
0402741 Energy Conversion and Efficiency 

 (3 credit hours)  

Course contains two parts: First part is Energy Conversion: Available sources 

of energy; Petroleum, coal, oil shale and tar sand; natural gas and hydrogen, 

hydropower and biomass; nuclear energy; solar energy, geothermal energy, 

wind, tidal and wave power. Conversion of chemical energy into thermal 

energy using gas, liquid and solid fuel combustion systems, Conversion of 

thermal energy into mechanical energy and electrical power using heat 

engines (internal and external combustion engines and turbines) and 

electrical generators, Conversion of thermal energy into electrical power 

using thermoelectric converters and fuel cells, Renewable energy conversion 

systems. The second part is Energy Efficiency: Steam generators and 

auxiliary equipment, industrial furnaces, heat exchangers. Waste heat 

recovery. Efficient energy systems such as co- and tri-generation systems, 

also combined with solar plants, will be analyzed. Efficient management of 

energy plants, selecting the Best Available Technologies (BAT), Main 

methods of energy diagnosis to evaluate processes’ criticalities in terms of 

thermal and electrical consumption, Energy efficiency in buildings, Barriers 

to energy efficiency spreading and diffusion in industrial processes. 

  وكفاءتهاتحويل الطاقة  0402741 

 ساعات معتمدة 3

هو تحويل الطاقة ويتضمن: مصادر الطاقة  األوليحتوي المساق التدريبية على جزأين: الجزء  

المتاحة, البترول والفحم والصخر الزيتي ورمال القطران, الغاز الطبيعي والهيدروجين والطاقة 

وطاقة  األرضيةلكتلة الحيوية, الطاقة النووية, الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الكهرومائية وا

تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية باستخدام أنظمة حرق الوقود السائل  .الرياح والمد والجزر

 الحراريةالمحركات  باستخداموالصلب, تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية وكهربائية 

راق الداخلي والخارجي) والمولدات الكهربائية, تحويل الطاقة الحرارية الحت(محركات وتوربينات ا

الحرارية وخاليا الوقود, نبذه عن منظومات تحويل الطاقات  المحوالت باستخدامإلى طاقة كهربائية 



الصناعية,  فراناألالجزء الثاني هو كفاءة الطاقة: مولدات البخار والمعدات المساعدة,  .المتجددة

 باإلضافةالمشتركة والجيل الثالث,  األنظمةالحرارية. سيتم تحليل أنظمة الطاقة الفعالة مثل  المبادالت

 BAT( أفضل التقنيات المتاحة اختيارالفعالة لمحطات الطاقة,  اإلدارةإلى محطات الطاقة الشمسية. 

ك الحراري والكهربائي. الستهالمن حيث التقييم أهمية العمليات  الطرق الرئيسية لتشخيص الطاقة(,

وتبعثر كفاءة الطاقة في العمليات  انتشاروالحواجز التي تحول دون  األبنيةكفاءة الطاقة في 

 .الصناعية


