اتحاد الجامعات العربية
المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمى
قطاع التدريب
مقترح دورات تدريبية فى مجال
فيزياء الطاقة وعلوم المواد
( )1مجال فيزياء الطاقة البديلة والمتجددة
الدورة األولى:
تشمل الموضوعات التالية:
اشباه موصالت:
 االنواع المختلفة الشباه الموصالت – ظاهرة انتقال الحامالت وتطبيقاتها فى اشباه
الموصالت – الخواص الكهربائية ألشباه الموصالت – الخواص الضوئية – األجهزة
المختلفة ألشباه الموصالت والدوائر الكهربية المتكاملة.
تحويل فوتوفولطى:
 الخاليا الشمسية وضوء الشمس – مراجعة الخواص األساسية ألشباه الموصالت – محددات
الكفاءة والفواقد التحويلية وقياساها – التكنولوجيا النمطية لتحضير الخاليا الشمسية
السيليكونية – تصميم الخاليا الشمسية السيليكونية.
أغشية رقيقة:
 الطرق المختلفة لتحضير الشرائح الرقيقة – الخواص الضوئية للشرائح الرقيقة – االنواع
المختلفة لتغليف الشرائح – الطرق المختلفة للقياسات االنكسارية والنفاذية لألغشية.
الدورة الثانية:
تشمل الموضوعات التالية:
استخدامات الطاقة:
 تحويل الحرارة الشمسية الى شغل باستخدام ثالث دورات ديناميكيا حرارية – التحويل
المباشر لضوء الشمس الى كهرباء بطرق مختلفة.
تحويل حرارى:
 نظرية التحويل الحرارى – التوصيل الحرارى المستقر وغير المستقر – توصيل الحرارة
قرب الجدران المتحركة – انسياب الحرارة خالل السطوح والقنوات – الحمل الحرارى الحر
والحمل الحرارى القسرى المختلط – خصائص االشعاع الحرارى
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دراسات معملية (:)1
 الخاليا الشمسية ( – )1الخاليا الشمسية ( – )2لوحات شمسية ( – )1لوحات شمسية ()2
– سخان شمسى ( – )1سخان شمسى ( – )2المخفف الشمسى – المضخة الشمسية –
تقطير بالطاقة الشمسية.
الدورة الثالثة:
تشمل الموضوعات التالية:
دراسات معملية (:)2
 الخاليا الشمسية ( – )3لوحات شمسية ( – )3سخان شمسى ( – )3انتقال حرارى (– )1
انتقال حرارى ( – )2توليد هيدروجين ( – )1توليد هيدروجين ( – )2توصيل حرارى ()1
– توصيل حرارى (.)2
تخزين طاقة:
 الطاقة الشمسية الحرارية – مساقط المياه وتوليد الكهرباء – طاقة الرياح والتوربينات
المستعملة – الطاقة الجوف األرضية – أهمية تخزين الطاقة.
انتقال كتلى:
 المعادالت األساسية لخلطات غازية من عنصرين – تطبيقات على الهواء الرطب – قوانين
االنتشار – معامل االنتقال الكتلى – االنسياب الكتلى والحرارى الطبقى المستوى –
المعادالت التكاملية لالنتقال الكتلى.
الدورة الرابعة:
تشمل الموضوعات التالية:
طبيعية اشعاع:
 االساسية الفيزيائية لالشعة الكهرومغناطيسية – تقسيم االشعة الكهرومغناطيسية
واستعمالها فى مجال الطاقة الشمسية – تفاعل االشعة مع المادة – تكنولوجيا التسخين
باألشعة.
طبيعة تكنولوجيا التسخين والتبريد:
 دراسة الطرق المختلفة للتخزين الحرارى الشمسى والعوامل الهامة التى تؤثر وتستخدم فى
التصميمات الشمسية مع بعض األمثلة – طرق التبريد الشمسى لألسطح المختلفة واختيار
التصميمات المناسبة لهذه الطرق.
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علم المواد:
 التركيب البللورى للمادة – التماثل البللورى – االخطاء النقطية والخطية فى التركيب
البللورى – الخواص الميكانيكية للمواد – الخواص الكهربية والمغناطيسية للمواد.

( )2مجال علم المواد
الدورة األولى:
تشمل الموضوعات التالية:
انماء بللورى:
 االنماء البللورى بطريقة المحاليل واالنصهار والتبخير.
تماثل وديناميكيا الشبكية للمواد
 االنظمة البللورية – التماثل البللورى – حيود االشعة السينية من االنظمة البللورية –
التشتت االلكترونى والنيترونى – االحداثيات البللورية.
ميكروسكوب اليكترونى:
 انواع الميكروسكوبيات الضوئية وااللكترونية – مجموعة الميكروسكوب االلكترونى –
الميكروسكوب الماسح والنافد – تجهيز العينات الستخدامها بالميكروسكوب االلكترونى –
تقنية خاصة الستخدام الميكروسكوب االلكترونى – بعض االمثلة التطبيقية الستخدام
الميكروسكوب االلكترونى.
الدورة الثانية:
تشمل الموضوعات التالية:
دراسات معملية (:)1
 بعض التجارب المتقدمة فى الطاقة الشمسية لقياس التحول الحرارى لألشعة الشمسية
اشباه موصالت:
 االنواع المختلفة الشباه الموصالت – ظاهرة انتقال الحامالت وتطبيقاتها فى اشباه
الموصالت – الخواص الكهربائية ألشباه الموصالت – الخواص الضوئية – األجهزة
المختلفة ألشباه الموصالت والدوائر الكهربية المتكاملة.
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دراسات معملية (:)2
 بعض التجارب المتقدمة فى الطاقة الشمسية لقياس التحول الحرارى لألشعة الشمسية
الدورة الثالثة:
تشمل الموضوعات التالية:
الكترونيات حديثة:
 نظم االعداد – الكترونيات رقمية – الكترونيات نانونية – معالجة وارسال البيانات
اطياف ذرية وجزيئية:
 التركيب الذرى للمواد – االزدواج المدارى والمغزلى – تأثير زيمان العادى – تأثير زيمان
الشاذ – تأثير اشتارك – المدارات الجزيئية – معادلة شرودنجر اليون الهيدروجين –
االطياف الدورانية والمتذبذبة وااللكترونية – االطياف الميكروويف – االطياف التحت
حمراء – االطياف المرئية وفوق البنفسجية.
الخواص المغناطيسية للمواد:
 تصنيف المواد المغناطيسية – الرنين النووى المغناطيسى – الرنين المغزلى االلكترونى.
الدورة الرابعة:
تشمل الموضوعات التالية:
خواص المواد فائقة التوصيل:
 النظريات الحديثة للمواد فائقة التوصيل – الخواص الكهربية والمغناطيسية للمواد فائق
التوصيل.
تكنولوجيا المواد النانونية:
 الخصائص الكيميائية – الفيزيائية ألسطح العينة – التراكيب النانونية فى االبعاد المتناهية
الصغر – التراكيب النانونية فى بعد واحد – التراكيب النانونية فى بعدين.
علم المواد:
 التركيب البللورى للمادة – التماثل البللورى – االخطاء النقطية والخطية فى التركيب
البللورى – الخواص الميكانيكية للمواد – الخواص الكهربية والمغناطيسية للمواد.
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