
2021-2020جدوال المختبرات العملية للمرحلة الوالى لقسم تقنيات الطاقة المتجددة للعام الدراسي 

المجموعة الرابعهالمجموعة الثالثةالمجموعة الثانيهالمجموعة الوالىالوقتاليوم

مختبر الحاسباتمختبر الرسم الهندسيوارشة الطاقة الشمسيةمختبر الدواائر10:30 – 8:30الحد
تقنيات وانظم الطاقةمختبر الكتروانيك12:30 – 10:30

الشمسية
مختبر الرسم الهندسيالمعامل واالورش

وارشة الطاقة الشمسيةمختبر الدواائرالمعامل واالورشمختبر الحاسبات2:30 – 12:30

مختبر الدواائرمختبر الحاسباتمختبر الرسم الهندسيوارشة الطاقة الشمسية10:30 – 8:30الثانين
تقنيات وانظم الطاقةمختبر الحاسباتمختبر الرسم الهندسي12:30 – 10:30

الشمسية
مختبر اللكتروانيك

تقنيات وانظم الطاقة2:30 – 12:30
الشمسية

مختبر الدواائر

تقنيات وانظم الطاقةوارشة الطاقة الشمسيةمختبر الكتروانيكالمعامل واالورش10:30 – 8:30الثلثااء
الشمسية

المعامل واالورشمختبر الكتروانيك12:30 – 10:30
12:30 – 2:30

10:30 – 8:30الربعاء
10:30 – 12:30
12:30 – 2:30

10:30 – 8:30الخميس
10:30 – 12:30
12:30 – 2:30



2021-2020جدوال المختبرات العملية للمرحلة الثانية لقسم تقنيات الطاقة المتجددة للعام الدراسي 

المجموعة الرابعهالمجموعة الثالثةالمجموعة الثانيهالمجموعة الوالىالوقتاليوم

PLCمختبر ال وارشة الطاقة الشمسيةمختبر الكتروانيك القدرةمختبر التاسيسات10:30 – 8:30الحد
وارشة الطاقة الشمسيةمختبر الكتروانيك القدرةمختبر التاسيساتمختبر المكائن12:30 – 10:30
عاكسات القدرةمختبر التاسيساتمختبر المكائنمختبر الكتروانيك القدرة2:30 – 12:30

مختبر تصميم انظمة10:30 – 8:30الثانين
الطاقة الشمسية 

مختبر التاسيساتمختبر المكائنوارشة الطاقة الشمسية

تصنيع الواح الطاقةبطاريات الخزنوارشة الطاقة الشمسية12:30 – 10:30
الشمسية

مختبر المكائن

مختبر تصميم انظمةبطاريات الخزن2:30 – 12:30
الطاقة الشمسية 

تشغيل منظومة الطاقة
الشمسية

مختبر الكتروانيك
القدرة

تصنيع الواح الطاقة10:30 – 8:30الثلثااء
الشمسية

مختبر تصميم انظمةPLCمختبر ال 
الطاقة الشمسية 

بطاريات الخزن

تشغيل منظومة الطاقةPLCمختبر ال 12:30 – 10:30
الشمسية

وارشة الطاقة الشمسيةعاكسات القدرة

تشغيل منظومة الطاقة2:30 – 12:30
الشمسية

تصنيع الواح الطاقةPLCمختبر ال عاكسات القدرة
الشمسية

تصنيع الواح الطاقةعاكسات القدرة10:30 – 8:30الربعاء
الشمسية

مختبر تصميم انظمةبطاريات الخزن
الطاقة الشمسية 

10:30 – 12:30
12:30 – 2:30

10:30 – 8:30الخميس
10:30 – 12:30
12:30 – 2:30



 للمرحلتين الولى والثانية لقسم Google Classroomجدول الدروس النظرية عبر منصة  
2021 - 2020تقنيات الطاقة المتجددة للعام الدراسي 

المرحله الثانيةالمرحلة الوالىالوقتاليوم

تصنيع اللواح الشمسية (فصل اوال)رياضيات10:30 – 8:30الحد
بطاريات الخزن (فصل ثااني)

عاكسات القدرةمبادى الحاسوب12:30 – 10:30

تصميم نظم الطاقة الشمسيةالكتروانيك10:30 – 8:30الثانين
(فصل اوال)  PLCحقوق النسان واالديمقراطية12:30 – 10:30

الكتروانيك القدرة (فصل ثااني)

اخلقيات المهنة (فصل اوال)تقنيات وانظم الطاقة الشمسة 10:30 – 8:30الثلثااء
السلمة المهنية ( فصل ثااني)

القدرة واالمكائن الكهربائية12:30 – 10:30

تاسيسات كهربائيةالدواائر الكهربائية10:30 – 8:30الربعاء
تشغيل منظومة الطاقة الشمسيةاللغة النكليزية12:30 – 10:30

المشرواعمصادر الطاقة المتجددة10:30 – 8:30الخميس


