
                                       ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثـحث انؼهًٙ  

 خـــــٓاص اإلشـــــشاف ٔانرمـــٕٚى انؼهــًٙ  

  دائشج ضًاٌ اندٕدج ٔاالػرًاد األكادًٚٙ

   
 

 

 

 

 

 

 

 انفشاخ االٔعظ انرمُٛح:  اندايؼح    

   انًؼٓذ انرمُٙ انُدف:/ انًؼٓذحانكهٛ   

 ذمُٛاخ يٛكاَٛك انمذسج:    انمغى انؼهًٙ    

 2221-2-1ذاسٚخ يمء انًهف :     

 

 :   انرٕلٛغ                             :                                    انرٕلٛغ    

                   . ػادل ػثذ ػضٚض ػٛذاٌد  : انًؼأٌ انؼهًٙ عىا                  كشٚى خؼفش ػهٕاٌو.و   : سئٛظ انمغى عىا   

                                                        :  انراسٚخ                                                          : نراسٚخ  ا    

                                                                 

    

 دلـك انًهف يٍ لثم     

 ضًاٌ اندٕدج ٔاألداء اندايؼٙشؼثح     

   اٚاد ػادل ػثذ انحغٍ ٔاألداء اندايؼٙ:ضًاٌ اندٕدج  شؼثح اعى يذٚش    

                       :انراسٚخ     

 : انرٕلٛغ    

                                                                                              

يظادلح انغٛذ                                                                                                       

         انؼًٛذ 

 
 

      

 كادًٚٙ ٔطف انثشَايح األ       

 
ٕٚفش ٔطف انثشَايح األكادًٚٙ ْزا  اٚداصاً يمرضٛاً ألْى خظائض انثشَايح ٔيخشخاخ انرؼهى انًرٕلؼح 

يٍ انطانة ذحمٛمٓا يثشُْاً ػًا إرا كاٌ لذ حمك االعرفادج انمظٕٖ يٍ انفشص انًراحح . ٔٚظاحثّ 

 ٔطف نكم يمشس ضًٍ انثشَايح

 



  
 1انظفحح 

 
  

 انرمُُح ظايؼح انفشاخ االوعظ انًؤعغح انرؼهًُُح .1

 ذمُُاخ يُكاَُك انمذسجانًؼهذ انرمٍُ انُعف /لغى  / انًشكض  انمغى انؼهًٍ .2

او اعى انثشَايط األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 

 انرثشَذ –انركُُف 

 دتهىو فٍُ اعى انشهادج انُهائُح  .4

  :انُظاو انذساعٍ  .5

 عُىٌ /يمشساخ /أخشي 

 عُىٌ

 ABET انًؼرًذ   تشَايط االػرًاد .6

 عىق انؼًم  وانمطاع انخاص وانحكىيٍ انًؤششاخ انخاسظُح األخشي  .7

 2221-2-1 ذاسَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انثشَايط األكادًٍَ .9

َهذف انثشَايط االكادًٍَ انً اػذاد انكىادس انرمُُح انًؤههح فٍ يعال طُاَح وذظًُى يُظىياخ  -1

 وانًُضنُح  وانطثُح. انرثشَذ وانركُُف نًخرهف انرطثُماخ انرعاسَح وانظُاػُح 

انرحذَس  انًغرًش نهًُاهط وفك انرطىساخ  انؼهًُح  وذطىساخ  عىق  انؼًم  وػهً  انًغرىٍَُ   -2

 انُظشٌ وانؼًهٍ .

 الايح  طالخ  انرؼاوٌ  يغ انعهاخ  االكادًَُح انًخرهفح. -3

 الايح  انذوساخ انرطىَشَح نششائح انًعرًغ وانمطاػاخ انحكىيُح انًخرهفح . -4

 فٍ يخرهف انًعاالخ.او تانثحىز انؼهًُح نرطىَش اَشطح انًعرًغ انمُ -5

 

 انًطهىتح وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثشَايطيخشظاخ ان  .12

  االهذاف انًؼشفُح  - أ
    انُظشَح فٍ يخرهف انًُاهط انؼهًُح تاالخرظاص.  اكرغاب انًؼاسف  -1أ

 لشاءج انًخططاخ وانشعىياخ وانرظايُى انًخرهفح تاالخرظاص. -2أ

 انًشاسكح فٍ ذظايُى اظهضج انركُُف وانرصهُط. -3أ
 اظشاء انحغاتاخ انُظشَح نًخرهف انًغائم تاالخرظاص.-4أ
  -5أ
 -6أ

 ثشَايط نخاطح تانا ُحانًهاساذ األهذاف –ب 

 انرثشَذ وانركُُف.انظُاَح انؼًهُح وذشخُض انؼطالخ فٍ يُظىيح   – 1ب 

 َظة وذشكُة وذفكُك االظضاء انًخرهفح الظهضج انرثشَذ وانركُُف. – 2ب 

     ػًم يعاسٌ انهىاء ونحاو وذىطُم االَاتُة انًخرهفح.   - 3ب 
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 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

 يشاسَغ  انطهثح. –انرذسَة انًُهعٍ انظُفٍ  –انغفشاخ انرؼهًُُح  –انًخرثش  –انىسشح  -انًحاظشج

 

 
 طشائك انرمُُى      

 

ح         االيرحاَاخ انُهائُ -4ح االيرحاَاخ انفظهُ -3انرحشَشَح االخرثاساخ  -2االخرثاساخ انشفىَح  -1

 انرمُُى انُىيٍ-5

 

 

 
 انىظذاَُح وانمًُُح . األهذاف -ض

 انرؼهُى ػهً انرُظُة الظهضج انرثشَذ. -1ض         

 انرؼهُى ػهً طُاَح اظهضج انرثشَذ. -2ض

 ذحذَذ االػطال  -3ض

 -4ض   
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

  -انغفشاخ انؼهًُح  –انرذسَة انظُفٍ انًُهعٍ  –انًخرثش  –انىسشح  -انًحاظشج

 

 

 
 طشائك انرمُُى    

 

 

 انُىيٍاالخرثاساخ انُظشَح وانؼًهُح وااليرحاَاخ انفظهُح وانُهائُح وانرمُُى 

 
 

 

 .انشخظٍ(األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس  )انًهاساخانًُمىنح انرأهُهُح و انًهاساخ انؼايح-د 

 .ح انمشَثح يٍ االخرظاصستظ انذوائش انكهشتائُ -1

 نحاو االَاتُة وانىطالخ. -2

 شحٍ اظهضج انرثشَذ. -3

 ستظ اظهضج انرثشَذ انًُفظهح.-4   

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى          

 انغفشاخ انؼهًُح. -انرذسَة انظُفٍ -انًخرثش –انىسشح  –انًحاظشج 
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 طشائك انرمُُى          

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

 

 تُُح انثشَايط  .11

 انغاػاخ انًؼرًذج           اعى انًمشس أٔ انًغاق سيض انًمشس أٔ انًغاق انًشحهح انذساعٛح 

 ػًهٙ     َظش٘      

 2 2 يثادٌء انرثشَذ وانركُُف - االونً

 2 2 يُظىياخ انرثشَذ - انصاَُح

 

 

 

 

 

 انرخطُظ نهرطىس انشخظٍ .12

الايح انًغاتماخ انؼهًٛح ٔانشٚاضٛح ٚمٕو انمغى ترطٕٚش لذساخ طهثرّ انشخظٛح يٍ خالل 

ٔانفُٛح ٔانشؼشٚح ٔالايح دٔساخ انرمٕٚح نهذسٔط ٔانًٕاد انؼهًٛح فٙ انمغى يٍ خالل لٛاو 

 انرذسٚغٍٛٛ تٓزِ انذٔساخ ٔذطٕٚش يٓاساخ انطهثح انؼًهٛح يٍ خالل دسط انًششٔع ٔانٕسشح .
 

 انًؼهذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُاس انمثىل  .13

 الخطط التطويرية للمسم. -1

 .ABETبرنامج االعتماد   -2

 رغبة الطالب. -3

 معدل الطالب.  -4

 نوع الفرع المتخرج منه الطالب. -5

 

 

 
 أهى يظادس انًؼهىياخ ػٍ انثشَايط .14
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 التمني .المناهج العلمية الممررة في اللجان المطاعية المتخصصة في هيئة التعليم  -1

% من المنهج الممرر وحسب 22التعديالت الممترحة من لبل تدريسيي المواد بنسبة التتجاوز  -2

 حاصل في العالم حاليا.العتمادي المتطلبات سوق العمل والتطور العلمي ال

 .ABETبنامج االعتماد االكاديمي  -3
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 يٕرج ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 جامعة الفرات االوسط التقنية انًؤعغح انرؼهًُُح .1

تقنُاث قسم  -المعهد التقنٍ النجف    / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 مُكانُك القدرة

 يخطظ يٓاساخ انًُٓح

 ٚشخٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشخاخ انرؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايح انخاضؼح نهرمٛٛى

 يخشخاخ انرؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايح 

انغُح / 

 انًغرٕٖ
سيض 

 انًمشس
 أعاعٙ اعى انًمشس

 أو اخرٛاس٘
 ٛحانًٓاساذاألْذاف  ح ٛانًؼشفاألْذاف 

 ثشَايح انخاطح تان

األْذاف 

انٕخذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 

اساخ انًٓ

انؼايح 

ٔانرأْٛهٛح 

 )انًُمٕنح

انًٓاساخ 

األخشٖ 

انًرؼهمح 

تماتهٛح 

انرٕظٛف 

ٔانرطٕس 

 (انشخظٙ
ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2 
ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
د

1 
د

2 
د

3 
د

4 
يثادٖء  - االٔنٗ

انرثشٚذ 

 ٔانركٛٛف

                 اعاعٙ

دُٚايٛك  

 انحشاسج
                 اعاعٙ

يُظٕياخ  - انثاَٛح

 انرثشٚذ
                 اعاعٙ

انظٛاَح  

 ٔانرشغٛم
                 اعاعٙ

                    

                   

                    

                   

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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المرحلت  – مباديء التبرَد والتكُُف اعى / سيض انًمشس .3

ومنظىماث التبرَد المرحلت  االولً

 الثانُت

 تطبُقٍ  –نظرٌ  أشكال انحضىس انًراحح .4

 سنىٌ / انغُحانفظم  .5

 ساعت 021 )انكهٍ(ػذد انغاػاخ انذساعُح  .6

 2120-2-0 ذاسَخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

انطانة تاالخشاءاخ االعاعٛح نركٛٛف انٕٓاء فٙ االتُٛح ٔحغاب عؼح ٔكفاءج كم اخشاء ٔكزنك  ٚمٕو

ذؼشٚف انطانة تًُظٕياخ انرثشٚذ االعاعٛح انًغرخذيح فٙ يدال انرثشٚذ يغ انرشكٛض ػهٗ انًُظٕياخ 

 االَضغاطٛح ٔدساعح إَاع انضٕاغظ ٔانًكثفاخ ٔطًاياخ انرًذد ٔانًثخشاخ ٔٔعائظ انرثشٚذ

 . انًغرخذيح فٛٓا

 

 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشسان  .12

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 اكرغاب انًؼاسف انُظشَح فٍ يخرهف انًُاهط انؼهًُح انخاطح تاالخرظاص. -1أ

 لشاءج انًخططاخ وانشعىو وانرظايُى. -2أ

 اظشاء انحغاتاخ انُظشَح نًخرهف انًغائم راخ االخرظاص. -3أ
 انًشاسكح ترظايُى ويخططاخ اظهضج انركُُف.-4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخاطح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

 انظُاَه انؼًهُح وذشخُض االػطال فٍ يُظىياخ انرثشَذ. – 1ب

 وذفكُك االظضاء انًخرهفح الظهضج ويُظىياخ انرثشَذ. وذشكُةَظة  – 2ب

 اَىاػح.ػًم يعاسٌ انهىاء وانهحاو تخرهف  – 3ب

     -4ب

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

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

 

 انرمُُى انُىيٍ –االيرحاَاخ انُهائُح  –االيرحاَاخ انفظهُح  –االخرثاساخ انُظشَح  –االخرثاساخ انشفىَح 
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 األهذاف انىظذاَُح وانمًُُح  -ض

 انرؼهُى ػهً انرُظُة الظهضج انرثشَذ. -1ض        

 انرؼهُى ػهً طُاَح اظهضج انرثشَذ. -2ض

 ذحذَذ االػطال -3ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 يشاسَغ انطهثح –انرذسَة انًُهعٍ  –انغفشاخ انؼهًُح  –انًخرثش  –انىسشح  –انًحاظشج 

 
 طشائك انرمُُى    

 

 

 انرمُُى انُىيٍ –االيرحاَاخ انُهائُح  –االيرحاَاخ انفظهُح  –االخرثاساخ انُظشَح  –االخرثاساخ انشفىَح 

 

 
 انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخظٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 ستظ انذوائش انكهشتائُح انمشَثح يٍ االخرظاص. --1

 نحاو االَاتُة وانىطالخ. -2

 شحٍ اظهضج انرثشَذ. -3

 ستظ اظهضج انرثشَذ انًُفظهح.-4       
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 تُُح انًمشس .11

طشَمح  اعى انىحذج / أو انًىضىع يخشظاخ انرؼهى انًطهىتح انغاػاخ األعثىع

 انرؼهُى
طشَمح 

 انرمُُى

انرؼشف ػهً يثادٌء  12 1-2

انحانح –انصشيىداًَُك 

ودسظاخ انحشاسج انشطثح 

وانعافح وانشطىتح انُغثُح 

 وَمطح انُذي 

Principles of 
thermodynamics 

,state,temp.(dry&wet) 
Relative Humidity, sp. 

Volume Heat (sen.&lat.) 
,dew point , Ton of Ref.  

 انًحاضشج

ايثهح 

+  ذطثٛمٛح

 يخرثش

االيرحاَاخ 

 انشفٕٚح+

 انرحشٚشٚح

لاَىٌ –خىاص انهىاء  6 3

انخاسطح –دانرىٌ 

انغاَكىيرشَح وحغاتاخ 

انشطىتح واالَصانثٍ 

 وانشطىتح انُغثُح

Air-properties, Dalton 
Law psychometric 

properties calculations 
,humidity ,enthalpy 

,pressure  ,temperature  

=      =         

انرؼشف ػهً خاسطح انهىاء  4 4

انغاَكىيرشَح ودساعرها 

 تشكم يغرفُض

Psychometric Chart =       =       

ػًهُاخ خهظ انهىاء  6 5-6

وانرغخٍُ وانرثشَذ 

انًحغىط وانرشطُة 

 تاعرخذاو انثخاس

Psychometric Chart using 
for mixing process heating 

&cooling ,humidification 
,stem injection. 

=        =       

خهظ انهىاء وانرثشَذ يغ  6 7-8

اصانح انشطىتح ويغ اعرخذاو 

–يهفاخ اػادج انرغخٍُ 

انرشطُة يغ اضافح 

 انشطىتح.

Actual air-conditioning 
process air-mixing and 

cooling with 
dehumidification with and 

without re-heat coils 
,humidification 

=      =      

 –يؼايم االيشاس انعاَثٍ  6 9-10

انشاحح  –يؼايم انراليظ 

 انحشاسَح نالشخاص

Sensible Heat Factor, by-
pass factor, contact factor, 
humidification  efficiency , 

thermal comfort 
requirement   

=      =      

طشق  –يثادٌء انرثشَذ  4 11

انحشاسج -اَرمال انحشاسج

انضغظ وانضغظ انًحغىعح 

 انحشض وذغُش انطىس 

Principle  of Refrigeration 
, method of heat transfer 

sp.heat pressure, temp. & 
critical temp. phase 

change 

=       =       

ا نرؼشف ػهً طشق انرثشَذ  6 12-13

واَظًح انرثشَذ انطثُؼُح 

يُظىيح ضغظ  –وانظُاػُح 

يُظىيح انرثشَذ -انثخاس

يُظىيح َفس  -االيرظاطٍ

Refrigeration method , 
natural and industrial 

system vapor 
compression system , 

absorption system, steam-

=       
 

=      
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 انثُُح انرحرُح  .12

  ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1

 كتاب مباديء التبريد والتكييف -1 )انًظادس(  ـ انًشاظغ انشئُغُح 2

  Ashraee hand bookكتاب  -2

 المحاظرات التي يعطيها االستاذ. -3

انًُظىيح –انثخاس 

يُظىياخ  –انكهشوحشاسَح 

يُظىياخ ذثشَذ  –انهىاء 

 انطائشاخ

jet system, thermo-
electric system , 

liquefaction of gases 
system , air-system in air-

craft system, and others. 
انرؼشف ػهً يخطظ  4 15

االَصانثٍ نًىائغ -انضغظ

 انرثشَذ انشائؼح

Pressure-enthalpy chart 
for common refrigerant. 

=      =      

 
16-17 

انرؼشف ػهً يُظىيح  8

انحغاتاخ –اَضغاط انثخاس 

انحشاسج انًضافح  –انُظشَح 

 -وانًطشودج شغم انضاغظ

يؼايم االداء كًُح يائغ 

 انرصهُط.

Vapor compression 
system ,theoretical 

calculation heat added 
heat rejected, work 

compressor, COP, quantity 
of refrigeration.  

=       =        

انرؼشف ػهً انذوسج انحمُمُح  8 18-19

الَضغاط انثخاس وذاشُش 

انرغخٍُ انًفشط فٍ خظ 

وانرثشَذ انًفشط فٍ  -انغحة

خظ انغائم وهثىط انضغظ 

 خالل انًثادل انحشاسٌ

Actual vapor compression 
system , the effect of 

vapor super  heated in 
suction line .sub-cooled in 

liquid line pressure drop 
and heat exchanger  

  

انرؼشف ػهً يىاطفاخ  12 20-22

انضىاغظ ويثادٌء ػًهها 

 واَىاػها انًخرهفح.

Compressors , 
classification , working 

principles ,types of 
compressors 

  

َرؼشف انطانة ػهً   23-24

انًكصفاخ واتشاض انرثشَذ 

ويىاطفاخ انًكصفاخ 

 واالتشاض

Condensers and cooling 
towers , classification 
condenser (air-cooled 

,water cooled) advantage 
and disadvantages for 

each type , classification of 
cooling towers. 

  

   Expansion devices types انرؼشف ػهً ادواخ انرًذد   25-26
انرؼشف ػهً اَىاع  8 27-28

 انًثخشاخ
Evaporators type    

انرؼشف ػهً يىاطفاخ   29-30

 عىائم انرثشَذ.
Refrigerant ,classification 

,selection of refrigerant. 
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المصادر والكتب ذات العاللة باللغتين العربية  -4

 واالنكليزية.

 االنترنت. -5

 

 

               ـ انكرة وانًشاظغ انرٍ َىطً تها  ا

 ( انًعالخ انؼهًُح , انرماسَش ,.... ) 

 صهُط.كراب يثادٌء هُذعح ذثشَذ انهىاء وانر

 انُعف –يىلغ انًؼهذ انرمٍُ 

  ب ـ انًشاظغ االنكرشوَُح, يىالغ االَرشَُد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 11انظفحح 

 
  

 تُُح انًمشس12

 انغاػاخ األعثىع
يخشظاخ انرؼهى 

 انًطهىتح
اعى انىحذج / انًغاق 

 أو انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

1-2 16 

يُظىيح انرثشَذ 

االَظغاطُح ) انُظشَح 

وانؼًهُح( وَىػُح 

 انىعائظ

The cooling 
system 
(theoretical and 
practical) and type 
of refrigerant 

انًحاضشج+ايثه

+  ج ذطثٛمٛح

 يخرثش

االيرحاَاخ 

 انشفٕٚح+

 انرحشٚشٚح

3-5 24 

اخرُاس اظضاء 

انًُظىيح االَظغاطُح/ 

 –انًكصف -انًثخش

-انضاغظ

اذضاٌ -وحذجانركصُف

 انًعًىػح

Selection of parts 
of the compressor 
system / 
evaporator - 
condenser - 
compressor - unit 
of condensation - 
balance of the 
group 

= = 

6-8 24 

انًُظىيح االَظغاطُح 

يرؼذدج –انًشكثح 

انضىاغظ )وظىد 

وظىد –يثادل تٍُُ 

خضاٌ 

ويُض(اويرؼذدانًثخش

 اخ

Multi-compressor 
system (multi-
compressor) 
(interstitial 
exchanger - 
flashing reservoir) 
and multiple 
evaporators 

= = 

9-12 8 

االػرثاساخ انؼايح 

نرظًٛى ٔيذ شثكح 

االَاتٛة 

خظ  -)خطانرظشٚف

-خظ انغحة–انغائم 

 اَاتٛة انًاء

General 
considerations for 
the design of the 
piping  (discharge 
line  - liquid line - 
section line  - 
water pipes) 

= = 

11-14 32 
يهحماخ انًُظٕيح 

 -االَظغاطٛح /انٓذف

 انًٕلغ

Accessories of the 
system of pressure 
/ target - location 

= = 

15-16 8 
اخٓضج انغٛطشج 

انًغرخذيّ فٙ 

 يُظٕياخ انرثشٚذ

Control devices 
used in cooling 
systems 

= = 

17-22 32 

يُظٕيحانرثشٚذ 

االيرظاطٛح / يثذأ 

 -انًًٛضاخ-انؼًم

االعرخذاو فٙ يدال 

انرثشٚذ ٔانركثٛف / 

انًماسَح يغ انًُظٕيح 

 –االَضغاطٛح 

اعرخذاو انطالح 

Cooling system 
absorption / 
working principle 
- advantages - use 
in refrigeration 
and condensation 
/ comparison with 
the system 

= = 
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 انثُُح انرحرُح 13

 انمشاءاخ انًطهىتح :

 
 ج انًطهىتحكرة انًمشسان -1
   

 انُظٕص االعاعٛح  )انًحاضشاخ(-1

 راخ انؼاللح )انؼشتٛح ٔاالَكهٛضٚح(انًظادس ٔانكرة -2

 االَرشَد-3

 تشيدٛاذٕانًٕالغ االنكرشَٔٛح انًشاظغ انشئُغُح ) انًظادس( -2

 انكرة وانًشاظغ انرٍ َىطً تها - أ
 ) انًعالخ انؼهًُح ,انرماسَش,....(

 

 

  

 الذٕخذ

 انشًغٛح نهرشغٛم  

21-22 8 
يُظٕياخ انرثشٚذ 

 تُفث انثخاس

Steam cooling 
systems 

= = 

23-25 24 

يُظٕيح انرثشٚذ 

تاعرخذاو انٕٓاء 

 االَٕاع-انًًٛضاخ 

Cooling System 
Using Air    
features – types 

 

= = 

26-27 8 

يُظٕيح انرثشٚذ 

تأعانح انٕٓاء .. 

 االَٕاع-انًًٛضاخ 

Cooling system 
with air 
liquefaction 
features - types 

= = 

28 4 
يُظٕيح انرثشٚذ 

 انكٓشٔحشاسٚح

Electro thermal 
cooling system 

= = 

29-32 12 

ذمُٛح حفع انًٕاد 

ذظايٛى  –انغزائٛح 

 –انًخاصٌ انًثشدج 

حغاب احًال انًخضٌ 

 إَاع انًخاصٌ –

Food preservation 
technology - 
Refrigerated 
warehouse 
designs - Storage 
load account - 
Warehouse types 

= = 
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  انًشاظغ االنكرشوَُح, يىالغ االَرشَُد - ب

 

  خطح ذطىَش انًمشس انذساعٍ .9

 انغاتمحانًرطهثاخ 
انفشع انًرخشض يُه فٍ -3سغثح انطانة    -2يؼذل انطانة    -1

 االػذادَح

 )عرىٌ طانثا وطانثح( 62 ألم ػذد يٍ انطهثح 

 طانثا 92 أكثش ػذد يٍ انطهثح 
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