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لمن هذه الدورة ؟

هذه الدورة مهمة لكل من يعمل في مجال الهندسة الكهربية من مهندسين صيانة ومهندسين تصميم كهربي ومهندسين كهرباء يعملون في المشروعات او في العمليات وايضا هذه 

الدورة مهمة لمهندسين السالمة والصحة المهنيه حيث ان العديد من الحوادث يكون سببها االخطاء الخاصة بالمنظومة الكهربية ستكون الدورة مهمة جدا لمهندسين االختبارات 

الكهربية وكذلك الفنين وكل مهندس له الرغبة في فهم لوحات الرسم الكهربي لمعرفة الرموز وفك الشفرات الهندسية .

أهداف الدورة:

بعد اإلنهتا من هذه الدورة ستكون قادر عىل فهم والتعامل مع االيت:

	wالرموز والمصطلحات المستعملة في الدوائر الكهربية

	wرموز العناصر االساسية للدوائر الكهربية

	wفهم االعطال من خالل لوحات الرسم

	wرموز عناصر التحكم

	wالتفرقة بين دوائر القوى ودوائر التحكم

	wفهم منظومة عمل الدائرة الكهربية من الرسم

منهجية التدريب:

	w.سوف تجمع الدورة التدريبية المقدمة من يوروماتيك بين العروض مع المناقشات التفاعلية التي يوجهها المدرب بين المشاركين فيما يتعلق بمصالحهم الفردية

	w كل وقبل  الرسمية.  التقديم  جلسات  بدعم  للمشاركين  فائدة  أقصى  وتقديم  المناقشات  هذه  تحفيز  إلى  تهدف  التي  الحالة  ودراسات  الفيديو  ومواد  العملية  التدريبات  ستقوم 

شيء ، سوف يستفيد قائد الدورة بشكل مكثف من أمثلة الحالة ودراسات الحالة للقضايا التي شارك فيها شخصياً.

	w.سيتم تحفيز المشاركين عن طريق عمل ورش عمل بينهم وتوضيح المعلومات ببرامج واجهزة محاكاة ستكون مع المدرب للتوضيح والفهم بصورة واضحة

ملخص البرنامج:

والدوائر  الكهربي  الرسم  فهم  الكهربية  من خالل  والصيانات  االختبارات  وانظمة  الكهربية  المعدات  تحديثأنفسهم على  في  يرغبون  الذين  التدريبية مناسبة ألولئك  الدورة  هذه 

االلكترونية، وحكم مدى مالءمة هذه الدورة الحتياجات سوق العمل ، وتعلم كيفية العمل و الحفاظ عليها لصالح مؤسساتهم.

هذه الدورة التدريبية مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيني التقنيني ولكهنا ستفيد بشكل كبري:

	wمهندسين الكهرباء

	wمهندسين الصيانة الكهربية

	wمهندسين المشروعات الكهربية

	wفنيين الكهرباء ومساعدينهم

	wمديرين الصيانة

	wمهندسين االختبارات الكهربية
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الوحدة األولى :

ااسسيات الرسم الكهريب

	wرموز الدوائر الكهربية

	wالتوصيل والتركيب

	wمصادر التيار علي الرسم ومصادر الجهد

	wرموز عناصر الكترونيات القدرة

	wرموز عناصر التحكم والحماية

	wرموز ااالالت الكهربية

الوحدة الثانية :

انواع الرسومات الهندسية ودوائر التحكم

	wالدوائر الخطية والتنفيذية

	wمخططات التغذية

	wلوحات التوزيع

	wالتوصيالت الداخلية لالجهزة الكهربية

	wلوحات التوضيحية للمولدات

	wلوحات ورسومات المحطات الفرعية وكيفية قراءتها

	wالرسم الهندسي لالالت الكهربية وكيفية استخدامها في اعمال الصيانة

	wكيفية استخدام لوحات الكهربية لحل مشاكل االعطال

الوحدة الثالثة :

خمخطات ودوائر توصيل االالت الكهربية

	wاالت التيار المستمر

	wمخطط توصيل االت التيار المستمر منفصل التغذية

	wمخطط توصيل االت التيار المستمر توالي وتوازي

	wمخطط توصيل االت التيار المستمر مركب

	wاالت التيار المتردد

	wدائرة القوي ومحتوياتها

	wدائرة الكنترو ومحتوياتها

	wدوائر المحركات الحثية ثالثية االوجه

	wتطبيق عملي بقراءة لوحة رسم كهربي وتحليلها بالكامل

الوحدة الرابعة :

حل الماشكل الكهربية عن طريق لوحات الرسم الكهريب

	wتقييم ومتابعة العطل علي الرسم
	wفهم دوائر التحكم وكيفية عملها من علي الرسم
	wتحديد المخاطر
	wمعرفة الحدود القصوى للمفاتيح والمرحالت
	wANSI CODE فهم الكود الخاص برموز الحمايات
	w الكهربية المشاكل  حل  كيفية  لفهم  محاكاة  برنامج  خالل  من  عملي  تطبيق 

بواسطة الرسم
	wاستعراض بعض الدوائر الكهربية المهمة
	wقراءة الدوائر واختراع اعطال للتدريب عليها

الوحدة الخامسة :

تدريبات وتطبيقات عىل لوحات الرسم الهنديس

	wفهم دوائر االرضي
	wقراءة دوائر المحطات الفرعية
	wقراة لوحات التوزيع
	wفهم لوحات المواتير بجميع انواعها
	wقراءة لوحات تحكم كهربي لمنظومة التوليد
	wقراءة لوحات تحكم كهربي لمنظومة تعمل بالمواتير والضواغط
	wدوائر بدء الحركة
	wدوائر الوقاية
	wدوائر القياس
	wمخططات التوزيع



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

التــاريــخ :........................)قراءة وتفسير المخططات الكهربائية ®(

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.


