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® وتطبيقاتها  والتبريد  التكييف  انظمة  تصميم 
Heating Ventilation Air Conditioning

Systems Design and Application

المحتويات األساسية:

مقدمة:
مجال التدفئة التهوية والتكييف HVAC هو علم التحكم بالمناخ الداخلي لتوفير ظروف 
توزيع  الرطوبة,  الحرارة,  درجة  ضبط  على  يساعد  بحيث  ومريحة,  صحية  داخلية 

الهواء, والضوضاء في المساحات الداخلية للمباني.

تهدف دورة تصميم أنظمة التكييف والتبريد إلى تزويد المتدربين بأساسيات علم التكييف 
والتبريد وتطبيقاته، علم الميكانيكا الحرارية والذي يفسر الظواهر والقوانيين الحرارية 
للموائع في حالة السكون والحركة، وأهم القوانين الالزمة لحسابات األحمال الحرارية 
من  المتدربون  سيتمكن  حيث  وتصميمها,  المناسبة  التكييف  أنظمة  اختيار  تحدد  التي 
التعرف على تاريخ وتطور علم التكييف والتبريد, التعرف على الخصائص الفيزيائية 
األحمال  أنواع وحسابات  الحرارة،  انتقال  والحركة، طرق  السكون  حالة  في  للموائع 
ظروف  قرائتها,  وطريقة  السيكرومترية  الخريطة  والخارجية,  الداخلية  الحرارية 
التصميم الداخلية والخارجية, العوامل التي تؤثر على راحة اإلنسان ودراسة خصائص 
خريطة منطقة الراحة, خصائص الهواء ومتطلبات التهوية, باإلضافة إلى التعرف على 
قوانيين حسابات واختيار أنظمة التكييف والتبريد و التعرف على وحدات القياس في 

النظام العالمي والنظام البريطاني.

أهداف الدورة:
تعلم أساسيات علم التكييف والتبريد وتطبيقاته، وكذلك علم الميكانيكا الحرارية. �
التعرف على تاريخ وتطور علم التكييف والتبريد. �
دراسة أهم القوانين الالزمة لحسابات األحمال الحرارية. �

التعرف على قوانيين حسابات واختيار أنظمة التكييف والتبريد المناسبة وتصميمها  �
والتعرف على وحدات القياس في النظام العالمي والنظام البريطاني.

طرق  � والحركة،  السكون  حالة  في  للموائع  الفيزيائية  الخصائص  على  التعرف 
انتقال الحرارة، أنواع وحسابات األحمال الحرارية الداخلية والخارجية, الخريطة 
العوامل  والخارجية,  الداخلية  التصميم  ظروف  قرائتها,  وطريقة  السيكرومترية 
التي تؤثر على راحة اإلنسان ودراسة خصائص خريطة منطقة الراحة, خصائص 

الهواء ومتطلبات التهوية.

المواضيع الرئيسية:
تتضمن دورة تصميم أنظمة التكييف والتبريد المواضيع التالية:

� MODULE 1 : Introduction to HVAC
� MODULE 2 : HVAC Classifications
� MODULE 3 : Reading HVAC Plans
� MODULE 4 : Cooling / Heating load calculations
� MODULE 5 : Ducting Works Techniques
� MODULE 6 : HVAC System Selection
� MODULE 7 : Design a Practical HVAC Project

الوحده األولى :
أساسيات نظم التبريد المختلفة

مقدمه عن أساسيات نظم التبريد | المكونات األساسيه ألنظمة التبريد المختلفه �
دراسة أداء دورات التبريد وطرق تحسين معامل األداء. �
� )P-h( رسم دورات التبريد على منحنى الضغط واالنثالبى
حاالت عملية �

الوحده الثانيه :
أساسيات أنظمة تكييف الهواء

الطرق المختلفه ألنظمة تكييف الهواء | نظام تكييف هواء الشباك.    �
 نظام تكييف الهواء المنفصل | نظام تكييف الهواء المجمع. �
نظام تكييف الهواء المركزى | أنظمة التحكم الهوائية �
حاالت عملية  �

الوحده الثالثه :
طرق صيانة أنظمة التبريد المختلفه

طرق الصيانه الكامله ألجهزة التبريد | الصيانه الدوريهألجهزةالتبريد   �
تحليل ومراجعة أداء االجهزة | صيانة  وإختيارابراج التبريد �
تطبيقات عمليه على أجهزة التبريد | ورش عمليه ومناقشات �
حاالت تطبيقيه �

الوحده الرابعه :
تشغيل وصيانة نظمة التكييف وانظمة التحكم

طرق التشغيل السليمه واالقتصاديه ألجهزة التكييف. �
استراتيجيات صيانة أجهزة التكييف ) أنواع وبرامج الصيانه- قراءة وفحص أداء  �

الوحدات – الرجوع لخرائط التشغيل(
التسرب –  � الكهربيه وااللكترونيه- اختبار  الدوائر   ( تشخيص األعطال وعالجها 

اجراء التفريغ – طرق الشحن(
تشغيل وصيانة أجهزة تكييف الهواء وأنظمة التحكم . �
أجهزة  � التكييف-  أجهزة  صيانة  وبرامج  أنواع   ( التكييف  أجهزة  صيانة  برمجة 

القياس وخرائط السيكروميترى(
إكتشاف األعطال واصالحها والعدد المطلوبه لالصالح والصيانه. �
حاالت عمليه �

الوحده الخامسة :
طرق تحديث وإعادة تأهيل أنظمة التبريد والتكييف

مراقبة أداء أنظمة التبريد والتكييف �
تحليل أداء أنظمة التبريد والتكييف وطرق تحديثها �
طرق اإلستبدال وإعادة التأهيل �
إستخدام الطرق العلميه الحديثه فى تحديث وإعادة تأهيل أنظمة التبريد والتكييف �
إستمرار مراجعة ومتابعة أداء أنظمة التبريد والتكييف �
حاالت عملية فى تحديث وإعادة تأهيل أنظمة التبريد والتكييف �



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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

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

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

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  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

)تصميم انظمة التكييف والتبريد وتطبيقاتها ®( 
Heating Ventilation Air Conditioning Systems Design and Application

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

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.


