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 ة ارء اي    ان اوة:

   را  :ا

را ا  رس :ظا

 ١٠/١٧/ ٢٠١٦ اا ا   : وةا ر
 

.  دا وة :  اا 

ن امد:  أ.د/ رد اراوي

:ور اا

١.    ااوا را ا  ة ا.

ة ا وا ار  ة  ات وا رت   ااض .٢
 س ا ت إ  ا راث اا  ١٩٩٠ ،   م و

، اع أ ا ارذ    ال ف 
 ٢٠٠٠ع اا ، ٨   وروا ا  ر٢٠٠٤، ا.

ن رو ر ات  ٦٢ر  وا  وت ا اري  ة  .٣
  ٥٥ا ،  %١١ ،ا ام  %٩  رة ء، واا  ر %

 كو ت أر.

ات :
١ . ي ورةة    ةاا ا  ظ ر  يا  ا

ى ا  ن اا أ  و   ا.
 -   وةت ا ا وت   " را ا  ولا ا ا
 / ر ادة أ.د  ااوي ر  ا/  اة أ.د ٢٠١٧/  ٢٠١٦ ا

 ا   /ز زان م ر ا، أ.د /  اوي ر ا وأ.د
دة ، اأ.دور/ ا زاق وا  .  

 - ر ا ف ا ا وأ.د ا  /  اور اا  ي أا ا 
 ا ار  ام اة  وأ ، أ  أ دوره  إء 

 و  ا ا  د    ا م  را ا
رة و ت   خ   ءة واا مء  وا راا ط

 /أ.د   ت ، /اء أ.د ادة  اث ت ط   ،  ر
ع أم ل   و دة رة  لون اا  ي أزاق اا   

إا ران  وة ن ادة واي  /و   دوا ا وا، وا أ.د
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ول ا د، وأ  اءات ا أ  ة ا ا ف 
ي  ورة اء  ا  وا   ا ا ا ات 

 دارة اا  ءات ار او  زع ت اما.

و ،  م  ا  وان     /و ا  ان - 
   ح ر ث ة را ا  ل إا و وما

 ما ا   ار ذ و  ات ذو وما ا  ل 
. 

 -  ا  روما وا را  ءأ   رة  بط. 

 ار:              
١. را ،وا  ةع ا   ا.
 .ادة ار       ت عا ض .٢
  ال  ار واا  اد  أ ع اة.٣
   وا ظ واوب اوا ا  ار .ردة اوا  

                                                                                       
                                                    ا و  ا و ا  ن

                      

   ازاق.د/ أ                                              
  

  
  

  
  

  ت رة  اوة
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    وةم

   
        ر 

                                 
                                ا ر م                                      ا ر

            
               ا 

 وردة                

                    
    ا و ا  ا و              ة وات اا د    
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  " ت ا دا ا ر  وة :  اان ا   

    ا : ا اس/ د أ ل
                     وا موا ت ا ت اد ا يا ا م  : ظا

اة وا   ت د ات ا و وة د ات ا إدارةاي ة    
 ا  درات د اوت  وع إمء اتاف  و ا د و

ة واا.

٢٠١٦ ٧ م اا ا  : وةا ر
.  دا ا : ا

ن امد :  أ.د/ رد اراوي.
 : ا ور اوة    

-  اا  تا  وند اا ا ءإم  فأن ا ل إ د أ /سر اأ
اط وا  ا ا ا ا واون  أ  ظوف  ا و دل 

   إ  صع اا  ترا ت وأا  أن   
     ت واوا ا ا ا ت اا ا  لت ا

ذ  رب ودور ا  .

 أ د  أن اة   ل ث ور ر و إمء ت   ى  - 
  ،ت اا دا ا ة وت اا د ،ا  ت

  ط  صوا ا ا  رتاا  ا ور ا رق وا
م دةت اا   روا  ا.

 - ا أ ا و ة وات اا د  أ  ا  ا  /أ.د 
 ور ا ا   ور اا    أدا   ورة او 

 .

وا   ، ا  " د   " ر ا اد ت  - 
   ات ار و    اء ا وأء اف ا د 

  ءت وأا) ر أج وات او  ر٥ا   تو (
و ، دو  ت ت ووا ر أا  ا م و ، 

د اد. ١٥اوت اة  و  ام، وأن آ   اوت 

 -   وما  ءوإم  ة  إ ا  ويا اأ.د/ إ ر اأ 
  ر ارات واذوي ا  ب واا     ا ا 

ا.

 - اأ.د/ إ ا  ء  ا ا و ة وات اا  ا ويا 
 ر٣٠  ٢٠١٦أ.
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 - وا ا  ار واب ا   ءا م راتوا  ح ار وط ،        وا
 زت اا  . 

 ار وا اوم   ر د   طب ت اوة ر   أء  - 
اوا ا ب اط و ا.

أف   ت اوة ع ن  ا و ا  ون  طب اد  - 
 .

 ار وة :
١. را ا ،وا    وة اع ا.
.ادة ار  ض ع اوة       ت.٢
٣. لا   وةع ا أ دا  ار واا  ظوب اوا 

وا واوا ا  ار.ردة ا  

ا و  نو ا ا 

                                                           
   ازاقأ.د/                                                    

  

  
  

  ت رة  اوة
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 توةا  رة  
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   ان اوة :  ات ادة  ل اا "  

    ا : ور در/ ن رو 
. /ةا ا  ذأ  : ظا

أدار اوة : أ.د/   ادر.
 .ا ا  ذث، واوا ت ارا ا و  : ظا

٢٠١٦ ٢٦ أ اء ارا  : وةا ر
ا  ما ا : ا

ن امد :  أ.د/ ا ر.
     

   : ا ور اوة    
 -  م ظو ،ات اا    أن  وةدر اا   /وة أ.دا ا

 اق اأ  اا اا  ءا   ا   ط  ا.

 -  أو اا رو و ردأر ا ا ق ا  حا ط ا م   فأ
.   ط أى

 -   أ  ددة از ا ت اح احا ط .

 -  با  ة  أدوات ى إت ا   ءا أ ت   أ
.ات ادة

 -   تر  وع اا  "   " ة د ض  -  رة نوات،  ١٠أ    وط
.ى ذ  أداء  ا وى، ق ا وات   ط ٥

 -  ل ا   ا ر إذب اوا ا   ار واب ا   ا و
ا  ى أ    ى ذاتت أوة وع ا ل دارت وا.

 -  ا و    /د..دة أ تت واا   ةا را 
.اي   ط اا  اوة  ف  تا  إاج 

   ات : 
.   ا ا وط اح     ات ا  ت ال .!
 ءة ااد   ل ا  أداء ات، و ل اك  .!

 ا د، وا ىت ا وا ورا م ا ت وا  ا   
و ا  زا دات ا لأو أ  تام وث أ.  
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 ار وة :  
١. را ا  ،وا    وة اع ا.
 .ادة ار  ض ع اوة       ت.٢
 واوب اظ  ار واا  ادوة   ال  أ ع ا.٣

وا ر.وادة اوا ا  ار
                                                                                       

                                                                 ا و  نا و ا 

   ازاقأ.د/                                                    
 

  ت رة  اوة
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 ن



-  و ا  ن ع ر أمء  إط   اط  بط 
  تت  اوموا وذ اا ا ٣١  ٢٠١٦أ   

  ا (  ر ا أ.د/  ا١١ا اة  رج (
وا أ.د/   ازاق و ا ن  ا و ا، وردة 

 ر ا   /د..أ ا    تد/  ا..أ وا
.ادة إا ران  وة ن

 
-  ا أ.د/ و ا ا ا و ءا ا و ا  ن

  اءات ا ر اب  إدارة ا  ا أن اف 
  ا  لا   اترات و  ، ا ن ا ث 

  ا تاو ،   وااث  ة  ا ادة
 أي طح و، ق ا ا در  ا ا  س

   ا ِ   ت أوأو اطو دون و  ارإ 
 ه.و

 ع   ز   اء ا ار  ض  - 
ا، ، ل ا ول  ة ور  م  و اا  واي  

 ق ا ت   ة ءإوا  ا   درا  ا
 تا  ا :

 PLC - MICROCONTLLORER - C - SCADA 

        
ض ت ا ا ا  ،   ت أإ  ا  -
و ا ا إ ا  وذ أ ات وأث  و، ات   
     ول  ل.

      - و   ح اب وطوا ا  ار واب ا   ءا م
      زت اا   رات واا.

                                                                                       
                                                    ا و  ا و ا  ن

                      

   ازاقأ.د/                                              
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(( Introduction to Photovoltaic Device: Modelling and Characterisation ))
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 ز ا : و  إ  ان اوة:

م درأ.د/ م  :ا

م   ذا :ظا

 ١٠/٢٣/ ٢٠١٦ اا ا   : وةا ر
 

.اظ  ما وة :  اا 

ن امد:  أ.د/ ا ر 

:ور اا
أو  .. ا ا وا ما .

م وا ا م تا  لإد ...
      تما و ا ءة ا   ا اا ..

 ط     ب رة ا  اومت  مق ا، امت 
ق ام  توماا  توماج اا ، ا    ب

وا  ا ر، وا  .  

     ات:
                  ا د ة أوا م ووا  ت  ورة  
ا وا ا ا  اات او  ، اوف                 
                 وأم واا  ذ    ذج ا    ا

                  اة واات ا .

ا و ت اوة ر د   أء  ار  ود   ت - 
 ت وب وال اإ    ءا ا  .ا

 ار:              
١. را ،وا  ةع ا   ا.
 .ادة ار       ت عا ض .٢
  ال  ار واا  اد  أ ع اة.٣
   وا ظ واوب اوا ا  ار .ردة اوا  

                                                                                       
                                                    ا و  ا و ا  ن

                      

ق   ازاأ.د/                                               
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