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مقدمة:
هذه الدورة التدريبية لتعزيز معرفة المشاركين  وتطوير المهارات والقدرات الالزمة 
النظام خالًيا  الحفاظ على  لتشغيل نظام الطاقة وحمايته بشكل صحيح وفعال ، بهدف 
تقريًبا من اضطرابات اإلمداد ومشاكل النظام وتحديث معارفهم على المعدات الكهربية 

وانظمة االختبارات والصيانات الكهربية  الخاصة بشبكات التوزيع الكهربية، 

أهداف الدورة:
يف هناية هذه الدورة سيكون الماشرك قادًرا عىل:

فهم أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية. 	
وضع مبادئ مشتركة لجميع أنواع أنظمة التوزيع. 	
تصنيف أنظمة التوزيع  	
التعرف على مبادئ التشغيل  واألداء للمكونات الرئيسية ألنظمة التوزيع: 	

التعرف على معدات الحماية ألنظمة التوزيع. 	
التعرف على إجراءات حماية نظامالتعرف التوزيع 	
التعرف على إجراءات اختبار المكونات المختلفة ألنظمة التوزيع. 	
التعرف على حاالت الفشل الشائعة للمكونات الرئيسية ألنظمة التوزيع. 	
صيانة المحوالت ومنظومة التوزيع 	
تشغيل منظومة التوزيع بطريقة امنة  	

منهجية التدريب:

المناقشات  مع  العروض  بين  من  يوروماتيك  المقدمة  التدريبية  الدورة  تجمع  سوف 
التفاعلية التي يوجهها المدرب بين المشاركين فيما يتعلق بمصالحهم الفردية.  ستقوم 
التدريبات العملية ومواد الفيديو ودراسات الحالة التي تهدف إلى تحفيز هذه المناقشات 
وتقديم أقصى فائدة للمشاركين بدعم جلسات التقديم الرسمية. وقبل كل شيء ، سوف 
يستفيد قائد الدورة بشكل مكثف من أمثلة الحالة ودراسات الحالة للقضايا التي شارك فيها 
شخصياً سيتم تحفيز المشاركين عن طريق عمل ورش عمل بينهم وتوضيح المعلومات 

ببرامج واجهزة محاكاة ستكون مع المدرب للتوضيح والفهم بصورة واضحة

الفئات المستهدفة : 

مهندسين الكهرباء 	
مهندسين الصيانة الكهربية 	
مهندسين المشروعات الكهربية 	
مهندسين السالمة والصحة المهنية 	
فنيين الكهرباء ومساعدينهم 	
مديرين الصيانة 	
مهندسين االختبارات الكهربية 	

الوحدة األولى :

نظم التوزيع

محطات التوزيع 	
نظم المغذيات االولية 	
محوالت لتوزيع 	
النظام الشبكي 	
مستوى الجهد في النظام الثانوي 	
القطبية 	
تتابع الطور 	
تشغيل المحوالت علي التوازي 	

الوحدة الثانية :

االمحال الكهربية

خصائص االحمال الكهربية 	
متوسط الطلب 	
اقصي قيمة للطلب 	
االحمال الخطية 	
االحمال الغير خطية 	
تباين االحمال 	
صيانة الموزعات 	
صيانة المحوالت الكهربية واختبارها 	
قياس معامل القدرة 	
تحسين معامل القدرة 	

الوحدة الثالثة :

الموزعات الكهربية

حساب هبوط الجهد في موزعات التيار 	
صيانة الموزعات 	
صيانة العوازل 	
	 harmonics قياس ال
باديء التشغي للمواتير 	
جداول الصيانات 	
والمحطات  	 بالموزعات  الخاصة  االعطال  تحليل 

الفرعية
حمايات الخاصة بالموزعات 	
القواطه الكهربية وطرق اختبارها 	
صيانة سكاكين القطع 	
اختبار منظومة الحماية 	

الوحدة الرابعة :

التاريض

انظمة التاريض المختلفة 	
مقاومة االرضي 	
قياس المقاومة النوعية للتربة 	
تاريض المحوالت 	
محوالت العزل 	
تاريض اجهزة القياس 	
تامين خطوط النقل والتوزيع 	
تطبيق عملي لعمل ادارة لصيانة الموزعات 	

الوحدة الخامسة :

التحكم والصيانة يف نظم القوى

صيانة محطات التحويل الكهربي 	
انواع محطات التحويل الفرعية 	
صيانة عوازل المحطة 	
صيانة المحوالت 	
صيانة خطوط النقل 	
صيانة منظومة االرضي 	
الصيانات التصحيحية 	
	 FMEA
	 RBI
	 Proactive module
التطبيقات العملية 	



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
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التــاريــخ :........................

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

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

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

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

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: 

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.


