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 مقدمة

علمًا للناس وهاديًا عث م، والصالة والسالم على من بم اإلنسان ما مل يعلمعل م بالقلم،احلمد هلل الذي عل

؛ فأخرج الناس من ظلمات اجلهل والغواية، إىل نور العلم واهلداية، اهلل بإذنه وسراجًا منريًاوبشريًا، وداعيًا إىل 

 مد بن عبداهلل وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:حمنبينا ومعلمنا وقدوتنا األول 

وظائف تسعى املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين لتأهيل الكوادر الوطنية املدربة القادرة على شغل ال

التقنية والفنية واملهنية املتوفرة يف سوق العمل السعودي، ويأتي هذا االهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن 

قادة هذا الوطن اليت تصب يف جمملها حنو إجياد وطن متكامل يعتمد ذاتيًا على اهلل ثم على موارده وعلى قوة 

قدماً يف دفع عجلة التقدم التنموي، لتصل بعون اهلل تعاىل ملصاف  شبابه املسلح بالعلم واإلميان من أجل االستمرار

 الدول املتقدمة صناعيًا.

مناهج خطوة إجيابية تتفق مع التجارب الدولية املتقدمة يف بناء الربامج اإلدارة العامة لل وقد خطت

، تلك املتطلبات التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة حتاكي متطلبات سوق العمل بكافة ختصصاته لتليب

وقد متثلت هذه اخلطوة يف مشروع إعداد املعايري املهنية الوطنية ومن بعده مشروع املؤهالت املهنية الوطنية، 

والذي ميثل كل منهما يف زمنه، الركيزة األساسية يف بناء الربامج التدريبية، إذ تعتمد املعايري وكذلك 

ختصصية متثل سوق العمل واملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين املؤهالت الحقًا يف بنائها على تشكيل جلان 

حبيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان يف النهاية 

 ة.بنظرة متكاملة لربنامج تدرييب أكثر التصاقًا بسوق العمل، وأكثر واقعية يف حتقيق متطلباته األساسي

" ملتدربي التقنية الكهربائيةيف قسم  مشغل لوحة التحكم الكهربائيةوتتناول هذه اخلطة التدريبية "خطة 

كليات التقنية على وصف مقررات هذا التخصص ليشمل موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب املهارات 

 خترجهم من هذا الربنامج.الالزمة هلذا التخصص لتكون مهاراتها رافدًا هلم يف حياتهم العملية بعد 

مناهج وهي تضع بني يديك هذه اخلطة التدريبية تأمل من اهلل عز وجًل أن تسهم بشكل واإلدارة العامة لل

 مباشر يف تأصيل املهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط خاٍل من التعقيد. 

 ويرضاه؛ إنه مسيع جميب الدعاء. واهلل نسأل أن يوفق القائمني على إعدادها واملستفيدين منها ملا حيبه

 للمناهجاإلدارة العامة 
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 الفهرس  

 الصفحة املوضوع م

 2 مقدمة. 1

 3 الفهرس. 2

 5 وصف الربنامج. 3

4  .وصف الربنامج 

5  .اهلدف العام للربنامج 

6  األهداف التفصيلية للربنامج. 

 6 توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية. 7

 9 غالف الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية. 8

9  .10 الوصف املختصر للمقررات التدريبية التخصصية 

 15 غالف الوصف التفصيلي للمقررات التدريبية التخصصية 10

11   16 1-دوائر كهربائية 

12  21 ورشة أساسيات الكهرباء 

13  28 الرسم الفين الكهربائي 

14  33 السالمة صناعية 

15   39 2-دوائر كهربائية 

16  43 أجهزة وقياسات كهربائية 

17  48 آالت التيار املستمر واحملوالت 

18  54 تقنية التحكم املربمج 

19  59 آالت التيار املرتدد 

20  64 إلكرتونيات قدرة 

  68 حتكم آلي 

21   72 يف احملركات الكهربائيةورشة التحكم 

22   75 والوقايةورشة الرتكيبات اخلاصة 

23  79 ىصيانة نظم القو 

24  83 تشغيل حمطات القوى والتحكم فيها 

25  88 محاية النظم الكهربائية 

26  96 خمترب القوى الكهربائية 

27  99 شبكات النقل والتوزيع 

28     104 حمطات التوليد 
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29  110 ورشة الرتكيبات املنزلية 

30  .118 غالف مالحق اخلطة التدريبية 

 119 ملحق جتهيزات الورش واملعامل واملختربات والطاقة البشرية. 31

32  .119 بيان باملعامل والورش واملختربات 

33  121 جتهيز ورشة أساسيات الكهرباء 

34  124 جتهيز معمل أجهزة وقياسات كهربائية 

35  129 جتهيز ورشة الرتكيبات املنزلية 

36   131 والوقايةجتهيز ورشة الرتكيبات اخلاصة 

37   133 جتهيز معمل محاية النظم الكهربائية وخمترب القوى الكهربائية 

38   140 الكهربائيةجتهيز ورشة التحكم يف احملركات 

39  143  خمترب آالت التيار املستمر واحملوالت وآالت التيار املرتدد جتهيز 

40   147 خمترب التحكم اآلليجتهيز 

41   150   املنطقي املربمج خمترب التحكمجتهيز 

 152 املراجع. 44
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 صف الربنامج: و

سوق العمل    مبا يتوافق مع احتياجات يف قسم التقنية الكهربائية  الكهربائية تحكمالُصمم دبلوم مشغل لوحة    

، مدة كل فصصصصصل نصصصصصفيةفصصصصصول تدريبية  مخسالتدريبب عليه يف الكليات التقنية، يف  احمللية للتخصصصصصص، حيث يتم

سصصوق   سصصاعة تدريب عملي يف (490إىل ) ( سصصاعة تدريب، إضصصافة 1664) مبجموع أسصصبوعًا تدريبيًا، عشصصر سصصتةتدرييب 

 ( ساعة معتمدة.   76العمل، مبا يعادل )

على املهارات التخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصية يف جمال حمطات القوى والتمديدات الكهربائية    ويتم التدريب يف هذا الربنامج

بتقنية توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية باإلضافة إىل صيانة ومحاية نظم القوى الكهربائية، كما يتضمن     واملتعلقة 

الرموز والدوائر الكهربائية التخطيطية والتنفيذية، باإلضصصصصصصصصصافة إىل تنفيذ تركيبات القوى الكهربائية مثل الرتكيبات 

ات عامة يف الثقافة اإلسصصصصصالمية، واللغة العربية، واللغة اإلةليزية، املنزلية والصصصصصصناعية ولوحات التوزيع.إضصصصصصافة اىل مهار 

والرياضصصصصصيات، وتطبيقات احلاسصصصصصب اآللي، ولوحة مفاتيح احلاسصصصصصب، والتعرف على عامل األعمال، والسصصصصصلو  الوظيفي  

 ومهارات اإلتصال.

من  الكهربائية تحكمومينح املتخرج يف هذا الربنامج الشصصصهادة اجلامعية املتوسصصصطة يف ختصصصصص مشصصصغل لوحة ال  

 ) حمطات توليد ونقل وتوزيع القدرة الكهربائية( . يعمل يف اجملاالت أنومن املتوقع ،   قسم التقنية الكهربائية

 اهلدف العام للربنامج:

مشغل لوحة التحكم  يهدف هذا الربنامج إىل تزويد املتدرب باملهارات واملعلومات الالزمة ملمارسة العمل يف جمال  

 .يف اإلطار الوطين للمؤهالت اخلامسوحيصل على املستوى 

 األهداف التفصيلية للربنامج:

 بنهاية هذا الربنامج يكون املتدرب قادرًا وبكفاءة على : 

 .تطبيق إجراءات السالمة يف مواقع العمل املختلفة 

 يتابع أمحال حمطات القوى الكهربائية 

  الكهربائيةتشغيل وحدات التوليد يف حمطات القوى 

 .عزل وإعادة تشغيل األنظمة واملعدات يف حمطات القوى الكهربائية 

 .يشار  يف إعادة حمطات القوى الكهربائية للخدمة عند اخلروج املفاجئ 

 .يتخذ اإلجراءات الالزمة يف حالة الطوارئ يف حمطات القوى الكهربائية 

 لكهربائية .يتابع عمل األنظمة الرئيسية واملساعدة يف حمطات القوى ا 
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 The Study Plans Distributed on semestersالفصلية )النصفية(توزيع اخلطة التدريبية على الفصول التدريبية

1
st

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ول
أل
يب ا
ري
تد
 ال
صل
لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ICMT 101 
Introduction to Computer 

Applications 
 CMT 101 2 0 4 0 4 101 1 حاسب 101 مقدمة تطبيقات احلاسب  حال 

2 ENGL 101 English Language -1  ENG 8101 3 3 0 1 4 101 2 اةل 101 (1لغة إةليزية )  ةل 

3 MATH 121 Mathematics  MAT8121 3 3 0 1 4 121 3 رياض 121 الرياضيات  ريض 

4 PHYS 101 Physics  PHY8101 3 2 2 1 5 101  4 فيزي  101 الفيزياء  فيز 

5 
VOCA 101 

Vocational Guidance & 
Excellence 

 VOC107 2 2 0 0 2 101 مهين 101 التوجيه املهين والتميز  مهن 
5 

KABB 101 Know About Business (1)  KAB 101 2 0 4 0 4 101 زكاب 101 (1التعرف على عامل األعمال )  كاب 

6 ELTL 121 Electrical circuits-1  ELT9106 2 2 0 1 3 91066 كهرب 121 (1دوائر كهربائية )  كهر 

7 ELTL 111 
Fundamentals Of Electricity 

W/S 
 ELT9186 3 0 6 0 6 91867 كهرب 111 ورشة أساسيات الكهرباء  كهر 

Total Number of Units 18 12 12 4 28 اجملموع 

 
 

2
n
d

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

ي
ان
لث
يب ا
ري
تد
 ال
صل
لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 ISLM 101 Islamic Studies  
ISL 101 
ISL 102 2 2 0 0 2 

 سلم 101

 سلم 102
 1 سلما 101 الدراسات اإلسالمية 

2 ENGL 102 English Language -2 ENGL101 ENG8102 3 3 0 1 4 102 2 ةلا 102 (2لغة إةليزية ) ةلا 101 ةل 

3 ELTL 141 
Programmable Control 

Technology 
 ELT205 3 2 2 0 4 2053 كهرب 141 تقنية التحكم املربمج  كهر 

4 ELTL 122 Electrical circuits-2 ELTL 121 ELT9107 2 2 0 1 3 91074 كهرب 122 (2دوائر كهربائية ) كهرب 121 كهر 

5 ELTL 131 DC Machines &Transformers ELTL 121 ELT9103 3 2 2 1 5 91105 كهرب 131 آالت التيار املستمر  واحملوالت كهرب 121 كهر 

6 ELT 9103 
Electrical Instruments & 

Measurements 
ELT9106  1 0 2 0 2  121 6 كهرب 123 أجهزة وقياسات كهربائية كهرب 

7 ELPO 151 Residential Installation W/S ELTL 111 ELT9182 3 0 6 0 6 91827 كهرق 151 ورشة الرتكيبات املنزلية كهرب 111 كهر 

8 ELTL 101 Electrical Technical Drawing  ELT9108 1 0 2 0 2 91088 كهرب 101 الرسم الفين الكهربائي  كهر 

Total Number of Units 18 11 14 3 28 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 
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3
rd

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 

 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب املقرر املكافئ

ث
ال
لث
يب ا
ري
تد
 ال
صل
لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CT
H 

1 ENGL 103 English Language -3 ENGL102 ENG8103 3 3 0 1 4 103 1 ةلا 103 (3لغة إةليزية ) ةلا 102 ةل 

2 LEAS 101 Learning Skills   2 2 0 0 2   2 ماهر 101 مهارات التعلم 

3 ARAB 101 Technical Writing  ARB 101 2 2 0 0 2 101 3 عربي 101 الكتابة الفنية  عرب 

4 ELTL 232 AC Machines ELTL 122 ELT 9210 3 2 2 1 5 92104 كهرب 232 آالت التيار املرتدد كهرب 122 كهر 

5 ELT9105 Industrial Safety   1 1 0 1 2   5 كهرب 102 السالمة الصناعية 

6 ELTL 224 
Electronics Power 

Electronics 
ELTL 122 ELT 9206 3 2 2 0 4 92066 كهرب 224 الكرتونيات القدرة كهرب 122 كهر 

7 ELT9227 
Transmission Networks 

Distribution 
ELT  9107  3 3 0 0 3  122 7 كهر9227 والتوزيعشبكات النقل  كهرب 

8 ELT 9289 
Special Installation & 

Protection W/S 
ELT  9182  2 0 4 0 4  91828 كهرق 253 ورشة الرتكيبات اخلاصة والوقاية كهر 

Total Number of Units 19 15 8 3 28 اجملموع 
 

 

4
th

 s
em

es
te

r 

No. 
Course 
Code 

Course Name Prerequisites Equivalent 

No. of Units 
املقرر 

 املكافئ
 م رمز املقرر اسم املقرر املتطلب

بع
را
 ال
يب
ري
تد
 ال
صل
لف
ا

 

 س.أ مت عم مح و.م

CRH L P T CTH 

1 
ETHS 101 

Professional Ethics & 
Comm. Skills 

VOCA 101 ETH 101 2 2 0 0 2 101  سلكا 101 السلو  الوظيفي ومهارات االتصال مهين 101 سلك 
1 

KABB 102 Know About Business (2) KABB 101 KAB 102 2 0 4 0 4 102 كاب 102 (2التعرف على عامل األعمال ) كاب 101 كاب 

2 ELCP 262 Generating Plants ELTL 122 ELT 228 2 2 0 0 2 2282 كهرل 262 حمطات التوليد كهرب 122 كهر 

3 ELPO 233 Power Systems (lab) ELTL 232 ELT 9266 1 0 2 0 2 92663 كهرق 233 خمترب القوى الكهربائية كهرب 232 كهر 

4 ELPO 263 
Maintenance of Power 

Systems 
ELPO 261 ELT 9263 2 2 0 0 2 92634 كهرق 263 صيانة نظم القوى كهرق 261 كهر 

5 ELCP 231 
Operation of power plants 

and control 
ELTL 122 ELT 229 2 2 0 0 2 2295 كهرل 231 تشغيل حمطات القوى والتحكم فيها كهرب 122 كهر 

6 ELPO 265 Power Systems Protection ELTL 232 ELT 9265 3 2 2 0 4 92656 كهرق 265 محاية النظم الكهربائية كهرب 232 كهر 

7 ELTL 244 
Control of Electrical 

Motors W/S 
ELTL 232 
ELTL 141 

ELT9288 
ELPO243 3 0 6 0 6 

 كهر9288

 كهرق243

 كهرب 232

 كهرب 141

 يف احملركاتورشة التحكم 

 ةالكهربائي
 7 كهرب 244

8 ELTL 242 
Automatic Control 

Technology 
ELTL 122 

ELT 207 
ELPO242 3 2 2 0 4 

 كهر207

 كهرق242
 8 كهرب 242 تقنية التحكم اآللي كهرب 122

Total Number of Units 18 12 12 0 24 اجملموع  
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5
th

 s
em

es
te

r
 

No. 
Course 

Code 
Course Name Equivalent 

No. of Units 

 رمز املقرر اسم املقرر املقرر املكافىء

يب 
ري
تد
 ال
صل
لف
ا

س
ام
خل
ا

 

 و.م

CRH 

1 ELCP 299 Co-operative Training ELT 299 4 299 لكهر 299 التدريب التعاوني كهر 

Total Number of Units 4 اجملموع 

CRH: Credit Hours       L: Lecture        P: Practical            T: Tutorial      CTH: Contact Hours ساعات اتصال أسبوعي س.أ: متارين ،  مت : عملي/ ورش ، عم: حماضرة ، مح  : وحدات معتمدة ، و.م : 

     
 
 
 

Total Number of semesters Credit Units 
CRH L P T CTH 

 اجملموع الكلي للوحدات املعتمدة للربنامج
77 50 46 10 106 

Total of training Hours (16× 106 )=1696 + Cooperative training Hours (490) 2186  490+ التدريب التعاوني  1696  =   106× 16اجملموع الكلي لساعات التدريب 
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 1 الساعات املعتمدة كهرب 101 الرمز الرسم الفين الكهربائي اسم املقرر

الرموز الكهربائية واإللكرتونية باإلضافة إىل رسم الدوائر التخطيطية والتنفيذية  ىهذا املقرر عل يصف الوصف:

لتغذية املنازل واملصأنع كما حيتوي على خمططات دوائر التحكم ودوائر احلماية للمحركات واحملوالت 

دوائر رسم عدد من ال ىالرسم الفين من خالل تدريبه عل ىالكهربائية وذلك إلكساب املتدرب القدرة عل

 .املختلفة. ويتم ذلك باستخدام لوحات الرسم أو باستخدام احلاسوب

 

 

 3 الساعات املعتمدة كهرب 111 الرمز ورشة أساسيات الكهرباء اسم املقرر

يصف املقرر العدد اليدوية واألدوات املستخدمة وكذلك املعدات واآلالت الكهربائية املستخدمة يف   الوصف:

القياس وطرق استخدامها الدقيق، باإلضافة إىل كيفية تنفيذ األعمال  الورشة كما يصف أجهزة

 امليكأنيكية والكهربائية األساسية بالورشة.

 

 

 2 الساعات املعتمدة كهرب 121 الرمز 1 –دوائر الكهربائية  اسم املقرر

و التيار املستمر دوائرو  البطارياتو يصف املقرر ست موضوعات أساسية :أساسيات الكهرباء الساكنة الوصف:

يتضمن املقرر شرح للقوأنني .و الدوائر املغناطيسو املغناطيسية الكهربائيةو حتليل دوائر التيار املستمر

األساسية للكهرباء الساكنة و البطاريات ومبادئ التيار املستمر وحتليل دوائره وكذلك املغناطيسية 

ن فهم ومتابعة مقررات التخصص التالية واليت تعتمد ليتمكن املتدرب م الكهربائية والدوائر املغناطيسية.

معرفة الدوائر الكهربائية وحتليلها ومسارات التيار داخلها واملغناطيسية  ىوبشكل أساسي عل

الكهربائية ودوائرها ويتم التدريب بإعطاء املتدرب كم كايف من املسائل واألمثلة احمللولة وكذلك 

  .بالتحليل واالستنتاج 

 

 

 

 1 الساعات املعتمدة كهرب 102 الرمز السالمة الصناعية املقرراسم 

يصف هذا املقرر كيفية تطبيق إجراءات السالمة املهنية أثناء التعامل مع األجهزة واملعدات الكهربائية  الوصف:

للمصابني ومعرفة باألخطار النامجة عند مرور التيار الكهربائي يف جسم األنسأن وإجراء اإلسعافات األولية 

 من مرور التيار الكهربائي أو احلرائق .
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 2 الساعات املعتمدة كهرب 122 الرمز 2 –دوائر الكهربائية  اسم املقرر

ثالثة األوجه. دوائر التيار املرتدد أحادية الوجه و :دوائر التيار املرتدد أناملقرر موضوعأن أساسي هذا يصف  الوصف:

وحتليل دوائر يتضمن املقرر شرح للقوأنني األساسية ومبادئ التيار املرتدد وحتليل دوائره وكذلك شرح و

التيار املرتدد ثالثية األوجه ليتمكن املتدرب من فهم ومتابعة مقررات التخصص التالية واليت تعتمد 

جه ويتم التدريب بالتحليل وبشكل أساسي على معرفة وحتليل دوائر التيار املرتدد أحادية وثالثية األو

 .واالستنتاج وكذلك بإعطاء املتدرب كم كايف من املسائل واألمثلة احمللولة
 

 

 1 الساعات املعتمدة كهرب 123 الرمز أجهزة  وقياسات كهربائية اسم املقرر

جمال التقنية  يصف هذا املقرر املفاهيم األساسية للقياسات الكهربائية املختلفة اليت تهم الفنيني يف الوصف:

الكهربائية كما يقدم شرح خمتصر لألجهزة املستخدمة  يف القياسات الكهربائية. حبيث يتمكن 

املتدرب من اإلملام بأجهزة القياس لكونها عناصر ضرورية وأساسية يف جمال التقنية الكهربائية. ويتم 

عملية الالزمة للتدريب على التدريب بشرح األساسيات النظرية والتطبيق العملي بإجراء التجارب امل

 استخدام أجهزة القياس املختلفة بكفاءة.
 
 

 3 الساعات املعتمدة كهرب 131 الرمز آالت التيار املستمر واحملوالت اسم املقرر

يصف املقرر موضوعني رئيسيني يف جمال اآلالت الكهربائية وهما آالت التيار املستمر و احملوالت   الوصف:

الكهربائية . ليتمكن املتدرب من تركيب آالت التيار املستمر املختلفة والتدريب على كيفية توصيلها 

دية أو ثالثية األوجه وتشغيلها وقياس وحتليل اخلواص لكل آلة نظريًا ومعمليًا. ودراسة احملوالت أحا

واحملوالت الذاتية حبيث يتمكن املتدرب اإلملام باآلالت املذكورة لكونها عناصر أساسية يف جمال التقنية 

 الكهربائية. ويتم التدريب بشرح األساسيات النظرية والتحليل واالستنتاج والتطبيق العملي.

 

 

 3 الساعات املعتمدة كهرق 151 الرمز ورشة الرتكيبات املنزلية اسم املقرر

املقرر تطبيق واختيار وسائل التشغيل والتجهيزات التقنية والنظم اخلاصة باملنازل وعمل  يصف هذا  الوصف:

الكهربائية العدادات طرق توصيل معرفة قواطع احلماية وكذلك حسابات األمحال لألجهزة املنزلية، 

 باملنازل. يةائالكهرباألمحال  توزيعباإلضافة إىل 

 

 

 3 الساعات املعتمدة كهرب 141 الرمز تقنية التحكم املربمج اسم املقرر

يصف هذا املقرر دراسة الدوائر املنطقية ووصف احلاكم املنطقي املربمج وكيفه برجمته وبرجمة الدوال  الوصف:

دوائر التشغيل األساسية مع التطبيقات العملية للربجمة على احملركات ثالثية األوجه باإلضافة اىل فحص 

وحتديد األعطال وإصالحها وذلك إلكساب املتدرب القدرة على التعامل مع هذه أنظمة التحكم شائعة 

 االستخدام عن طريق التطبيق العملي.
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 3 الساعات املعتمدة كهرب 224 الرمز الكرتونيات القدرة اسم املقرر

أداء وخواص عناصر إلكرتونيات القدرة املختلفة كما يتضمن كيفية  ر دراسةهذا املقر يصف الوصف:

كس وكذلك التحكم يف والع DCإىلAC استخدامها يف الدوائر املختلفة كوسيلة لتحويل القدرة من 

جهد وتردد منبع القدرة و دوائر شحن البطاريات و اجهزة الطاقة الغري منقطعة. ويتم التدريب ليتمكن 

استخدامات دوائر الكرتونيات القدرة املختلفة بهدف التحكم يف اآلالت والقوى  املتدرب من معرفة

ويتحقق ذلك بالشرح النظري املدعم بالتجارب املعملية لدوائر الكرتونيات القدرة مع  ةالكهربائي

 .االستعأنة بالرسم

 

 3 الساعات املعتمدة كهرب 232 الرمز آالت التيار املرتدد اسم املقرر

يصف هذا املقرر موضوعني رئيسيني يف جمال اآلالت الكهربائية وهما احملركات احلثية ثالثية األوجه   الوصف:

و أحادية الوجه واآلالت التزامنية. ليتمكن املتدرب من اإلملام بأنواع وتركيب احملركات احلثية ثالثية 

ا وتشغيلها وقياس وحتليل اخلواص األوجه و أحادية الوجه  واآلالت التزامنية والتدريب على كيفية توصيله

 لكل آلة ويتم ذلك من خالل احملاضرات النظرية والتحليل واالستنتاج والتطبيقات املعملية.

 
 

 2 الساعات املعتمدة كهرق 253 الرمز ورشة الرتكيبات اخلاصة والوقاية اسم املقرر

التشغيل املختلفة واليت تشمل الرتكيبات يصف هذا املقرر دراسة ظروف وأماكن الرتكيب لوسائل   الوصف:

الكهربائية يف األماكن اخلاصة مثل املناطق الرطبة واملعرضة لالنفجار وغريها ، كما يشتمل على 

 تشغيل وحدات الطوارئ وطرق الوقاية الكهربائية.
 

 

 

 3 الساعات املعتمدة كهرل 261 الرمز شبكات النقل والتوزيع اسم املقرر

أنواع املغذيات يصف هذا املقرر عناصر نظم التوزيع الكهربائي  ومكونات حمطات التوزيع وكذلك   الوصف:

فيها، كما  يتعرف املتدرب على أنواع طرق حساب التيار واجلهد و  واملوزعات الكهربائية املختلفة

خدم يف خطوط نقل املوصالت الكهربائية وأبراج خط النقل الكهربائي املختلفة وأنواع العوازل اليت تست

القدرة الكهربائية، باإلضافة إىل التعرف على أنواع الكابالت الكهربائية كما يتضمن املقرر تأثري 

بعض الظواهر على خطوط نقل القدرة الكهربائية وطرق احلماية منها، وذلك بهدف إكساب املتدرب 

املنخفضة، ومعرفة  شبكات النقل املعارف األساسية لتوزيع القدرة الكهربائية يف اجلهود املتوسطة و

 الكهربائية املختلفة والظواهر اليت تتعرض هلا.
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 1 الساعات املعتمدة كهرق 233 الرمز خمترب القوى  الكهربائية اسم املقرر

هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات العملية الالزمة للمتدرب حتى يتمكن من دراسة خواص  يصف الوصف:

املولدات التزامنية يف حاالت التشغيل املختلفة واليت تتضمن حواص املولد التزامين يف حالة الالمحل ويف 

ختلفة كما يشتمل على ربط باإلضافة إىل دراسة سلو  املولد يف حاالت القصر املحاالت التحميل املختلفة 

كما يهدف املقرر أيضا إىل  .املولد التزامين مع الشبكة والتحكم يف القدرة الفعالة والغري فعالة للمولد

 دراسة خطوط النقل يف حاالت التحميل املختلفة ويتم ذلك من خالل التجارب املعملية.
 

 

 

 2 املعتمدةالساعات  كهرق 263 الرمز صيانة نظم القوى اسم املقرر

املقرر كيفية صيانة نظم القوى الكهربائية حيث يتناول صيانة املولدات الكهربائية وحمطات هذا يصف  الوصف:

التحويل وكيفية تشغيلها. ويهتم املقرر أيضا بكيفية عمل صيانة خطوط النقل الكهربائية وعوازهلا 

املتدرب القدرة على إجراء الصيانة الوقائية باإلضافة إىل صيانة الكابالت األرضية وذلك بهدف إكساب 

والدورية ألجزاء منظومة القوى الكهربائية ويتم ذلك من خالل الشرح النظري مع االستعانة باألفالم 

العلمية والزيارات امليدانية  إن أمكن خلطوات الصيانة املطلوب إتباعها حسب كتيبات التشغيل والصيانة 

 .املختلفة
 

 

 2 الساعات املعتمدة كهرل 262 الرمز حمطات التوليد اسم املقرر

املقرر مصادر الطاقة املتعددة و يعرض كذلك دراسة لألنواع املختلفة حملطات التوليد هذا يصف  الوصف:

الكهربائية ودراسة مميزات وعيوب كل نوع.  كما يتطرق إىل دراسة حمطات التحويل الكهربائية 

ذلك بهدف إكساب و ألمحال واحملطات.اعامالت موأنواع األمحال الكهربائية املختلفة وإىل حساب 

 .رب املهارات الالزمة لتشغيل وصيانة حمطات التوليد وحمطات التحويل الكهربائيةاملتد
 

 

 2 الساعات املعتمدة كهرل 231 الرمز تشغيل حمطات القوى والتحكم فيها اسم املقرر

التشغيل االمثل ملولدات البخار واالجهزة املساعدة هلا ويعرض كذلك آلية تشغيل االنواع  املقررهذا يصف  الوصف:

املختلفة حملطات التوليد البخارية والغازية واملركبة وكذا حمطات الديزل .كما يتطرق اىل كيفية 

شف تشغيل املولدات وربطها مع الشبكة وذلك بهدف اكساب املتدرب املهارات الالزمة للتشغيل وك

االعطال. كما يتعرف املتدرب على غرفة التشغيل والتحكم وما حتتويه من اجهزة حتكم ولوحات 

 املفاتيح مع اجهزة االنذار واجهزة البيان وكذا انظمة تشغيل اجلهود العالية واملتوسطة.
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 3 الساعات املعتمدة كهرق 265 الرمز محاية النظم الكهربائية اسم املقرر

يصف هذا املقرر كيفية محاية عناصر املنظومة الكهربائية من األخطاء اليت ميكن حدوثها على هذه  الوصف:

العناصر أثناء عمل الشبكة. ويف هذا املقرر يتم أيضا تعريف املتدرب باألخطاء الشائعة داخل الشبكات 

املولدات الكهربائية واحملوالت الكهربائية ومكونات منظومة احلماية الكهربائية وكيفية محاية 

الكهربائية وقضبان التوزيع وخطوط النقل الكهربائية واحملركات الكهربائية. كما يتم حساب تيارات 

القصر من أجل حتديد مقننات أجهزة احلماية. وذلك بهدف إكساب املتدرب املعارف الالزمة حلماية 

 ل احملاضرات النظرية.مكونات منظومة القوى الكهربائية، ويتم ذلك من خال
 

 

 

 3 الساعات املعتمدة كهرب 244 الرمز الكهربائية ورشة التحكم يف احملركات اسم املقرر

يصف هذا املقرر التدريب على دوائر التشغيل والتحكم والبدء لآلالت الكهربائية ثالثية األوجه وتنفيذها  الوصف:

واجراءات              الكهرومغناطيسية والضواغط املختلفةعمليا على لوحة التحكم باستخدام املفاتيح 

الصيانة الالزمة لدوائر التشغيل والتحكم والبدء واكتشاف األعطال املتوقع حدوثها عن طريق لوحات 

اكتشاف األعطال ، وعلى دوائر التشغيل والتحكم والبدء لآلالت الكهربائية ثالثية األوجه وتنفيذه 

 PLC S-7 , Easy )كم باستخدام أحد أجهزة التحكم املنطقي املربمج مثل جهاز عمليا على لوحة التح

, Logo , Zelio , …. ets )   باإلضافة ألنظمة التحكم النيوماتي وطرق صيانتها ، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 الساعات املعتمدة كهرب 242 الرمز تقنية التحكم اآللي اسم املقرر

ألساسيات التحكم اآللي من خالل أمثلة عامة من احلياة العملية مع شرح املقرر وصف شامل هذا  يصف الوصف:

التعريفات األساسية يف التحكم مبساعدة املخططات الصندوقية وتوضيح الدوائر املفتوحة واملغلقة لنظم 

بينهما. كما يقدم التعريف خبواص النظم املتحكم فيها وخواص احلاكمات وتعيني  املقارنةالتحكم و

 .باستخدام الكمبيوتر ثوابتها
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ملقررات التخصصالتفصيلي الوصف   

 



 القسم

 التقنية الكهربائية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 للتدريب التقين واملهيناملؤسسة العامة 

  للمناهجاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

   SBO كهربائيةمشغل لوحة حتكم 

 
 

 155من 16

 كهرب 121 لرمزا 1 –دوائر الكهربائية  سم املقررا

 - تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    2 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    2 حماضرة

    0 عملي

    1 مترين

 صف املقرر:و

حتليل و دوائر التيار املستمرو  البطارياتو يصف املقرر ست موضوعات أساسية :أساسيات الكهرباء الساكنة

األساسية للكهرباء يتضمن املقرر شرح للقوأنني .و الدوائر املغناطيسو املغناطيسية الكهربائيةو دوائر التيار املستمر

 الساكنة و البطاريات ومبادئ التيار املستمر وحتليل دوائره وكذلك املغناطيسية الكهربائية والدوائر املغناطيسية.

معرفة الدوائر الكهربائية  ىليتمكن املتدرب من فهم ومتابعة مقررات التخصص التالية واليت تعتمد وبشكل أساسي عل

خلها واملغناطيسية الكهربائية ودوائرها ويتم التدريب بإعطاء املتدرب كم كايف من املسائل وحتليلها ومسارات التيار دا

 .واألمثلة احمللولة وكذلك بالتحليل واالستنتاج 

 هلدف العام من املقرر: ا

 هدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب مهارات التعرف على بعض أنواع املكثفات الكهربائية والبطارياتي

 واملغناطيسية الكهربائية والدوائر املغناطيسية البسيطة . التيار املستمر وحتليل دوائرهوكميات ومببادئ 

 : على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 حيسب  سعة املكثفات الكهربائية  -1

 يشرح تركيب البطاريات -2

 مييز التيار املستمر -3

 الكهربائية وكيفية حسابهايعرف املقاومة  -4

 يطبق قأنون أوم -5

 يعرف اجلهد وفرق اجلهد -6

 مييز بني الدوائر املختلفة للمكثفات الكهربائية يف دوائر التيار املستمر. -7

 واستخداماتها. البطاريات الكهربائيةمييز بني أنواع  -8

 .قوأنني التيار املستمريطبق  -9

 .املستمرملقاومات يف دوائر التيار حيلل  دوائر ا -10

 حيلل دوائر التيار املستمر. -11

 حيدد قيمة القوة الدافعة الكهربائية املتولدة يف موصل حيمل تيار ويتحر  يف جمال مغناطيسي. -12
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 6 املكثفات الكهربائية . 

 0 4 البطاريات.

 0 12 املستمر.مبادئ ودوائر التيار 

 0 10 حتليل دوائر التيار املستمر.

 8 0 .(Electromagnetism)املغناطيسية الكهربائية  

 0 8 الدوائر املغناطيسية.

 اجملموع
48 0 

48 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

6 

 املكثفات الكهربائية 

o  . العالقة بني الشحنة واجلهد والسعة 

o توصيل املكثفات على التوالي و التوازي . 

o  حساب السعة اإلمجالية جملموعة من املكثفات. 

o  للمكثفاتالطاقة املخزونة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Newnes Electrical Pocket Book, 21st Edition, E Reeves, October 22, 2013 1. 

Energy Storage Devices for Electronic Systems, Nihal Kularatna, November 

2014 
2. 
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4 

  :البطاريات 

o تركيب بطاريات الرصاص احلمضية والقلوية 

o تعريف سعة البطارية وتيار الشحن 

o ساعة-ساعة وكفاءة الوات -كفاءة األمبري 

o  والتوازي  –توصيل اخلاليا الكهربائية علي التوالي

  ومشاكل التوصيل .

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Technology, Volume 1, S. P. Bali, January 2013 1. 

Renewable Energy System Design, Ziyad Salameh, July 2014 2. 
 

12 

 مبادئ و دوائر التيار املستمر 

 :مبادئ التيار املستمر 

o التيار الكهربائي 

o كثافة التيار 

o اجلهد والتيار املستمر 

o  املقاوم -املقاومة 

o قانون أوم 

 :طرق توصيل املقاومات 

o توصيل املقاومات علي التوالي 

o توصيل املقاومات علي التوازي 

o التوصيل املركب للمقاومات 

o  حساب املقاومة املكافئة لعدة مقاومات موصلة على التوالي– 

 التوصيل املركب  –التوازي 

  قانوني كريشوف: 

o قانون كريشوف للتيار 

o  قانون كريشوف للجهد 

 حسابات الدائرة الكهربائية األساسية : 

o التوصيل على التوالي 

o قانون توزيع اجلهد 

o التوصيل على التوازي 

o قانون توزيع التيار 

o  توازي –التوصيل توالي 

o  دلتاوالتوصيل علي شكل ةمة 

o التحويل من ةمة إلي دلتا والعكس 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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o حساب القدرة املتولدة واملستهلكة يف الدوائر الكهربائية 

 مراجع املوضوع

Basic Electrical and Electronics Engineering, S. K. Bhattacharya, August 2011 1. 

Electrical Technology, Volume 1, S. P. Bali, January 2013 2. 

Electrical Engineering 101, 3rd Edition, Darren Ashby, October 2011 3. 
 

10 

  :حتليل الدوائر الكهربائية 

 حتليل الدوائر الكهربائية البسيطة :النظريات األساسية وطرق 

o باستخدام قوانني كريشوف 

o   طريقة تيار املسار املغلق (Mesh Current Method) 

o طريقة جهد العقدة  (Node Voltage Method) 

o  الرتكيب  نظرية((Superposition Theorem 

o على أن ال يتعدى عدد املعادالت عن اثنتني 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 مراجع املوضوع

Basic Electrical and Electronics Engineering, S. K. Bhattacharya, August 2011 1. 

Electrical Engineering: Know It All, Clive Maxfield, Tim Williams, John Bird, 

Dan Bensky, Walt Kester, August 2008 

2. 

 

8 

   :املغناطيسية الكهربائية(Electromagnetism)   

o  القوة امليكانيكية املؤثرة علي موصل حيمل تيار مستمر يف

 جمال مغناطيسي والعوامل اليت تؤثر عليها

o كيفية حتديد اجتاه القوة املؤثرة علي املوصل 

o  القوة الدافعة الكهربائية املتولدة يف موصل يتحر  عموديا علي

 جمال مغناطيسي منتظم والعوامل اليت تؤثر عليها

o كيفية حتديد اجتاه القوة الدافعة الكهربائية املتولدة يف املوصل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Technology, Volume 1, S. P. Bali, January 2013 1. 

Basic Electrical and Electronics Engineering, S. K. Bhattacharya, August 2011 
2. 

 

8 

  :الدوائر املغناطيسية 

o املمانعة املغناطيسية والعوامل اليت تؤثر عليها 

o القوة الدافعة املغناطيسية 

o قانون أوم للدوائر املغناطيسية 

o  الكهربائيةمقارنة بني الدوائر املغناطيسية والدوائر 

o تصنيف املواد تبعا خلواصها املغناطيسية 

o منحين التمغط لبعض املواد املغناطيسية 

o قانوني كريشوف للدوائر املغناطيسية 

o )تطبيقات علي دوائر مغناطيسية بسيطة )امللف اللوليب 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

 املوضوعمراجع 

Basic Electrical and Electronics Engineering, S. K. Bhattacharya, August 2011 1. 

Electrical Technology, Volume 1, S. P. Bali, January 2013 2. 

Understanding DC Circuits, Dale Patrick, Stephen Fardo, December 1999 3. 
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 املراجع

Newnes Electrical Pocket Book, 21st Edition, E Reeves, October 22, 2013 1. 

Energy Storage Devices for Electronic Systems, Nihal Kularatna, November 2014 2. 

Electrical Technology, Volume 1, S. P. Bali, January 2013 3. 

Renewable Energy System Design, Ziyad Salameh, July 2014 4. 

Basic Electrical and Electronics Engineering, S. K. Bhattacharya, August 2011 5. 

Electrical Engineering 101, 3rd Edition, Darren Ashby, October 2011 6. 

Electrical Engineering: Know It All, Clive Maxfield, Tim Williams, John Bird, Dan 

Bensky, Walt Kester, August 2008 
7. 

Understanding DC Circuits, Dale Patrick, Stephen Fardo, December 1999 8. 
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 كهرب 111 لرمزا ورشة أساسيات الكهرباء سم املقررا

 - تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

    2 الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

    0 حماضرة

    4 عملي

    0 مترين

 صف املقرر:و

يصف املقرر العدد اليدوية واألدوات املستخدمة وكذلك املعدات واآلالت الكهربائية املستخدمة يف الورشة كما 

باإلضافة إىل كيفية تنفيذ األعمال امليكأنيكية والكهربائية يصف أجهزة القياس وطرق استخدامها الدقيق، 

 األساسية بالورشة.

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف املقرر إىل تعريف املتدرب بالعدد اليدوية واألدوات واملعدات واآلالت الكهربائية املستخدمة كما يهدف 

تدريبه على تنفيذ األعمال امليكأنيكية والكهربائية أيضا إىل تعريفه بأجهزة القياس املستخدمة، باإلضافة إىل 

 .األساسية بالورشة

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 .تعرف على العدد اليدوية واألدوات املستعملة يف ورشة العمل وكيفية استخدامهاي  -1

 .تعرف على املعدات و اآلالت الكهربائية املستخدمةي  -2

 .تعرف على أجهزة القياس وطرق استخدامها الدقيقي  -3

 واستخراج املعلومات املطلوبة منه. (Vendor Manual)على كيفية استخدام دليل امُلصنع تعرف ي  -4

 .نفذ األعمال امليكأنيكية األساسية بالورشةي   -5

 .عمل تقرير تفصيلي للوحدة املنفذةي  -6

 للعمل الفين.مييز  باملالبس الواقية املالئمة   -7

 يعرف كيفية قياس املسافات.  -8

 يعرف خبطوات العمل املراد القيام بة واستخدام العدد املناسبة بطريقة صحيحة.  -9

 حيدد مواصفات العدد وكيفية اختبارها.  -10
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 6 2 .امليكانيكية وكيفية استخدامهاالعدد اليدوية واآلالت 

 10 2 .أدوات وأجهزة القياس وطرق استخدامها

 14 2 .األعمال امليكانيكية األساسية وتطبيقاتها

 14 2 .األعمال الكهربائية األساسية وتطبيقاتها

 6 2 تركيب األسال   وامللحقات

 4 0 اختبار الطبلون.

 اجملموع
10 54 

64 
 

 واشرتاطات السالمة :إجراءات 

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  .1

 أن يرتدي املالبس املناسبة. .2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية. .3
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

8 

 العدد اليدوية واآلالت امليكانيكية وكيفية استخدامها .

 العدد اليدوية مثل: 

o املبارد بأنواعها املختلفة. 

o الزراديات بأنواعها املختلفة. 

o األجنات بأنواعها املختلفة. 

o املناشري اليدوية بأنواعها. 

o .املطارق بأنواعها 

o .املفكات بأنواعها 

o .املقصات بأنواعها 

o .كاويات اللحام 

 :اآلالت امليكانيكية مثل 

o الثناية واملقص الضارب. 

o املقص اهليدروليكي. 

o حجر اجللخ الكهربائي. 

o .املثاقيب بأنواعها 

o .املناشري الكهربائية 

o ماكينات اللحام املختلفة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Wiring Residential By Ray C. Mullin, Phil Simmons 2011  1. 

The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013  2. 

 .3 2016محمد عبد الحليم   / العدد اليدوية م
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12 

 أدوات وأجهزة القياس وطرق استخدامها

  امليكانيكيةأدوات وأجهزة القياس 

o - والورنيةالقدم الصلب والقدمة ذات. 

o .امليكروميرت وزوايا القياس 

o .الشنكرة بأنواعها املختلفة 

 القياس الكهربائية. أجهزة 

 أوم ميرت .–أميرت  –فولت ميرت  

 دليل املصنع وكيفية استخدامه 

o  حتديد مكان املعلومة من الدليل عن

 .(Index)طريق الفهرس

o  الدليل.استخراج املعلومات املطلوبة من 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Wiring Residential By Ray C. Mullin, Phil Simmons 2011  1. 

The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013  2. 

 .3 2016محمد عبد الحليم   / اليدوية مالعدد 

 



 القسم

 التقنية الكهربائية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 للتدريب التقين واملهيناملؤسسة العامة 

  للمناهجاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

   SBO كهربائيةمشغل لوحة حتكم 

 
 

 155من 25

16 

 .األعمال امليكانيكية األساسيةوتطبيقاتها

 بلونطعمل احلامل األساسي لل . 

o :تنفيذ احلامل األساسي جلسم الطبلون 

o  تنفيذ قاعدة احملول واليت تربط احلامل

 األساسي جلسم الطبلون.

o  تنفيذ احلامالت األساسي للقواطع

 وشعب النهايات.

  تنفيذ التمرين. 

o  القطع باألجنة -القطع باملنشار. 

o التفريغ–التخويش–الثقب. 

o  عمل الزوايا -القلوظة. 

o  الربادة–عمل األقواس. 

o القياس–الثين - اللحام. 

  جتميع الطبلون 

o بلون مع طجتميع احلامل األساسي لل

قاعدة احملول وحامالت القواطع 

 ونهايات الشعب:

o تثبيت القواطع. 

o  التوصيالت الكهربائية بني تنفيذ

 القواطع ونهايات الشعب.

o عند التنفيذ يتم استخدام العدد اليدوية 

o القطاعة 

o زرادية بوز مربوم - زرادية جامعة 

o  عراية اسال 

o  بأنواعهامفكات براغي 

o كاوية حلام 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Wiring Residential By Ray C. Mullin, Phil Simmons 2011  1.  
The Beginner's Guide to Engineering: Electrica Engineering 2013  2.  

  .3 2011عمليات البرادة م/  أحمد ضياء الدين 
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 األساسية وتطبيقاتها الكهربائيةاألعمال 

 عمل جسم احملول 

o  تنفيذ بكرة احملول حسب املقاسات

 .احملددة

o .لف بكرة احملول 

 تثبيت احملول 

o .تثبيت البكرة على الطبلون 

o  تنفيذ التوصيالت الكهربائية من احملول إىل

 .نهايات الشعب

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Wiring ResidentialBy Ray C. Mullin, Phil Simmons 2011  1. 
The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013  2. 

 .3 2016محمد عبد الحليم   / العدد اليدوية م
 

8 

 تعرية الكابالت وتوصيلها 

o  التعرف على أنواع الكابالت

 ومقاساتها.

o ثالثي. تنفيذ تعرية كابل 

o  وصالت األسال  والكابالت ) الوصلة الغربية

 واملتداخلة واجملدولة والفرعية ووصلة التثبيت(.

o .ثين الكابالت 

o .تنفيذ حلقات الربط 

o  مترين : تركيب حذاء لألسال  والكابالت

 .الكهربائية )بالكبس واللحام(

o  مترين : حلام وقصدرة األسال  والكابالت

 .الكهربائية

o  تفريعات كابل حرف مترين : عملY 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Wiring ResidentialBy Ray C. Mullin, Phil Simmons 2011  1.  
The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013  2.  

  .3 2016محمد عبد الحليم   / اليدوية مالعدد 
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8 

 اختبار الطبلون 

بني اجلسم والقواطع أو احملول  سعدم وجود تالمالتأكد من 

ونهايات الشعب باستخدام األوم ميرت. ثم توصيل الطبلون إىل 

املصدر واستخدام الفولت ميرت للتأكد من نظامية اجلهد 

 .وسالمة التوصيل

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Wiring ResidentialBy Ray C. Mullin, Phil Simmons 2011  1.  
The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013  2.  

  .3 2016محمد عبد الحليم   / العدد اليدوية م
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 تركيب األسالك و امللحقات 
 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Wiring ResidentialBy Ray C. Mullin, Phil Simmons 2011  1.  
The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013  2.  

  .3 2016محمد عبد الحليم   / العدد اليدوية م
 

 املراجع

Electrical Wiring ResidentialBy Ray C. Mullin, Phil Simmons 2011  1. 

The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013  2. 

 .3 2016محمد عبد الحليم   / العدد اليدوية م

 .4 2011أحمد ضياء الدين عمليات البرادة م/  
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 كهرب 101 لرمزا الرسم الفين الكهربائي سم املقررا

 - تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   1  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   0  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

الرموز الكهربائية واإللكرتونية باإلضافة إىل رسم الدوائر التخطيطية والتنفيذية لتغذية  ىهذا املقرر عل يصف

املنازل واملصأنع كما حيتوي على خمططات دوائر التحكم ودوائر احلماية للمحركات واحملوالت الكهربائية وذلك 

رسم عدد من الدوائر املختلفة. ويتم ذلك باستخدام  ىالرسم الفين من خالل تدريبه عل ىإلكساب املتدرب القدرة عل

 .لوحات الرسم أو باستخدام احلاسوب

 هلدف العام من املقرر: ا

الرسم الكهربائي ورموز عناصر الدوائر األساسية يف  يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات

 .ومراجعة املخططات الكهربائية املختلفةالكهربائية املختلفة ليتمكن املتدرب من فهم ورسم وقراءة 

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 

 .حيسب األبعاد على الرسومات -1

 .يف جمال ختصصه مييز بني الرموز و املصطلحات الفنية -2

 .يف جمال ختصصهالكهربائية  يقرأ باملخططات والرموز -3

 ورموزها.حيدد أنواع مصادر الطاقة   -4

 مييز بني أنواع احملوالت الكهربائية ورموزها. -5

 يقرأ املخططات األولية للمنشئات. -6

 حيدد عناصر الدوائر الكهربائية باستخدام املخططات. -7

 يرسم دوائر توصيل اآلالت واملعدات الكهربائية. -8
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 6 0 مبادئ وضع االبعاد

 4  0 عناصر الدوائر الكهربائية ورموزها

 4 0 الدوائر اخلطية والتنفيذية للتوصيالت املنزلية

 4 0 خمططات دوائر توصيل اآلالت الكهربائية

 6 0 الدوائر اخلطية والتنفيذية لتغذية املصأنع وشبكات التوزيع بها

 4 0 احملركات الكهربائيةخمططات دوائر البدء والتحكم يف سرعة 

 4 0 خمططات دوائر نظم القوى الكهربائية وعناصر محايتها

 اجملموع
0  32  

32 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 الكهربائية.أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات   -3

 

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

6 

 مبادئ وضع االبعاد 

o قواعد وضع االبعاد 

o مساقط املشغوالت 

o متثيل الزوايا وكتابة ابعادها 

o أجسام ذات جتاويف نافذة 

o األجسام أسطوانية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013 1. 

Practical Electronics for Inventors, Third Edition 

By Paul Scherz, Simon Monk 2013 
2. 

Graphical Symbols for Electrical Power and Electronics Diagrams, I  C 7 3. 
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  :عناصـر الدوائـر الكهربائيـة ورموزهـا 

o أدوات الرسصم وكيفيصة استخدامهصا 

o   الرموز واملصطلحات املستعملة يف الدوائر الكهربائية 

o    رموز العناصر األساسية للدوائر الكهربائية 

o    رموز عناصر إلكرتونيات القدرة 

o    رموز عناصر التحكم واحلماية 

o   رموز اآلالت الكهربائية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Technical drawing., Pak German Training Programme 1. 

The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 
Published on: 2013-10-20 

2. 

Graphical Symbols for Electrical Power and Electronics Diagrams, I  C 7 3. 

 

 

 

4 

  :الدوائـر اخلطيـة للتوصيالت املنزليـة 

o  توصيالت اإلضاءة والتجهيزات املنزلية 

o خطوات رسم خمطط بيان التوصيالت الكهربائية  

o  الدوائر الكهربائية اخلطية والتنفيذية لإلنارة 

o التوزيع املنزلية لوحات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013 1.  
Practical Electronics for Inventors, Third Edition 

By Paul Scherz, Simon Monk 2013 
2.  

Engineering Drawing,. By Prof. Michel Ghalioungui and Dr. M. A. H. El-               

Rakabawy. 
3.  

 

6 

  :الدوائـر اخلطيـة والتنفيذيـة لتغذيـة املصانع ـ 

o .خمططات التغذية للمصانع 

o لوحات التوزيع داخل املصانع  

o .التوصيالت داخل املصانع والورش للقوى واإلنارة  

o  املواصفات العامة للوحات التوزيع الرئيسية باملصانع

 والورش

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

  .1 . الطاقة تكنولوجيا الثالث، الجزء – الثاني الجزء – للكهرباء الفني الرسم
The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013 2.  
Practical Electronics for Inventors, Third Edition 

By Paul Scherz, Simon Monk 2013 
3.  
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4 

  :خمططـات دوائـر توصيـل اآلالت الكهربائيـة 

o  آالت التيار املستمر 

o  خمطط توصيل آالت التيار املستمر منفصل التغذية 

o  توصيل آالت التيار املستمر تواليخمطط 

o .خمطط توصيل آالت التيار املستمر توازى 

o خمطط توصيل آالت التيار املستمر مركب 

o آالت التيار املرتدد  

o  الدائرة الكهربية املمثلة للمولدات التزامنية أحادية الوجه 

o  الدائرة الكهربية املمثلة للمولدات التزامنية ثالثية األوجه 

o ربية املمثلة للمحركات احلثية أحادية الوجه الدائرة الكه 

o الدائرة الكهربية املمثلة للمحركات احلثية ثالثية األوجه 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013 1.  
Practical Electronics for Inventors, Third Edition 

By Paul Scherz, Simon Monk 2013 
2.  
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  :خمططـات دوائـر البدء والتحكـم يف سرعـة احملركـات الكهربائيـة 

o  دوائر بدء احلركة والتحكم يف سرعة حمركات

 التيار املستمر 

o  دوائر بدء احلركة والتحكم يف سرعة احملركات

 .ثالثية األوجه احلثية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013 1.  
Practical Electronics for Inventors, Third Edition 

By Paul Scherz, Simon Monk 2013 
2.  
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 خمططـات  دوائـر نظـم القوى الكهربائيـة وعناصـر محايتهـا : 

o املخطط أحادى اخلط لشبكة كهربائية 

o حمطة حموالت 

o  الشبكات الكهربائية 

o  وقاية احملركات 

o  وقاية احملوالت 

o  وقاية املولدات 

o وقاية املوصالت 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013 1.  
Practical Electronics for Inventors, Third Edition 

By Paul Scherz, Simon Monk 2013 
2.  
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 املراجع

The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 2013 1. 

Practical Electronics for Inventors, Third Edition 

By Paul Scherz, Simon Monk 2013 
2. 

 .3 الطاقة تكنولوجيا الثالث، الجزء – الثاني الجزء – للكهرباء الفني الرسم

Engineering Drawing,. By Prof. Michel Ghalioungui and Dr. M. A. H. El-               

Rakabawy. 
4. 

Technical drawing., Pak German Training Programme 5. 

The Beginner's Guide to Engineering: Electrical Engineering 
Published on: 2013-10-20 

6. 

Graphical Symbols for Electrical Power and Electronics Diagrams, I  C 7 7. 
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 كهرب 102 لرمزا السالمة الصناعية سم املقررا

 - تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  1   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  1   حماضرة

  0   عملي

  1   مترين

 صف املقرر:و

التعامل مع األجهزة واملعدات الكهربائية ومعرفة يصف هذا املقرر كيفية تطبيق إجراءات السالمة املهنية أثناء 

باألخطار النامجة عند مرور التيار الكهربائي يف جسم األنسأن وإجراء اإلسعافات األولية للمصابني من مرور التيار 

 الكهربائي أو احلرائق .

 هلدف العام من املقرر: ا

إجراءات السالمة املهنية أثناء تعامله مع األجهزة واملعدات املتعلقة يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات 

الكهربائية وتعريفة باألخطار النامجة عن مرور التيار الكهربي يف جسم األنسأن وإجراء اإلسعافات األولية للمصابني 

وأنظمة األنذار من من مرور التيار الكهربائي أو احلرائق املختلفة كما يهدف املقرر لتعريف املتدرب مبسببات احلريق 

 احلريق باإلضافة إىل إرشادات السالمة املهنية.

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 يعرف القواعد العامة لسالمة املعدات امليكانيكية والكهربائية.  -1

 تطبيق إجراءات السالمة.  -2

 الكهربائي عرب جسم اإلنسان إىل األرض.يعدد اآلثار النامجة عن مرور التيار   -3

 يعدد طرق إغاثة اإلنسان املصاب بالتيار الكهربائي.  -4

 يعدد مكونات أنظمة اإلنذار من احلريق.  -5

 خيطط املباني اليت جيب أن تزود بنظام اإلنذار من احلريق.  -6

 مييز باملالبس الواقية  املالئمة ألماكن العمل املختلفة.  -7

 األمان حسب األنظمة املتبعة يف جمال السالمة.خيطط مسافات   -8

 خيطط خماطر التيار الكهربائي.  -9

 يطبق إجراءات اإلسعافات األولية.  -10

 يعرف خماطر الشحنات الكهربائية وكيفية تفريغها.  -11

 يعرف أهمية تصاريح العمل باملوقع وكيفية احلصول عليه.  -12
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 4 القواعد العامة لسالمة املعدات و اآلالت الكهربائية

 2 2 تطبيق إجراءات السالمة الالزمة لعمل الصيانة

 2 2 اخلطر الكهربائي على جسم اإلنسان  و أنواع اإلصابات و اإلغاثة منها

 2 2 اإلنساناآلثار النامجة عن مرور التيار الكهربائي إىل األرض عرب جسم 

 2 4 خماطر معدات اجلهد العالي وأنظمة التوزيع

 2 4 مسببات احلريق وأنظمة اإلنذار

 0 2 إرشادات حول الصحة و السالمة املهنية

 اجملموع
20 12 

32 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 املناسبة. أن يرتدي املالبس  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

6 

  :القواعد العامة لسالمة املعدات واآلالت  الكهربائية 

o   التعرف على القواعد العامة لسالمة املعدات واآلالت

  الكهربائية

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Safety Engineering, W. Fordham, Butterworth-Heinemann, 1997 1. 

 .2 . دار المعرفة -صبحي طه-األمن الكهربائي

 .3 . دار الراتب الجامعية –عبد المنعم موسى . د –التأريض الوقائي والحماية من الصواعق 
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4 

  : تطبيق إجراءات السالمة الالزمة لعمل الصيانة 

o تصنيف املناطق اخلطرة واجراءات السالمة املتبعة 

o التنسيق  مع األقسام األخرى 

o احلصول علي تصريح للعمل باملوقع 

o ارتداء املالبس الواقية 

o التقيد مبسافات األمان 

o  العدد املناسبةاستخدام 

o التأكد من وجود شخص أخر أثناء العمل 

o التأكد من توفر وسائل السالمة 

o فصل املصدر الكهربائي 

o التأكد من عدم إعادة املصدر الكهربائي 

o تفريغ الشحنات الكهربائية 

o استخدام عبارات التحذير 

o  الغرض من استخدام نظرية بيانات العمل االمنة

SWMS  

o تبليغ عن احلوادثاهلدف واالجراءات يف ال 

o التنظيمات املتبعة لالشراف على املتدربني اثناء العمل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

How to Diagnose and Fix Everything Electronic, Second Edition 2015 1. 

Electrical Safety Engineering, W. Fordham, Butterwort 2. 

 .3 . دار الراتب الجامعية –عبد المنعم موسى . د –التأريض الوقائي والحماية من الصواعق 

 

4 

  اخلطر الكهربائي على جسم األنسأن  وأنواع اإلصابات  واإلغاثة

 منها: 

o أسباب اإلصابة بالتيار الكهربائي يف جسم األنسأن 

o    ماهية اآلثار 

o مقاومة جسم األنسأن الكهربائية 

o  شدة التيار الكهربائي املار يف جسم األنسأن 

o تأثري تردد التيار 

o الطريق الذي مير فيه التيار جبسم األنسأن 

o أنواع اإلصابات الكهربائية 

o الصدمة الكهربائية 

o احلروق الكهربائية 

o إغاثة املصاب بالتيار الكهربائي 

o ختليص املصاب 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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o التنفس االصطناعي 

 

 اإلسعافات األولية للمصابني 

o املصابني باحلروق الكهربائية 

o املصابني باحلروق الكيميائية 

مراجع 

 املوضوع

How to Diagnose and Fix Everything Electronic, Second Edition 2015 1.  
  .2 . دار المعرفة -صبحي طه-األمن الكهربائي

  .3 . دار الراتب الجامعية –عبد المنعم موسى . د –التأريض الوقائي والحماية من الصواعق 
 

4 

  اآلثار النامجة عن مرور التيار الكهربائي إىل األرض عرب جسم

 اإلنسان: 

o احلاالت اليت يتضرر بها اإلنسان بالتيار الكهربائي 

o ملس طورين معا ناقلني للتيار 

o ملس طور واحد ناقل للتيار 

o ملس مادة غري حاملة للتيار و لكنها واقعة حتت التوتر خطأ 

o تأثري توتر التماس و توتر اخلطوة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

  .1 . دار المعرفة -صبحي طه-األمن الكهربائي
  .2 2016محمد بشير الدهشان  / م, أحمد عبد الرحمن عبدربه  / السالمة المهنية م

  .3 2016السالمة المهنية في المحطات الكهربائية ليث فاضل محسن العوادي 

 

 

6 

 :خماطر معدات اجلهد العالي وأنظمة التوزيع 

o  جهد التالمس 

o جهد اخلطوة  

o مصادر اجلهد وخازنات الطاقة 

o االعمال اليت تتطلب تصريح العمل 

 :االجراءات الصحيحة للعزل االمن للمعدات الكهربائية 

o  اجراءات السالمة عند توصيل او فصل  او فحص 

o .احملوالت الكهربائية واملخاطر املتوقعة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

  .1 2016محمد بشير الدهشان  / م, أحمد عبد الرحمن عبدربه  / السالمة المهنية م
  .2 . دار المعرفة -صبحي طه-األمن الكهربائي

  .3 . دار الراتب الجامعية –عبد المنعم موسى . د –التأريض الوقائي والحماية من الصواعق 
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6 

  :مسببات احلريق وأنظمة األنذار 

o  أنواعها ومصادرهامسببات احلريق 

o كهربائية 

o كيمائية 

o مكونات نظام األنذار من احلريق 

o وحدة التحكم 

o كاشفات احلريق 

o كاشفات احلرارة 

o كاشفات الدخأن 

o األجراس و األبواق 

o املبأني اليت جيب تزويدها بنظام أنذار من احلريق 

o وحدات التشغيل اليدوية 

o وسائل األنذار املسموعة 

o من احلريق متديدات دوائر أنظمة األنذار 

o أنواع طفايات احلريق 

o طرق إمخاد احلرائق 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

  .1 . دار المعرفة -صبحي طه-األمن الكهربائي
  .2 . دار الراتب الجامعية –عبد المنعم موسى . د –التأريض الوقائي والحماية من الصواعق 

 

  



 القسم

 التقنية الكهربائية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 للتدريب التقين واملهيناملؤسسة العامة 

  للمناهجاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

   SBO كهربائيةمشغل لوحة حتكم 

 
 

 155من 38

  

2 

  :إرشادات حول الصحة و السالمة املهنية 

o احلد من التصرفات و املمارسات غري اآلمنة 

o اإلرشادات و القوأنني اخلاصة بالصحة و السالمة املهنية 

o معدات الوقاية الشخصية 

o وقاية البصر 

o وقاية السمع 

o املالبس الشخصية الواقية 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

  .1 . دار المعرفة -صبحي طه-األمن الكهربائي
  .2 . دار الراتب الجامعية –عبد المنعم موسى . د –التأريض الوقائي والحماية من الصواعق 

 

 

 

 

 املراجع

 .1 دار المعرفة. -صبحي طه-األمن الكهربائي

 .2 دار الراتب الجامعية. –د. عبد المنعم موسى  –الوقائي والحماية من الصواعق  التأريض

 .3 2016السالمة المهنية م/ أحمد عبد الرحمن عبدربه , م/ محمد بشير الدهشان 

 .4 2016السالمة المهنية في المحطات الكهربائية ليث فاضل محسن العوادي 

How to Diagnose and Fix Everything Electronic, Second Edition 2015 5. 

Electrical Safety Engineering, W. Fordham, Butterwort 6. 
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 كهرب 122 لرمزا 2-دوائر كهربائية  سم املقررا

 (1 -)دوائر كهربائية كهرب 121 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   2  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   0  عملي

   1  مترين

 صف املقرر:و

يتضمن ثالثة األوجه. ودوائر التيار املرتدد أحادية الوجه و :دوائر التيار املرتدد انأساسي ناملقرر موضوعا هذا يصف

وحتليل دوائر التيار املرتدد ثالثية املقرر شرح للقوانني األساسية ومبادئ التيار املرتدد وحتليل دوائره وكذلك شرح 

األوجه ليتمكن املتدرب من فهم ومتابعة مقررات التخصص التالية واليت تعتمد وبشكل أساسي على معرفة وحتليل 

جه ويتم التدريب بالتحليل واالستنتاج وكذلك بإعطاء املتدرب كم كايف من دوائر التيار املرتدد أحادية وثالثية األو

 املسائل واألمثلة احمللولة.

  

 هلدف العام من املقرر: ا

بأساسيات  ومببادئ التيار املرتدد وحتليل دوائره باإلضافة املتعلقة يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات 

 بدوائر التيار املرتدد ثالثية األوجه. تدربإلي تعريف امل

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 .يعرف خواص التيار املرتدد   -1

 يعرف طرق توليد التيار املرتدد  -2

 الرتدد –الزمن الدوري  –يتعرف على املوجه   -3

 يصف املمأنعات احلثية .  -4

 يصف املمأنعات السعويه  -5

 يرسم دوائر الرنني  -6

 يشرح القدرة الظاهرية والفعالة وغري الفعالة  -7

 يفهم طريقة توليد اجلهود الثالثية األوجه  -8

 مييز العالقة بني قيم اخلط وقيم الوجه للتيار واجلهد يف حاليت التوصيل ةمة ودلتا  -9

 حيسب القدرة يف األمحال ثالثية األوجه  -10

 القدرة يف األمحال ثالثية األوجهيستخدم جهازي وامتيرت لقياس   -11

 حيسب قأنون  أوم.  -12

 حيسب قأنون كريشوف.  -13
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 24 مبادئ التيار املرتدد وحتليل دوائره

 0 24 دوائر التيار املرتدد ثالثي األوجه

 اجملموع
48 0 

48 
 

 

 السالمة : إجراءات واشرتاطات

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

24 

 مبادئ التيار املرتدد وحتليل دوائره

 التيار املرتدد 

o تعريف وخواص التيار املرتدد 

o كيفية توليد اجلهد والتيار املرتدد 

o التيار املرتدد اجلييب 

o املوجة والزمن الدوري 

o الرتدد 

o القيمة اللحظية 

o القيمة املتوسطة والقيمة الفعالة للجهد والتيار املرتدد 

o معامل الشكل ومعامل القيمة العظمي 

o (Peak Factor and Form factor) 

o التمثيل أالجتاهي للموجات اجليبية 

o جرب املتجهات 

o مجع وطرح التيارات املرتددة 

o الضرب والقسمة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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 املقاومات األومية واملمانعات احلثية و السعوية يف دوائر التيار املرتدد 

o املقاومات األومية يف دائرة التيار املرتدد 

o املفاعالت احلثية يف دائرة التيار املرتدد 

o ت السعوية يف دائرة التيار املرتدداملفاعال 

o املخطط أالجتاهي للجهد والتيار يف احلاالت السابقة 

o التطبيق العام لقانون أوم على دائرة تيار مرتدد 

o لدوائر حتتوي على   توصيل على التواليالRL, RC , RLC, 

o قانون توزيع اجلهد 

o الرنني يف دوائر التوالي 

o لدوائر حتتوي علي   توصيل على التوازيالRL, RC , RLC, 

o قانون توزيع التيار 

o الرنني يف دوائر التوازي 

o  توصيل املعاوقات على التوالي والتوازي 

o تطبيق قانوني كريشوف للجهد والتيار على الدوائر البسيطة 

 الشغل والقدرة الكهربائية لدوائر التيار املرتدد 

o القدرة الظاهرية 

o القدرة الفعالة 

o الفعالة القدرة غري 

o  العالقة بني القدرة الظاهرية وكال من القدرة الفعالة

 والقدرة غري الفعالة )مثلث القدرة(

o معامل القدرة 

o استخدام الوامتيرت لقياس القدرة 

مراجع 

 املوضوع

Basic AC Circuits, Clay Rawlins, October 2000 1. 

Understanding AC Circuits, Dale Patrick, Stephen Fardo, December 1999 2. 

Basic Electrical and Electronics Engineering, S. K. Bhattacharya, August 2011 3. 

Electrical Technology, Volume 1, S. P. Bali, January 2013 4. 

Electrical Engineering: Know It All, Clive Maxfield, Tim Williams, John 

Bird, Dan Bensky, Walt Kester, August 2008 
5. 

Electricity and Magnetism, P.F. Kelly, January 9, 2015 6. 
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 دوائر التيار املرتدد ثالثي األوجه 

o وصف للنظام ثالثي األوجه 

o اجلهود الثالثية توليد 

o تتابع اجلهود 

o متثيل التيار املرتدد الثالثي األطوار 

o التوصيل علي شكل ةمة ودلتا 

o  العالقة بني قيم اخلط و قيم الوجه للتيار و اجلهد يف

 حاليت التوصيل ةمة و دلتا

o التحول من أمحال موصلة ةمة إلي دلتا والعكس 

o  األطوار يف حالة القدرة يف دوائر التيار املرتدد ثالثي

 التحميل املتماثل

o كيفية توصيل جهازي وامتيرت لقياس القدرة                      

(Two wattmeter's Method of Measuring 

Power) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Understanding AC Circuits, Dale Patrick, Stephen Fardo, December 1999 1. 

Electrical Technology, Volume 1, S. P. Bali, January 2013 2. 

Basic Electrical and Electronics Engineering, S. K. Bhattacharya, August 2011 3. 

Electric Energy: An Introduction, Third Edition, Mohamed El-Sharkawi, 

November 08, 2012 
4. 

 

 

 

 

 املراجع

 

Understanding AC Circuits, Dale Patrick, Stephen Fardo, December 1999 1. 

Electrical Technology, Volume 1, S. P. Bali, January 2013 2. 

Basic Electrical and Electronics Engineering, S. K. Bhattacharya, August 2011 3. 

Electric Energy: An Introduction, Third Edition, Mohamed El-Sharkawi, 
November 08, 2012 

4. 

Basic AC Circuits, Clay Rawlins, October 2000 5. 

Electrical Technology, Volume 1, S. P. Bali, January 2013 6. 

Electrical Engineering: Know It All, Clive Maxfield, Tim Williams, John Bird, Dan 
Bensky, Walt Kester, August 2008 

7. 

Electricity and Magnetism, P.F. Kelly, January 9, 2015 8. 
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 كهرب 123 لرمزا أجهزة وقياسات كهربائية سم املقررا

 (1-)دوائر كهربائيةكهرب 121 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   1  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   0  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

يصف هذا املقرر املفاهيم األساسية للقياسات الكهربائية املختلفة اليت تهم الفنيني يف جمال التقنية الكهربائية كما 

لألجهزة املستخدمة  يف القياسات الكهربائية. حبيث يتمكن املتدرب من اإلملام بأجهزة القياس يقدم شرح خمتصر 

لكونها عناصر ضرورية وأساسية يف جمال التقنية الكهربائية. ويتم التدريب بشرح األساسيات النظرية والتطبيق العملي 

 ياس املختلفة بكفاءة.بإجراء التجارب املعملية الالزمة للتدريب على استخدام أجهزة الق

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات املتعلقة بأساسيات قياسات التيار املستمر واملرتدد واألجهزة 

املستخدمة يف تلك القياسات وكيفية توصيلها والطريقة الصحيحة ألخذ القراءات وكيفية توسيع مدي القياس يف بعض 

 األجهزة املستخدمة

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 

 .يركيب أجهزة القياس املختلفة .1

 يوصيل أجهزة القياس املختلفة. .2

 يكتب القراءات الصحيحة من أجهزة القياس املختلفة. .3

 يعرف تركيب توصيل جهاز قياس القدرة )الوامتيرت(. .4

 قياس الطاقة )الكيلو وات/ ساعة(.يعرف توصيل جهاز  .5

 يستخدام جهازي وامتيرت لقياس القدرة يف األمحال ثالثية األوجه. .6

 يعرف تركيب ونظرية عمل وكيفية استخدام جهاز امليجر . .7

 يشرح عمل وكيفية استخدام جهاز الكالمبميرت. .8

 يعرف وبكيفية استخدام أجهزة القياس الرقمية. .9

 استخدام حموالت التيار واجلهد يف القياس.يعرف تركيب وبكيفية  .10

 يشرح تطبيقات قأنون أوم. .11

 يعرف بقأنوني كريشوف. .12
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 2 القياسات بأجهزة امللف املتحر .

 4 2 القياسات باستخدام أجهزة القياس الرقمية.

 3 1 القياسات باستخدام  راسم الذبذبات )األوسيليسكوب(. 

 3 1 القياسات باستخدام جهازي امليجر والكالمبميرت.

 3 1 قياس القدرة الكهربائية.

 3 1 القياسات باستخدام  حموالت التيار واجلهد.

 3 1 قياس الطاقة الكهربائية.

 اجملموع
9 23 

32 
 

 

 :إجراءات واشرتاطات السالمة 

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

6 

 القياسات بأجهزة امللف املتحرك  

o وصف اجلهاز 

o كيفية أخذ القراءات بطريقة صحيحة 

o كيفية استخدامه  لقياسات التيار املستمر واملرتدد 

o حتديد املقاومة الداخلية للجهاز 

o توصيل اجلهاز لقياس التيار 

o توسيع مدى قياس التيار باستخدام مقاومات على التوازي 

o توصيل اجلهاز لقياس اجلهد 

o توالي توسيع مدى قياس اجلهدباستخدام مقاومات على ال 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

The Standard Electrical Dictionary A Popular Dictionary of Words and Terms 

Used in the Practice of Electrical Engineering 2011 
1. 

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  
2. 
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6 

 القياسات باستخدام أجهزة القياس الرقمية 

o استخدام اجلهاز لقياس اجلهد 

o استخدام اجلهاز لقياس التيار 

o استخدام اجلهاز لقياس املقاومة 

o اجلهاز معايرة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

The Standard Electrical Dictionary A Popular Dictionary of Words and Terms 

Used in the Practice of Electrical Engineering 2011 
1.  

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  
2.  

 

4 

 )القياسات باستخدام  راسم الذبذبات )األوسيليسكوب 

o استخدام اجلهاز لقياس اجلهد املستمر 

o استخدام اجلهاز لدراسة خواص التيار املرتدد 

o  القيمة العظمى والفعالةحساب 

o  حساب الرتدد والزمن الدوري 

o استخدام اجلهاز لقياس التيار املستمر أو املرتدد 

o استخدام اجلهاز لقياس زاوية الطور 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

The Standard Electrical Dictionary A Popular Dictionary of Words and Terms 

Used in the Practice of Electrical Engineering 2011 
3.  

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  
4.  

 

 

4 

  والكالمبميرتالقياسات باستخدام  جهاز امليجر 

o .استخدام امليجر لقياس مقاومة العزل واستمرارية توصيل الدائرة 

o قياس شدة التيار باستخدام الكالمبميرت 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

The Standard Electrical Dictionary A Popular Dictionary of Words and Terms 

Used in the Practice of Electrical Engineering 2011 
5.  

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  
6.  

 

 

4 

 قياس القدرة الكهربائية 

o )جهاز قياس القدرة )الوامتيرت 

o  قياس القدرة الكهربائية يف دوائر التيار املستمر 

o قياس القدرة عن طريق اجلهد والتيار 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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o قياس القدرة عن طريق الوامتيرت 

o  قياس القدرة الكهربائية يف دوائر التيار املرتدد أحادية

 الوجه

o  قياس القدرة الفعالة باستخدام الوامتيرت  ومقارنتها

 رت وجهاز أميرتبالقدرة املقاسة بواسطة جهاز فولتمي

o  حثي  –قياس معامل القدرة عند أمحال خمتلفة )مادي–

 سعوي( 

o  قياس القدرة الكهربائية يف دوائر التيار املرتدد ثالثية

 األوجه 

o  قياس القدرة الفعالة باستخدام ثالثة أجهزة وامتيرت  عند

 سعوي(–حثي  –أمحاملختلفة )مادي 

o يرت  عند قياس القدرة الفعالة باستخدام جهازي  وامت

 سعوي(–حثي  –أمحال خمتلفة )مادي 

o قياس القدرة الغري فعالة 

مراجع 

 املوضوع

The Standard Electrical Dictionary A Popular Dictionary of Words and Terms 

Used in the Practice of Electrical Engineering 2011 
7.  

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  
8.  

 

4 

 القياسات باستخدام  حموالت التيار واجلهد 

o  حمول التيارCT واستخدامه لقياس التيار 

o  حمول اجلهدPT واستخدامه لقياس اجلهد 

o قياس القدرة باستخدام حمول اجلهد وحمول التيار 

o ةاستخدام قنطرة ماكسويل لقياس املعاوق 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

The Standard Electrical Dictionary A Popular Dictionary of Words and Terms 

Used in the Practice of Electrical Engineering 2011 
1.  

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  
2.  

 

 

4 

 قياس الطاقة الكهربائية 

o )جهاز قياس الطاقة  )العداد الكهربائي 

o قياس الطاقة الكهربائية باستخدام العداد ثالثي األوجه 

o  قياس الطاقة الكهربائية باستخدام العداد ثالثي

 األوجه مع حموالت تيار

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 .االختبارات واألعمال التحريرية

 األداء العملي



 القسم

 التقنية الكهربائية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 للتدريب التقين واملهيناملؤسسة العامة 

  للمناهجاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

   SBO كهربائيةمشغل لوحة حتكم 

 
 

 155من 47

o  قياس الطاقة الكهربائية باستخدام العداد ثالثي

 األوجه مع حموالت تيار وحموالت جهد

مراجع 

 املوضوع

The Standard Electrical Dictionary A Popular Dictionary of Words and 

Terms Used in the Practice of Electrical Engineering 2011 
1.  

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  
2.  

Measurement by Paul D.lockhart  2012 3.  
 

 املراجع

The Standard Electrical Dictionary A Popular Dictionary of Words and Terms Used in 

the Practice of Electrical Engineering 2011 
1. 

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and Professionals 

(Electrical Engineering Book 1) 2014  
2. 

Measurement by Paul D.lockhart  2012 3. 

Principles of Electric circuits, Thomas L. Floyd, 1999 4. 

Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander, N. O. Sadiaka, 2000 5. 

Electric Circuits, Joseph Edminister, Mahmood Nahoi, 1997 6. 
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 كهرب 131 لرمزا آالت التيار املستمر واحملوالت سم املقررا

 (1 -)دوائر كهربائية كهرب 121 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   1  مترين

 صف املقرر:و

املستمر و احملوالت الكهربائية . يصف املقرر موضوعني رئيسيني يف جمال اآلالت الكهربائية وهما آالت التيار 

ليتمكن املتدرب من تركيب آالت التيار املستمر املختلفة والتدريب على كيفية توصيلها وتشغيلها وقياس وحتليل 

اخلواص لكل آلة نظريًا ومعمليًا. ودراسة احملوالت أحادية أو ثالثية األوجه واحملوالت الذاتية حبيث يتمكن املتدرب 

ت املذكورة لكونها عناصر أساسية يف جمال التقنية الكهربائية. ويتم التدريب بشرح األساسيات النظرية اإلملام باآلال

 والتحليل واالستنتاج والتطبيق العملي.

 هلدف العام من املقرر: ا

املستمر املتعلقة برتكيب وأساسيات وتشغيل وأداء آالت التيار يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات 

واحملوالت وتطبيقاتها وحتديد املعايري القياسية لآللة طبقا للوحة البيأنات مع أخذ قرأت اآللة معمليًا باستخدام أجهزة 

 القياس املناسبة ومقارنتها بالقراءات والقياسات الصحيحة.

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 لآللة بأنواعها املختلفة. يعرف الفحص األولي  -1

 .يضبط االجتاه الصحيح لدورأن اآللة  -2

 .مييز قراءات اآللة مع القراءات القياسية  -3

 .يضبط جهد مولدات التيار املستمر  -4

 .يعرف أجهزة القياس واستخدامها  -5

 .يعرف املخططات والرموز الكهربائية  -6

 .يتقيد بوسائل السالمة يف املختربات  -7

 .ووظائف اآللةيشرح عمل   -8

 .يكتب التقارير الفنية  -9

 .يقراء كتيبات تشغيل اآللة  -10
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 4 4 الدوائر املغناطيسية. 

 4 11 ار املستمر.يمولدات الت

 4 6 .حمركات التيار املستمر

 4 12 .احملوالت الكهربائية أحادية الوجه

 4 6 .الوجه ثالثيةاحملوالت الكهربائية 

 6 2 .جتارب معملية

 6 2 .جتارب حمركات التيار املستمر

 6 2 .جتارب احملوالت الكهربائية

 اجملموع
48 32 

80 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 املناسبة.أن يرتدي املالبس   -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

8 

  املغناطيسيةالدوائر 

o  مراجعه عامة للدوائر املغناطيسية تشتمل على: املعاوقة

 القوة الدافعة املغناطيسية.  –التدفق املغناطيسي  –املغناطيسية 

o .وجه الشبه بني الدوائر الكهربائية واملغناطيسية 

o  متثيل الدوائر املغناطيسية البسيطة متهيدا لدراسة اآلالت

 الكهربائية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino 

Zorbas, Cengage Learning, 2015 
1. 

سلسلة شوم, الماكينات الكهربية والكهروميكانيكيات, سيد أ. نزار, الدار الدولية لالستثمارات الثقافية, 

2011 
2. 
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15 

 مولدات التيار املستمر 

o  وتركيبه.نظرية عمل املولد الكهربائي 

o .معادلة القوة الدافعة الكهربائية املتولدة 

o .أنواع املولدات من حيث طريقة التغذية 

o .منحنيات اخلواص وتنظيم اجلهد 

o .املناقيد وحساب الكفاءة 

o االستخدام  جماالت. 

o متارين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 1. 

Electric Machines and Electric Drives: Problems with solutions, Nisit K. De, 

Swapan K. Dutta, PHI Learning, 2012 
2. 

 

10 

 حمركات التيار املستمر 

o .نظرية عمل احملر  الكهربائي 

o  الكهربائية العكسية.القوة الدافعة 

o .عزم الدورأن املتولد 

o  كل نوع. استخدامأنواع احملركات وجمال 

o .تنظيم السرعة وطرق عكس احلركة 

o .طرق التحكم يف السرعة 

o .طرق بدء احلركة 

o .املفاقيد وحساب الكفاءة 

o متارين  

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 1. 

Electric Machines and Electric Drives: Problems with solutions, Nisit K. De, 

Swapan K. Dutta, PHI Learning, 2012 
2. 
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 احملوالت الكهربائية أحادية الوجه 

o  للرتكيب الداخلي.نظرية عمل احملول وشرح 

o .طريقة ترتيب امللفات للمحول املختلفة 

o طرق عزل حموالت اجلهد املنخفض والعالي 

o  اجراءات السالمة املتبعة لعزل احملوالت بناء على كود البناء

 السعودي

o اختبارات العزل للمحوالت 

o .معادلة القوة الدافعة الكهربائية ونسبة التحويل 

o ملفات احملول العوامل املؤثرة على اجلهد يف 

o العالقات اخلاصة باحملول املثالي 

o .الدائرة املكافئة للمحول 

o .تشغيل احملول عند الالمحل وعند التحميل 

o  دراسة أنتقال القدرة من امللف االبتدائي إىل الثأنوي عند

 التحميل مع إهمال املفاقيد

o طرق اختيار احملول بناء على طبيعة العمل 

o افئة بواسطة إجراء اختباري استنتاج عناصر الدائرة املك

 الالمحل والقصر.

o .املفاقيد وحساب الكفاءة 

o .احملوالت الذاتية 

o .مغريات اجلهد 

 :تربيد احملوالت 

o . أنواع التربيد املستخدم للمحوالت 

o مزايا كل نوع من أنواع التربيد. 

o . تأثري التربيد على خرج احملول وكفاءته 

o خصائص زيت التربيد للمحول 

o  االختبارات على زيت تربيد احملولإجراء 

o .متارين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino 

Zorbas, Cengage Learning, 2015 
1.  

  .2 2013سامر عزمي عبدالجواد, مكتبة المجتمع العربي, أالت كهربائية, 
ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 3.  
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  احملوالت الكهربائية ثالثية الوجه 

o . تصنيف احملوالت الثالثية من حيث طريقة توصيلها 

o .طرق توصيل امللفات الثالثية وجمال استخدام كل نوع 

o احملوالت على التوازي  واألخطاء اليت قد حتدث  شروط توصيل

 أثتاء التوصيل على التوازي

o .متارين 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 1.  
Electric Machines and Electric Drives: Problems with solutions, Nisit K. De, 

Swapan K. Dutta, PHI Learning, 2012 
2.  

  .3 2013أالت كهربائية, سامر عزمي عبدالجواد, مكتبة المجتمع العربي, 
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 ارب مولدات التيار املستمرجت 

o  .مولد التيار املستمر منفصل التغذية 

o  يات التمغنط )العالقة بني القوة الدافعة املتولدة منحن

 وتيار اجملال عند سرعات خمتلفة(.

o يف حالة احلمل وحساب معامل تنظيم اجلهد. منحين اخلواص 

o  )مولد التيار املستمر )توازي. 

o  يات التمغنط )العالقة بني القوة الدافعة املتولدة منحن

 وتيار اجملال عند سرعات خمتلفة(.

o  يف حالة احلمل وحساب معامل تنظيم اجلهد. واصمنحين اخل 

o بنوعيه. مولدات التيار املستمر املركب 

o   يف حالة احلمل وحساب معامل تنظيم اجلهد. منحين اخلواص 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 1.  
Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino 

Zorbas, Cengage Learning, 2015 
2.  
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 جتارب حمركات التيار املستمر 

o   رسم منحنيات اخلواص حملركات التيار املستمر بأنواعه املختلفة

 العزم/السرعة والعزم/تيار احلمل.مثل العالقة بني 

o   فهم منحنى اخلواص حملر  التوالي والتأكد من حتميله عند

 التشغيل.

o   اإلملام بأهمية توصيل دائرة اجملال قبل التشغيل وخطورة فصلها

 أثناء التشغيل. 

o .اإلملام بكيفية التحكم يف سرعة احملركات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 مال التحريرية.االختبارات واألع

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 1.  
Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino 

Zorbas, Cengage Learning, 2015 
2.  

 

8 

  الكهربائيةاحملوالت جتارب 

o  الدائرة املكافئة والكفاءة.تعيني ثوابت 

o ل.محاختبار الال 

o .اختبار القصر 

o .احملول يف حالة التحميل 

o  التحميل وحساب معامل تنظيم اختبار احملول يف حاله

 اجلهد حبمل مادي.

o التوازي ىعلأحادية الوجه ت توصيل احملوال. 

o التوازي ىعلثالثية األوجه ت توصيل احملوال. 

 .االختبارات واألعمال الشفهية

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 1.  
Electric Machines and Electric Drives: Problems with solutions, Nisit K. De, 

Swapan K. Dutta, PHI Learning, 2012 
2.  

 
 

 

 املراجع

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 1. 

Electric Machines and Electric Drives: Problems with solutions, Nisit K. De, Swapan K. 

Dutta, PHI Learning, 2012 
2. 

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 3. 

Electric Machines and Electric Drives: Problems with solutions, Nisit K. De, Swapan K. 

Dutta, PHI Learning, 2012 
4. 

 .5 2013أالت كهربائية, سامر عزمي عبدالجواد, مكتبة المجتمع العربي, 

Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino Zorbas, 

Cengage Learning, 2015 
6. 

 .7 2011سلسلة شوم, الماكينات الكهربية والكهروميكانيكيات, سيد أ. نزار, الدار الدولية لالستثمارات الثقافية, 
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 كهرب 141 لرمزا تقنية التحكم املربمج سم املقررا

 - تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   2  حماضرة

   2  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

يصف هذا املقرر دراسة الدوائر املنطقية ووصف احلاكم املنطقي املربمج وكيفه برجمته وبرجمة الدوال األساسية مع 

باإلضافة اىل فحص دوائر التشغيل وحتديد األعطال وإصالحها التطبيقات العملية للربجمة على احملركات ثالثية األوجه 

 وذلك إلكساب املتدرب القدرة على التعامل مع هذه أنظمة التحكم شائعة االستخدام عن طريق التطبيق العملي.

 هلدف العام من املقرر: ا

وإكسابه  نطقي املربمجملاكونات احلاكم املعرفية املتعلقة مبيهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات 

 .املختلفة ةيالصناع تتطبيقاواستخداماته يف ال هوأساسيات تشغيل نطقي املربمجملاحلاكم ا القدرة علي برجمة وصيأنة

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 يعدد مكونات ومواصفات احلاكم املنطقي املربمج .  -1

 استخدامه بالصناعة.حيصي مميزات   -2

 يربمج احلاكم املنطقي.  -3

 دوال التحكم العملية ويربجمها. حيلل  -4

 يستخدم احلاكم  املنطقي للتحكم يف العمليات الصناعية.  -5

 يفحص دوائر التشغيل والتحكم وتشخيص األعطال.  -6

 مييز بني الدوائر املنطقية ورموزها.  -7

 يرسم دوائر التحكم لبعض العمليات الصناعية وينفذها علي احلاكم.   -8

 يكتب برامج التحكم علي اجلهاز.  -9

 .ينفذ الربامج معمليًا لعدد من العمليات الصناعية   -10
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 4 .نظم األعداد

 6 4 .الدوائر املنطقية

 0 2 .مكونات احلاكم املنطقي املربمج وأساسيات تشغيله

 4 12 (LAD, STL, FBD) برجمة احلاكم املنطقي

 6 4 (.املقارنات –مسجالت اإلزاحة  –القالبات  -العدادات  –الدوال األساسية )املزمنات 

 12 2 للربجمة. تطبيقات عملية

 6 2 فحص دوائر التشغيل والتحكم وحتديد األعطال.

 اجملموع
22  30 

64 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
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 الوحدة األوىل:    نظم األعداد 

o النظام السداسي عشر 

o النظام الثنائي 

o  النظام الثماني 

o  النظام السداسي عشر 

o  التحويل بني االنظمة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Programmable Logic Controllers, 6th Edition, William Bolton, March 2015 1. 

Basic Electronics, Kamakhya Prasad Ghatak, Debashis De, March 2010 2. 

Digital Electronics, Betty Lincoln, January 2014 3. 

Electrical Engineering 101, 3rd Edition, Darren Ashby, October 2011 4. 
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  الثانية:  الدوائر املنطقيةالوحدة 

o  الدوائر املنطقية

AND,OR,NOT,NAND,NOR,XOR,XNOR 

o املعادالت املنطقية وكيفية متثيلها باستخدام الدوائر املنطقية 

o  متثيل بعض دوائر التحكم باستخدام املعادالت و الدوائر

 املنطقية

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Practical Digital Electronics for Technicians, Will Kimber, October 22, 2013 1. 

Basic Electronics, Kamakhya Prasad Ghatak, Debashis De, March 2010 2. 

Digital Electronics, Betty Lincoln, January 2014 3. 
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  الوحدة الثالثة : مكونات احلاكم املنطقي املربمج وأساسيات تشغيلها 

o . وصف مكونات احلاكم املنطقي املربمج 

o  املوصفات اليت على أساسها يتم اختيار احلاكم

 املنطقي املربمج

o مميزات استخدام احلاكم املنطقي املربمج يف الصناعة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Programmable Logic Controllers, 6th Edition, William Bolton, March 2015 1. 
Industrial Process Automation Systems, Y. Jaganmohan Reddy, B.R. Mehta, 

November 2014 
2. 
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  املنطقي املربمجالوحدة الرابعة: برجمة احلاكم 

o  املخطط السلمي (LAD) 

o  املخطط املنطقي(FBD) 

o  قائمة اإلجراءات(STL) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Programmable Logic Controllers, 6th Edition, William Bolton, March 2015 1. 
Fundamentals of Electrical Engineering, Charles Gross; Thaddeus Roppel, 

February 15, 2012 
2. 
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 الوحدة اخلامسة: برجمة الدوال األساسية 

o  دالة التخزين -دالة اإلبقاء واإللغاء-دالة اإلمسا- 

 العدادات -املزمنات

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Programmable Logic Controllers, 6th Edition, William Bolton, March 2015 1. 
Digital Electronics, Betty Lincoln, January 2014 2. 
Basic Electrical and Electronics Engineering, S. K. Bhattacharya, August 2011 3. 
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 الوحدة السادسة: تطبيقات عملية للربجمة 

o  تطبيقات خاصة ألساسيات التحكم املنطقي يف وحدة

 حماكاة التطبيقات

o  . تشغيل وإيقاف حمر  ثالثي األوجه 

o .تشغيل حمر  ثالثي األوجه من مكانني خمتلفني 

o .عكس حركة حمر  ثالثي األوجه 

o . تشغيل حمر  ثالثي األوجه ةمة / دلتا 

o  حمر  حثي ثالثي األوجه بسرعتني )دالندر(.تشغيل 

o  تشغيل حمر  ثالثي األوجه ذو حلقات انزالق باستخدام

 مقاومات البدء.

o  التحكم يف درجات احلرارة باستخدام حساسات

 دراجات احلرارة.

o .تطبيق علي إشارات املرور 

o .تطبيق علي حمر  اخلطوة 

o  تطبيق علي الغسالة الكهربائية باستخدام مفاتيح

 يد املستوى.حتد

o  تطبيق علي املصعد الكهربائي باستخدام مفاتيح نهاية

 املشوار.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

2012 مسري حسنى متوىل هزاع الزيليووشرح جهاز  PLC التحكم املنطقى املربمج  1. 

2012 مسري حسنى متوىل هزاع  P L C املتحكم املنطقى املربمج  2. 
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  الوحدة السابعة : فحص دوائر التشغيل والتحكم وحتديد األعطال

 وإصالحها

o صيانة األنظمة العاملة بأجهزة احلاكم املنطقي املربمج 

o اكتشاف و اصالح األعطال 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

2012 سمير حسنى متولى هزاع وشرح جهاز الزيليو PLC التحكم المنطقى المبرمج  1. 
2012 سمير حسنى متولى هزاع  P L C المتحكم المنطقى المبرمج  2. 
Industrial Process Automation Systems, Y. Jaganmohan Reddy, B.R. Mehta, 

November 2014 
3. 
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http://www.kutub.info/library/author/سمير%20حسنى%20متولى%20هزاع
http://www.kutub.info/library/book/11247
http://www.kutub.info/library/author/سمير%20حسنى%20متولى%20هزاع
http://www.kutub.info/library/author/سمير%20حسنى%20متولى%20هزاع
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 املراجع

2012 سمير حسنى متولى هزاع وشرح جهاز الزيليو PLC التحكم المنطقى المبرمج  1. 

2012 سمير حسنى متولى هزاع  P L C المتحكم المنطقى المبرمج  2. 

Industrial Process Automation Systems, Y. Jaganmohan Reddy, B.R. Mehta, November 

2014 
3. 

Programmable Logic Controllers, 6th Edition, William Bolton, March 2015 4. 

Digital Electronics, Betty Lincoln, January 2014 5. 

Basic Electrical and Electronics Engineering, S. K. Bhattacharya, August 2011 6. 

Programmable Logic Controllers, 6th Edition, William Bolton, March 2015 7. 

Fundamentals of Electrical Engineering, Charles Gross; Thaddeus Roppel, February 15, 

2012 
8. 

Practical Digital Electronics for Technicians, Will Kimber, October 22, 2013 9. 

Basic Electronics, Kamakhya Prasad Ghatak, Debashis De, March 2010 
1

0. 

 

  

http://www.kutub.info/library/book/11272
http://www.kutub.info/library/book/11272
http://www.kutub.info/library/author/سمير%20حسنى%20متولى%20هزاع
http://www.kutub.info/library/author/سمير%20حسنى%20متولى%20هزاع
http://www.kutub.info/library/book/11247
http://www.kutub.info/library/author/سمير%20حسنى%20متولى%20هزاع
http://www.kutub.info/library/author/سمير%20حسنى%20متولى%20هزاع
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 كهرب 232 لرمزا آالت التيار املرتدد سم املقررا

 2دوائر كهربائية  –كهرب 122 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  1   مترين

 صف املقرر:و

يصف هذا املقرر موضوعني رئيسيني يف جمال اآلالت الكهربائية وهما احملركات احلثية ثالثية األوجه و أحادية الوجه 

الوجه  واآلالت واآلالت التزامنية. ليتمكن املتدرب من اإلملام بأنواع وتركيب احملركات احلثية ثالثية األوجه و أحادية 

التزامنية والتدريب على كيفية توصيلها وتشغيلها وقياس وحتليل اخلواص لكل آلة ويتم ذلك من خالل احملاضرات 

 النظرية والتحليل واالستنتاج والتطبيقات املعملية.

 هلدف العام من املقرر: ا

وأساسيات تشغيل وأداء احملركات احلثية ثالثية يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات املتعلقة برتكيب 

األوجه و أحادية الوجه واآلالت التزامنية وتطبيقاتها يف الصناعة. كما يهدف املقرر إىل تعريف املتدرب بكيفية قياس 

 اخلواص اهلامة وحتديد مدى التشغيل لآللة.

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 يستخدم أجهزة القياس واستخدامها. .1

 يقرأ املخططات والرموز الكهربائية. .2

 يعرف بوسائل السالمة يف املختربات. .3

 يعرف عمل ووظائف اآللة. .4

 يعرف طرق تشغيل وحدات التوليد. .5

 يقوم بالفحص األولي لآللة بأنواعها املختلفة. .6

 يقارن قراءات اآللة مع القراءات القياسية. .7

 اآلالت منخفضة اجلهد.  يضبط مشكالت .8

 يعرف حل مشكالت اآلالت ذات اجلهد املنخفض ثالثية األطوار و أحادية الطور  .9

 يفهم بنية وخصائصاحملركات الثالثية األطوار و األحادية والتعرف على محايتها .10

 يكتب ويوثق التقارير الفنية اخلاصة باألنشطة وأنهاء العمل .11
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 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 داخل املعامل واملختربات.جيب التقيد بإجراءات السالمة   -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3
 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
 

20 

 احملركات احلثية ثالثية األوجه 

o . الرتكيب الداخلي للمحر 

o أنواع العضو الدوار 

o كيفية احلصول على اجملال الدوار 

o  اجملال املغناطيسي الدوار 

o نظرية عمل احملر  احلثي 

o الدائرة املكافئة وعناصرها 

o معادالت القدرة وخمطط سريأنها 

o العالقة بني العزم والسرعة 

o طرق بدء احلركة 

o طرق التحكم يف السرعة 

  جتهيز وحل مشــــــــــــــــــكالت اآلالت ثات اجلهد املنخف  ثالثية األطوار

 ايتهاومح

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

2013المرجع فى التركيبات والتصميمات الكهربية, الطبعة الثانية, محمود جيالني,   1. 

Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino 

Zorbas, Cengage Learning, 2015 
2. 

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 3. 

2013أالت كهربائية, سامر عزمي عبدالجواد, مكتبة المجتمع العربي,   4. 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 10 10 احملركات احلثية ثالثية األوجه وأحادية الوجه.

 10 10 املولدات التزامنية ثالثية األوجه.

 10 10 احملركات التزامنية.

 18 18 جتارب معملية.

 اجملموع
48 48 

96  
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20 

 احملركات احلثية أحادية الوجه 

o  . الرتكيب الداخلي للمحر 

o  املزدوج الدوار.نظرية اجملال املغناطيسي 

o .أنواع احملركات احلثية أحادية الوجه و طرق بدء حركتها 

o .احملر  ذو الوجه املشطور 

o .احملر  ذو مكثف البدء 

o .احملر  ذو املكثف الدائم 

o .احملر  ذو املكثفني 

o .احملر  ذو الوجه املظلل 

  ــكالت اآلالت ثات اجلهد املنخف  أحادية الطور جتهيز وحل مشـــــــــــــــــــ

 ومحايتها

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino 

Zorbas, Cengage Learning, 2015 
1. 

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 2. 

2013أالت كهربائية, سامر عزمي عبدالجواد, مكتبة المجتمع العربي,   3. 

 

20 

 املولدات التزامنية 

o أقطاب -شكل العضو الدوار )اسطوأني-الرتكيب الداخلي

 بارزة(.

o .نظرية عمل املولد 

o .الدائرة املكافئة وعناصرها 

o .املخطط أالجتاهي للمولد 

o .معامل تنظيم اجلهد 

o القدرة وزاوية العزم. العالقة بني 

o .شروط توصيل املولدات التزامنية على التوازي أو على الشبكة 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electric Machines and Electric Drives: Problems with solutions, Nisit K. De, 

Swapan K. Dutta, PHI Learning, 2012 
1.  

Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino 

Zorbas, Cengage Learning, 2015 
2.  

2013أالت كهربائية, سامر عزمي عبدالجواد, مكتبة المجتمع العربي,   3.  
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9 

 احملركات التزامنية 

o  احملر  التزامين.الرتكيب ونظرية عمل 

o .طرق بدء احلركة 

o ( منحنياتVللمحر  التزامين ) 

o  أوجه استخدام احملر  التزامين وخاصة كمكثف تزامين

 .لتحسني معامل القدرة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino 

Zorbas, Cengage Learning, 2015 

1.  

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 2.  
 

10 

  هاألوج ةاحلثية ثالثياحملركات 

o .قراءة لوحة البيأنات وفهم اجملال املغناطيسي الدوار 

o .تعيني ثوابت الدائرة املكافئة 

o ل.محاختبار الال 

o .اختبار القصر 

o .اختبار التيار املستمر 

o .احملر  يف حالة التحميل 

o . دراسة منحنيات اخلواص للمحر 

o .طرق بدء احلركة 

o .البدء باستخدام حموالت األوتو 

o .البدء باستخدام توصيلة ةمة/دلتا 

o  البدء باستخدام مقاومات ثالثية موصلة على التوالي مع ملفات

 خاصة بالنوع امللفوف(.العضو الدوار )

o .طرق التحكم يف السرعة 

o .التحكم عن طريق اجلهد 

o  التحكم باستخدام مقاومات ثالثية موصلة على التوالي مع

 ملفات العضو الدوار )خاصة بالنوع امللفوف(. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino 

Zorbas, Cengage Learning, 2015 
1. 

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 2. 
2013أالت كهربائية, سامر عزمي عبدالجواد, مكتبة المجتمع العربي,   3. 

 

4 

  احلثية أحادية الوجهاحملركات 

o   .طرق بدء احلركة 

o .البدء باستخدام امللف املساعد 

o .البدء باستخدام مكثف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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o البدء باستخدام مكثفني. 

مراجع 

 املوضوع

Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino 

Zorbas, Cengage Learning, 2015 

1.  

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 2.  
 

4 

  التزامنيةاملولدات 

o تعيني ثوابت الدائرة املكافئة 

o ل.محاختبار الال 

o .اختبار القصر 

o .اختبار التيار املستمر 

o .املولد يف حالة التحميل 

o محل مادي 

o محل سعوي 

o ( دراسة املبدالتAlternators :)- اخلصائص واملنحنيات /أنواع

احملركات املستخدمة مع املبدالت /التشغيل اليدوي للمبدالت 

احملمولة /االحتياطية األحادية والثالثية/تصنيفات وتطبيقات 

 وتركيب  

o املتبدالت احملمولة /االحتياطية األحادية و الثالثية. 

 مال الشفهية.االختبارات واألع

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Machines with MATLAB, Second Edition, Turan Gonen, CRC 

Press, 2012 

1. 

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 2. 

2013مكتبة المجتمع العربي,  أالت كهربائية, سامر عزمي عبدالجواد,  3. 
 

4 

 ةمع الشبك التزامين توصيل املولد 

  منحنيات“V ”التزامين كللمحر 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Machines with MATLAB, Second Edition, Turan Gonen, CRC Press, 

2012 
1.  

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 2.  
 

 

 املراجع

Electrical Machines with MATLAB, Second Edition, Turan Gonen, CRC Press, 2012 1. 

ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 2. 

2013عبدالجواد, مكتبة المجتمع العربي, أالت كهربائية, سامر عزمي   3. 

Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino Zorbas, 

Cengage Learning, 2015 
4. 

Electric Machines and Electric Drives: Problems with solutions, Nisit K. De, Swapan K. 

Dutta, PHI Learning, 2012 
5. 

Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino Zorbas, 

Cengage Learning, 2015 
6. 

2013المرجع فى التركيبات والتصميمات الكهربية, الطبعة الثانية, محمود جيالني,   7. 

 

 



 القسم

 التقنية الكهربائية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 للتدريب التقين واملهيناملؤسسة العامة 

  للمناهجاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

   SBO كهربائيةمشغل لوحة حتكم 

 
 

 155من 64

 كهرب 224 لرمزا الكرتونيات القدرة  سم املقررا

 (2 –دوائر كهربائية )كهرب 122 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

أداء وخواص عناصر إلكرتونيات القدرة املختلفة كما يتضمن كيفية استخدامها يف  ر دراسةهذا املقر يصف

كس وكذلك التحكم يف جهد وتردد منبع القدرة و والع DCإىلAC الدوائر املختلفة كوسيلة لتحويل القدرة من 

استخدامات دوائر  دوائر شحن البطاريات و اجهزة الطاقة الغري منقطعة. ويتم التدريب ليتمكن املتدرب من معرفة

ويتحقق ذلك بالشرح النظري املدعم بالتجارب  ةالكرتونيات القدرة املختلفة بهدف التحكم يف اآلالت والقوى الكهربائي

 .املعملية لدوائر الكرتونيات القدرة مع االستعأنة بالرسم

 هلدف العام من املقرر: ا

صها وكيفية اإلكرتونيات القدرة وخو املعرفية املتعلقة بعناصريهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات 

تشغيلها واستخداماتها يف دوائر القوى واآلالت الكهربائية مثل دوائر املوحدات احملكومة وغري احملكومة ومقطعات 

 الصناعة . باإلضافة إىل كيفية استخدام هذه الدوائر يف جمال التيار املستمر وحاكمات اجلهد املتناوب والعواكس

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 (.Exciterيضبط جهد احملرض )  -1

 يضبط سرعة اآللة.  -2

 يراجع خمططات الدوائر.  -3

 يتبع املخططات الكهربائية.  -4

 يعرف املصطلحات الفنية.  -5

 يرسم الدوائر الكهربائية.  -6

 الكهربائية.يرسم املخططات والرموز   -7

 يتمكن من كتابة التقارير الفنية.  -8
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 الوحدات )النظرية والعملية( 

 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 9 دوائر املوحدات غري احملكومة

 6 10 دوائر املوحدات احملكومة

 2 6 دوائر مقطعات التيار املستمر

 10 4 دوائر حاكمات اجلهد املتناوب

 2 6 دوائر العواكس

 4 4 تطبيقات صناعية هامة

 اجملموع
39 26 

65 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

10 

 دوائر املوحدات غري احملكومة 

o  وصلةPN 

o املوحدات السليكونية وخواصها 

o تطبيقات دايود القوى 

o دوائر التوحيد أحادية الوجه مع محل مادي 

o دوائر التوحيد ثالثية األوجه مع محل مادي 

o .دوائر التنعيم والتنقية 

o تطبيقات 

 الشفهية.االختبارات واألعمال 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Power electronics handbook, Third edition, Muhammad H. Rashid, 

Elsevier,2011 
1. 

2012دليل المهندس والفني في العناصر الكهربائية واإللكترونية, محمد قاسم, شعاع للنشر والعلوم,   2. 
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 دوائر املوحدات احملكومة 

o  الرتيا(الثايرستور وأنواعه املختلفةGTO,  )اخل. 

o طرق إشعال الثايرستور ومحايته 

o دوائر التوحيد أحادية الوجه مع محل مادي وحثي 

o تأثري احلمل احلثي على دوائر التوحيد أحادية الوجه 

o تأثري تغيري زاوية اإلشعال على اجلهد 

o مع محل مادي. دوائر التوحيد ثالثية األوجه 

o تطبيقات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Power Electronics Basics, Yuriy Rozanov, Sergey E. Ryvkin, Evgeny 

Chaplygin, Pavel Voronin, CRC Press, 2015 
1. 

2012الكهربائية واإللكترونية, محمد قاسم, شعاع للنشر والعلوم,  دليل المهندس والفني في العناصر  2. 

 

4 

 دوائر مقطعات التيار املستمر 

o  ترأنزيستور القدرة واملوسفت وIGBT 

o  طرق تشغيل ومحاية ترأنزيستور القدرة 

o فكرة عمل مقطعات التيار املستمر 

o استخدام الرتأنزيستور يف مقطعات التيار املستمر 

 واألعمال الشفهية.االختبارات 

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Introduction to Power Electronics, Paul H. Chappell, Artech House, 2014 1.  
2012, محمد قاسم, شعاع للنشر والعلوم, دليل المهندس والفني في العناصر الكهربائية واإللكترونية  2.  

 

4 

 دددوائر حاكمات اجلهد املرت 

o هفكرة العمل باستخدام التحكم يف زاوية الوج 

o وحثي ذو الوجه الواحد مع محل مادي ددحاكم اجلهد املرت 

o تطبيقات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Power Electronics Basics, Yuriy Rozanov, Sergey E. Ryvkin, Evgeny Chaplygin, 

Pavel Voronin, CRC Press, 2015 

1.  

Power electronics handbook, Third edition, Muhammad H. Rashid, 

Elsevier,2011 

2.  

 

4 

 دوائر العواكس 

o فكرة العمل 

o دوائر العواكس أحادية الوجه 

o دوائر العواكس ثالثية األوجه 

o  جهد خرج العاكس .طرق التحكم يف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Power Electronics Basics, Yuriy Rozanov, Sergey E. Ryvkin, Evgeny 

Chaplygin, Pavel Voronin, CRC Press, 2015. 

1. 

Introduction to Power Electronics, Paul H. Chappell, Artech House, 2014 2. 
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 : تطبيقات صناعية هامة 

o جهاز الطاقة الغري منقطعة 

o . تغذية اجملال يف مولدات القدرة الكهربائية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Power electronics handbook, Third edition, Muhammad H. Rashid, 

Elsevier,2011 
1. 

 

 

 

 

 

 املراجع

Power electronics handbook, Third edition, Muhammad H. Rashid, Elsevier,2011 1. 

Power Electronics Basics, Yuriy Rozanov, Sergey E. Ryvkin, Evgeny Chaplygin, Pavel 

Voronin, CRC Press, 2015. 
2. 

Introduction to Power Electronics, Paul H. Chappell, Artech House, 2014 3. 

Power Electronics Basics, Yuriy Rozanov, Sergey E. Ryvkin, Evgeny Chaplygin, Pavel 

Voronin, CRC Press, 2015 
4. 

Power electronics handbook, Third edition, Muhammad H. Rashid, Elsevier,2011 5. 

Introduction to Power Electronics, Paul H. Chappell, Artech House, 2014 6. 

2012دليل المهندس والفني في العناصر الكهربائية واإللكترونية, محمد قاسم, شعاع للنشر والعلوم,   7. 

2012محمد قاسم, شعاع للنشر والعلوم,  دليل المهندس والفني في العناصر الكهربائية واإللكترونية,  9. 
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 كهرب 242 لرمزا تقنية التحكم اآللي سم املقررا

 (2 –دوائر كهربائية )كهرب 122 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  2   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

املقرر وصف شامل ألساسيات التحكم اآللي من خالل أمثلة عامة من احلياة العملية مع شرح هذا  يصف

التعريفات األساسية يف التحكم مبساعدة املخططات الصندوقية وتوضيح الدوائر املفتوحة واملغلقة لنظم التحكم 

بينهما. كما يقدم التعريف خبواص النظم املتحكم فيها وخواص احلاكمات وتعيني ثوابتها باستخدام  املقارنةو

 .الكمبيوتر

 هلدف العام من املقرر: ا

األساسية للتحكم اآللي واليت متكنه من فهم عمليات املعرفية  يهدف هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات

كما متكنه من تطبيق بعض نظم التحكم البسيطة من خالل استخدام الربامج التحكم املستخدمة يف الصناعة 

 اجلاهزة على الكمبيوتر لتنفيذ ذلك.

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 يستخدم احلاسب اآللي.  -1

 يضبط اجلهد املتولد.  -2

 يضبط الرتدد.  -3

 يضبط سرعة احملر .  -4

 .الفنية يكتب التقارير  -5

 يعرف أساسيات التحكم اآللي.  -6

 ينشىء بنظم التحكم الصناعي .  -7

 .طرق التحكم الرئيسيةيعدد   -8

 حيلل منظومة التحكم ذات الدائرة املغلقة.  -9
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 8 أساسيات التحكم اآللي

 6 6 وخواصهانظم التحكم الصناعي 

 6 4 منظومة التحكم ذات الدائرة املغلقة

 6 6 حتليل االستجابة لبعض النظم الصناعية ذات الدائرة املفتوحة )عمليا(

 12 8 حتليل االستجابة لبعض النظم الصناعية ذات الدائرة املغلقة )عمليا(

 اجملموع
32 32 

64 
 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.جيب التقيد   -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
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 .أساسيات التحكم اآللي 

o  اآللي.أمثلة علمية عامة لتوضيح معنى التحكم 

o .تطبيقات التحكم اآللي يف اجملاالت اهلندسية 

o  متثيل املنظومات باستخدام املخطط الصندوقي وخمطط

 السريأن.

o  التعريفات األساسية ملنظومة التحكم اآللي )الدخل ص اخلرج ص

 املرجع( –اخلطأ 

o  الدائرة املفتوحة والدائرة املغلقة ملنظومة التحكم ومميزات

 وعيوب كل منها.

o املخطط الصندوقي. تبسيط 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Automatic Control Systems 9th Edition by Farid Golnaraghi and Benjamin 

C. Kuo (2016) 
1. 

Theory and Applications of Automatic Controls by B C Nakra (revised 

version 2006) 
2. 

Automatic Control System by U.A.Bakshi and V.U.Bakshi (2009) 3. 
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 :نظم التحكم الصناعية وخواصها 

o  تعريف املتحكم ذو اخلرج املستمر واملتحكم ذو اخلرج املتقطع. 

o تعريف التحكم يف العمليات. 

o  التحكم بأسس ميكأنيكية(servomechanism). 

o .املكونات األساسية يف النظم الصناعية 

o .عناصر التحكم الطرفية 

 صمامات التحكم. .1

 احملركات الكهربائية. .2

o .احلساسات و املبدالت 

o .املتحكمات 

o القياسات الالزمة لنظام التحكم 

 العجلة. –السرعة  –اإلزاحة  –الوضع  .1

القوة / درجة احلرارة / معدل السريأن/الضغط /  .2

 مستوى السائل.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

https://www.ent.mrt.ac.lk/~rohan/teaching/EN2142/Reading/DORFCH1.pdf 1. 

Automatic Control Systems 9th Edition by Farid Golnaraghi and Benjamin 

C. Kuo  (2016)  
2. 

Control Systems Engineering by  I.J. Nagrath (2006) 3. 

 

10 

 .منظومة التحكم ثات الدائرة املغلقة 

o .تعريف اخلواص املرغوب فيها للنظام املغلق 

o  توضيح دور كل من احلاكم التناسيب والتناسيب التكاملي

 واحلاكم التناسيب التكاملي التفاضلي يف ضبط الدائرة املغلقة.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Practical PID Control by  Antonio Visioli (2006) 1.  
PID Control: New Identification and Design Methods by Michael A 

Johnson,Mohammad H. (2005) 
2.  

Handbook of PI and PID Controller Tuning Rules by  Aidan O'Dwyer (2009) 3.  
 

12 

 )حتليل االستجابة لبع  النظم الصناعية ثات الدائرة املفتوحة )عمليا 

o .استجابة نظام حراري لدالة اخلطوة 

o .استجابة حمر  تيار مستمر لدالة اخلطوة 

o  اخلطوة.استجابة نظام التحكم يف مستوى سائل لدالة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Control of Electric Machine Drive Systems by  Seung-Ki Sul (2011) 1.  

Linear Systems Analysis by  A N Tripathi (2005) 2. 
CONTROL SYSTEMS, ROBOTICS AND AUTOMATION – Volume: 

Industrial Applications by  Heinz D. Unbehauen (2009) 
3. 
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 )حتليل االستجابة لبع  النظم الصناعية ثات الدائرة املغلقة )عمليا 

o النظام احلراري ذو الدائرة املغلقة 

o  نسبة اخلطأ إجياد تأثري قيمة معامل احلاكم التناسيب على

وزمن االستقرار احلصول على نسبة خطأ صفر باستخدام 

 احلاكم التناسيب التكاملي.

o  .نظام التحكم ذو الدائرة املغلقة يف حمر  التيار املستمر 

إجياد تأثري قيمة معامل احلاكم التناسيب على  .1

 نسبة اخلطأ وزمن االستقرار.

احلصول على نسبة خطأ صفر باستخدام  .2

 سيب التكاملي.احلاكم التنا

إجياد تأثري إضافة احلاكم التفاضلي مع  .3

 احلاكم التناسيب التفاضلي.

o التحكم ذو الدائرة املغلقة يف مستوى السائل 

إجياد تأثري قيمة معامل احلاكم التناسيب على  .1

 نسبة اخلطأ وزمن االستقرار.

احلصول على نسبة خطأ صفر باستخدام  .2

 .احلاكم التناسيب التكاملي

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Feedback Control Systems by S.C.Goyal U.A.Baksh (2008) 1. 

Control Systems by Srivastava (2009) 2. 

Control Systems Engineering by  I.J. Nagrath (2006) 3. 

Practical PID Control by  Antonio Visioli (2006) 4. 

Handbook of PI and PID Controller Tuning Rules by  Aidan O'Dwyer (2009) 5. 
 

 املراجع

Feedback Control Systems by S.C.Goyal U.A.Baksh (2008) 1. 

Control Systems by Srivastava (2009) 2. 

Control Systems Engineering by  I.J. Nagrath (2006) 3. 

Practical PID Control by  Antonio Visioli (2006) 4. 

Handbook of PI and PID Controller Tuning Rules by  Aidan O'Dwyer (2009) 5. 

Control of Electric Machine Drive Systems by  Seung-Ki Sul (2011) 6. 

Linear Systems Analysis by  A N Tripathi (2005) 7. 

CONTROL SYSTEMS, ROBOTICS AND AUTOMATION – Volume: Industrial 

Applications by  Heinz D. Unbehauen (2009) 
9. 

https://www.ent.mrt.ac.lk/~rohan/teaching/EN2142/Reading/DORFCH1.pdf 10. 

Automatic Control Systems 9th Edition by Farid Golnaraghi and Benjamin C. Kuo 

(2016)  
11. 
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 كهرب 244 لرمزا الكهربائية يف احملركاتورشة التحكم  سم املقررا

 االت التيار املرتدد  كهرب 232+  تقنية التحكم املربمج   كهرب 141 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 6    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يصف هذا املقرر التدريب على دوائر التشغيل والتحكم والبدء لآلالت الكهربائية ثالثية األوجه وتنفيذها عمليا على 

اجراءات الصيانة الالزمة لدوائر التشغيل  و الكهرومغناطيسية والضواغط املختلفةلوحة التحكم باستخدام املفاتيح 

دوائر التشغيل  وعلىوالتحكم والبدء واكتشاف األعطال املتوقع حدوثها عن طريق لوحات اكتشاف األعطال ، 

أحد أجهزة التحكم  والتحكم والبدء لآلالت الكهربائية ثالثية األوجه وتنفيذه عمليا على لوحة التحكم باستخدام

، باإلضافة ألنظمة التحكم النيوماتي   ( PLC S-7 , Easy , Logo , Zelio , …. ets )املنطقي املربمج مثل جهاز 

   .وطرق صيانتها 

 هلدف العام من املقرر: ا

هذا املقرر اىل اكساب املتدرب املهارات الالزمة لتنفيذ دوائر التشغيل والتحكم بالطرق التقليدية يهدف 

واإلملام باملكونات وكذلك باستخدام التحكم املنطقي املربمج واجراء الصيانة الالزمة الكتشاف األعطال وصيانتها ، 

وعناصر ,  Valvesل عناصر التحكم ) الصمامات ( الرئيسية ألنظمة التحكم النيوماتي وطرق صيانتها ، وطرق توصي

   .التشغيل  ) األسطوانات واحملركات النيوماتية (

 : على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  
 

 املخططات اهلندسية ومراجعتهاييفهم  .1

 استخدام احلاسب اآللييعرف  .2

 الكهربائية.حيدد املواد الالزمة لتنفيذ التمديدات  .3

 ينفذ التمديدات الكهربائية للمحركات الكهربائية. .4

 ينفذ دوائر التحكم يف احملركات الكهربائية. .5

 تشغيل احملركات الكهربائية والتحكم بها بالطرق التقليدية وبالربجمة.يعرف  .6

 يكتشف األعطال يف دوائر التحكم. .7

 .وطرق صيانتهايعرف مكونات الرئيسية ألنظمة التحكم النيوماتي  .8
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 32 16 التحكم يف  تشغيل احملر  احلثي ثالثي األوجه بالطرق التقليدية

 16 8 التحكم يف  تشغيل احملر  احلثي ثالثي األوجه بالطرق املربجمة

 8 4 للمحركات احلثية ثالثية األوجه وطرق اصالحهامتارين اكتشاف األعطال يف دوائر التحكم 

 8 4 أنظمة التحكم النيوماتي

 اجملموع
32 64 

96 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 الكهربائية.أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات   -3

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(
 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
 

48 

 التحكم يف  تشغيل احملرك احلثي ثالثي األوجه بالطرق التقليدية 

o دوائر تشغيل احملر  احلثي ثالثي األوجه بالطرق التقليدية 

o  دوائر بدء حركة احملر  احلثي ثالثي األوجه والتحكم يف

 السرعة بالطرق التقليدية .

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014  
Published on: 2014-11-20 

1. 

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014 
2. 
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24 

   التحكم يف  تشغيل احملرك احلثي ثالثي األوجه بالطرق املربجمة 

o                                                                                أجهزة التحكم املبطقي املربمج   مثل جهاز

( PLC S-7 , Easy , Logo , Zelio , …. ets )  

o دوائر تشغيل احملر  احلثي ثالثي األوجه  بالطرق املربجمة 

o  دوائر بدء حركة احملر  احلثي ثالثي األوجه والتحكم يف

 السرعة بالطرق املربجمة

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014  
Published on: 2014-11-20 

1. 

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014 
2. 

 

24 

   وانظمة التحكم  متارين على شنطة اكتشاف األعطال يف دوائر التحكم

 .النيوماتي

o دوائر تشغيل احملر  احلثي ثالثي الوجه وعكس احلركة. 

o  دوائر بدء حركة احملر  احلثي ثالثي األوجه والتحكم يف

 أنظمة التحكم النيوماتي. السرعة.

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية. االختبارات واألعمال

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014 
Published on: 2014-11-20 

1. 

Standard Handbook for Electrical Engineers, Mc Graw Hill. 2. 

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014 
3. 

 

 

 املراجع

Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014 
Published on: 2014-11-20 

1. 

Standard Handbook for Electrical Engineers, Mc Graw Hill. 2. 

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and Professionals 

(Electrical Engineering Book 1) 2014 
3. 

Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014  
Published on: 2014-11-20 

4. 
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 كهرق 253 لرمزا ورشة الرتكيبات اخلاصة والوقاية سم املقررا

 ( املنزليةالرتكيبات ورشة )  كهرق 151 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  0   حماضرة

  4   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

يصف هذا املقرر دراسة ظروف وأماكن الرتكيب لوسائل التشغيل املختلفة واليت تشمل الرتكيبات الكهربائية 

األماكن اخلاصة مثل املناطق الرطبة واملعرضة لالنفجار وغريها ، كما يشتمل على تشغيل وحدات الطوارئ وطرق يف 

 الوقاية الكهربائية.

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف املقرر إىل تعريف املتدرب بأماكن الرتكيبات اخلاصة باملناطق الرطبة أو املعرضة لالنفجار أو املزارع أو 

املستشفيات ، وتصميم وتنفيذ اإلنشاءات الكهربائية لتلك األماكن ، وتعريفه بوحدات الطوارئ وصيانتها باإلضافة 

 إىل تعريفة بطرق احلماية من الصدمات الكهربائية وحتديد إجراءات الوقاية الكهربائية .

 : على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 على املخططات األولية للمنشآت وحيدد املواد الالزمة للتنفيذ حسب نوع املنشأة.يطلع  .1

لتمديد املوصالت من لوحة التوزيع الرئيسية إىل لوحات  Tيركب حامل كابالت معدني وصلة حرف  .2

 التوزيع الفرعية.

 يركب حامل كابالت بأرفف مائلة على األسطح واحلوائط . .3

 وإضاءة باستخدام املواسري والعلب املعدنية .يركب وحدات برايز ومفاتيح  .4

 يعرف إصالح واختبار اإلضاءة يف األماكن اخلطرة  .5

 يشغل دوائر اإلنذار باحلريق والدخان. .6

 يعرف متطلبات السالمة لصيانة البطاريات. .7

 حيدد خطوات االختبار القياسية لعمل اخللية السليمة. .8

 البطاريات.ينفذ إجراء الصيانة الدورية جملموعة  .9

 يشغل وحدات إضاءة الطوارئ. .10

 حيدد األسباب الشائعة لعطل البطاريات وكيفية تالفيها. .11

حيدد إجراءات الوقاية يف الرتكيبات الكهربائية اخلاصة حبماية اإلنسان من خطر الصدمة  .12

 الكهربائية.
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 10 0 املتطلبات اخلاصة يف الرتكيبات الكهربائية.

 22 0 تصميم وتنفيذ اإلنشاءات الكهربائية لألماكن اخلطرة.

 16 0 وحدات الطوارئ وصيانتها

 16 0 الوقاية الكهربائية.

 اجملموع
0 64 

64 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 واملختربات.جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل   -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

10 

 املتطلبات اخلاصة يف الرتكيبات الكهربائية

 .أنواع األماكن 

o  واملبللة.املتطلبات اخلاصة باألماكن الرطبة 

o .املتطلبات اخلاصة باألماكن الزراعية 

o .املتطلبات اخلاصة باألماكن املعرضة لالنفجار 

o .املتطلبات اخلاصة باألماكن الطبية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Top 2 and 4: Electric Power Engineering Proficiency Course, Gesellschaft 

Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ 
1. 

Introductory Circuit Analysis, Robert L. Boylestad, 2000 2. 

 

22 

 تصميم وتنفيذ اإلنشاءات الكهربائية يف األماكن اخلطرة 

o .حتديد مكان اإلنشاء وقواعد ومتطلبات السالمة 

o  الكهربائية الالزمة للتنفيذ.قراءة املخططات 

o .حتديد خطوات العمل وختمني الوقت الالزم للعمل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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o .أعداد اقرتاح مبدئي بتكاليف العمل 

o .تنفيذ الرتكيبات حسب خمططات الرتكيب والتوصيل 

o .اختبار األداء حتت ظروف التشغيل املطابق للمخططات وتسجيله 

o :عمل تقرير للوحدة املنفذة وفق املعايري التالية 

 أ. إجراءات الوقاية.

 ب. اختبارات التشغيل.

ج. صالحية مواد التنفيذ املستخدمة مثل املفاتيح املعزولة واللمبات 

 وأنواع املوصالت واملواسري حسب مكان االستخدام.

o  تركيب حامل كابالت معدني وصلة حرفT  لتمديد املوصالت

 من لوحة التوزيع الرئيسية إىل لوحات التوزيع الفرعية.

o كيب حامل كابالت مثبت يف السقف واجلدران وباستخدام تر

 زوايا.

o  تصميم الدائرة الداخلية ألحد لوحات التوزيع مثبت بها برايز

 وقواطع وإضاءة داخل مواسري وتنفيذها.

o .تنفيذ وتشغيل دوائر اإلنذار باحلريق والدخان 

مراجع 

 املوضوع

Top 2 and 4: Electric Power Engineering Proficiency Course, Gesellschaft 

Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ 
1. 

Introductory Circuit Analysis, Robert L. Boylestad, 2000 2. 
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 وحدات الطوارئ وصيانتها 

o  وأهدافها ووظائفها.تعريف وحدات الطوارئ 

o .وصف األنواع املختلفة ألنواع التغذية بتيار الطوارئ 

o .تركيب وتشغيل وحدات إضاءة الطوارئ 

o .صيانة وحدات إضاءة الطوارئ 

o .إجراء الصيانة الدورية جملموعة البطاريات 

o .حساب زمن شحن البطارية 

o .فحص وحدة إضاءة الطوارئ 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 ات واألعمال التحريرية.االختبار

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Top 2 and 4: Electric Power Engineering Proficiency Course, Gesellschaft 

Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ 
1.  

Introductory Circuit Analysis, Robert L. Boylestad, 2000 2.  
 

16 

 الوقاية الكهربائية 

o  ،إرشادات حول كيفية حدوث الصدمة الكهربائية على اإلنسان

 وخطوات اإلسعاف.

o .تعريف أنواع اخللل يف التجهيزات الكهربائية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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o  تعريف بعض املصطلحات عند دراسة إجراءات الوقاية من اللمس

 يف الرتكيبات الكهربائية.

o  اختبار فعالية إجراءات الوقاية من اللمس املباشر وفعالية إجراءات

 الوقاية من اللمس غري املباشر.

o  التأريض )مكوناته، مواصفاته، أنواعه، وطرق قياسه

 باستخدام جهاز امليجر(.

o .دراسة أنواع شبكات التأريض واستخداماتها 

 :التمارين 

o .الوقاية من اللمس املباشر للخط احلي 

o  دراسة عمل مفاتيح التسرب األرضيFU-FI . 

o احندار اجلهد. قياس األرضي جبهاز امليجر بطريقة 

o .الوقاية من اللمس غري املباشر للتيار الكهربائي 

o .) طرق احلماية مبحوالت العزل ) احلماية املعزولة 

مراجع 

 املوضوع

Top 2 and 4: Electric Power Engineering Proficiency Course, Gesellschaft 

Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ 
1.  

Introductory Circuit Analysis, Robert L. Boylestad, 2000 2.  
Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 
3.  

 

 املراجع

Top 2 and 4: Electric Power Engineering Proficiency Course, Gesellschaft Fur 

Technische Zusammenarbeit (GTZ 
1. 

Introductory Circuit Analysis, Robert L. Boylestad, 2000 2. 

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and Professionals 

(Electrical Engineering Book 1) 
3. 
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 كهرق 263 لرمزا ىصيانة نظم القو سم املقررا

 (شبكات النقل والتوزيع)كهرق  261 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

 املقرر: صفو

املقرر كيفية صيانة نظم القوى الكهربائية حيث يتناول صيانة املولدات الكهربائية وحمطات التحويل هذا يصف 

وكيفية تشغيلها. ويهتم املقرر أيضا بكيفية عمل صيانة خطوط النقل الكهربائية وعوازهلا باإلضافة إىل صيانة 

القدرة على إجراء الصيانة الوقائية والدورية ألجزاء منظومة القوى الكابالت األرضية وذلك بهدف إكساب املتدرب 

الكهربائية ويتم ذلك من خالل الشرح النظري مع االستعانة باألفالم العلمية والزيارات امليدانية  إن أمكن خلطوات 

 .الصيانة املطلوب إتباعها حسب كتيبات التشغيل والصيانة املختلفة

 هلدف العام من املقرر: ا

إكساب املتدرب املهارات األساسية لصيانة املعدات الكهربائية وأسس تشغيل حمطات  يهدف هذا املقرر إىل

 التوليد وحمطات التحويل.

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 .دد أهداف صيانة املعدات الكهربيةحي .1

 .ةصيانة مكونات حمطات التحويل الكهربائي يشرح .2

 .صيانة خطوط النقل الكهربائية يعرف  .3

 .كيفية صيانة الكابالت األرضية ىعرف علي .4

 .كيفية صيانة املولدات واحملركات الكهربائية ىعرف علي .5

 .مبادئ و أنظمة و خطط الصيانةيفهم  .6

وظيفة ودور إدارة الصيانة املتصلة بتأكيد اجلودة بتجنب املخاطر من خالل أنواع الصيانة و  مييز .7

 .أساليب الفحص ووضع خطة للصيانة من خالل حتليل السجالت

 .املخططات الكهربائية يقرأ .8

 .تشغيل أجهزة احلماية والفحص واالختبار للمنظومة الكهربائية وأجهزة االتصاليعرف  .9

 .)الشبكة يف اخلدمة( مكونات اخلطوط اهلوائية وكيفية صيانتها حتت اجلهديقرا  .10

 .أنواع العوازل اهلوائية واألرضيةيستوعب  .11

 .يفهم نظام التاريض .12
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 2 مقدمة عن أهمية الصيانة

 0 8 صيانة حمطات التحويل الكهربائي

 0 6 صيانة خطوط النقل الكهربائية وعوازهلا

 0 6 صيانة الكابالت األرضية

 0 6 صيانة املولدات واحملركات الكهربائية

من خالل اإلستفادة من البيانات املكتسبة بإستخدام  يلم مببادئ و أنظمة و خطط الصيانة

 احلاسب اآللي.
4 0 

 اجملموع
32 0 

32 
 

 

 السالمة :إجراءات واشرتاطات 

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

2 

 مقدمة عن أهمية الصيانة 

o  بالصيانة؟ملاذا نقوم 

o ختطيط برنامج الصيانة 

o مراجعة لنظم توزيع القدرة الكهربائية 

o الصيانة ومتطلباتها اعتبارات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع
Interoduction to maintenance and Replacement Models Chabter 1  1. 
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8 

 صيانة حمطات التحويل الكهربائي 

o عزل احملطة كهربائيا 

o لوحات التحذير استخدام 

o صيانة حموالت القدرة الكهربائية 

o صيانة القواطع الكهربائية 

o صيانة حموالت القياس واحلماية 

o صيانة أجهزة احلماية 

o )صيانة البطاريات )دوائر التيار املستمر 

o صيانة قضبان التوزيع 

o  احملطةصيانة عوازل 

o فحص اجهزة اإلنذار 

o فحص دوائر وصناديق التأريض 

o أعادة توصيل احملطة للخدمة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Power System Protection & Control PSP202  July 2011 1. 

Electrical Distribtion Mantenance EDM101 April 2014 2. 

Electrical Distribtion Mantenance EDM202 October 2012 3. 

Electrical network operation NWO101 July 2011 4. 

Energy Meters Inspection & Testing EMI101 April 2014 5. 

 

 

6 

 وعوازهلا صيانة خطوط النقل الكهربائية 

o  اخلطوط حتت اجلهدصيانة 

o صيانة اخلطوط املفصولة 

o صيانة عوازل خطوط النقل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

2014ابريل  صيانة شبكات التوزيع الكهربائية  1. 

Energy Meters Inspection & Testing EMI101  April 2014 2. 

Insulator and Hardware Mantanance   2014 V.1 3. 
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6 

 صيانة الكابالت األرضية 
 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

2014صيانة شبكات التوزيع الكهربائية ابريل   1. 

Energy Meters Inspection & Testing EMI101 April 2014 2. 

 

6 

 صيانة املولدات واحملركات الكهربائية 
 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

 كتاب عشرون سؤال لفني اصالح وصيانة التربينات 
2015مصطفى احمد مرسي . م  

1. 

 

 املراجع

2015مصطفى احمد مرسي . م اصالح وصيانة التربيناتكتاب عشرون سؤال لفني   1. 

2014صيانة شبكات التوزيع الكهربائية ابريل   2. 

Energy Meters Inspection & Testing EMI101 April 2014 3. 

2014ابريل  صيانة شبكات التوزيع الكهربائية  4. 

Insulator and Hardware Mantanance   2014 V.1 5. 

Power System Protection & Control PSP202  July 2011 3. 

Electrical Distribtion Mantenance EDM101 April 2014 4. 

Electrical Distribtion Mantenance EDM202 October 2012 5. 

Electrical network operation NWO101 July 2011 6. 

Energy Meters Inspection & Testing EMI101 April 2014 7. 
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 كهرل 231 لرمزا تشغيل حمطات القوى والتحكم فيها سم املقررا

 (2 –دوائر كهربائية )كهرب 122 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 2    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 0    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

التشغيل االمثل ملولدات البخار واالجهزة املساعدة هلا ويعرض كذلك آلية تشغيل االنواع املختلفة  املقررهذا يصف 

حملطات التوليد البخارية والغازية واملركبة وكذا حمطات الديزل .كما يتطرق اىل كيفية تشغيل املولدات وربطها مع 

شف االعطال. كما يتعرف املتدرب على غرفة الشبكة وذلك بهدف اكساب املتدرب املهارات الالزمة للتشغيل وك

التشغيل والتحكم وما حتتويه من اجهزة حتكم ولوحات املفاتيح مع اجهزة االنذار واجهزة البيان وكذا انظمة تشغيل 

 اجلهود العالية واملتوسطة

 هلدف العام من املقرر: ا

غرف التحكم وتعريفه مبكونات  القوىالتشغيل والتحكم مبحطات يهدف املقرر إىل تعريف املتدرب بكيفية 

 ولوحات املفاتيح واليات عملها .

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 يعدد األنواع املختلفة حملطات التوليد الكهربائية. .1

 يتابع أمحال احملطة. .2

 يشار  يف إزالة مسببات العطل. .3

 التشغيل.يتأكد من سالمة املعدات قبل  .4

 ينسق مع مركز التحكم بالشبكة. .5

 يبلغ عن األعطال. .6

 يتعّرف على أنواع ومكونات حمطات التوليد الكهربائية املختلفة و مميزات وعيوب كل نوع منها. .7

 يتعرف على طرق التشغيل املختلفة حملطات القوى  وكيفية توليد اجلهود وربطها مع الشبكة . .8

 وإعادة األنظمة واملعدات.يتعرف على كيفية عزل  .9

 يتعرف على كيفية إعادة احملطة يف حالة اخلروج املفاجئ. .10

 يتابع عمل األنظمة الرئيسية واملساعدة. .11
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 6 تشغيل الغاليات.

 البخارية املركبة. تتشغيل التور بينا

 الغازية وحمطات الديزل. تشغيل احملطات
12 0 

 0 6 تشغيل املولدات.

 0 12 التحكم يف حمطات القوى.

 اجملموع
32 0 

32 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 الكهربائية.أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات   -3

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
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 تشغيل الغاليات 

o .جتهيز الغاليات للتشغيل البارد 

o .الغالية خالل فرتة البدء 

o .الغالية خالل فرتة االطفاء 

o .خطوات التشغيل البارد 

o .)خطوات االطفاء )العادي والغري العادي 

o  املساعدة.تشغيل األجهزة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014 1. 

lectrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 2. 

 

12 

 تشغيل التوربينات البخاريه واملركبة 

o .مقدمة عن احملطات البخارية وتطبيقاتها 

o .األجزاء األساسية للمحطات البخارية 

o .حاكم السرعة للتوربينة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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o .التحكم يف صمامات التوربينة 

o .تشغيل دورة التزييت واألجهزة املساعدة 

o .تشغيل دورة الوقود و املكثف 

o .أجهزة التحكم اإلشراقية واحلماية يف التوربينة 

o غيل.احتياطات ما قبل التش 

o .)خطوات التشغيل املختلفة )البدء صصص البارد صصص احلار 

o خطوات اطفاء التوربينة حتت الظروف الطبيعية والغري طبيعية. 

 تشغيل احملطات الغازية وحمطات الديزل

 :أواًل:احملطات الغازية 

o مقدمة عن احملطات الغازية 

o .خطوات التحضري ملا قبل التشغيل ألنظمة الوقود والتزييت 

o يل البدء  والتحكم يف كل من السرعة ودرجة احلرارة .تشغ 

o أجهزة التحكم. 

o  االمحاءWarm-up 

o .زيادة السرعة صصص التشغيل الطبيعي ثم التحميل 

o  

o (منحنيات االداءV-curves.) 

o .عمليات االطفاء حتت الظروف الطبيعية و الغري طبيعية 

 الديزل: تثانيًا: حمطا 

o .املميزات والعيوب 

o  أنواع( احملركاتengine.للديزل ) 

o .تقنيات الديزل وتصنيفها 

o .دورة احملر  االساسية 

o .تصنيف السرعة للمحركات املختلفة 

o .التصميم االساسي للمحركات ومقنناتها 

o .االداء صصص الكفاءة صصص السرعة صصص دورة احرتاق الوقود 

o .دورة زيت التشحيم 

o .املخطط التفصيلي العام للمولد وجمموعة املولد 

o االختبارات وفحص ما قبل التشغيل 

o .التشغيل والصيانة 

مراجع 

 املوضوع

Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014 1. 

lectrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 2. 
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6 

 تشغيل املولدات 

o .توليد التيار املرتدد 

o .تنظيم السرعة واجلهد 

o .الطاقة الفعالة والغري الفعالة والظاهرية 

o .ربط املولد بالشبكة 

o .توزيع االمحال بني املولدات على التوازي 

o .معامل القدرة ومشاكل اخنفاضه على املولد 

o .تتابع اجلهد 

o .فشل املولدات للتغذية باجلهد املقنن 

o  خارج نطاق القيم املقننة.التشغيل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Guide to Electrical Power Generation, 3rd Edition, Anthony J. Pansini and K. 

D. Smalling, Taylor and Francis, 2005. 
1.  

Wind and Solar Power Systems: Design, Analysis and Operation, 2nd Edition, 

Mukund R. Patel, Taylor and Francis, 2005 
2.  

Electric Power Generation, R.K. Garg, Khama Publishers, Delhi 3.  
 

12 

 لتحكم يف حمطات القوىا

 :انظمة تشغيل اجلهد العالي 

o .مفاتيح التشغيل 

o .لوحة املفاتيح 

o .التأريض 

o . تشغيل دوائر الربط  ودوائر التحويل 

o .) تشغيل حموالت ) التوليد صصص احملطة 

 انظمة تشغيل اجلهد املتوسط و االدنى 

o .املساعدات ولوحة املفاتيح 

o . تشغيل مفاتيح املغذيات واخلطوط الداخلة 

o  اكتشاف االعطال وعالجها(troubleshooting). 

 واملخطط االحاديالرسومات واملصطلحات الكهربائية 

 :غرف التحكم يف احملطات 

o .مقدمة 

o .اجهزة غرف التحكم 

o .اجهزة البيان و االنذارات 

o .اجهزة احلماية والقياس 

o .اجهزة االنذارات واحلماية ضد احلريق 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 العملياألداء 
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o .لوحة التحكم للمولد ولوحة املفاتيح 

مراجع 

 املوضوع

Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014 1.  

lectrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 2.  

 
 

 

 

 املراجع

Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014 1. 

lectrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 2. 

Guide to Electrical Power Generation, 3rd Edition, Anthony J. Pansini and K. D. 

Smalling, Taylor and Francis, 2005. 
3. 

Wind and Solar Power Systems: Design, Analysis and Operation, 2nd Edition, Mukund 

R. Patel, Taylor and Francis, 2005 
4. 

Electric Power Generation, R.K. Garg, Khama Publishers, Delhi 5. 
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 كهرق 265 لرمزا محاية النظم الكهربائية سم املقررا

 )آالت التيار املرتدد( كهرب 232 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 3    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 2    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

يصف هذا املقرر كيفية محاية عناصر املنظومة الكهربائية من األخطاء اليت ميكن حدوثها على هذه العناصر أثناء 

عمل الشبكة. ويف هذا املقرر يتم أيضا تعريف املتدرب باألخطاء الشائعة داخل الشبكات الكهربائية ومكونات 

منظومة احلماية الكهربائية وكيفية محاية املولدات الكهربائية واحملوالت الكهربائية وقضبان التوزيع وخطوط النقل 

الكهربائية واحملركات الكهربائية. كما يتم حساب تيارات القصر من أجل حتديد مقننات أجهزة احلماية. وذلك 

نظومة القوى الكهربائية، ويتم ذلك من خالل احملاضرات بهدف إكساب املتدرب املعارف الالزمة حلماية مكونات م

 النظرية.

 هلدف العام من املقرر: ا

طرق محاية معدات الشبكة الكهربائية من األخطاء و خباصة  ىيهدف املقرر إىل تعريف وتدريب املتدرب عل

التعامل مع القواطع و املرحالت املختلفة  ىطرق محاية الرتكيبات و اآلالت الكهربائية كما يهدف إىل تدريبه عل

 .املستعملة هلذه األغراض

 :على انقادرًا أن يكون املتدرب األهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 .يعرف املصطلحات املستعملة يف نظم احلماية .1

 .يشرح حموالت التيار وحموالت اجلهد .2

 .يعرف أنواع املصهرات ومواصفاتها .3

 .املستخدمةيعرف أنواع القواطع  .4

 .يعرف أنواع املرحالت املستخدمة .5

 .طرق محاية الرتكيبات الكهربائية يشرح .6

 .طرق محاية احملوالت الكهربائية يشرح .7

 .طرق محاية املولدات الكهربائية يشرح .8

 .طرق محاية احملركات الكهربائية يشرح .9

 .طرق حساب القصر الكهربائي يشرح .10

 .الكهربائية يعدد األخطاء الشهرية على الشبكة .11

 .يتعرف على حموالت التيار وحموالت اجلهد .12
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   .يةائيعدد األنواع املشهورة للقواطع الكهرب .13

 .يعدد أنواع املصهرات حسب القيم املقننة .14

 .حيدد طريقة محاية احملول واملولد واحملر  وخط النقل الكهربائي .15

 .حيسب تيارات القصر .16

 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 التدريب ساعات

 العملية النظرية

 2 4 أساسيات احلماية الكهربائية

 3 6 واملرحالت القواطع الكهربائية ،املصهرات حموالت التيار واجلهد ،

 3 6 محاية الرتكيبات الكهربائية

 4 6 محاية االالت الكهربائية

 2 4 حساب تيارات القصر

 18 6 تطبيقات عملية / جتارب

 اجملموع
32 32 

64 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3
 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
 
 

6 

  احلماية الكهربائيةأساسيات 

o األخطاء  وأنواعها 

o األضرار الناجتة عن األخطاء الكهربائية 

o املصطلحات املستخدمة يف جمال احلماية الكهربائية 

o املتطلبات العامة ألجهزة احلماية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

http://www.nptel.ac.in/courses/108101039/download/Lecture-1.pdf 1. 

Fundamentals of Power System Protection by S. R. Bhide (2010) 2. 

Fundamentals of fault current and grounding in electrical systems by Halden 

Morris and Norman Chambers, (2014) 
3. 
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9 

 حموالت التيار وحموالت اجلهد 

o أداء حمول التيار 

o طرق توصيل حموالت التيار 

o حمول اجلهد 

o حمول اجلهد السعوي 

 املصهرات و أنواعها 

o منحنيات التيار للمصهرات 

o خواص الفصل للمصهرات 

o صهرات ثنائية العنصرامل 

o املصهرات اخلرطوشية 

o التنسيق بني املصهرات وبعضها البعض 

 القواطع الكهربائية 

o منحنيات التيار للقاطع 

o خواص الفصل للقاطع 

o وظائف القواطع الكهربائية 

o :تصنيف القواطع من حيث 

 احلجم-

 اجلهد -

 التيار -

   قواطع اجلهد املنخف 

o قواطع ضد زيادة ونقصان اجلهد 

o مسببات زيادة ونقصان اجلهد 

 القواطع اهلوائية 

  القواطع الزيتية 

  قواطع غاز سادس فلوريد الكربيت(SF6) 

 القاطع الفراغي 

 التنسيق بني القواطع واملصهرات 

 املرحالت 

o أنواع املرحالت حسب الرتكيب 

o )املرحالت الكهرومغناطيسية )احلثية 

o )املرحالت اإلستاتيكية )اإللكرتونية 

o أنواع املرحالت حسب الوظيفة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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o مرحالت زيادة التيار 

o مرحالت املسافات 

o  االجتاهيةاملرحالت 

  ( امللفات اجملوفةsolenoidsوتطبيقاتها ) 

مراجع 

 املوضوع

Protective Relay Principles by Anthony M. Sleva (2010) 1. 

Power System Engineering: Planning, Design, and Operation of Power 

System and equipement by Juergen Schlabbach,Karl-Heinz Rofalski, (2008) 
2. 

Power System Relaying by Stanley H. Horowitz,Arun G. Phadke (2008) 3. 
 

10 

 محاية الرتكيبات الكهربائية 

o التنسيق بني املوصالت ووسائل احلماية 

o التنسيق عن طريق التدرج الزمين 

o  التدرج التياريالتنسيق عن طريق 

o محاية املغذيات 

o محاية األجهزة الكهربائية 

o ضد اخلطأ األرضي محاية لوحات التوزيع 

o التنسيق بني أجهزة زيادة احلمل وأجهزة  تيار القصر 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Basic Electrical Installation Work 2365 Edition by Trevor Linsley (2015) 1.  
Electrical Installation Guide: According to IEC International Standards 

by  Commission électrotechnique internationale (2008) 
2.  

Design and Verification of Electrical Installations by Brian Scaddan (2013) 3.  
 

10 

 االت الكهربائيةمحاية 

 محاية احملوالت الكهربائية 

o احلماية التفاضلية 

o زيادة احلمل احلماية ضد 

o جهاز بوخولز 

o احلماية ضد خطأ التوصيل باألرض 

 محاية املولدات الكهربائية 

o احلماية التفاضلية 

o احلماية ضد القصر بني اللفات 

o احلماية ضد زيادة احلمل 

  محاية احملركات الكهربائية 

o احملركات من التيار املفرط محاية 

o اختيار مرحالت احلمل الزائد 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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مراجع 

 املوضوع

Electric Power Transformer Engineering, Third Edition by James H. Harlow 

(2012) 
1. 

Fundamentals of Power System Protection by S. R. Bhide (2010) 2. 
Protection And Switchgear by  U.A.Bakshi, M.V.Bakshi (2009) 3. 

 

2 

   حتديد نسبة التحويل و نسبة الدقة حملول تيار أحادي  1التجربة رقم :

 الوجه

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Transformers & Induction Machines by M.V.Bakshi U.A.Bakshi, (2008) 1. 
Comprehensive Dictionary of Electrical Engineering, Second Edition, by 

Philip A. Laplante, (2005) 
2. 

Power System Engineering by R.K. Rajput  , (2006) 3. 
 

2 

  قياس التيار يف دائرة ثالثية األوجه حالة محل متماثل 2التجربة رقم :

 ومحل غري متماثل وثلك باستخدام حمول تيار ثالثي الوجه وحمول مجع.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Transformers & Induction Machines by M.V.Bakshi U.A.Bakshi (2008) 1.  
Comprehensive Dictionary of Electrical Engineering, Second Edition, by 

Philip A. Laplante , (2005)   
2.  

Power System Engineering by R.K. Rajput,  (2006) 3.  
 

 

2 

  حتويل ودقة حمول اجلهد : اختبار نسبة3التجربة رقم 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Transformers & Induction Machines by M.V.Bakshi U.A.Bakshi (2008) 1. 
Power System Engineering by R.K. Rajput (2006) 2. 
Electrical Power System Protection by  C. Christopoulos,A. Wright (2013) 3. 

 

2 

  اختبار نسبة حتويل ودقة حمول جهد ثالثي األوجه4التجربة رقم : 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Transformers & Induction Machines by M.V.Bakshi U.A.Bakshi (2008) 1.  
Power System Engineering by R.K. Rajput (2006) 2. 
Electrical Power System Protection by  C. Christopoulos,A. Wright (2013) 3. 
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4 

  خواص مرحل زيادة التيار ثو زمن تأخري حمدود5التجربة رقم: 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Comprehensive Dictionary of Electrical Engineering, Second Edition, by 

Philip A. Laplante, (2005) 
1.  

Power System Engineering by R.K. Rajput, (2006) 2.  
A Course In Power Systems by S. K. Kataria & Sons, ( 2009) 3.  

 

 

2 

  اختبار  زيادة  التيار  على  منظومة  القوى باستخدام 6التجربة رقم :

 مرحل ثو زمن تأخري حمدود

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Protective Relay Principles by Anthony M. Sleva (2010) 1.  
Electrical Power System Protection by  C. Christopoulos,A. Wright (2013) 2.  

Electrical Energy Conversion and Transport: An Interactive Computer-Based 

Approach by George G. Karady,Keith E. Holbert , (2013) 
3.  

 

2 

  زيادة التيار ثو الزمن العكسي   )نوع املرحل : خواص مرحل 7التجربة رقم

 ستاتيكي(

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electric Power Transformer Engineering, Third Edition, Volume 2, by James 

H. Harlow, (2012) 
1.  

Protection of Power System by Uday A. Bakshi,A.V.Bakshi, (2010) 2.  
Electrical Power System Protection by  C. Christopoulos,A. Wright, (2013) 3.  

 

2 

  محاية خطوط النقل باستخدام  مرحل تيار ثو الزمن 8التجربة رقم :

 العكسي

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Installation Guide: According to IEC International Standards 

by  Commission électrotechnique international  (2008) 
1.  

Design and Verification of Electrical Installations by Brian Scaddan  (2013)  2.  
Electrical Energy Conversion and Transport: An Interactive Computer-Based 

Approach by George G. Karady,Keith E. Holbert (2013) 
3.  
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2 

  اختبار خواص مرحل التأخري الزمين الرتفاع واخنفاض  9التجربة رقم :

 اجلهد

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Power System Protection by  C. Christopoulos,A. Wright (2013) 1.  
Electrical Installation Guide: According to IEC International Standards 

by  Commission électrotechnique international,  (2008) 
2.  

Protection of Power System by Uday A. Bakshi, A.V.Bakshi Technical 

Publications, chapter 4, (2010) 
3.  

 

2 

  محاية وحدة التوليد ضد اخلطأ األرضي10التجربة رقم : 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Power System Protection by  C. Christopoulos,A. Wright (2013) 1.  
Practical Electrical Equipment and Installations in Hazardous Areas by 

Geoffrey Bottrill, Derek Cheyne, G Vijayaraghavan (2005) 
2.  

Electrical Distribution Systems by Dale R. Patrick, Stephen W. Fardo 

The Fairmont Press, Inc.,  (2008)  
3.  

 

2 

  جتربة للحماية عند حدوث قصر يف اخلط املوصل 11التجربة رقم :

 باملولد)حدوث حالة عدم اتزان(

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Power System Protection by  C. Christopoulos,A. Wright (2013) 1.  
Protection of Power System by Uday A. Bakshi, A.V.Bakshi Technical 

Publications, chapter 4, (2010) 
2.  

Newnes Electrical Power Engineer's Handbook by D.F. Warne Elsevier, 2 

juin (2005) . 
3.  

 

2 

  جتربة حلماية وحدة التوليد عند زيادة التيار : 12التجربة رقم

 باستخدام ثالث حموالت تيار وثالث مرحالت

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electric Power Transformer Engineering, Second Edition James by H. 

Harlow CRC Press, ( 2007) 
1.  

Newnes Electrical Power Engineer's Handbook by D.F. Warne, Elsevier, 

(2005) 
2.  

Protection of Power System by Uday A. Bakshi, A.V.Bakshi Technical 

Publications, chapter 4, (2010) 
3.  

 

https://www.google.tn/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Geoffrey+Bottrill%22
https://www.google.tn/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Derek+Cheyne%22
https://www.google.tn/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G+Vijayaraghavan%22
https://www.google.tn/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dale+R.+Patrick%22
https://www.google.tn/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+W.+Fardo%22
https://www.google.tn/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Uday+A.+Bakshi%22
https://www.google.tn/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.V.Bakshi%22
https://www.google.tn/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Uday+A.+Bakshi%22
https://www.google.tn/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.V.Bakshi%22
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2 

  جتربة حلماية تفاضلية لوحدة التوليد13التجربة رقم : 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 التحريرية.االختبارات واألعمال 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Protection of Power System by Uday A. Bakshi, A.V.Bakshi Technical 

Publications, chapter 4, (2010) 
1.  

Electrical Power System Protection by  C. Christopoulos,A. Wright (2013) 2.  
Practical Electrical Equipment and Installations in Hazardous Areas by 

Geoffrey Bottrill, Derek Cheyne, G Vijayaraghavan (2005) 
3.  

 

2 

  جتربة محاية عند انعكاس القدرة باستخدام املرحل 14التجربة رقم :

 االجتاهي

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Practical Electrical Equipment and Installations in Hazardous Areas by 

Geoffrey Bottrill, Derek Cheyne, G Vijayaraghavan (2005) 
1.  

Electrical Power System Protection by  C. Christopoulos,A. Wright (2013) 2.  
Protection of Power System by Uday A. Bakshi, A.V.Bakshi Technical 

Publications, chapter 4, (2010) 
3.  

 

 املراجع

Practical Electrical Equipment and Installations in Hazardous Areas by Geoffrey Bottrill, 

Derek Cheyne, G Vijayaraghavan (2005) 
1. 1

. 
Electrical Power System Protection by  C. Christopoulos,A. Wright (2013) 2. 2

. 
Protection of Power System by Uday A. Bakshi, A.V.Bakshi Technical Publications, 

chapter 4, (2010) 
3. 3

. 
Protection of Power System by Uday A. Bakshi, A.V.Bakshi Technical Publications, 

chapter 4, (2010) 
4. 4

. 
Electric Power Transformer Engineering, Second Edition James by H. Harlow CRC 

Press, ( 2007) 
5. 5

. 
Protection of Power System by Uday A. Bakshi, A.V.Bakshi Technical Publications, 

chapter 4, (2010) 
6. 6

. 
Design and Verification of Electrical Installations by Brian Scaddan  (2013)  7. 7

. 
Electrical Energy Conversion and Transport: An Interactive Computer-Based Approach 

by George G. Karady,Keith E. Holbert (2013) 
8. 8

. 
Design and Verification of Electrical Installations by Brian Scaddan  (2013)  9. 9

. 
  

https://www.google.tn/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Uday+A.+Bakshi%22
https://www.google.tn/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.V.Bakshi%22
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 كهرق 233 لرمزا خمترب القوى الكهربائية سم املقررا

 )آالت التيار املرتدد( كهرب 232 سابقتطلب م

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

 1    الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

 0    حماضرة

 2    عملي

 0    مترين

 صف املقرر:و

هذا املقرر إىل إكساب املتدرب املهارات العملية الالزمة للمتدرب حتى يتمكن من دراسة خواص املولدات التزامنية  يصف

باإلضافة يف حاالت التشغيل املختلفة واليت تتضمن حواص املولد التزامين يف حالة الالمحل ويف حاالت التحميل املختلفة 

ختلفة كما يشتمل على ربط املولد التزامين مع الشبكة والتحكم يف القدرة إىل دراسة سلو  املولد يف حاالت القصر امل

كما يهدف املقرر أيضا إىل دراسة خطوط النقل يف حاالت التحميل املختلفة ويتم ذلك من  .الفعالة والغري فعالة للمولد

  خالل التجارب املعملية.

 هلدف العام من املقرر: ا

املتدرب من خالل التجارب املعملية خبواص مكونات منظومة القوى الكهربائية من مولدات يهدف املقرر إىل تعريف 

 .وخطوط نقل حتت ظروف التشغيل املختلفة

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  
 

 .يتحكم يف جهد التوليد .1

 .يتحكم يف تردد املولد التزامين .2

 .الفعالة والغري فعالةيتحكم يف القدرة  .3

 .يربط املولد التزامين مع الشبكة .4

 .يصف سلو  خطوط النقل املختلفة يف حاالت التحميل املختلفة .5

 .يوصل خطي النقل على التوالي أو التوازي .6

 .يقوم بتحسني معامل القدرة للمحر  احلثي .7

 .قراءة املخططات الكهربائيةيعرف  .8

 .نظم التشغيل للمحطاتيفهم  .9

 .استخدام أجهزة االتصاليشرح  .10

 .نظم التأريض وتوصيلهايستوعب  .11

 .تشغيل أجهزة قياس مقاومة التأريض .12
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 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 2 0 دراسة مكونات املخترب وأجزائه املختلفة

 8 0 دراسة خواص املولد التزامين

 12 0 اجلهد العاليد راسة خطوط النقل ذات 

 10 0 حتسني معامل القدرة للحمل

 اجملموع
0 32 

32 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 

 )النظري والعملي(املنهج التفصيلي 

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

2 

  دراســـــــة مكونات املخترب وأجزائه املختلفة وتأكيد على أخذ احليطة والســـــــالمة

 أثناء العمل مع ثكر إرشادات السالمة والتحذيرات املناسبة 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 1. 

Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014 2. 

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012  3. 

 

8 

 دراسة خواص املولد التزامين 

o يف حالة الالمحل 

o  القصريف حالة 

o يف حالة التحميل بأمحال خمتلفة 

o ربط املولد التزامين بالشبكة 

o التحكم بالقدرة الفعالة والغري فعالة للمولد 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 1. 

Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014 2. 

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012  3. 
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12 

 راسة خطوط النقل ثات اجلهد العاليد 

o )يف حالة الالمحل )أنواع اخلطوط املتاحة 

o ثوابت خط النقل 

o يف حالة التحميل حبمل مادي 

o  التحميل حبمل حثييف حالة 

o يف حالة التحميل حبمل سعوي 

o توصيل خطني على التوالي 

o توصيل خطني على التوازي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 1.  
Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014 2.  
Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012  3.  

 

10 

 حتسني معامل القدرة 

o )حتسني معامل القدرة للحمل )حمر  حثي 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 1. 
Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014 2. 
Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012  3. 

 

 

 

 املراجع

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 1. 

Electrical Engineering: by Knowledge flow 2014 2. 

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012  3. 
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 كهرل 261 لرمزا شبكات النقل والتوزيع سم املقررا

 (2 -)دوائر كهربائيةكهرب 122 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  3   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  3   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

أنواع املغذيات واملوزعات يصف هذا املقرر عناصر نظم التوزيع الكهربائي  ومكونات حمطات التوزيع وكذلك 

فيها، كما  يتعرف املتدرب على أنواع املوصالت الكهربائية وأبراج طرق حساب التيار واجلهد و  الكهربائية املختلفة

خط النقل الكهربائي املختلفة وأنواع العوازل اليت تستخدم يف خطوط نقل القدرة الكهربائية، باإلضافة إىل التعرف 

على خطوط نقل القدرة الكهربائية وطرق على أنواع الكابالت الكهربائية كما يتضمن املقرر تأثري بعض الظواهر 

احلماية منها، وذلك بهدف إكساب املتدرب املعارف األساسية لتوزيع القدرة الكهربائية يف اجلهود املتوسطة 

 .واملنخفضة، ومعرفة  شبكات النقل الكهربائية املختلفة والظواهر اليت تتعرض هلا

 هلدف العام من املقرر: ا

تعريف املتدرب بنظم توزيع القدرة الكهربائية وطرق تشغيل حمطات التحويل الفرعية باإلضافة يهدف املقرر إىل 

إىل عناصر منظومة نقل القدرة الكهربائية وبعض الظواهر اليت حتدث على خطوط نقل القدرة الكهربائية باإلضافة 

 إىل دراسة انهيار العوازل الكهربائية.

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 يقرأ املخططات الكهربائية. .1

 ينظم التشغيل للمحطات. .2

 يعرف األمحال الكهربائية وكيفية توصيلها. .3

 أنواع األبراج وأشكاهلا.يعرف  .4

 األنواع املشهورة ملوصالت خط النقل.يعرف  .5

 حيدد مستوي اجلهود لعوازل خط النقل الكهربائي. .6

 املخططات.قراءة يعرف   .7

 طرق فحص الشبكات.يعرف   .8

 بأنواع أجهزة الفحص. يعرف .9

 مييز بني األخطاء يف خطوط النقل الكهربائي. .10

 استخدام أجهزة االتصال احلديثة. يعرف .11
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 أسباب انهيار العوازل.يعرف  .12

 .جييد استعمال جداول الكابالت .13

 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 8 عناصر نظم التوزيع الكهربائي.

 0 8 .املوزعات الكهربائية

 0 8 .خطوط النقل الكهربائي

 0 8 .خطوط النقل الكهربائيعوازل 

 0 6 الكابالت الكهربائية.

 0 5 دراسة بعض الظواهر يف خطوط النقل

 0 5 الكهربائية انهيار العوازل 

 اجملموع
48   0 

48 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3
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 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات

 

8 

 عناصر نظم التوزيع الكهربائي 

 .التوزيع األولي و أنواعه 

  .التوزيع الثانوي و أنواعه 

  .حمطات التوزيع الفرعية 

o .املكونات 

o .حموالت التوزيع 

o  أرضي ....(. –األنواع من حيث التثبيت )معلق 

o  غازي....(. –األنواع من حيث التربيد )زييت 

o .مفاتيح الربط 

o . األنواع 

o .االستخدامات 

o .التشغيل 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1. 

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 2. 

 

8 

 املوزعات الكهربائية 

  التيار املستمرأنواع مغذيات. 

o عند أحد طرفيه  ىوزع مغذم. 

o عند كال طرفيه  ىوزع مغذم. 

  التيار املرتددأنواع مغذيات. 

o وزع أحادي الوجه ثنائي السلكم. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1. 

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 2. 

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 3. 
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8 

 خطوط النقل الكهربائي

 :أنواع خطوط النقل الكهربائي 

 .خطوط قصرية 

o  متوسطة.خطوط 

o .خطوط طويلة 

o .حساب جهد اإلرسال للخطوط املتوسطة 

 :تركيبات خطوط النقل الكهربائي 

o صالت الكهربائية وخصائصها.ملوا 

o .موصالت خطوط النقل الكهربائية 

o براج خطوط النقل الكهربائيأ. 

 )وصفي بدون حسابات( 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1.  
Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 2.  

 

8 

 عوازل خطوط النقل اهلوائية 

o وأساسيات ةمقدم. 

o املواد اليت تصنع منها خطوط النقل. 

o أنواع العوازل. 

o وكفاءة السلسلة)وصفي بدون  سلسلة العوازل ىتوزيع اجلهد عل

 حسابات(.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

  Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1. 
Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 2. 
Elements of power system analysis, W. D. Stevenson, McGrew Hill 

International Edition. 
3. 

 

6 

 الكابالت الكهربائية 

o  .أنواع الكابالت الكابالت و طرق حساب عناصرها 

o  .فقد القدرة واستعمال اجلداول يف حتديد السعة األمبريية 

o  .طرق تربيد الكابالت 

o  .حتديد عدد الكوابل يف األنابيب و صناديق الكوابل 

o  .فقد الفولطية وفقد القدرة 

o  .األخطاء يف الكابالت الكهربائية 

o حتديد أماكن حدوث األخطاء. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1. 
Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 2. 
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مراجع 

 املوضوع

Elements of power system analysis, W. D. Stevenson, McGrew Hill 

International Edition. 
3. 

 

 

4 

 دراسة بع  الظواهر على خطوط النقل 

o  الظاهرة السطحية(Skin effect). 

o  ظاهرة التفريغ اهلالي(Corona). 

o  تأثري الصواعق على خطوط النقل وطرق احلماية منها )وصفي

 بدون حسابات(.

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1.  

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 2.  

Elements of power system analysis, W. D. Stevenson, McGrew Hill 

International Edition. 

3.  

 

 

4 

 انهيار العوازل الكهربائية 

o .العوازل املستخدمة بالشبكات الكهربائية 

o عوازل الغازية.نهيار الإ 

o .غاز سادس فلوريد الكربيت اخلصائص واألستخدامات 

o نهيار يف العوازل السائلةإلا. 

o فيالعوازل الصلبة) وصفي بدون حسابات(. نهيارإلا 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1. 
Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 2. 
Elements of power system analysis, W. D. Stevenson, McGrew Hill 

International Edition. 
3. 

 

 

 املراجع

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1. 

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 2. 

Elements of power system analysis, W. D. Stevenson, McGrew Hill International 

Edition. 
3. 

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 4. 

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 5. 
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 كهرل 262 لرمزا حمطات التوليد    سم املقررا

 (2 –دوائر كهربائية )كهرب 122 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 الفصل التدرييب

  2   الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

  2   حماضرة

  0   عملي

  0   مترين

 صف املقرر:و

املقرر مصادر الطاقة املتعددة و يعرض كذلك دراسة لألنواع املختلفة حملطات التوليد الكهربائية ودراسة هذا يصف 

مميزات وعيوب كل نوع.  كما يتطرق إىل دراسة حمطات التحويل الكهربائية وأنواع األمحال الكهربائية املختلفة وإىل 

رب املهارات الالزمة لتشغيل وصيانة حمطات التوليد ذلك بهدف إكساب املتدو ألمحال واحملطات.اعامالت محساب 

 .وحمطات التحويل الكهربائية

 هلدف العام من املقرر: ا

يهدف املقرر إىل تعريف املتدرب بكيفية توليد الطاقة الكهربائية وتعريفه مبكونات وطريقة تشغيل حمطات 

 احملوالت.

 :على انقادرًاأن يكون املتدرب األهداف التفصيلية للحقيبة  :  

 .يعدد األنواع املختلفة حملطات التوليد الكهربائية .1

 يتعرف على مكونات حمطات التوليد املختلفة. .2

 يتعرف على املعامالت املختلفة لألمحال. .3

 يتعرف على معامالت حمطات القوى. .4

 نواع مصادر الطاقة الكهربائية املختلفة.يتعرف ا .5

 التوليد الكهربائية املختلفة و مميزات وعيوب كل نوع منها.على أنواع ومكونات حمطات يتعرف  .6

 األمحال الكهربائية املختلفة. علىيتعرف  .7

 على أنواع ومكونات حمطات التحويل وكيفية تشغيلها.يتعرف  .8
 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 0 6 مصادر الطاقة الكهربائية

 0 6 الكهربائية حمطات التوليد

 0 6 األمحال الكهربائية 

 0 6 معامالت حمطات القوى الكهربائية
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 0 4 التأريض يف نظم التوزيع

 0 2 انواع الكابالت اهلوائية و األرضية

 0 2 خصائص قضبان التوزيع و إعتبارات التوزيع

 اجملموع
32 0 

32 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.جيب التقيد   -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
 

6 

  مصادر الطاقة الكهربائية 

o الشمس. 

o الرياح. 

o  باطن األرضالطاقة الكامنة يف. 

o طاقة املد واجلزر يف البحار. 

o طاقة املياه. 

o طاقة الوقود. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013 1. 
Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1)2014  
2. 

 

6 

 حمطات التوليد الكهربائية 

o أنظمة مصادر الطاقة الكهربائية 

o احملطات احلرارية. 

 شرح تفصيلي ملكونات احملطة. 

o .نظام الوقود 

o ة.الغالي 

o التوربني. 

o املكثف. 

o .املساعدات 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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o املولد وطرق تربيده. 

  اختيار موقع احملطة. 

 املميزات والعيوب. 

 .الكفاءة 

 .احملطات الغازية

o .نظام الوقود 

 شرح تفصيلي ملكونات احملطة. 

o (.رالضاغط )الكمربيسو 

o التوربني. 

o صناديق السرعات. 

o .الكفاءة 

 املميزات والعيوب. 
 

 احملطات املركبة

 املساعدة. نظام الوقود  واألجهزة 

 .الكفاءة 

 .املميزات والعيوب 

 حمطات الديزل. 

o شرح تفصيلي ملكونات احملطة. 

 اختيار موقع احملطة. 

o املميزات والعيوب. 

مراجع 

 املوضوع

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1. 

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013  2. 
Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  
3. 
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 األمحال الكهربائية 

o  لألمحال الكهربائيةاألنواع املختلفة 

o أمحال جتاريه ،أمحال صناعية. 

o مواصالت ،إضاءة الشوارع. 

 املعامالت املختلفة لألمحال

o معامل احلمل. 

o معامل الطلب. 

o معامل التشتت. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1.  

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013  2.  
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مراجع 

 املوضوع

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  

3.  

6 

  الكهربائيةمعامالت حمطات القوى 

o معامل سعة احملطة 

o  االحتياطمعامل. 

o  االستفادةمعامل. 

 (Transformer Substation)حمطات التحويل الكهربائية

 أنواع احملطات 

o حمطات رفع اجلهد 

o حمطات خفض اجلهد 

o مكونات حمطة التحويل 

o خمطط عام حملطة حتويل 

o حموالت القدرة وطرق تربيدها 

o  خمططات الباصات(Bus Schemes) 

  أنواعها 

 مميزات وعيوب كل نوع 

o القواطعوسكينةالفصل وسكينة األرضي. 

o أجهزة احلماية والقياس. 

o  واحلماية ضد احلريق اإلنذارأجهزة. 

o .نظام التغذية الغري منقطع 

o تأريض احملطة. 

o أجهزة التحكم. 

 األجهزة التعويضية. 

o فكرة مبسطة عن حمطات التحويل املغلقةبالغاز. 

(Gas Insulated Substation) 

o (Air Insulated Substation) 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1.  

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013  2.  

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  

3.  

 

 



 القسم

 التقنية الكهربائية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 للتدريب التقين واملهيناملؤسسة العامة 

  للمناهجاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

   SBO كهربائيةمشغل لوحة حتكم 

 
 

 155من 108

4 

 التأري  يف نظم التوزيع 

o تأريض املنظومة 

o تأريض األجهزة 

o موصالت التأريض 

o موصالت الوقاية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 واألعمال التحريرية.االختبارات 

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1.  

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013  2.  

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  

3.  
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 انواع الكابالت اهلوائية و األرضية 

o  متطلبات لوائح وأكواد البناء املتعلقة الكهربائية و

اشرتطات هيئة االمداد احمللية فيما يتعلق بالكابالت 

 اهلوائية و االرضية.

o .انظمة الكابالت االرضية املسموح بها 

o  ارضية آخرى.خدمات 

o  تركيب التوصيالت الرئيسية األرضية و اهلوائية

للمستهلك و التوصيالت على األعمدة و الثقوب وصناديق 

التوصيل و لوحات املفاتيح و التوصيالت الغري حممية للحد 

 من دوائر القصر.

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1.  

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013  2.  

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  

3.  

 

 



 القسم

 التقنية الكهربائية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 للتدريب التقين واملهيناملؤسسة العامة 

  للمناهجاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

   SBO كهربائيةمشغل لوحة حتكم 

 
 

 155من 109

2 

 خصائص قضبان التوزيع و إعتبارات التوزيع 

o  سبب تقسيم الرتكيبات الكهربائية الدوائر و العوامل املؤثرة

 عند حتديد عدد الوائر الالزمة و املخططات/ اجلداول

o (ترتيب دوائر اجلهد فائق اإلخنفاض املنفصلSELV و )

 (.SELVدوائر اجلهد فائق اإلخنفاض احملمي )

o  تطبيق و ترتيبات الرتتيبات التيار 

o .الكهربائي املعزول 

o .أنواع وتطبيق املوصالت اهلوائية والقيود اخلاصة بها 

o . اختيار اقطاب الدعم اهلوائية ومتطلبات انظمة دعم السالسل 

o  انواع الكابالت املقبولة واحلماية لتصنيفات التوصيالت

 الكهربائية حتت االرض ومحايتها.

o بني املوصالت( حتت االرض وخدماتها االخرى خلوص)املسافة. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1.  

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013  2.  

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and 

Professionals (Electrical Engineering Book 1) 2014  

3.  

 

 

 

 املراجع

Standard Handbook for Electrical Engineers Sixteenth Edition 2012 1. 

Electrical Engineering for Non-Electrical Engineers 2013  2. 

Electrical Machine Principles: A Must Have Guide for Students and Professionals 

(Electrical Engineering Book 1) 2014  
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 كهرق 151 لرمزا ورشة الرتكيبات املنزلية سم املقررا

 )ورشة أساسيات الكهرباء(كهرب 111 تطلب سابقم

 5 4 3 2 1 التدرييبالفصل 

   3  الساعات املعتمدة

ساعات اتصال  تدريب تعاوني

 )ساعة/أسبوع(

   0  حماضرة

   6  عملي

   0  مترين

 صف املقرر:و

املقرر تطبيق واختيار وسائل التشغيل والتجهيزات التقنية والنظم اخلاصة باملنازل وعمل حسابات األمحال  يصف هذا

األمحال  توزيعالكهربائية باإلضافة إىل العدادات طرق توصيل معرفة قواطع احلماية وكذلك لألجهزة املنزلية، 

 باملنازل. يةائالكهرب

 هلدف العام من املقرر: ا

تطبيق واختيار التجهيزات التقنية والدوائر الكهربائية للمنازل وقواطع بكيفية الطالب إىل تعريف يهدف املقرر 

 الكهربائية للمنازل الكهربائية وتوصيل العدادات طرق توزيع األمحال كذلك تعريفه بالوقاية الكهربائية، و 

 :على انأن يكون املتدرب قادرًااألهداف التفصيلية للحقيبة  :  
 

 . SNECيعرف  مبفردات الصكود السعودي  .1

 .(Saudi National Electric Code)يعرف  .2

 .يفهم مبادئ السالمة اليت يتعني االلتزام بها بشأن األنظمة الكهربائية يف املباني واملقار .3

 .يستوعب  املخططات األولية للمنشئات وحيدد املواد الالزمة للتنفيذ .4

 .املوصالت داخلها يثبت اجملاري ويسحب .5

 .يتأكد من مطابقة مقاسات لوحة العدادات باستخدام األدوات املناسبة .6

 .ميدد الكابل إىل القاطع الرئيسي .7

 .يعرف كيفية اكتشاف وإصالح أعطال سخانات املياه ودوائر األجهزة واملعدات .8

 .يتعرف على أنواع الكيابل ومتطلباتها .9

 .يركب العداد الكهربائي .10

 .على احلماية اإلضافية اليت تتوافر باستخدام األجهزة اليت تعمل بالتيار املتبقي واجلهد فائق االخنفاضيتعرف  .11

 .يفهم  اكتشاف وإصالح أعطال دوائر اإلضاءة .12

 .يفهم طريقة تركيب أو تعديل أو اختبار املعدات الكهربائية ملواقع اإلنشاء واهلدم .13

 .املتعلق باالتصاالتيفهم مبادئ اإلرسال اهلاتفي والتبديل  .14

 .يفهم ممارسات تركيب االتصاالت والصيانة .15
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 يق ممارسات العمل اآلمن واملعايرييفهم ممارسات تركيب وتعديل كابالت االتصاالت النحاسية وتطب .16

 .واألكواد واللوائح ذات الصلة

 يوصل املصدر الكهربائي للقاطع .17

 

 

 الوحدات )النظرية والعملية( 
 ساعات التدريب

 العملية النظرية

 3 3 التعليمات والنظم اخلاصة برتكيبات املنازل السكنية

 6 3 دراسة الرتكيب البنائي وطرق التشغيل لألجهزة املنزلية املختلفة

 3 3 التعليمات والنظم اخلاصة برتكيبات املنازل السكنية

 6 3 تنفيذ التجهيزات الكهربائية

 . 3 بالرتكيبات الصناعية وورش العملالتعليمات والنظم اخلاصة 

 6 3 ختطيط لوحات التوزيع )جهد منخفض(

 12 3 التحكم يف تشغيل احملركات و اكتشاف األخطاء

 12 3 تركيب لوحات التوزيع )جهد منخفض(

 9 3 صيانة لوحات التوزيع )جهد منخفض(

 9 3 اختبار لوحات التوزيع )جهد منخفض(

 اجملموع
30 66 

96 
 

 

 إجراءات واشرتاطات السالمة :

 جيب التقيد بإجراءات السالمة داخل املعامل واملختربات.  -1

 أن يرتدي املالبس املناسبة.  -2

 أن يتقيد بالقواعد العامة لسالمة املعدات الكهربائية.  -3

 

 

 املنهج التفصيلي )النظري والعملي(

 أدوات التقييم احملتوى الساعات
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  اخلاصة برتكيبات املنازل السكنيةالتعليمات والنظم 

o .) إجراءات الوقاية الكهربائية ) السالمة 

o  معرفة املفردات واالختصارات 

o  اخلاصة بالصكود السعوديSNEC 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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o  معرفة أماكن وطرق تركيب  أنواع املوصالت

الكهربائية ظاهرة على اجلدران داخل مواسري معدنية أو 

قف بالستيكية، أو حتت اجلدار أو خمفي حتت س

 مستعار .

o  التعرف إىل احلماية اإلضافية اليت تتوافر باستخدام

 األجهزة اليت تعمل بالتيار املتبقي واجلهد فائق االخنفاض

o  فهم طريقة تركيب أو تعديل أو اختبار املعدات

 الكهربائية ملواقع اإلنشاء واهلدم

o  فهم مبادئ السالمة اليت يتعني االلتزام بها بشأن األنظمة

 ة يف املباني واملقارالكهربائي

o  فهم طريقة تركيب أو تعديل أو اختبار املعدات

 الكهربائية ملواقع اإلنشاء واهلدم

o فهم مبادئ اإلرسال اهلاتفي والتبديل املتعلق باالتصاالت 

o فهم ممارسات تركيب االتصاالت والصيانة 

o  فهم ممارسات تركيب وتعديل كابالت االتصاالت

عمل اآلمن واملعايري النحاسية وتطبيق ممارسات ال

 واألكواد واللوائح ذات الصلة

مراجع 

 املوضوع

The IEE Wiring Regulations Explained and Illustrated, 2nd Edition, Brian 

Scaddan, October 22, 2013 
1. 

The Newnes Guide to Home Electrics, 2nd Edition, Geoffrey Burdett; W. 

Turner, October 22, 2013 
2. 

Electrical Installations (Buildings and Structures, James L Deans, Paul 

Harris, Andrew Hay-Ellis, 27 Sep 2013 
3. 
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    املنزلية املختلفةدراسة الرتكيب البنائي وطرق التشغيل لألجهزة 

o .قراءات املخططات للدوائر الرمزية 

o . حتديد االجهزة املنزلية وقدراتها 

o  دراسة أمحال األجهزة املنزلية وكذلك احتماالت اجلهود

 املختلفة.

o  معرفة كيفية اكتشاف وإصالح أعطال سخانات املياه

 ودوائر األجهزة واملعدات

o ضاءةمعرفة كيفية اكتشاف وإصالح أعطال دوائر اإل 

o  توزيع األمحال على الطبلون لشقة 

o مكونة من ثالث غرف 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي
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o  عمل الدوائر التنفيذية مع حتديد املكونات املستخدمة

 واالسال  والكيابل ومساحة مقطعها..

o تركيب املوصالت و ملحقاتها 

o  توثيق دوائر الرتكيب الكهربائية وترتيبات التحكم

 واحلماية

o التحضري لرتكيب توصيالت االتصاالت 

o قدير التكاليف القابلة للحساب املباشر وعمل احلسابات ت

 التقديرية وإدراجها يف كشف

o . ختمني زمن التنفيذ لكل مرحلة وتوثيقها 

o مترين:التخطيط والتوصيل لنظام االتصاالت املركزي 

o مترين: توصيل العداد الكهربائي 

o  وتوصيلة إىل  151مترين: تثبيت الطبلون املنفذ يف ورشة

 حتديد طراز الشبكة. املصدر  بعد

مراجع 

 املوضوع

Training systems for electrical installation technology - Practical, project-

oriented treatment of  building management systems 3rd edition by Lucas-

Nulle, 2016. 

1. 

Electrical safety guidance for high voltage systems, by Great Britain: 

Department of Health: Estates and Facilities Division, 2006.  
2. 

Modern Wiring Practice, by W E Steward, T A Stubbs, 2012. 3. 
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  تنفيذ التجهيزات الكهربائيةتركيب املنازل السكنية و. 

o  اختيار املوصالت و الكابالت اخلاصة باملنازل مع

باملوصالت واالخذ مراعات شروط نقل القدرة اخلاصة 

باالعتبار هبوط اجلهد والتحمل احلراري حسب 

 املواصفات واملقاييس الفنية.

o )تركيب الكابالت وصيانتها)لالتصاالت 

o  توصيل أطراف الكابالت واألسال  األرضية

 واختبارها)لالتصاالت(

o  إنهاء أعمال الكابالت والسجالت ورفع

 التقارير)لالتصاالت(

o بالت النحاسية)لالتصاالت(التحضري لرتكيبات الكا 

o )تركيب الكابالت النحاسية وتعديلها)لالتصاالت 

o )توصيل أطراف الكابالت النحاسية)لالتصاالت 

o  توثيق ومتابعة تركيب وأداء الكابالت

 النحاسية)لالتصاالت(

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Great+Britain:+Department+of+Health:+Estates+and+Facilities+Division%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Great+Britain:+Department+of+Health:+Estates+and+Facilities+Division%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22W+E+Steward%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22T+A+Stubbs%22


 القسم

 التقنية الكهربائية
 

224 

 اململكة العربية السعودية

 للتدريب التقين واملهيناملؤسسة العامة 

  للمناهجاإلدارة العامة 
 م2018 -هـ 1439

 التخصص

   SBO كهربائيةمشغل لوحة حتكم 

 
 

 155من 114

o  قراءة الرسوم الفنية ووثائق الدائرة اخلاصة وحتويلها من

ات استخدام دوائر رمزية إىل دوائر تنفيذية مع مراع

 الرموز اخلاصة بالتمديدات املنزلية ومراعاة السالمة.

o  تركيب وسائل التشغيل  يف وضعها الصحيح وتثبيتها

بأسلوب تقين متقن مع مراعاة تعليمات االستعمال 

 والرتكيب احملدد مع مراعاة السالمة يف التنفيذ.

o  تصحيح العيوب اليت يتم الكشف عنها إثناء االختبار مع

 أجراءات السالمة  مراعاة

o مترين : تشغيل ملبة مبفتاح مفرد مع الربيزة مع االختبار 

o .مترين: تشغيل ملبتني مبفتاح مفرد مع بريزة مع االختبار 

o .مترين: تشغيل ملبتني مبفتاح مزدوج مع االختبار 

o مترين : تشغيل ملبة من مكانني خمتلفني مع االختبار 

o  مع االختبارمترين : تشغيل ملبة من ثالثة أماكن 

o  مترين : تشغيل ملبات بواسطة مفتاح صدمة التيار مع

 االختبار

o مترين : تشغيل ملبات بواسطة مؤقت زمين مع االختبار 

o  مترين : تشغيل اجلرس الكهربائي وقفل الباب مبحوالت

 اخلفض الصغري مع االختبار.

o  مترين : تشغيل ملبات خارج املنزل بواسطة اخللية الضوئية

Photocell 

o مترين : توصيل اإلنرت كوم مع ملحقاته 

o  مترين: تشغيل بريزة ثالثية لتشغيل غسالة أو مكيف أو

 فرن كهربائي مع االختبار. 

مراجع 

 املوضوع

Residential Construction Academy HVAC, by Eugene Silberstein 

2012. 
1.  

Lamps and Lighting , by M.A. Cayless, J R Coaton, A. M. Marsden, 2012 .   2.  
Efficient Lighting Applications & Case Studies, by Albert Thumann, Scott 

Dunning, 2014. 
3.  

 

3 

   والنظم اخلاصة بالرتكيبات الصناعية وورش العمل التعليمات 

o .)إجراءات الوقاية الكهربائية )السالمة 

o  معرفة أماكن وطرق تركيب املوصالت الكهربائية ظاهرة على

اجلدران داخل مواسري معدنية أو بالستيكية، أو حتت اجلدار 

أو خمفي حتت سقف مستعار أو معلق تعليق على أرفف معدنية. 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Eugene+Silberstein%22&sa=X&ved=0ahUKEwiM7aLCo-HOAhVEL8AKHV1NA-sQ9AgIIDAA
https://books.google.com.sa/books?id=x40rBgAAQBAJ&pg=PA77&dq=photocell+lighting&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjcgu6ZpOHOAhWHDsAKHbxAAxoQ6AEIRjAC
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22M.A.+Cayless%22&sa=X&ved=0ahUKEwjcgu6ZpOHOAhWHDsAKHbxAAxoQ9AgISjAC
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22J+R+Coaton%22&sa=X&ved=0ahUKEwjcgu6ZpOHOAhWHDsAKHbxAAxoQ9AgISzAC
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22J+R+Coaton%22&sa=X&ved=0ahUKEwjcgu6ZpOHOAhWHDsAKHbxAAxoQ9AgISzAC
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+M.+Marsden%22&sa=X&ved=0ahUKEwjcgu6ZpOHOAhWHDsAKHbxAAxoQ9AgITDAC
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+M.+Marsden%22&sa=X&ved=0ahUKEwjcgu6ZpOHOAhWHDsAKHbxAAxoQ9AgITDAC
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+Thumann%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Scott+Dunning%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Scott+Dunning%22
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تعليقها وتوصيلها  ببعض أو حتت األرض أو قنوات أرضية وطرق 

 وكيفية متديد األسال  أو الكيابل داخلها

o  مترين: متديد مواسري معدنية معلقة حتت سقف مستعار أو

 خارجية على جدار مع عملية الربط بني املواسري .

o  مترين: متديد مواسري معدنية معلقة حتت سقف مستعار أو

 بطها ببعض يف زوايا وعلى شكل أقواس.خارجية على جدار ور

o  مترين: متديد أرفف معدنية معلقة حتت سقف مستعار أو خارجية

 على جدار مع عملية الربط بني املواسري .

o  مترين: متديد أرفف معدنية معلقة حتت سقف مستعار أو خارجية

 على جدار وربطها ببعض يف زوايا وعلى شكل أقواس.

o ة بالستيكية أو أرضية( معدنية أو مترين: متديد جماري ) قنا

بالستيكية خارجية على جدار وتوصيلها ببعض بشكل مستقيم 

 أو على شكل زوايا أو على شكل أقواس.

o  مترين على كيفية جتميع واستبدال قواعد مصابيح

 اإلضاءة الصناعية

مراجع 

 املوضوع

Wiring Regulations in Brief,  by Ray Tricker , 2008. 1.  

Electrical Wiring Commercial, by Phil Simmons, Ray C. Mullin, 2015. 2.  
Electrician's Exam Prep, by Charles R. Miller , 2007  

 
3. 

 

9 

 ) ختطيط لوحات التوزيع )جهد منخف 

o .عمل ختطيط لنظام توزيع صناعي وفقا ملشروع صناعي حمدد 

o ألنظمة التوزيع معرفة األنواع املختلفة 

o .اختيار املكونات الالزمة لتنفيذ املشروع 

o .حتديد خطوات العمل لنفيذ املشروع 

o .حتديد الوقت املتوقع لتنفيذ املشروع 

o رسم املخططات التنفيذية للتوصيالت الكهربائية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Design of Commercial and Industrial Buildings by John Hauck, 

2010. 
1. 

Stallcup's Journeyman Electrician's Study Guide, by James Stallcup,  2011. 2. 

Electrician's Exam Study Guide, by Brian Coffin, Kimberley Keller, 2007. 3. 
 

 

 

 

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Phil+Simmons%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ray+C.+Mullin%22
https://books.google.com.sa/books?id=xP72nBVODGkC&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Charles%20R.%20Miller%22&hl=fr
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Hauck%22
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Stallcup%22
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Brian+Coffin%22
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kimberley+Keller%22
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15 

  يف تشغيل احملركات و اكتشاف األخطاءالتحكم 

 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Wiring: Commercial, by Ray C. Mullin, Robert L. Smith, 2005. 1.  

Electrical Wiring Residential, by Ray C. Mullin, Phil Simmons, 2014. 2.  

Electrical Grounding and Bonding, by Phil Simmons , 2014. 3.  
 

 

15 

 ) تركيب لوحات التوزيع )جهد منخف 

o  تركيب لوحات توزيع اجلهد املنخفض حسب املخططات

 املقرتحة

o  اللوحاتاختيار املكونات الالزمة لعمل 

o  مترين: تنفيذ تركيب نظام توزيع جهد منخفض حسب

 املخططات.

o تركيب الكابالت الصناعية 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Electrical Wiring: Commercial, by Ray C. Mullin, Robert L. Smith, 2005. 1. 

Electrical Grounding and Bonding, by Phil Simmons , 2014.  2. 

Electrical Wiring Commercial, by Phil Simmons, Ray C. Mullin 2014. 3. 
 

12 

 ) اختبار وتشغيل لوحات التوزيع )جهد منخف 

o  طرق اكتشاف األعطال 

o  طريقة نصف االختبار ( Half-Check) .لتحديد مكان اخلطأ 

o املخطط العام لتتبع وحتديد مكان اخلطأ 

o .اختبار نظام التوزيع من حيث األداء وإجراءات الوقاية 

o .تشغيل نظام التوزيع 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Residential Wiring, by H. Brooke Stauffer, Paul A. Rosenberg, 2009. 1.  
Residential Construction Academy: House Wiring, by Gregory W Fletcher, 

2015. 
2.  

Wiring, by  Creative Homeowner, 2009.  3.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ray+C.+Mullin%22
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+L.+Smith%22
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ray+C.+Mullin%22
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Phil+Simmons%22
https://books.google.com.sa/books?id=FYXAAgAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Phil%20Simmons%22&hl=fr
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ray+C.+Mullin%22
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+L.+Smith%22
https://books.google.com.sa/books?id=FYXAAgAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Phil%20Simmons%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/books?id=cOKFCwAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Phil%20Simmons%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Ray%20C.%20Mullin%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/books?id=lytvP2lMygMC&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22H.%20Brooke%20Stauffer%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Paul%20A.%20Rosenberg%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/books?id=ICx-BAAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Gregory%20W%20Fletcher%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/books?id=KhmZ85hPGXUC&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Creative%20Homeowner%22&hl=fr
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12 

 ) صيانة لوحات التوزيع )جهد منخف 

o صيانة القاطع الرئيسي 

o صيانة القواطع الفرعية 

o )صيانة البسبارات )قضبان التوزيع 

o .صيانة نهايات الشعب مع املوصالت 

 االختبارات واألعمال الشفهية.

 االختبارات واألعمال التحريرية.

 األداء العملي

مراجع 

 املوضوع

Master Electrician's Review: Based on the National Electrical Code 2011 

By Richard E. Loyd , 2011 . 
1.  

Interpreting the National Electrical Code by Truman Surbrook, Jonathan 

Althouse , 2011. 
2.  

Electrician's Exam Prep, by Charles R. Miller , 2007.  3.  
 

 

 

 

 

 

 املراجع

Master Electrician's Review: Based on the National Electrical Code 2011 

By Richard E. Loyd , 2011 . 
1. 

Interpreting the National Electrical Code by Truman Surbrook, Jonathan Althouse , 

2011. 
2. 

Electrician's Exam Prep, by Charles R. Miller , 2007.  3. 

Electrical Wiring: Commercial, by Ray C. Mullin, Robert L. Smith, 2005. 4. 

Electrical Grounding and Bonding, by Phil Simmons , 2014.  5. 

Electrical Wiring Commercial, by Phil Simmons, Ray C. Mullin 2014. 6. 

Electrical Wiring: Commercial, by Ray C. Mullin, Robert L. Smith, 2005. 7. 

Electrical Wiring Residential, by Ray C. Mullin, Phil Simmons, 2014. 8. 

Electrical Grounding and Bonding, by Phil Simmons , 2014. 9. 

Residential Construction Academy HVAC, by Eugene Silberstein 

2012. 
10. 

Lamps and Lighting , by M.A. Cayless, J R Coaton, A. M. Marsden, 2012 .   11. 

Efficient Lighting Applications & Case Studies, by Albert Thumann, Scott Dunning, 

2014. 
12. 

Residential Construction Academy HVAC, by Eugene Silberstein 

2012. 
13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.sa/books?id=vyHoVT4lh4EC&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Richard%20E.%20Loyd%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/books?id=KNVtCgAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Truman%20Surbrook%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Jonathan%20Althouse%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Jonathan%20Althouse%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/books?id=xP72nBVODGkC&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Charles%20R.%20Miller%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/books?id=vyHoVT4lh4EC&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Richard%20E.%20Loyd%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/books?id=KNVtCgAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Truman%20Surbrook%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Jonathan%20Althouse%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/books?id=xP72nBVODGkC&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Charles%20R.%20Miller%22&hl=fr
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ray+C.+Mullin%22
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+L.+Smith%22
https://books.google.com.sa/books?id=FYXAAgAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Phil%20Simmons%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/books?id=cOKFCwAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Phil%20Simmons%22&hl=fr
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Ray%20C.%20Mullin%22&hl=fr
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ray+C.+Mullin%22
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+L.+Smith%22
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ray+C.+Mullin%22
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Phil+Simmons%22
https://books.google.com.sa/books?id=FYXAAgAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_similarbooks
https://books.google.com.sa/ebooks?output=ws2&as_brr=5&q=inauthor%3A%22Phil%20Simmons%22&hl=fr
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Eugene+Silberstein%22&sa=X&ved=0ahUKEwiM7aLCo-HOAhVEL8AKHV1NA-sQ9AgIIDAA
https://books.google.com.sa/books?id=x40rBgAAQBAJ&pg=PA77&dq=photocell+lighting&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwjcgu6ZpOHOAhWHDsAKHbxAAxoQ6AEIRjAC
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22M.A.+Cayless%22&sa=X&ved=0ahUKEwjcgu6ZpOHOAhWHDsAKHbxAAxoQ9AgISjAC
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22J+R+Coaton%22&sa=X&ved=0ahUKEwjcgu6ZpOHOAhWHDsAKHbxAAxoQ9AgISzAC
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22J+R+Coaton%22&sa=X&ved=0ahUKEwjcgu6ZpOHOAhWHDsAKHbxAAxoQ9AgISzAC
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+M.+Marsden%22&sa=X&ved=0ahUKEwjcgu6ZpOHOAhWHDsAKHbxAAxoQ9AgITDAC
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+M.+Marsden%22&sa=X&ved=0ahUKEwjcgu6ZpOHOAhWHDsAKHbxAAxoQ9AgITDAC
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+Thumann%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Scott+Dunning%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Eugene+Silberstein%22&sa=X&ved=0ahUKEwiM7aLCo-HOAhVEL8AKHV1NA-sQ9AgIIDAA
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 واملراجعاملالحق 
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 ملحق بتجهيزات املعامل والورش واملختربات

 بيان باملعامل والورش واملختربات

 اسم املعمل/الورشة م

الطاقة 

االستيعابية 

 للتدريب

املوارد 

 البشرية

املقررات التدريبية املستفيدة من 

 املخترب/املعمل/الورشة

 الكهرباء ورشة اساسيات 1 24 ورشة اساسيات الكهرباء  -1

 اجهزة وقياسات كهربائية 1 15 اجهزة وقياسات كهربائيةمعمل   -2

 ورشة الرتكيبات املنزلية 1 24 ورشة الرتكيبات املنزلية  -3

 1 12 معمل االت التيار   -4
  املستمراالت التيار 

  املرتدداالت التيار 

 الكرتونيات القدرة 1 12 معمل الكرتونيات القدرة  -5

 تقنية التحكم املربمج 1 12 املربمجتقنية التحكم معمل   -6

 1 12 معمل محاية النظم الكهربائية  -7
 خمترب القوى الكهربائية 

 خمترب محاية النظم الكهربائية 
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 ورشة الرتكيبات اخلاصة والوقاية 1 24 ورشة الرتكيبات اخلاصة والوقاية  -8

9-  
ورشة التحكم الكهربائي  يف 

 احملركات
 يف احملركاتورشة التحكم الكهربائي   1 24
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 قائمة بالتجهيزات التفصيلية لكل معمل أو ورشة أو خمترب
 

 ورشة أساسيات الكهرباء

 الكمية اسم الصنف م

 ثانية صاج يدوية :  -1

مم (. مع غطاء 1300مم( وعرضااااااها بحدود ) 2,5ثانية صاااااااة يدوية ثابتة تثبض باألري. تثني كلى ساااااام ) 

 للحرارة والرطوبة. مع ضمان الوكيل.للتخزين المقاوم 

1 

 مقص صاج ) ضارب ( يدوي :  -2

 مم ( وعري المقص بحدود   2,5مقص صاة ) ضارب ( يدوي ثابض باألري يقص حتى ) 

 مم (. مع غطاء التخزين المقاومة للحرارة والرطوبة. مع ظمان الوكيل.1000)   

 

1 

 :منشار حديد ترددي  -3

( ويعمل على جهد )  2hpمنشااااااار ترددي أوتوماتيكي مع ساااااااند لقطع الحديد يبرد بالزيض. قدرته ال تقل عن ) 

380v  ( مع طلمبة التبريد كاملة. مع كضاااافة درزن اساااالحة مع حقيبة الساااالمة ) نوارات ز زوة قفازات ز

 لوكيل.(. مع غطاء للتخزين المقاوم للحرارة والرطوبة. مع ضمان ا 43حذاء مقاس 

 

 

1 

 منشار شريطي :  -4

( مع جميع األسلحة الخاصة بقطع الحديد والخشب  1.5hpمنشار دائري ) شريطي ( ثابض. قدرته ال تقل عن ) 

( مع  380vساام. يعمل على جهد ) 150ساام وال يقل عن 170مع الساااند بحيث ال يتجاوز ارتفاع المنشااار عن 

شار تثبض على األري. ذو  ماكينة اللحام ألسلحة المنشار وحجر الجلخ للتنويف السالح بعد اللحام. قاعدة المن

 صناعة جيدة. مع غطاء التخزين المقاومة للحرارة والرطوبة. مع ظمان الوكيل.

 

 

1 

 مثقاب شجرة:  -5

(  1.5hpمثقاب شااجرة متعدد الساارعات نوام تروس . يبرد بالزيض مع طلمبة التبريد كاملة. القدرة ال تقل عن ) 

بنطة  32مم ( )ال تقل عن 16مم كلى 2مم (. مع بنط القطر من ) 32(. مجال الثقب كلى )  380vوالجهد ) 

المقاوم للحرارة والرطوبة. مع ضاااااامان (.مع التركيب والتمديدات الكهربائية والتشااااااميل.  مع غطاء للتخزين 

 الوكيل.

 

 

3 

 حجر جلخ ثابت:  -6

أنش ( مع حاجز واقي و حوي 9حجر جلخ كهربائي ثابض على األري بقرصااااااين ناعم ويشاااااان ال يقل عن ) 

(. بقاعدة تثبض على األري. مع حجر كضااااااافي  380v( وعمل على جهد)1.5hpالتبريد. قدرته ال تقل عن )

 ومفتاح تثبيض الحجر. ونوارة السالمة مع غطاء للتخزين المقاوم للحرارة والرطوبة. مع ضمان الوكيل.

 

 

2 

 طاولة زهر للدق:  -7

مم (. مع القاعدة تثبض  120مم ( وساااام  ) 1000*1000طاولة زهر الدق من الحديد الصاااالب مقاس بحدود ) 

 ) صناعة جيدة ( مع غطاء للتخزين المقاوم للحرارة والرطوبة. مع ضمان الوكيل. على األري.

 

 

2 

 طاولة شنكرة :  -8

 مم ( وسم 1000* 1000طاولة زهر للشنكرة مصنوعة من الجرانيض. مقاس بحدود ) 

 مم (. مع القاعدة تثبض على األري مع جهاز قياس للشنكرة بقاعدة ممناطيسية 120)  

 صناعة جيدة. مع غطاء للتخزين المقاوم للحرارة والرطوبة. مع ضمان الوكيل.مم ( 300) 

 

 

1 

 طاولة عمل مبلزمة وماكينة لف يدوية  :  -9

 مجموعة طاولة عمل بالمواصفات التالية:

مم(. الطاولة من الخشب البالكاش القاسي  850مم ( ) االرتفاع 700مم ( ) العري 1500المقاسات ) الطول  -

مم ( قطعة واحدة  يثبض بزوايا حديدية من األنابيب المعدنية 50يتحمل الخدش والحرارة والتآكل ساااااام  ) 

مم ( أساااااافل األرجل قاعدة من  2*50*50المربعة المدهونة والمقاوم لدرجات الحرارة والرطوبة مقاس ) 

 

24 
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مم (. بعلبة أدراة من الصااااااة تتحرر األدراة على رومان بلي ) صاااااناعة جيدة تتحمل 4الصااااااة ) سااااام  

مم () وارتفاع الدرة 650مم ( ) بعمق 500الرطوبة وغير قابلة للصاااااااداء (, ثالثة أدراة ) عري الدرة  

سفل الدرة 200 مم ( و يثبض على الطاولة 20رف يشبي  ) سم  مم ( واألدراة في وسط الطاولة.  ويثبض أ

 كنسول للطاقة الكهربائية مكون من:

 أمبير (.10 – 3فولض / عدد  220مأيذ تيار بثالث نقاط )  -

 (. FI 30mA  25Aمفتاح ضد تسرب التيار )  -

 ( يعمل بـمرحل كهربائي )كونتكتر( 25Aقاطع رئيسي حراري ممناطيسي )  -

 تشميل ووصول التيار للوحة.لمبات بيان توضح ال -

 ضاغط فصل للطوارئ بقفل رئيسي لكل طاولة. -

مم ووزنااه بحاادود 160ملزمااة من نوع يااا  من الحااديااد المطروق وليل حااديااد الزهر عري الفاا  بحاادود -

مم (. 98كلى  18كغ. الف  مزدوة للمشااااموالت المسااااطحة. والف  الساااافلي لتثبيض المواسااااير بحدود من ) 27

درجة. مع 360لخلفي يسااتخدم كسااندان وتثبض الملزمة على قاعدة  متحركة قابلة للدوران كلى سااطح الملزمة ا

 زوة وجه ألمنيوم.

 كما يثبض على الطاولة ماكينة لف يدوية بعداد كاملة مع مجموعة فورمات متدايل -

 ) ثالث مقاسات صمير ووسط وكبير( ومجموعة فورمات متساوي ) ثالث مقاسات صمير ووسط وكبير(. 

 مكتب مدرب:  -10

 مكتب مدرب مصنوع من الخشب 

  سم80سم ,االرتفاع 70سم , العري 160باإلبعاد التالية :الطول 

  سم .  40مع وحدة أدراة بعري 

  تثبض وحدة األدراة في جهة اليمين 

  أدراة  4تضم الوحدة عدد 

 .حركة الدرة على منزلقات جانبية تنزلق على عجالت 

 .مع ملحق للحاسب اآللي من نفل صنع الطاوالت 

 :مع كرسي بالمواصفات التالية 

 دوار -

 متحرر بخمل عجالت -

 قابل لتعديل االرتفاع -

 ذو ظهر قصير -

 بمساند لليد -

 جميع األجزاء يالية من الحواف الحادة الجارحة. -

 

 

 

 

1 

 سبورة :  -11

  م  1.2× م  2.4مقاس 

  ساااطح السااابورة ذو اساااتواء تام و مصااانوع من الصااااة المير قابل للصااادأ و المكبوس على ألواح من الخشاااب

 الممطى من الخلف بصاة مجلفن

 الصاة األمامي مطلي بطبقة من البورسالن األبيض المير قابل للخدش 

 سطح السبورة ذو ياصية ممناطيسية 

  بأقالم الفلوماستر و يسهل المسح عليهايكتب عليها 

 تثبّض السبورة على الجدار بواسطة التعليق بثالث حلقات مثبتة باإلطار بشكل محكم 

  ملم من األلمونيوم بحافة غير حادة لحمل األقالم مع عواري جانبية  50مزودة من األساااااافل بحوي عري

 مثبتة بالحوي لمنع األقالم من السقوط

 

 

 

1 

 ختزين :دوالب    -12

 .معدني, بابين زجاجيين بقفل 

 .يمسة أرفف كحد أدنى 

   ساااااام بحيث يمكن تخزين جميع القطع القابلة للتخزين فيه, كذا  50م والعمق  1.2× م  1.8األبعاد ال تقل عن

كان الدوالب لتخزين لوحات أو قطع كلكترونية فيجب أن تكون األرفف مصااممة بمجاري ياصااة لتخزين هذ  

 القطع الموردة مع المعمل.

 

 

4 

  كرسي) متدرب( :  -13
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 كرسي دوار 

 االرتفاع قابل لتعديل 

 ثابض على يمل قواعد بدون عجالت 

 القواعد مزودة بعراقيب بالستيكية أو مطاطية للتوازن و لمنع االنزالق 

  مم 2مم مصمتة أو بسماكة ال تقل عن  25هيكل الكرسي معدني من أنابيب بقطر ال يقل عن 

 .الهيكل مطلي بالكروم أو بالدهان الحراري و مقاوم للخدش 

  .بدون ظهر 

 د دائري و مصاااانوع من الخشااااب القاسااااي الساااامي  المقاوم للكساااار و مكسااااي بطبقة غير قابلة للنزع أو المقع

 االنفصال بسبب الحرارة أو الرطوبة و مقاومة للخدش و مقاومة لألحماي و سهلة المسل بالماء و الصابون

 

24 

 1 جهاز حاسب حديث املوصفات   -14

 1 طابعة ليزر حديثة   -15

16-  

 الشاشة :جهاز عرض حديث مع 

 مع ياصية التعديل الرقمي النحراف الصورة 

  ( مع ياصية التعديل اليدوي للتركيزmanual focus ) 

 مع جهاز للتحكم عن بعد 

 ( مع ياصية الملق التلقائي لحفظ الطاقة و المصباحauto standby) 

 مع جميع التوصيالت الالزمة للتشميل و أن تكون عالية الجودة 

 هاز المعلم بحيث يتم تشميل جهاز العري الشاشة بنفل الوقض بدون أي تشويش أو توصيل جهاز العري بج

 اهتزاز في الصور المعروضة

  تثبيض جهاز العري في السقف و يكون الحامل للجهاز من نفل الشركة الصانعة و يسمح بتحري  الجهاز في

 جميع االتجاهات

 هاز.مع جميع الملحقات األساسية الموردة من المصنّع مع الج 

  توريد  و تركيب شاااااشااااة عري )قماشااااية من برادة الزجاةGlass Beaded ( وتثبيتها في السااااقف بحجم )

 سم ( على األقل.170× سم 170

 

 

1 
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 معمل أجهزة وقياسات كهربائية

 الكمية اسم الصنف م

 طاولة معمل أجهزة وقياسات كهربائية :  -1

   سم ارتفاعا  80×سم عمقا  90× سم عرضا  180طاولة مختبر مقاس 

   سم3سطح الطاولة من الفورميكا بلون رمادي فاتح المير قابل للخدش أو النزع و بسم 

  سم  20سم وارتفاع الدرة 50سم وعمق  40مع وحدة أدراة بعري 

  تثبض وحدة األدراة في منتصف الطاولة 

  تضم الوحدة عدد درجين 

  على عجالتحركة الدرة على منزلقات جانبية تنزلق 

   ساام ,  20و عمق اليقل  ساام  15مع لوحة توصاايل و حماية )كونسااول( بطول الطاولة و ارتفاع ال يقل

 تتضمن اآلتي:

 قاطع رئيسي 

 قاطع ضد تسرب التيار 

 قاطع طوارئ 

 مصباح )لمبة( بيان 

  فاز 3مفتاح تشميل 

  فولض  380فاز 3مخرة 

  فولض 220ستة مخارة فاز واحد 

 للوحات التجارب بعري الطاولة, ذو دورين  يركب على الطاولة قابل للتثبيض و الف .  مع كيطار حامل 

 

 

 

12 

 راسم إشارة :  -2

  هرتز60فولض, 220ميماهرتز, يعمل على جهد  40ذو قناتين ال يقل عن 

      .ويختبر العناصر االلكترونية 

  ذو انبوبة اشعة كاثوديةCRT  انش. 5بمقاس ال يقل عن 

  تشميلوذو أنماطch1, ch2 ,ALT, chop,  ADD , XY. 

  .يتحمل العمل ويرفق معه كتيب التشميل والصيانة 

 

 

12 

 منبع جهد تيار مستمر و مرتدد :  -3

  فولض .250من  صفر كلى 

  48من صفر كلى  

  أمبير 8فولض مستمر نقي )بيور(  ومتردد .  12من صفر كلى 

  متنقل. 

 

 

12 

 : فاز 3منبع جهد   -4

  فولض 380أو 220ديل 

  فولض 10/17,2الخارة 

 Δ/Ύ .توصيل مختلف 

 متنقل . 

 

 

12 

 منبع جهد قيم متغرية:  -5

  فولض تيار مستمر. 12منبع جهد قيم متميرة كلى 

  فولض. 220أمبير  3قدرة 

 

24 

 لوحة جتارب :  -6

 .فيها توصيل أرضي A4لوحة تجارب تركب على اإليطار مقاس 

24 
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 : مولد ثبذبات  -7

 .Sweapمولد ذبذبات مع 

 ) القيمة الفعالة ( RMS 20الفولض 

 هرتز رقمي. ميجا 2مدى القياس  

 مع عداد رقمي

 

 

12 

 جهاز قياس مؤشر باملنتصف :  -8

 أميتر و فولض ميتر و جلفانو ميتر .

 الصفر في المنتصف

 

12 

 جهاز قياس القدرة :  -9

 فاز.3يقيل واحد فاز و 

   أمبير  5وشدة التيار حتى 

  فولض. 500حتى   فولض 10والجهد من 

 

12 

 جهاز قياس مليت ميرت متاثلي:  -10

  أمبير 5مايكرو أمبير حتى  50يقيل من 

 فولض 500والجهد حتى. 

 

36 

 مقاومات مادية ثابتة القيمة :  -11

 .مجموعة مقاومات مكتوب عليها القيم بوضوح 

  وات 3و القدرة 

 قيمة املقاومة العدد #  قيمة املقاومة العدد #

 أوم 47 2  .6  أوم 100 2  .1

 أوم  3.3 1  .7  أوم 220 2  .2

 أوم 42 2  .8  أوم 330 1  .3

 أوم 110 1  .9  أوم 470 1  .4

 كيلو أوم1 2  .10  أوم 10 2  .5

 

 قيمة املقاومة العدد #

 كيلو أوم 1.5 1  .11

 كيلوأوم2.2 1  .12

 كيلوأوم 10 1  .13

 كيلوأوم3.3 1  .14

 كيلوأوم4.7 2  .15

   
 

 

 

12 

 مقاومات مادية جمهولة :  -12

  مجهولة بقيم مختلفةمجموع مقاومات 

  مقاومات 10عددها ال يقل عن 

 

 

12 

13-    
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 مكثفات : 

 العدد #
قيمة 

 املكثف
 قيمة املكثف العدد # 

1.  1   Fμ( 0.1)  4.  2   Fμ( 4.7) 

2.  1 
  Fμ( 

0.47) 
 5.  1   Fμ( 10 ) 

3.  1   Fμ(1)  6.  1   Fμ( 100 ) 

 

 العدد #
قيمة 

 المكثف

 1 
  Fμ( 

470 ) 

 1 (10)nF 

- - -  

 

 

 

 

12 

   IN4007موحدات   -14

   مجموعة موحدات سيلكونIN4007  

  حبات . 4عددها  ال يقل عن 

 

12 

 By255موحدات   -15

  ) مجموعة موحدات قوى ) حملBy255  

  حبات . 6عددها ال تقل عن 

 

12 

 24 مفتاح عاكس   -16

 12 مفتاح خطني :  مفتاح خطني يف علبة منفصلة مع التوصيالت  -17

 12 واحدمفتاح : مفتاح خط   -18

 12 ( E10قاعدة للمصابيح )ملبات( : قاعدة مصباح )ملبات( مزوج يركب على اللوحة )   -19

 مصابيح )ملبات( :  -20

 ( )لمبات( مجموعة من عشرة  مصابيحE10.) 

  فولض. 6فولض و  12الجهد 

 

12 

 12 صندوق مقاومات : صندوق مقاومات مدرج إىل قيم خمتلفة يركب على لوحة التجارب .  -21

ملفات للقياسات يف فاز ويركب على  6( يركب عليه عدد  Eقلب حديدي للملفات :  قلب ملفات حرف )   -22

 لوحة القياس الرئيسية

12 

 24 لفة 1000ملف   -23

 12 لفة 250ملف   -24

 12 ملي هنري 10ملف   -25
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 12 لفة 500ملف   -26

 ملفات خمتلفة :  -27

 .) مجموعة ملفات مختلفة) حمل 

 .قدرة مناسبة 

12 

 أوم : 56مقاومة   -28

  أوم )حمل(. 56قاومة 

  وات 11قدرتها 

12 

 12  كيلو أوم )بوتنشوميرت (. 1مقاومة متغري   -29

 مقاومة خمتلفة :  -30

 .) مجموعة مقاومة مختلفة) حمل 

  وات 11قدرة 

12 

 12 سم لونني 25ملم  4سم  :  أسالك توصيل خمترب حممية  25جمموعة أسالك توصيل    -31

 12 سم لونني 35ملم  4سم : أسالك توصيل خمترب حممية  35جمموعة أسالك توصيل    -32

 12 سم لونني 50ملم 4سم  : أسالك توصيل خمترب حممية  50جمموعة أسالك توصيل    -33

 12 سم لونني 100ملم  4سم : أسالك توصيل خمترب حممية   100جمموعة أسالك توصيل   -34

 12 قناطر 10قناطر توصيل : جمموعة  قناطر توصيل مكونة من   -35

 BNC/4MM 12أسالك )كيبل(    -36

 BNC/4MM 24وصلة مزدوجة     -37

 12 حبات 6وصله فم متساح باجملموعة من   -38

39-    أنواع  3متر مع لفة ساااااال   2ساااااام يركب عليها ساااااال  طول 15قنطرة مترية تركب على اللوحة طول

Crome – Constant – Copper 
12 

 12 لتحميل كابالت املختربحامالت األسالك )الكيابل( تثبت على احلائط   -40

 مكتب مدرب )معمل( :  -41

 مكتب مدرب )معمل(:مصنوع من الخشب من نفل صنع طاوالت المعمل 

  سم80سم ,االرتفاع 70سم , العري 160باإلبعاد التالية :الطول 

  سم .  40مع وحدة أدراة بعري 

  تثبض وحدة األدراة في جهة اليمين 

  أدراة  4تضم الوحدة عدد 

 على منزلقات جانبية تنزلق على عجالت. حركة الدرة 

 .مع ملحق للحاسب اآللي من نفل صنع الطاوالت 

 :مع كرسي بالمواصفات التالية 

 دوار 

 متحرر بخمل عجالت 

 قابل لتعديل االرتفاع 

 ذو ظهر قصير 

 بمساند لليد 

 .جميع األجزاء يالية من الحواف الحادة الجارحة 

1 

 سبورة ) معمل ( :  -42

  م  1.2× م  2.4مقاس 
1 
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  سطح السبورة ذو استواء تام و مصنوع من الصاة المير قابل للصدأ و المكبوس على ألواح من الخشب

 الممطى من الخلف بصاة مجلفن

 الصاة األمامي مطلي بطبقة من البورسالن األبيض المير قابل للخدش 

 سطح السبورة ذو ياصية ممناطيسية 

 ر و يسهل المسح عليهايكتب عليها بأقالم الفلوماست 

 تثبّض السبورة على الجدار بواسطة التعليق بثالث حلقات مثبتة باإلطار بشكل محكم 

  ملم من األلمونيوم بحافة غير حادة لحمل األقالم مع عواري  50مزودة من األساااااافل بحوي عري

 جانبية مثبتة بالحوي لمنع األقالم من السقوط

 دوالب  ختزين )معمل(:  -43

  دواركرسي 

 قابل لتعديل االرتفاع 

 ثابض على يمل قواعد بدون عجالت 

 القواعد مزودة بعراقيب بالستيكية أو مطاطية للتوازن و لمنع االنزالق 

  مم 2مم مصمتة أو بسماكة ال تقل عن  25هيكل الكرسي معدني من أنابيب بقطر ال يقل عن 

 .الهيكل مطلي بالكروم أو بالدهان الحراري و مقاوم للخدش 

  .بدون ظهر 

  المقعد دائري و مصاانوع من الخشااب القاسااي الساامي  المقاوم للكساار و مكسااي بطبقة غير قابلة للنزع أو

االنفصااااال بساااابب الحرارة أو الرطوبة و مقاومة للخدش و مقاومة لألحماي و سااااهلة المساااال بالماء و 

 الصابون

4 

 كرسي) متدرب( :  -44

 كرسي دوار 

 قابل لتعديل االرتفاع 

  يمل قواعد بدون عجالتثابض على 

 القواعد مزودة بعراقيب بالستيكية أو مطاطية للتوازن و لمنع االنزالق 

  مم 2مم مصمتة أو بسماكة ال تقل عن  25هيكل الكرسي معدني من أنابيب بقطر ال يقل عن 

 .الهيكل مطلي بالكروم أو بالدهان الحراري و مقاوم للخدش 

  .بدون ظهر 

  الخشااب القاسااي الساامي  المقاوم للكساار و مكسااي بطبقة غير قابلة للنزع أو المقعد دائري و مصاانوع من

االنفصااااال بساااابب الحرارة أو الرطوبة و مقاومة للخدش و مقاومة لألحماي و سااااهلة المساااال بالماء و 

 الصابون

12 

 1 جهاز حاسب حديث املوصفات   -45

 1 ليزر حديثة  طابعة  -46

 جهاز عرض حديث مع الشاشة :  -47

  التعديل الرقمي النحراف الصورةمع ياصية 

  ( مع ياصية التعديل اليدوي للتركيزmanual focus ) 

 مع جهاز للتحكم عن بعد 

 ( مع ياصية الملق التلقائي لحفظ الطاقة و المصباحauto standby) 

 مع جميع التوصيالت الالزمة للتشميل و أن تكون عالية الجودة 

 م تشااااميل جهاز العري الشاااااشااااة بنفل الوقض بدون أي توصاااايل جهاز العري بجهاز المعلم بحيث يت

 تشويش أو اهتزاز في الصور المعروضة

   تثبيض جهاز العري في السااااقف و يكون الحامل للجهاز من نفل الشااااركة الصااااانعة و يساااامح بتحري

 الجهاز في جميع االتجاهات

 .مع جميع الملحقات األساسية الموردة من المصنّع مع الجهاز 

 ب شاشة عري )قماشية من برادة الزجاة توريد  و تركيGlass Beaded ( وتثبيتها في السقف بحجم )

 سم ( على األقل.170× سم 170

 

 

1 
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 ورشة الرتكيبات املنزلية

 الكمية اسم الصنف م

 طاولة عمل كهربائية:  -1

شائية وجهين ارجل حديد وسطح يشب مقاس  سم 75سم ارتفاع 80*230طاولة عمل كهربائية وان  سم 

سم مزودة بدرة حديد درفتين في كل اتجا  درة مقسم لرفين من الدايل مزود بأقفال ومفتاح ضد تسرب 5

سي 25التيار  سي حراري ممناطي امبير  ولمبات بيان لكل فاز ضاغط فصل للطوارئ 25امبير وقاطع رئي

 .مزود بحامل عبارة عن شب  حديد لتثبيض التمارين

12 

 مكتب مدرب:  -2

 مكتب مدرب مصنوع من الخشب 

 سم80سم ,االرتفاع 70سم , العري 160باإلبعاد التالية :الطول 

 سم .  40مع وحدة أدراة بعري 

 تثبض وحدة األدراة في جهة اليمين 

 أدراة  4تضم الوحدة عدد 

 حركة الدرة على منزلقات جانبية تنزلق على عجالت.

 .مع ملحق للحاسب اآللي من نفل صنع الطاوالت

 مع كرسي بالمواصفات التالية:

 دوار

 متحرر بخمل عجالت

 قابل لتعديل االرتفاع

 ذو ظهر قصير

 بمساند لليد

 جميع األجزاء يالية من الحواف الحادة الجارحة.

 

 

 

1 

 سبورة :  -3

 م  1.2× م  2.4مقاس  -

من  ساااطح السااابورة ذو اساااتواء تام و مصااانوع من الصااااة المير قابل للصااادأ و المكبوس على ألواح -

 الخشب الممطى من الخلف بصاة مجلفن

 الصاة األمامي مطلي بطبقة من البورسالن األبيض المير قابل للخدش -

 سطح السبورة ذو ياصية ممناطيسية -

 يكتب عليها بأقالم الفلوماستر و يسهل المسح عليها -

 تثبّض السبورة على الجدار بواسطة التعليق بثالث حلقات مثبتة باإلطار بشكل محكم -

ملم من األلمونيوم بحافة غير حادة لحمل األقالم مع عواري جانبية  50ودة من األسفل بحوي عري مز

 مثبتة بالحوي لمنع األقالم من السقوط

 

 

 

 

1 

 دوالب  ختزين :  -4

 معدني, بابين زجاجيين بقفل. -

 يمسة أرفف كحد أدنى. -

ساااااام بحيث يمكن تخزين جميع القطع القابلة للتخزين  50م والعمق  1.2× م  1.8األبعاد ال تقل عن   -

فيه, كذا كان الدوالب لتخزين لوحات أو قطع كلكترونية فيجب أن تكون األرفف مصااااااممة بمجاري 

 ياصة لتخزين هذ  القطع الموردة مع المعمل.

 

 

4 

 كرسي) متدرب( :  -5

 كرسي دوار -

 االرتفاع قابل لتعديل -

 ثابض على يمل قواعد بدون عجالت -

 القواعد مزودة بعراقيب بالستيكية أو مطاطية للتوازن و لمنع االنزالق -

 مم 2مم مصمتة أو بسماكة ال تقل عن  25هيكل الكرسي معدني من أنابيب بقطر ال يقل عن  -
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 الهيكل مطلي بالكروم أو بالدهان الحراري و مقاوم للخدش. -

 بدون ظهر.  -

المقعد دائري و مصنوع من الخشب القاسي السمي  المقاوم للكسر و مكسي بطبقة غير قابلة للنزع أو  -

االنفصاااال بسااابب الحرارة أو الرطوبة و مقاومة للخدش و مقاومة لألحماي و ساااهلة المسااال بالماء و 

 الصابون

 1 جهاز حاسب حديث املوصفات   -6

 1 طابعة ليزر حديثة   -7

 مع الشاشة : جهاز عرض حديث  -8

 مع ياصية التعديل الرقمي النحراف الصورة -

 ( manual focusمع ياصية التعديل اليدوي للتركيز )  -

 مع جهاز للتحكم عن بعد -

 (auto standbyمع ياصية الملق التلقائي لحفظ الطاقة و المصباح ) -

 مع جميع التوصيالت الالزمة للتشميل و أن تكون عالية الجودة -

العري بجهاز المعلم بحيث يتم تشاااميل جهاز العري الشااااشاااة بنفل الوقض بدون أي توصااايل جهاز  -

 تشويش أو اهتزاز في الصور المعروضة

تثبيض جهاز العري في الساااقف و يكون الحامل للجهاز من نفل الشاااركة الصاااانعة و يسااامح بتحري   -

 الجهاز في جميع االتجاهات

 ع مع الجهاز.مع جميع الملحقات األساسية الموردة من المصنّ  -

( وتثبيتها في السقف بحجم Glass Beadedتوريد  و تركيب شاشة عري )قماشية من برادة الزجاة  -

 سم ( على األقل.170× سم 170) 

 

 

1 
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 ورشة الرتكيبات اخلاصة والوقاية  

 الكمية اسم الصنف م

 :طاولة عمل كهربائية  -1

سم ارتفاع 80*230حديد وسطح خشب مقاس طاولة عمل كهربائية وانشائية وجهني ارجل 

سم مزودة بدرج حديد درفتني يف كل اجتاه درج مقسم لرفني من الداخل 5سم مسك 75

امبري  25امبري وقاطع رئيسي حراري مغناطيسي 25مزود بأقفال ومفتاح ضد تسرب التيار 

يت وملبات بيان لكل فاز ضاغط فصل للطوارئ مزود حبامل عبارة عن شبك حديد لتثب

 التمارين

12 

 مكتب مدرب:  -2

 مكتب مدرب مصنوع من الخشب  -

 سم80سم ,االرتفاع 70سم , العري 160باإلبعاد التالية :الطول  -

 سم .  40مع وحدة أدراة بعري  -

 تثبض وحدة األدراة في جهة اليمين  -

 أدراة  4تضم الوحدة عدد  -

 حركة الدرة على منزلقات جانبية تنزلق على عجالت. -

 للحاسب اآللي من نفل صنع الطاوالت.مع ملحق  -

 مع كرسي بالمواصفات التالية: -

 دوار -

 متحرر بخمل عجالت -

 قابل لتعديل االرتفاع -

 ذو ظهر قصير -

 بمساند لليد -

 جميع األجزاء يالية من الحواف الحادة الجارحة. -

 

 

 

1 

 سبورة :  -3

 م  1.2× م  2.4مقاس  -

المير قابل للصااادأ و المكبوس على ألواح من ساااطح السااابورة ذو اساااتواء تام و مصااانوع من الصااااة  -

 الخشب الممطى من الخلف بصاة مجلفن

 الصاة األمامي مطلي بطبقة من البورسالن األبيض المير قابل للخدش -

 سطح السبورة ذو ياصية ممناطيسية -

 يكتب عليها بأقالم الفلوماستر و يسهل المسح عليها -

 الث حلقات مثبتة باإلطار بشكل محكمتثبّض السبورة على الجدار بواسطة التعليق بث -

ملم من األلمونيوم بحافة غير حادة لحمل األقالم مع عواري  50مزودة من األسااااافل بحوي عري  -

 جانبية مثبتة بالحوي لمنع األقالم من السقوط

 

 

 

1 

 دوالب  ختزين :  -4

 معدني, بابين زجاجيين بقفل. -

 يمسة أرفف كحد أدنى. -

ساااااام بحيث يمكن تخزين جميع القطع القابلة للتخزين  50م والعمق  1.2× م  1.8األبعاد ال تقل عن   -

فيه, كذا كان الدوالب لتخزين لوحات أو قطع كلكترونية فيجب أن تكون األرفف مصااااااممة بمجاري 

 ياصة لتخزين هذ  القطع الموردة مع المعمل.

 

 

4 

 كرسي) متدرب( :  -5

 كرسي دوار -

 االرتفاع قابل لتعديل -

 ثابض على يمل قواعد بدون عجالت -

 القواعد مزودة بعراقيب بالستيكية أو مطاطية للتوازن و لمنع االنزالق -
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 مم 2مم مصمتة أو بسماكة ال تقل عن  25هيكل الكرسي معدني من أنابيب بقطر ال يقل عن  -

 الهيكل مطلي بالكروم أو بالدهان الحراري و مقاوم للخدش. -

 بدون ظهر.  -

المقعد دائري و مصنوع من الخشب القاسي السمي  المقاوم للكسر و مكسي بطبقة غير قابلة للنزع أو  -

االنفصاااال بسااابب الحرارة أو الرطوبة و مقاومة للخدش و مقاومة لألحماي و ساااهلة المسااال بالماء و 

 الصابون

 1 جهاز حاسب حديث املوصفات   -6

 1 طابعة ليزر حديثة   -7

 مع الشاشة : جهاز عرض حديث  -8

 مع ياصية التعديل الرقمي النحراف الصورة -

 ( manual focusمع ياصية التعديل اليدوي للتركيز )  -

 مع جهاز للتحكم عن بعد -

 (auto standbyمع ياصية الملق التلقائي لحفظ الطاقة و المصباح ) -

 مع جميع التوصيالت الالزمة للتشميل و أن تكون عالية الجودة -

العري بجهاز المعلم بحيث يتم تشاااميل جهاز العري الشااااشاااة بنفل الوقض بدون أي توصااايل جهاز  -

 تشويش أو اهتزاز في الصور المعروضة

تثبيض جهاز العري في الساااقف و يكون الحامل للجهاز من نفل الشاااركة الصاااانعة و يسااامح بتحري   -

 الجهاز في جميع االتجاهات

 ع مع الجهاز.مع جميع الملحقات األساسية الموردة من المصنّ  -

( وتثبيتها في السقف بحجم Glass Beadedتوريد  و تركيب شاشة عري )قماشية من برادة الزجاة  -

 سم ( على األقل.170× سم 170) 

 

 

1 
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 معمل محاية النظم الكهربائية وخمترب القوى الكهربائية

 الكمية اسم الصنف م

 طاولة معمل محاية النظم الكهربائية:  -1

 سم ارتفاعا  80×سم عمقا  90×سم عرضا  180طاولة مختبر مقاس   -

 سم3سطح الطاولة من الفورميكا بلون رمادي فاتح المير قابل للخدش أو النزع و بسم    -

 سم  20سم وارتفاع الدرة 50سم وعمق  40مع وحدة أدراة بعري  -

 تثبض وحدة األدراة في منتصف الطاولة  -

 تضم الوحدة عدد درجين -

 الدرة على منزلقات جانبية تنزلق على عجالتحركة  -

 25و عمق ال يقل  ساام  20مع لوحة توصاايل و حماية )كونسااول( بطول الطاولة و ارتفاع ال يقل عن  -

 سم , تتضمن اآلتي:

 قاطع رئيسي -

 قاطع ضد تسرب التيار -

 قاطع طوارئ -

 مصباح )لمبة( بيان -

 فاز 3مفتاح تشميل  -

 يةفولض مع الحما  380فاز 3مخارة 6عدد -

 فولض مع الحماية220مخارة6عدد -

 أمبير. 10فولض.380مخرة تيار متردد متمير القيمة من صفر كلى  -

 أمبير.10فولض 220مخرة تيار مستمر متمير القيمة من صفر كلى  -

 أجهزة قياس للتيار و الجهد لكل مخرة. -

ابل للتثبيض و ادوار  يركب على الطاولة ق 3للوحات التجارب بعري الطاولة, ذو   مع كيطار حامل -

 كيلو غرام من الوزن.600الف , يتحمل حتي

 

 

 

12 

 :شنطة احلماية   -2

مم 4هرتز. مع أسالر توصيل مخبريه  60فولض تيار متردد  230شنطة لتجارب الحماية تعمل بجهد  -

فولض تيار متردد  230-400محمية بأطوال مختلفة لتحقيق التجارب. وتعمل  بنوام جهد منخفض من 

 فولض تيار متردد تحتوي على أقنعة لتطبيق تجارب الحماية التالية: 23 – 40كلى 

 الحماية من التالمل المباشر مع األجزاء الحاملة للتيار الكهربائي. -

 الحماية من التالمل المير المباشر مع األجزاء الحاملة للتيار الكهربائي. -

 الحماية من الصدمة الكهربائية باستخدام الجهد المنخفض. -

 اية من الصدمة الكهربائية باستخدام محول العزل.الحم -

 دراسة األيطاء من وجود حملين على محول واحد. -

 ايتبارات ودراسة تجارب الحماية األرضية. -

 (. FIايتبارات وعمل تجارب مفتاح التسرب األرضي )  -

 التدريب ) انور ملحق المواصفات(. -

 

 

12 

 : منبع جهد  -

 منبع جهد -

 أمبير10مع قاطع حماية  -

 فولض 380ومخارة  -

 يركب على اإلطار -

 

12 

 قياس القدرة  :جهاز  -  -3

 جهاز قياس القدرة. -

 أمبير 30يقيل حتى  -

 فولض 220والجهد:  -

 يركب على اإلطار -

 

6 

 2 جهاز قياس كيلووات:  -4
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 3 .فاز 

 مع عداد القياس -

 فولض380والمخارة والمدايل  -

 يركب على اإلطار. -

 جهاز قياس فولت ميرت مزدوج :  -5

 جهاز قياس فولض ميتر مزدوة  -

 يركب على اإلطار -

 

2 

 فولت : 600جهاز قياس فولت ميرت   -6

 فولض 600جهاز قياس فولض ميتر يقيل حتى -

 يركب على اإلطار -

 

4 

 فولت : 400 /100جهاز قياس فولت ميرت  -7

 فولض 400 /100 -

 يركب على اإلطار -

 

12 

 2 جهاز قياس ثبذبة مزدوج : يركب على اإلطار  -8

 6 أمبري : يركب على اإلطار 1قياس أميرت  جهاز  -9

 12 أمبري : يركب على اإلطار 2,5جهاز قياس أميرت   -10

 2 أمبري: يركب على اإلطار 6جهاز قياس أميرت   -11

 جهاز قياس زاوية الوجه :  -12

 سينكرن سكوب ( تزامني.)  -

 يركب على اإلطار -

 

2 

 مبني تزامن :  -13

 لمبات. 6من  تزامن بالمصباح ) باللمبات  ( مكونمبني  -

 يركب على اإلطار -

 

2 

 محل ملفات :  -14

 حمل ملفات مختلفة القيم -

 كيلووات 1مقاس  -

 تركب على اإلطار -

 

4 

 4 مربط :  مربط لآلالت من املطاط  -15

 4 نهاية واقية : نهاية واقية من الربل القاسي املقاوم  -16

 مولد :  -17

 لد تاكو رقمي لربط اآلالتمو -

 كيلووات 1قدرة  -

 

4 

 مقاومات :  -18

 حمل مقاومات مع بوتنشوميتر  -

 متمير مدرة -

 له قيم مختلفة  -

 ومدرة بتدرة دائري  -

 يركب على اإلطار -

 . كيلووات 1فئة  -

 

 

10 
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 مكثفات:  -19

 كيلو وات. 1حمل مكثفات فئة  -

 يركب على اإلطار. -

 بقيم مختلفة -

 

2 

 :SC 1.0  آلة تيار -  -20

 آلة تيار تزامن -

 فاز  3 -

 فولض 380الجهد: -

 هرتز 60التردد:  -

   SC 1.0من نوع  -

 

2 

 آلة تيار  بندول : -  -21

 آلة تيار مستمر  -

 كيلووات 2قدرة  -

 نوع بندول -

 تعمل على تيار مستمر -

 فولض. 220الجهد:  -

 تعمل بري  وحمل وموتور -

 

 

2 

  وحدة حتكم -  -22

 وحدة حتكم : -  -23

 وحدة تحكم لآللة السابقة. -

 تربط مع الحاسب -

 فولض 220وتعطي يارة فولض  -

 أمبير 20تيار  -

 وحدات التحكم الرقمية والقياسات مع كافة -

 يركب على اإلطار مع األسالر الالزمة. -

 

 

2 

 وحدة حتكم بالفولت : -  -24

 وحدة تحكم بالفولض آللة التزامن -

 مع مفاتيح الضبط -

 فولض .200تعمل على جهد  -

 

2 

 2 وحدة حتكم وضبط الفولت حملطة التوليد : وحدة حتكم وضبط الفولت حملطة التوليد.  -25

 2 تزامن : وحدة تزامن رقمية تعمل بشكل أوتوماتيكي لتزامن املولد.وحدة   -26

 2 ملم4) زاوية الوجه ( مع مفاتيح الضبط والتوصيالت  COSوحدة حتكم يف زاوية الوجه : وحدة حتكم يف   -27

 وحدة حتكم بالقدرة الفعالة :   -28

 وحدة تحكم للقدرة الفعالة. -

 التوليدتربط مع وحدة تحكم وضبط الفولض لمحطة  -

 فولض 250تعمل على جهد  -

 أمبير 4والتيار:  -

 

 

2 

 حمول :    -29

 فاز 3محول 

 كيلو فولض 380يوصل مع  -

 يستعمل لتجارب الحماية والمرحالت . -

6 

 حمول :  -30

 كيلو فولض 380فاز  3حول  -

 فولض 380الدايل  -

 يركب على اإلطار مع جميع التوصيالت -

 

8 
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 : خط نقل  -31

 يط نقل كامل لمسافات مختلفة -

 كيلو متر  360و  216و  144 -

 ملم. 4مع المقاومات والمكثفات والملفات والتوصيالت  -

 

 

10 

 ملفات :  -32

 حمل ملفات  -

 مع التوصيالت -

 وله قيم مختلفة   -

 كيلو فولض نصف أمبر 380 -

 

 

8 

 :مكثف   -33

 مكثف لخطوط النقل -

 مايكرو فاراد 2,5فاز  3 -

 كيلو فولض 380يعمل على جهد  -

 

 

16 

 ساعة رقمية :  -34

 ساعة رقمية تقيل أجزاء من الثانية -

 كبيرة لإليضاح -

 تركب على اإلطار -

 

 

4 

 : قاطع محاية ثالثي  -35

 قاطع حماية ثالثي لتجارب المختبر -

 فاز 3 -

 TTLبه جميع اإلشارات  -

 فولض 400فولض متردد 24ويعمل على  -

 فولض 220أمبير الدايل  3 -

 

 

16 

 منبع جهد :  -36

 منبع جهد -

 فولض متردد. 380المخارة من صفر كلى  -

 أمبير 8التيار   -

 فاز.  3 -

 أمبير. 8فولض مستمر  220مخارة  -

 أمبير قيم متميرة. 8فولض مستمر  220مخارة من صفر كلى  -

 

 

8 

 24 قناطر: قناطر توصيل محاية أسود باجملموعة.  -37

 18 قناطر : قناطر توصيل أصفر / أخضر باجملموعة.  -38

 : أسالك توصيل  -39

 أسالر توصيل حماية -

 حبة بالمجموعة. 30عن  ال تقل -

 

12 

 12 مرت لونني أخضر واصفر باجملموعة1أسالك توصيل : أسالك توصيل محاية   -40

 12 حامل أسالك : حامل أسالك يركب على اجلدار  -41

 1 كتب : كتب تشغيل جمموعة من عشرة كتب  -42

 :  سم50سلك توصيل  -43

 سم50سل  توصيل لونين  -

 أمبير بالزوة. 19 -

 

24 

 Over / Under volt. 2:  مرحل للفولض والحماية   واحلمايةمرحل للفولت   -44

 : مرحل محاية لألرضي  -45

 مرحل حماية لألرضي كامل مع التوصيالت  -
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 LC 0.1-04H  /2- 16 MF 2حمل للمرحل    -

 2 ريلي : ريلي مزدوج للتيار والوقت واحلماية  -46

 2 فاز لالجتاهات 3ريلي : ريلي   -47

 2 حلماية خطوط النقلريلي : ريلي فصل للوقت   -48

 2 فاز 3ريلي : ريلي محاية للمولدات   -49

 2 مفتاح تشغيل ثالثي : مفتاح تشغيل ثالثي حلساب القدرة  -50

 : جهاز قياس القدرة  -51

 يقيل القدرة الفعالة -

 فاز 3 -

 يركب على اإلطار -

 

10 

 : وحدة إنارة  -52

 وحدة كنارة هالوجين -

 فولض 12فولض أو  220الجهد:  -

 

2 

 2 منوثج للطاقة للمروحة واخللية الشمسيةمنوثج :   -53

 2 مليت ميرت 2جتربة  : جتربة الطاقة للهيدروجني مع احلمل و   -54

 :  منبع جهد  -55

 منبع جهد مستمر ومترد -

 فولض 250يقيل من صفر كلى  -

 أمبير. 5القدرة  -

 يركب على اإلطار -

 

6 

 2 وكافة ما يلزمبطارية : بطارية للمكثفات لتحسني معامل القدرة مع املفاتيح   -56

ــالت    -57 ــبط وقياس القدرة الغري فعالة وقابلة للربجمة مع الوصـ ــبط كاملة قابلة للضـ وحدة حتكم : وحدة حتكم البطارية وضـ

 تركب على اإلطار .

2 

 : آلة تيار  -58

 آلة تيار -

 ثالثية األطوار -

 كيلو وات 1القدرة:  -

 قفص سنجابي -

 فولض . 380الجهد:  -

 

 

2 

 : بريك مغناطيس  -59

 ممناطيلبري   -

 كيلو وات 1القدرة  -

 لتشميل اآللة السابقة -

 

2 

 : حمول تيار  -60

 محول تيار  -

 أمبير 5/1فاز واحد  -

 

2 

 :  محل  -61

 حمل يا  للمحول السابق  -

 مع بوتنشوميتر   -

 أمبير6,5التيار:  -

 

2 

 : حمول فولت للحماية  -62

 محول فولض للحماية  -
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 2 فاز واحد -

 : محل  -63

 حمل للمحول السابق -

 أوم 2000كلى  400بوتنشوميتر مع  -

 

2 

 : حمول ثالثي األطوال  -64

 محول ثالثي األطوال للتيار -

 ملم للحماية 4مع قوابل  -

 يستعمل مع يطوط النقل -

 

2 

 : مكتب مدرب )معمل(  -65

 مكتب مدرب )معمل(:مصنوع من الخشب من نفل صنع طاوالت المعمل -

 سم80,االرتفاع سم 70سم , العري 160باإلبعاد التالية :الطول  -

 سم .  40مع وحدة أدراة بعري  -

 تثبض وحدة األدراة في جهة اليمين  -

 أدراة  4تضم الوحدة عدد  -

 حركة الدرة على منزلقات جانبية تنزلق على عجالت. -

 مع ملحق للحاسب اآللي من نفل صنع الطاوالت. -

 مع كرسي بالمواصفات التالية: -

 دوار -

 متحرر بخمل عجالت -

 االرتفاعقابل لتعديل  -

 ذو ظهر قصير -

 بمساند لليد -

 جميع األجزاء يالية من الحواف الحادة الجارحة. -

1 

 : سبورة ) معمل (  -66

 م  1.2× م  2.4مقاس  -

ساااطح السااابورة ذو اساااتواء تام و مصااانوع من الصااااة المير قابل للصااادأ و المكبوس على ألواح من  -

 الخشب الممطى من الخلف بصاة مجلفن

 بطبقة من البورسالن األبيض المير قابل للخدشالصاة األمامي مطلي  -

 سطح السبورة ذو ياصية ممناطيسية -

 يكتب عليها بأقالم الفلوماستر و يسهل المسح عليها -

 تثبّض السبورة على الجدار بواسطة التعليق بثالث حلقات مثبتة باإلطار بشكل محكم -

دة لحمل األقالم مع عواري ملم من األلمونيوم بحافة غير حا 50مزودة من األسااااافل بحوي عري  -

 جانبية مثبتة بالحوي لمنع األقالم من السقوط

1 

 دوالب  ختزين )معمل(:  -67

 كرسي دوار -

 قابل لتعديل االرتفاع -

 ثابض على يمل قواعد بدون عجالت -

 القواعد مزودة بعراقيب بالستيكية أو مطاطية للتوازن و لمنع االنزالق -

 مم 2مم مصمتة أو بسماكة ال تقل عن  25يقل عن هيكل الكرسي معدني من أنابيب بقطر ال  -

 الهيكل مطلي بالكروم أو بالدهان الحراري و مقاوم للخدش. -

 بدون ظهر.  -

المقعد دائري و مصنوع من الخشب القاسي السمي  المقاوم للكسر و مكسي بطبقة غير قابلة للنزع أو  -

لألحماي و ساااهلة المسااال بالماء و االنفصاااال بسااابب الحرارة أو الرطوبة و مقاومة للخدش و مقاومة 

 الصابون

4 

 كرسي) متدرب( :  -68

 كرسي دوار -

 قابل لتعديل االرتفاع -

 ثابض على يمل قواعد بدون عجالت -

 القواعد مزودة بعراقيب بالستيكية أو مطاطية للتوازن و لمنع االنزالق -

12 
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 مم 2عن مم مصمتة أو بسماكة ال تقل  25هيكل الكرسي معدني من أنابيب بقطر ال يقل عن  -

 الهيكل مطلي بالكروم أو بالدهان الحراري و مقاوم للخدش. -

 بدون ظهر.  -

المقعد دائري و مصنوع من الخشب القاسي السمي  المقاوم للكسر و مكسي بطبقة غير قابلة للنزع أو  -

االنفصاااال بسااابب الحرارة أو الرطوبة و مقاومة للخدش و مقاومة لألحماي و ساااهلة المسااال بالماء و 

 نالصابو

 1 جهاز حاسب حديث املوصفات    -69

 1 طابعة ليزر حديثة    -70

 جهاز عرض حديث مع الشاشة :  -71

 مع ياصية التعديل الرقمي النحراف الصورة -

 ( manual focusمع ياصية التعديل اليدوي للتركيز )  -

 مع جهاز للتحكم عن بعد -

 (auto standbyمع ياصية الملق التلقائي لحفظ الطاقة و المصباح ) -

 مع جميع التوصيالت الالزمة للتشميل و أن تكون عالية الجودة -

توصااايل جهاز العري بجهاز المعلم بحيث يتم تشاااميل جهاز العري الشااااشاااة بنفل الوقض بدون أي  -

 تشويش أو اهتزاز في الصور المعروضة

الجهاز تثبيض جهاز العري في السقف و يكون الحامل للجهاز من نفل الشركة الصانعة و يسمح بتحري  

 في جميع االتجاهات

 مع جميع الملحقات األساسية الموردة من المصنّع مع الجهاز. -

( وتثبيتها في السقف بحجم Glass Beadedتوريد  و تركيب شاشة عري )قماشية من برادة الزجاة  -

 سم ( على األقل.170× سم 170) 

 

 

1 
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 ورشة التحكم يف احملركات الكهربائية 

 الكمية اسم الصنف م

 طاولة عمل :  -1

 مجموعة طاولة عمل بالمواصفات التالية:

a.  مم(. الطاولة من يشب البالكاش   850مم ( ) االرتفاع 700مم ( ) العري 1500المقاسات ) الطول

مم (قطعة واحدة ومدهون بمادة الورنيش العازل  يثبض بزوايا حديدية من األنابيب 50القاسااي ساام  ) 

 المعدنية المربعة المدهونة مقاس 

مم تتحرر األدراة على رومان بلي 4ساااام  مم (. أساااافل األرجل قاعدة من الصاااااة )  2*50*50) 

 صناعة جيدة تتحمل الرطوبة وغير قابلة للصداء (.

b.   مم (  650مم ( ) بعمق 500يثبض  ثالثة أدراة من الصاة  ) عري الدرة 

سفل الدرة رف يشبي ) سم  200) وارتفاع الدرة        مم ( وتثبض األدراة على 20مم (  ويثبض أ

مم وارتفاع 500ة اليسااار تثبض يزانة بباب واحد تفتح  كلى اليسااار. ) عري يمين الطاولة .وعلى جه

 مم (.600

c. مم ( للطاقة الكهربائية 800مم وارتفاع 300مم وعري 300كما يثبض على الطاولة كنسااااااول ) طول

 من جهة اليسار مكون من:

 (. 3فولض / عدد  220مأيذ تيار بثالث نقاط )  -

 ( PEز يط التأريض  N-ولض ز يط التعادل ف 380مأيذ تيار يمل نقاط )  -

 (. FI 30mA  25Aمفتاح ضد تسرب التيار )  -

 ( يعمل بـمرحل كهربائي ) كونتكتر ( 25Aقاطع رئيسي حراري ممناطيسي )  -

 لمبات بيان توضح التشميل ووصول التيار للوحة. -

 ضاغط فصل للطوارئ بقفل رئيسي لكل طاولة. -

 مم لتوصيل كابل التمذية للكنسول.30 فتحات من الجوانب بقطر-

يثبض على الطاولة فوق الكنساااول شاااب  من الصااااة المجلفن ومخرم الشاااب  بفتحات  مساااتطيلة الشاااكل ) -

مم . ويركب 800مم وارتفاع 1200مم طول الشااب  4مم ( والمسااافة بين الفتحات 11مم وارتفاع 6عري

مم. طول اإلطار المساااتطيل 30والمجوف مقاس هذا الشاااب  على كطار مساااتطيل من قضااابان الحديد المربع

مم وفي الوساااط تركب قضااايب حماية. يمكن تحري  الشاااب  على مجاري كلى بداية 800مم وارتفاع 1200

طاولة بواسطة رمان بلي تتحمل وزن الشب  مع اإلطار. ويمكن تثبيض الشب  وعدم تحريكه. ويطلي الشب  

 للحرارة والرطوبة والصداء اللون رصاصي.واإلطار بطالء حراري نوعية ممتازة مقاومة 

 

 

24 

 مليت ميرت رقمي :  -2

فولض ومقامات عالية مع جرس عند 600أمبير و10جهاز ملتي ميتر رقمي صاااااامير  نوعية ممتازة حتى 

 قياس القصر

24 

 شنطة اكتشاف األخطاء:  -3

  وات  300بتشااميل محركات شاانطة بلوحات اكتشاااف األيطاء في الدوائر ثالثية األوجه ) متنقلة ( تتحكم

 تحتوي على األتي:

 قواطع حماية رئيسية للوحة ضد تسرب التيار. -

 قواطع حماية للدوائر الكهربائية. -

 مفاتيح لعمل األيطاء من قبل المدرس . -

 .جميع السابق يكون دايل لوحة بمطأ ذات قفل 

 حة التجارب الساااااطح األمامي للوحة عبارة عن قاعدة مثقبة حساااااب التوصااااايل المطلوب في شاااااري

(Mask.) 

  فولض متردد. 24جهد دوائر التحكم 

  فولض. 220/380الجهد الرئيسي 

 .ضواغط التشميل ولمبات البيان ومفاتيح التحكم الرئيسية ومخارة الضواغط تكون في أسفل اللوحة 

 بلمبات ( يعمل بالبطارية لبيان الجهد مباشرة, والمقاومة بضاغط. -جهاز ) دزبل 
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 وائر الكهربائية الثالثية األوجه حسب الدوائر اآلتية:شرائح تجارب للد 

 شريحة دائرة تشميل وفصل المحرر ثالثي األوجه. -

 شريحة دائرة عكل حركة المحرر ثالثي األوجه . -

ية مشااااااوار ) -  limitشااااااريحاة دائرة عكل حركة المحرر ثالثي األوجه , مع مفتااح نهاا

switches.) 

 ( للمحرر ثالثي األوجه.Automaticشريحة دائرة )نجمة/مثلث( بمزمن ) -

 Automatic( مع عكل الحركة بمزمن )  Dahlander شريحة دائرة تشميل محرر سرعتين ) -

.) 

 Automatic( مع عكل الحركة بمزمن )  Dahlanderشريحة دائرة تشميل محرر سرعتين )  -

 Timer switches( مع مفتاح نهاية مشوار ) 

 التدريب ) انور ملحق المواصفات (.

 (  : Easyمفتاح التحكم يف الدوائر الكهربائية )   -4

 (. LADقابل للبرمجة بلمة المخطط السلمي ) 

  فولض متردد. 220ذو شاشة عري يعمل على جهد 

  أمبير . 8مخارة  4مدايل و  10له 

 ز كيبل للحاسب اآللي (.  cD مع الملحقات ) 

 

 

48 

 6  مكوناتهطاوالت التحكم النيوماتيكي جبميع   -5

 مكتب مدرب:  -6

 مكتب مدرب مصنوع من الخشب 

  سم80سم ,االرتفاع 70سم , العري 160باإلبعاد التالية :الطول 

  سم .  40مع وحدة أدراة بعري 

  تثبض وحدة األدراة في جهة اليمين 

  أدراة  4تضم الوحدة عدد 

 .حركة الدرة على منزلقات جانبية تنزلق على عجالت 

  اآللي من نفل صنع الطاوالت.مع ملحق للحاسب 

 :مع كرسي بالمواصفات التالية 

 دوار -

 متحرر بخمل عجالت -

 قابل لتعديل االرتفاع -

 ذو ظهر قصير -

 بمساند لليد -

 جميع األجزاء يالية من الحواف الحادة الجارحة. -

 

 

 

 

1 

 سبورة :  -7

 م  1.2× م  2.4مقاس  -

للصااادأ و المكبوس على ألواح من  ساااطح السااابورة ذو اساااتواء تام و مصااانوع من الصااااة المير قابل -

 الخشب الممطى من الخلف بصاة مجلفن

 الصاة األمامي مطلي بطبقة من البورسالن األبيض المير قابل للخدش -

 سطح السبورة ذو ياصية ممناطيسية -

 يكتب عليها بأقالم الفلوماستر و يسهل المسح عليها -

 مثبتة باإلطار بشكل محكمتثبّض السبورة على الجدار بواسطة التعليق بثالث حلقات  -

ملم من األلمونيوم بحافة غير حادة لحمل األقالم مع عواري جانبية  50مزودة من األسفل بحوي عري 

 مثبتة بالحوي لمنع األقالم من السقوط

 

 

 

 

1 

 دوالب  ختزين :  -8

 .معدني, بابين زجاجيين بقفل 

 .يمسة أرفف كحد أدنى 
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ساااااام بحيث يمكن تخزين جميع القطع القابلة للتخزين فيه,  50م والعمق  1.2× م  1.8األبعاد ال تقل عن  

كذا كان الدوالب لتخزين لوحات أو قطع كلكترونية فيجب أن تكون األرفف مصممة بمجاري ياصة لتخزين 

 هذ  القطع الموردة مع المعمل.

 كرسي) متدرب( :  -9

 كرسي دوار 

 االرتفاع قابل لتعديل 

 ثابض على يمل قواعد بدون عجالت 

 القواعد مزودة بعراقيب بالستيكية أو مطاطية للتوازن و لمنع االنزالق 

  مم 2مم مصمتة أو بسماكة ال تقل عن  25هيكل الكرسي معدني من أنابيب بقطر ال يقل عن 

 .الهيكل مطلي بالكروم أو بالدهان الحراري و مقاوم للخدش 

  .بدون ظهر 

المقعد دائري و مصااانوع من الخشاااب القاساااي السااامي  المقاوم للكسااار و مكساااي بطبقة غير قابلة للنزع أو 

االنفصاااااال بسااااابب الحرارة أو الرطوبة و مقاومة للخدش و مقاومة لألحماي و ساااااهلة المسااااال بالماء و 

 الصابون

 

 

24 

 1 جهاز حاسب حديث املوصفات    -10

 1 طابعة ليزر حديثة    -11

 مع الشاشة : جهاز عرض حديث  -12

 مع ياصية التعديل الرقمي النحراف الصورة -

 ( manual focusمع ياصية التعديل اليدوي للتركيز )  -

 مع جهاز للتحكم عن بعد -

 (auto standbyمع ياصية الملق التلقائي لحفظ الطاقة و المصباح ) -

 مع جميع التوصيالت الالزمة للتشميل و أن تكون عالية الجودة _

ي بجهاز المعلم بحيث يتم تشاااميل جهاز العري الشااااشاااة بنفل الوقض بدون أي توصااايل جهاز العر _

 تشويش أو اهتزاز في الصور المعروضة

تثبيض جهاز العري في الساااقف و يكون الحامل للجهاز من نفل الشاااركة الصاااانعة و يسااامح بتحري   _

 الجهاز في جميع االتجاهات

 الجهاز. مع جميع الملحقات األساسية الموردة من المصنّع مع _

( وتثبيتها في السااقف بحجم ) Glass Beadedتوريد  و تركيب شاااشااة عري )قماشااية من برادة الزجاة 

 سم ( على األقل.170× سم 170
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 آالت التيار املستمر واحملوالت وآالت التيار املرتدد معمل

 الكمية اسم الصنف م

 خمترب آالت التيار املستمر واحملوالت وآالت التيار املرتدد طاولة  .1

   ارتفاعا  سم 80×عمقا   سم90× عرضا   سم180طاولة مختبر مقاس 

  سم3سم  ب أو النزع و المير قابل للخدش بلون رمادي فاتحسطح الطاولة من الفورميكا 

  سم 20سم وارتفاع الدرة 50وعمق سم  40بعري مع وحدة أدراة  . 

  في منتصف الطاولة وحدة األدراة تثبض 

 درجين تضم الوحدة عدد 

 حركة الدرة على منزلقات جانبية تنزلق على عجالت 

 ( كونسولمع لوحة توصيل و حماية)  20و عمق اليقل عن  سم  15بطول الطاولة و ارتفاع ال يقل عن 

 سم , تتضمن اآلتي:

 قاطع رئيسي -

 قاطع ضد تسرب التيار -

 قاطع طوارئ -

 بيان )لمبة(مصباح  -

 فاز 3مفتاح تشميل  -

 فولض  380 فاز3مخرة  -

 فولض 220ستة مخارة فاز واحد  -

 7 و يتحمل شدة التيار حتىفولض متمير القيم و التيار  380منبع جهد من صفر كلى  -

 .أمبير

 قيمة ثابض أمبير تيار مستمر 2فولض  220منبع جهد  -

 .أمبير 7 يتحمل شدة التيار حتىو فولض تيار مستمر له قيم  220منبع جهد من صفر كلى  -

 قابل للتثبيض و الف , يركب على الطاولة  ادوار 3 بعري الطاولة, ذولتجارب للوحات ا  مع كيطار حامل

 

6 

 آلة تيار فاز واحد تيار مرتدد  .2

  فولض لخوا  اآلالت  220لجهدA.C. VOLT.  

 واط300ال تقل عن قدرتها 

6 

3.   D.C Volt  

  واط300ال تقل عن قدرتها 
6 

 آلة تيار قفص سنجابي  .4

 ثالثية األطوار 

 فولض 220/380 الجهد. 

 .وات300ال تقل عن  القدرة

6 

 آلة تيار متزامنة  .5

 آلة تيار متزامنة ثالثية األطوار 

 فولض 220/380جهد ال. 

 وات 300ال تقل عن  القدرة

6 

 آلة تيار حلقية  .6

     آلة تيارSlip Ring Motor  

 وات 300ال تقل عن القدرة 

6 

 آلة تيار مستمر توالي  .7

  آلة تيار مستمر. 

  فولض   220الجهدD.C  

  آلة كتعملSeries wound   

 وات 300ال تقل عن القدرة 

6 

 آلة تيار مستمر شامل  .8

  فولض   220آلة تيار مستمرCompound  D.C  
6 
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 وات   300ال تقل عن القدرة 

 موتور منظم  .9

  موتور منومfield reg. motor  

 مع بوتنشو ميتر

6 

 مولد منظم  .10

  مولد منومfield reg. gen  

 مع بوتنشو ميتر

6 

 فرملة مغناطيسية  .11

 آلة تيار بندول. 

 ثالثية األطوار. 

 ( 8الى بند  2) من بند  تعمل مثل بري  وحمل لآلالت السابقة . 

  تعمل مروحة أو موتور مركب معها مولد تاكو كامل 

 اآلالت  األيرى معها أو دراسة يواصها لوحدها . يمكن وصلها بالحاسب اآللي وربط

6 

 وحدة حتكم رقمية  .12

 وحدة تحكم رقمية لآللة بالبند السابق 

 تربط  بواسطة الحاسب 

 مع القياس الرقمي للسرعة  والدوران للمحركات 

  تعمل بواسطة الحاسب أو يدويا 

 مع الكابالت الالزمة للربط .

6 

 مكرب قياس  .13

شارة )أوسلسكوب( أو أجهزة اإلقنوات لربط جهاز التحكم السابق مع الحاسب اآللي أو راسم  4مكبر قياس 

 القياس .

6 

 فاز 3حمول   .14

  فاز مع التوصيالت الالزمة باللوحة 3محول 

 يركب على اإلطار 

6 

 حمول فاز واحد  .15

 محول فاز واحد مع التوصيالت الالزمة باللوحة 

 . يركب على اإلطار 

6 

 محل مكثفات  .16

  حمل مكثفات بسعات مختلفة 

 وات  يركب على اإلطار 300قدرة ال. 

6 

 محل ملفات  .17

   حمل ملفات ممانعات مختلفة 

 وات يركب على اإلطار300قدرة ال. 

6 

 محل مقاومات  .18

  حمل مقاومات بالوصالت 

 مع عجلة مدرجة  بوتنشوميتر لدقة تمير  المقاومة باللوحة 

 يركب على اإلطار 

6 

 قاطع محاية  .19

  قاطع حماية محرر 

 .يركب على اإلطار 

6 

 مفتاح تشغيل  .20

  فاز  3مفتاح تشميل 

 .يركب على اإلطار 

 

6 
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 مفتاح عكس حركة  .21

  مفتاح عكل حركة 

 .يركب على اإلطار 

6 

 Ύ Δ – 5 – Ύ Δمفتاح    .22

   مفتاحΎ Δ – 5 – Ύ Δ  

 .يركب على اإلطار 

6 

 جهاز قياس مليت ميرت  .23

 رقمي 

 أميتر  10 التيار 

  : فولض مستمر 1000الجهد. 

 متردد. فولض 750وجهد 

 . يركب على اإلطار 

24 

 جهاز قياس سرعة  .24

 باألشعة تحض الحمراء واللمل 

 . كلكتروني 

6 

 جهاز قياس قدرة  .25

  تماثلي 

 فاز 3فاز واحد و 

 :فولض380الجهد 

  :أمبير 5التيار 

6 

 جهاز قياس معامل القدرة  .26

 تماثلي 

 فاز 3فاز واحد و 

 

6 

 جهاز قياس الرتدد  .27

 دوة باللوحةمز 

 يركب على اإلطار 

6 

 جهاز قياس سينكرن سكوب تزامن  .28

  زاوية الوجه ( باللوحة قياس ( 

 يركب على اإلطار 

6 

 جهاز قياس فولت    .29

 تدريج مزوة 

 : فولض  400  الجهد 

 يركب على اإلطار. 

6 

 وصلة  .30

 وصلة مطاط لربط اآلالت مع بعضها
12 

 نهاية واقية  .31

 نهاية واقية للموتور 

 مع مربط وسطي للموتورات واقي 

12 

 أسالك توصيل ألوان خمتلفة  .32

 حبة 30مجموعة أسالر توصيل حماية ألوان ومقاسات مختلفة ال تقل عن 
6 

 أسالك توصيل لونني أصفر مع أخضر  .33

 .أسالر حماية لونين أصفر مع أيضر  من عشرة مجموعة
6 

 12 قناطر توصيل  .34
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 توصيل حماية عشرة حباتمجموعة قناطر 

 قناطر محاية  .35

 .قناطر حماية لونين أصفر مع أيضر  من عشرة مجموعة
6 

 مقاومة ثالثية  .36

  مقاومة ثالثية متميرة 

  تركب على اإلطار 

  مع التدريج لآلالت المترددة 

  تستعمل كمشملStarter for slip ring motor 

6 

  دايود  .37

 دايود 

  : فولض1000الجهد. 

  :أمبير10التيار.  

 مع دوائر الحماية الالزمة له بالزوة. 

 يركب على كطار التجارب. 

6 

 ثايرستور  .38

 ثايرستور 

 :فولض1000الجهد. 

  :أمبير 12التيار.  

 مع دوائر الحماية الخاصة به بالزوة. 

 يركب على كطار التجارب. 

6 

 للدوائر األحاديةوحدة حتكم وإشعال   .39

  الثايريستور لها مخرجين فاز واحدوحدة تحكم وكشعال لدوائر. 

 تركب على كطار التجارب. 

6 

 للدوائر الثالثيةوحدة حتكم وإشعال   .40

  فاز3وحدة تحكم وكشعال لدوائر الثايرستور والدايود. 

  لها ستة مخارة 

 تركب على كطار التجارب 

6 

 IGBT وحدة حتكم  .41

  وحدة تحكم كاملةIGBT  

 مع دوائر الحماية لدوائر اإلشعال. 

 تركب على كطار التجارب. 

6 

 وحدة حتكم وإشعال  .42

  وحدة تحكم لدوائر البند السابقIGBT  

 مع المخارة الخاصةPWM  

 تركب على كطار التجارب 

6 

 (كيبالتأسالك )حامل   .43

 حامالت كيبالت تثبض على الحائط لتحميل كابالت المختبر
6 

 1 مكتب مدرب )معمل(  .44

 7 جهاز حاسب  .45

 1 طابعة ليزر  .46

 1 جهاز عرض  .47

 1 (سبورة ) معمل   .48

 2 دوالب  ختزين )معمل(  .49
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 التحكم اآللي معمل

 الكمية اسم الصنف م

 طاولة خمترب التحكم اآللي  .1

   سم ارتفاعا  80×سم عمقا  90×سم عرضا  140طاولة مختبر مقاس 

   سم3سم  ب أو النزع و المير قابل للخدش بلون رمادي فاتحسطح الطاولة من الفورميكا 

  سم 20سم وارتفاع الدرة 50وعمق سم  40بعري مع وحدة أدراة  

  في منتصف الطاولة وحدة األدراة تثبض 

 درجين تضم الوحدة عدد 

 حركة الدرة على منزلقات جانبية تنزلق على عجالت 

 ( كونسولمع لوحة توصيل و حماية)  20و عمق اليقل عن  سم  15بطول الطاولة و ارتفاع ال يقل عن 

 تتضمن اآلتي:سم , 

 قاطع رئيسي -

 قاطع ضد تسرب التيار -

 قاطع طوارئ -

 بيان مصباح )لمبة( -

 فاز 3مفتاح تشميل  -

 فولض  380 فاز3مخرة  -

 فولض 220فاز1سض برايز -

 أمبير 8فولض  220منبع جهد تيار مستمر من صفر كلى  -

 أمبير 10فولض  220منبع جهد تيار متردد من صفر كلى  -

 أمبير 10فولض  380األوجه من صفر كلى منبع جهد تيار متردد ثالثي  -

 أجهزة قياس لتوضيح الفولض والتيار لكل فاز. -

 قابل للتثبيض و الف . دورين  يركب على الطاولة بعري الطاولة, ذولتجارب للوحات ا  مع كيطار حامل

12 

  :عناصر إلكرتونات القوى  .2

 جهاز حتكم األساسي  .3

مولد ذبذبات رقمي موجه  للحاسب اآللي مع (انترفيلتوصيل )مديل جهاز التحكم األساسي ويشمل على  

 مربعة وموجة سن منشار وموجة مثلثة 

12 

 جهاز قياس  .4

 هرتز  60فولض  وتردد 220ملتميتر رقمي  2 
12 

 (راسم إشارة )أوسلسكوب  .5

 راسم كشارة )أوسلسكوب( رقمي محلل رقمي 
12 

 راسم منحنيات      .6

 فولض 220راسم منحنيات    يعمل بجهد 
12 

 حملل  .7

 محلل طيف
12 

 جهاز قياس عداد  .8

 عداد رقمي.
12 

 برنامج تشغيل  .9

 برنامج تشميل مع كيبل للحاسب اآللي .
12 

 تطبيقات  .10

 تطبيقات للتحكم وكجراء العمليات, موديالت تركب مع بعضها البعض
4 

 لوحة أساسيات التحكم  .11

 Zegner-Nishos  التحكم -موديالت تركب على كطار مثل 
4 
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 P-I-PI-PID DDC-A/Dأساسيات التحكم وتشمل عملية التحكم األساسية 

 لوحة التحكم يف احلرارة  .12

 التحكم في الحرارة والضوء
4 

 لوحة التحكم  .13

 سرعة موتور         
4 

 لوحة اكتشاف األخطاء  .14

    FU ZZYتحكم   اكتشاف األيطاء و
4 

 التحكم املتقطع  .15

 DISCONT. CONTROLالتحكم المتقطع  
4 

 التحكم بالذبذبة  .16

 التحكم بالذبذبة مع برنامج التحكم الخارجي وبرنامج التحكم المتقدم
4 

 موتور ومولد  .17

 موتور ومولد تعمل على الكهرباء الخارجة من الحاكم الرئيسي.
4 

 محل  .18

 يارجي مناسب.لمبات على األقل مع التوصيالت تعمل بتحكم  3حمل للموتور فيه 
4 

 مكرب قياس  .19

 مكبر قياس يعمل للتحكم بالموديالت الخارجية
4 

 وحدة تكبري  .20

 وحدة تكبير و فلتر اإلشارات لتقنية الموجات الصادرة. و تحكم أوتوماتيكي 
4 

 وحدة حتكم خارجية باحلرارة  .21

البوابة بدرجات مختلفة درجة ,وتدريج زاوية مع نافذة لفتح  100وحدة تحكم يارجية بالحرارة. الحرارة 

 مراحل فتح وكغالق. 4لها 

4 

 وحدة حتكم خارجية باإلنارة  .22

 IN4007وحدة تحكم يارجية باإلنارة مع لمبة قابلة للضبط مع موحدة سيلكون 
4 

 قناطر التوصيل  .23

 ملم. كل  مجموعة مكونة من عشرة4قناطر توصيل مع قنطرة وسطية بقوابل 
12 

 اسالك توصيل  .24

 سم لونين 50زوة أسالر 
12 

 اسالك توصيل  .25

 سم لونين 100زوة أسالر 
12 

 1 مكتب مدرب )معمل(  .26

 13 جهاز حاسب ) حديث   .27

 1 طابعة ليزر شبكة  .28

 جهاز عرض  .29

- x 0.7” LCD panels, or DLP system 

- Resolution :  SVGA (800 x 600) or better 

- scan rate: Horizontal 15-100 KHz, Vertical 50-120 Hz, or better 

- 1500 ANSI lumens or more 

- Projected image size : 80 cm to 600 cm diagonal, or better 

- range : 1.5 to 10 m, or larger  

- Contrast : 300:1 

- 130W, 3000 hours life, or better    مع توريد مصباح احتياطي مع كل جهاز 

1 
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- Connections : Computer, Video, Audio, Mouse 

- Auto voltage 100-240 V 

- Noise : 35 dB or less 

 مع ياصية التعديل الرقمي النحراف الصورة -

 ( manual focusمع ياصية التعديل اليدوي للتركيز )  -

 مع جهاز للتحكم عن بعد -

 (auto standbyمع ياصية الملق التلقائي لحفظ الطاقة و المصباح ) -

 و أن تكون عالية الجودةمع جميع التوصيالت الالزمة للتشميل  _

توصيل جهاز العري بجهاز المعلم بحيث يتم تشميل جهاز العري الشاشة بنفل الوقض بدون أي  _

 تشويش أو اهتزاز في الصور المعروضة

تثبيض جهاز العري في السقف و يكون الحامل للجهاز من نفل الشركة الصانعة و يسمح بتحري   _

 الجهاز في جميع االتجاهات

 .لملحقات األساسية الموردة من المصنّع مع الجهازمع جميع ا _

بحجم ) ( وتثبيتها في السقف Glass Beadedمن برادة الزجاة  شاشة عري )قماشيةتوريد  و تركيب 

 سم ( على األقل.170× سم 170

 1 سبورة ) معمل (  .30

 2 دوالب  ختزين )معمل(  .31

 12 كرسي) متدرب(  .32
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 خمترب التحكم املنطقي املربمج  

 الكمية اسم الصنف م

 طاولة خمترب حتكم مربمج    .1

 سم ارتفاعا  80×سم عمقا  90×سم عرضا  180طاولة مختبر مقاس   _

 سم3سطح الطاولة من الفورميكا بلون رمادي فاتح المير قابل للخدش أو النزع و بسم    _

 سم.  20سم وارتفاع الدرة 50سم وعمق  40مع وحدة أدراة بعري  _

 تثبض وحدة األدراة في منتصف الطاولة.  _

 تضم الوحدة عدد درجين.  _

 حركة الدرة على منزلقات جانبية تنزلق على عجالت. _

و عمق اليقل عن  سم  15مع لوحة توصيل و حماية )كونسول( بطول الطاولة و ارتفاع ال يقل عن  _

 تتضمن اآلتي: سم , 20

 قواطع الحماية ثالثية) ضد التسرب وزيادة التيار وانخفاي الجهد(.  _

 فولض تيار متردد( 110مخارة ) 3فيش لتوصيل عدد  _

 فولض تيار متردد( 220مخارة ) 6فيش التوصيل عدد  _

و وحدة المحاكي للتطبيقات اذا  PLCكطار حامل للتجارب دورين على شكل حرف تي لتثبيض وحدة  _

 المختبر يحتاة الى ذل .كان 

12 

 وحدة التحكم  .2

 وحدة التحكم المبرمج كمبكض صناعية _

 ديل رقمي. 16 _

 يرة رقمي . 16 _

 ديل تناظري. 4 _

 (Siemensيرة تناظري ) 2 _

12 

 حملاكيا  .3

 المحاكي العام لتطبيقات وحدة التحكم المبرمج  _

 مع مجموعة دوائر التوصيل  _

 مع اللوحة  _

 . 313عن  cpuبشرط ان ال يقل  _

12 

 وحدة توصيل  .4

 طرف. 37وحدة توصيل  _

 بأقنعة حسب تكوين المعمل. _

12 

 PLC  برنامج  .5

 (. Siemensأير كصدار من )  PLC  Step7برنامج   _

 ريص لبقية األجهزة.  12مع  _

   windows xp                                    تعمل تحض نوام _

12 

 وحدة ربط  .6

   .PLC  PC ADAPTERوحدة ربط   _
12 

 كتالوجات  .7

 PLCمجموعة كتيبات وأدلة )كتالوجات( التشميل وتطبيقات الـ  _
1 

 التطبيقات  .8

( تطبيق على األقل  12وهي مكون من )  3مجموعة التطبيقات التي تثبض على الوحدة في البند  _

  (PLC)والتطبيقات هي تطبيقات ياصة ألساسيات التحكم المنطقي في وحدة محاكاة التطبيقات 

 وهي:

 التحكم في تشميل محرر أو بدء حركته  _

 تطبيقات علي التحكم في كضاءة المباني _

 التحكم في سرعة المحرر  _

 عكل حركة المحرر. _

12 
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 تمثيل بدء الحركة بمتممات نجمة/دلتا مع عكل اتجا  الدوران _

 تشميل المحرر الحثي ثالثي األوجه بسرعتين )دالندر( _

 ائر الملفوف باستخدام مقاومات بدء متعددة المراحل.التحكم في سرعة المحرر الحثي ذو العضو الد _

 التحكم في درجات الحرارة _

 تطبيق على كشارات المرور _

 تطبيق على محرر الخطوة _

 تطبيق على المسالة الكهربائية _

 تطبيق على المصعد الكهربائي _

 كابالت  .9

 الى اإليطار الحامل.مجموعة كابالت للتوصيل في حالة احتياة المعمل  لتوصيل الجهد من الكنسول  _
12 

 1 مكتب مدرب  .10

 13 جهاز حاسب  .11

 1 طابعة ليزر  .12

 1 جهاز عرض  .13

 1 سبورة ) معمل (  .14

 6 دوالب  ختزين )معمل(  .15

 12 كرسي) متدرب(  .16
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 املراجع

 املراجع

o   Technical drawing., Pak German Training Programme. o  

o   Engineering Drawing,. By Prof. Michel Ghalioungui and Dr. M. A. H. El- Rakabawy  o  

o   Graphical Symbols for Electrical Power and Electronics Diagrams, I  C 7.  o  

o   Experimentier Bausteinsysteem, By Siemens o  

o   الثالث, تكنولوجيا الطاقةالجزء  –الجزء الثاني  –الرسم الفني للكهرباء  o  

o  Electrical Technology, Edward Hughes o  

o  Introductory Circuit Analysis, Robert L. Boylestad, 2000 o  

o  Principles of Electric circuits, Thomas L. Floyd, 1999 o  

o  Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander, N. O. Sadiaka, 2000 o  

o  Electric Circuits, Joseph Edminister, Mahmood Nahoi, 1997 o  

o   2010أسل الهندسة الكهربائية فريق كحياء للترجمة و التأليف  o  

o  Electrical Safety Engineering, W. Fordham, Butterworth-Heinemann, 1997 o  

o  دار المعرفة -صبحي طه-األمن الكهربائي  o  

o   دار الراتب الجامعية –د. عبد المنعم موسى  –التأريض الوقائي والحماية من الصواعق  o  

o   2016السالمة المهنية م/ أحمد عبد الرحمن عبدربه , م/ محمد بشير الدهشان  o  

o   2016السالمة المهنية فى الكهرباء محمد عبد الحليم امام يليفة  o  

o   2016ليث فاضل محسن العوادي  2الكهربائية السالمة المهنية في المحطات  o  

o   2016السالمة المهنية في المحطات الكهربائية ليث فاضل محسن العوادي  o  

o  Top 2 and 4: Electric Power Engineering Proficiency Course, Deutsche Gesellschaft Fur 

Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
o  

o  2016عبد الحليم   العدد اليدوية م/ محمد  o  

o   2011عمليات البرادة م/  أحمد ضياء الدين  o  

o  Electrical Technology, Edward Hughas 2008 o  

o  Introductory Circuit Analysis, Robert L. Boylestad, 2003 o  

o  Principles of Electric circuits, Thomas L. Floyd, 1999 o  

o  Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander, N. O. Sadiaka, 2000 o  

o  Electric Circuits, Joseph Edminister, Mahmood Nahoi, 1997 o  

o    2014الكهربائية والممناطيسية  د/ غازي ياسين القيسي  o  

o   2015المقاومة الكهربائية . المهندس احمد عامر  o  

o  Electrical principles and practices work  by American technical publishers 2011 o  

o  Electrical Technology, Edward Hughas o  

o  Introductory Circuit Analysis, Robert L. Boylestad, 2000 o  

o  Principles of Electric circuits, Thomas L. Floyd, 1999 o  

o  Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander, N. O. Sadiaka, 2000 o  

o  Electric Circuits, Joseph Edminister, Mahmood Nahoi, 1997 o  

o   2013قياسات الكهربائية وااللكترونية  م/ معن توفيق حدادين , غازي محمد القريوتي  o  

o  2016عصام الخفاجي    /التحكم في الدوائر الكهربائية   م o  

o  Measurement by Paul D.lockhart  2012 o  

o  Instrumentation and measurement in electrical by Roman Malaric   o  

o  Electric Machines: Principles, Applications, and Control schematics, Dino Zorbas, 

Cengage Learning, 2015 
o  
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o  ELECTRICAL MACHINES, Rajendra Prasad, PHI Learning, 2015 o  

o  2014 م.أحمد تميان  مالحوات في االالت الكهربية باللمة العربية و اللمة االنجليزية  o  

o  2014 م. احمد جرادات اآلالت الكهربائية  o  

o  2014 ا.د.محمود جيالني المرجع في المحوالت الكهربيه  o  

o  2014 م محمد ممازي الزيوت المعدنية في المحوالت الكهربية  o  

o  2014 كلية الهندسة الكهربائية وااللكترونية في جامعةحلب محوالت ثالثية الطور  o  

o  2014 محمد الشرباصى فحص وصيانة المحوالت  o  

o    2016 سامي سمير يليليالمحركات  o  

o  2014 م محمد ممازي وقاية المحركات الكهربية  o  

o  2014 صدام عبدالكريم التحكم في تشميل المولد  o  

o  2014 ماضي عزيز عمل المولد الكهربائي  o  

o  Electric Machines and Electric Drives: Problems with solutions, Nisit K. De, Swapan K. 

Dutta, PHI Learning, 2012 
o  

o  Top 2 and 4: Electric Power Engineering Proficiency Course, Deutsche Gesellschaft Fur 

TechnischeZusammenarbeit (GTZ) 
o  

o  Standard Handbook for Electrical Engineers, Mc Graw Hill. 

 
o  

o  Testing, Commissioning, Operation & Maintenance of Electrical Equiment, S. Rao, 
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