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مقدمة:
شبكات و معدات التوزيع فى اى نظام كهربى  تلعب دورا هاما في التوزيع اآلمن للطاقة 
الكهربائية. ويجب تشغيل هذة  المعدات بطريقة آمنة لضمان استمرارية التغذيه بالتيار 
الكهربى للمستهلكين. ويتطلب ذلك أن تكون المعدات:مصممة ومركبة ومختبرة  بشكل 
جيد ويتم تشغيلها والحفاظ عليها وصيانتها بطريقة مرضية و ضمن نظام إدارة فعالة 

في تحقيق أهداف الموثوقية.

الفئات المستهدفة:
تبادل  الذين سيستفيدون من  للمشاركين  فائدة  ذات  البرنامج  التدريبي  هذا  سيكون 

الخبرات في تخطيط وتنظيم وتنفيذ أنشطة الصيانة  فى شبكات التوزيع الكهربى :-

المهنيين الكهربائية
المهندسون الكهربائيون
فنيي الصيانة الكهربية

المهنيون المسؤولون عن تشغيل وصيانة معدات التوزيع

اهداف البرنامج التدريبى:
يسمح البرنامج التدريبى  للمشاركين بالتفاعل واكتساب الخبرات المشتركة لآلخرين 

مع:

w فهم المتطلبات الالزمه للصيانة الكهربائية بكفاءه وفعاليه
w  فهم الحاجة إلى التخطيط المستقبلى للتشغيل و الصيانة الروتينية والمنهج المنطقى

التقنى الكتشاف واصالح االعطال

w تطوير مهارات جديدة عند تنفيذ تقنيات الصيانة
w  تحليل كفاءة  نظم الصيانه الحالية وطرق اكتشاف االعطال المطبقه فعال وطرق

تحسينها  وتقليل "الثغرات" الحالية
w  ، تطوير المهارات والمعارف لتنفيذ الصيانة على أساس حالة المعدات الكهرائية

وسيحصل المشاركين فى البرنامج التدريبى على  تفاصيل لما يلي:
w الحاجة الى إدارة الصيانة
w إدارة  وتخطيط وتنفيذ نظم العمل االمنة
w تنسيق أنشطة الصيانة والحفاظ على سالمة النظام
w صيانة المفاتيح الكهربائية - صيانة المحوالت
w   تصنيف و تركيب الكابالت. مراقبة الحالة باستخدام احدث التكنولوجيا
w عمليات التفتيش الروتينية، وخصائص الزيوت العازلة

طريقة  التدريب:
في هذا البرنامج التدريبي في الهندسة الكهربائية، يتم مناقشة أهداف كل مشارك لضمان 
تلبية احتياجاتهم، قدر اإلمكان. وتشجع جميع األسئلة، وال سيما في الجلسات الختامية 
اليومية. ويتيح ذلك فرصا للمشاركين لمناقشة قضايا محددة، وإيجاد الحلول المناسبة، 
الفيديو  ومواد  معينة  نقاط  على  الضوء  لتسليط  الحالة  دراسات  وتستخدم  أمكن.  إن 

المناسبة المستخدمة لتوضيح ظروف معينة.

الوحدة األولة :

نظم التوزيع الكهربائيه

w أساسيات النظام الكهربى
w   محطات النوليد الرئيسيه
w محطات التوزيع الفرعية
w مقدمة عن منظومة التوزيع الكهربائيه
w محطات التوزيع  الكهربائيه
w المعدات الكهربية فى شبكة التوزيع الكهربى
w قطبان التوزيع فى المحطات الكهربائية
w نظم المغذيات للتوزيع الكهربى
w إتباع اإلجراءات الحديثه فى نظم التوزيع الكهربائيه

الوحدة الثانية :

تخطيط األحمال ونظم التوزيع الكهربية

w تجميع بيانات األحمال لتخطيط التوزيع الكهربائىه
w خصائص األحمال الكهربية
w تغيرات األحمال الكهربية
w منحنيات الحمل اليومى
w منحنيات الحمل الثانوى

w التنبؤ بقيمة طلب الحمل
w التخطيط الجيد للتوزيع الكهربائى
w حاالت عملية

الوحدة الثالثة :
تصميم نظم التوزيع الكهربائيه

w الطرق المختلفة لتصميم نظم التوزيع الكهربائيه
w  التيار فى  وموصلين  موصالت  ثالثة  توزيع  نظام 

المستمر
w حساب هبوط الجهد فى موزعات التيار المستمر
w حسابات التوزيع واالنارة الكهربية
w حساب هبوط الجهد فى موزعات التيار المتردد
w طرق تحسين معامل القدرة الكهربية

الوحدة الرابعة :
تشغيل وصيانة منظومة التوزيع الكهربائيه

w  التوزيع لمنظومة  الصحيحة  الصيانة  إجراءات 
الكهربائية

w  لمنظومة الصيانة  عمليات  فى  األمان  نظم  إتباع 
التوزيع الكهربائية

w نظم التأريض لمنظومة التوزيع الكهربية
w  لعمليات والمناسبة  الصحيحة  األجهزة  إستخدام 

الصيانةفى المحوالت
w  لعمليات الالزمة  والتعليمات  االجراءات  إتباع 

الصيانة فى اللوحات الكهربية
w  لعمليات الالزمة  والتعليمات  االجراءات  إتباع 

الصيانة  للمفاتيح الكهربية

الوحدة الخامسة :

التوزيع  منظومة  فى  األخطاء  أسباب  مراجعة 
الكهربائيه وطرق تصحيحها

w  فى األخطاء  لعملية تصحيح  االداء  و مراقبة   تقييم 
التوزيع الكهربائية

w  معايير تقييم و نجاح الصيانه للمنظومه الكهربائية 
وتصحيح األخطاء

w  الصيانه  للمنظومه علمية  على  التفتيش  و  المراقبة 
الكهربائية وتصحيح األخطاء

w تحليل أسباب األخطاء وطرق تصحيحها
w  تسجيل ومتابعه عملية تصحيح األخطاء فى منظومة

التوزيع الكهربائيه



نمـــــوذج التسجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)الصيانة والتشغيل لشبكات التوزيع والشبكات الكهربائية الذكية ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


