taught for first-year master's students in Heat Engineering 
 

 
Automatic Control 

- Performance of linear continuous control systems 
- Dynamic performance of closed control loops 
- Static performance of closed control loops 
- PID controller and from it derived controllers 
- Stability of linear continuous control systems 
- Definition of stability and its conditions 
- Algebraic stability criteria 
- Nyquist criterium 

 
                                                                                                                                                       

دمحم سیف الدین الحالقد. ..مأ     
 



 توصيف مقرر الطاقة الشمسية و استثمارها 

  2فصل   – ماجستير هندسة حرارية 

 جزء د. علي سالمي 

 

 

 

  Course Content محتوى المقرر 
 .فيزياء االشعاع الشمسي  -
مركزات االشعاع الشمسي : أنواعها ,  -

 طرق حسابها . 
 شمسية الحرارية : أنظمة الطاقة ال -

) شرح العناصر  : المزارع الشمسية
 وحسابها , تصميم األنظمة ( 

: ) شرح النظم البرجية الكهرشمسية 
 العناصر و حسابها , تصميم

 األنظمة ( 

Solar radiology physics . -  
Concentrating of solar radiation.-  

- Solar thermal power plants : solar 
farms , solar tower plants .  

 



 قرر الطاقة الشمسية واستثماراتهاتوصيف م

 Solar Angles، الزوايا الشمسية

  Thermal Solar Energy الطاقة الشمسية الحرارية:

  Components of Solar Collectors ية(.مكونات أنظمة التسخين الشمسي )المجمعات الشمس

  .مبدأ عمل اللواقط الشمسية المسطحة

 أنواع لواقط تسخين السوائل.

 ، U-Pipeنموذج أجهزة الطاقة الشمسية المتطورة ذات الضغط العالي 

  Advanced high Pressure Solar Energy Equipment Model 

 ، ومزاياه.U-Pipeمبدأ عمل جهاز 

  Digital Control Device،جهاز التحكم الرقمي

 (Non Pressureالمنخفض ) نموذج أجهزة الطاقة الشمسية المتطورة ذات الضغط

Advanced non Pressure Solar Energy Equipment Model 

 ومزاياه. المنخفض الضغطذو الطاقة الشمسية  مبدأ عمل جهاز

  Vaccume Pipes .(األنابيب المفرغة) أجهزة الطاقة الشمسية المنزلية المتطورة

  Photovoltaic Cells الخاليا الشمسية:)الطاقة الكهروشمسية(  

 مبدأ عمل الخلية الضوئية.

 أنظمة توصيل الطاقة الكهروشمسية.

 حسابات منظومة الطاقة الكهروشمسية.

 قسم د. براءة حمادي                                                                                



 الجریان متعدد األطوارلمقرر: ا

  یدرس لطالب السنة األولى لماجستیر میكانیك الموائع

 نات أحادیة الطور .م األساسیة للجریاالمفاھی -1

 توصیف حقل الجریان . -2

 قوانین حفظ الكتلة والطاقة وكمیة الحركة .  -3

 ة للجریانات ثنائیة الطور .المفاھیم األساسی -4

 مجال التطبیق ....) –تركیب الطور  –الجریان ( نوع الطور تصنیف حقول  -5

 أمثلة على الجریانات أحادیة الطور ومتعددة األطوار . -6

 سائل )... –غاز )، ( سائل  –سائل ) ، ( سائل  –صلب ) ، (غاز  -صلب ) ، ( سائل  –( غاز 

 الجریانات متعددة األطوار في األنابیب األفقیة . -7

 متعددة األطوار في األنابیب الشاقولیة  .الجریانات  -8

 الصلبة ) –التفسیرات اإلیجابیة والسلبیة للتدفقات ( الغازیة  -9

 أمثلة وتطبیقات . -10

 قیاسات وأجھزة القیاس المستخدمة في الجریان متعدد األطوار .ال -11

 .  MATLABولغة برمجة       FEMLABنمذجة جریان السائل باستخدام لغة برمجة     -12

  تبین التطبیقات المختلفة  Presentationsمواضیع بحثیة وتقدیم محاضرات علمیة    بإعدادتكلیف الطالب  -13
  للجریانات متعددة األطوار .

 مدرس المقرر: األستاذ الدكتور فرید أبو حامد

Course: Multiphase Flow 

Taught for first-year master's students in fluid mechanics 

1. Basic concepts of single-phase flows. 
2. Characterization of the flow field. 
3. Laws of conservation of mass, energy and momentum. 
4. Basic concepts of tow-phase flows. 
5. Classification of flow fields (type of phase - phase structure - field of 

application ....) 
6. Examples of single-phase and multi-phase flows. 

(gas - solid), (liquid - solid), (gas - liquid), (liquid - gas), (liquid - liquid) 
7. Multiphase flows in horizontal pipes. 
8. Multiphase flows in vertical pipes. 
9. Positive and negative interpretations of flows (gaseous - solid) 
10. Examples and applications. 
11. Measurements and measuring devices used in multiphase flow. 
12. Fluid Flow Modeling Using FEMLAB and MATLAB Programming 

Languages. 
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 ينیوماتیكبانظمھ التحكم الھیدرولیكي واللمقرر: ا

 األولى لماجستیر میكانیك الموائعیدرس لطالب السنة 

 ةنقل الحرك ةالجھز ةاساسیات التحكم الھیدرولیكي والمزایا االستثماری -
 ةومزایاه االستثماریي نیوماتیكباساسیات التحكم ال -
 ع التشغیلئالناتجھ عن موا ةالھیدرولیكی ةنقل الحرك ةمساوئ استخدام اجھز -
 ةالمصافي والمرشحات المبردات والسخانات للزیوت الھیدرولیكی -
 ةوالضواغط الھیدرولیكی ةلمحھ عامھ عن المضخات الھیدرولیكی -
 یةنیوماتیكبوال ةالمحركات الھیدرولیكی -
 القوه ةونموذج الحساب السطوان یةنیوماتیكبوال ةاالسطوانات الھیدرولیكی -
 )الصمامات بانواعھایة (نیوماتیكبوال ةالھیدرولیكی ةفي االنظمجھزه التحكم أ -
 ةوتصمیماتھا المختلف ةاالساسی ةالدارات الھیدرولیكی -
 ةاالساسیھ وتصمیماتھا المختلفیة نیوماتیكبالدارات ال -
 ةذات الضغوط المختلف ةالدارات الھیدرولیكی -
 التشغیل التتابعي لالسطوانات -
 ينیوماتیكبتغییر سرعھ المحرك الھیدرولیكي ال -
 منخفضالضغط العالي وال ةو دار ةاالسترجاعی ةالدار -
 ةواجزائھا وھیدرولیك المعدات المتحرك ةبعض الدارات الھیدرولیكی -
 الھامھ ومبدا عملھا یةنیوماتیكببعض الدارات ال -
 ةالھام یةوماتیكنیبو ال ةالتركیب والتجھیز والصیانھ لبعض الدارات الھیدرولیكی -
-  

Course: Hydraulic and Pneumatic Control Systems 

Taught for first-year master's students in fluid mechanics 

- The basics of hydraulic control and the investment advantages of 
transmission devices 

- The basics of pneumatic control and its investment advantages 
- Disadvantages of using hydraulic transmissions caused by operating 

fluids 
- Filters, coolants and heaters for hydraulic oils 
- Overview of hydraulic pumps and hydraulic compressors 
- Hydraulic and pneumatic actuators 
- Hydraulic and pneumatic cylinders and calculation model for a force 

cylinder 
- Control devices for hydraulic and pneumatic systems (valves of all 

kinds) 
- Basic hydraulic circuits and their various designs 
- Basic pneumatic circuits and their various designs 
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- Hydraulic circuits of different pressures 
- Sequential playback of cylinders 
- Changing the speed of the pneumatic hydraulic motor 
- Regenerative circuit, high and low pressure circuit 
- Some hydraulic circuits and their parts and hydraulics of moving 

equipment 
- Some important pneumatic circuits and their working principle 
- Installation, supply and maintenance of some important hydraulic and 

pneumatic circuits   

غسان زیداند. أ.                                                                                                                    
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