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 توصيف البرنامج

 حماه الجامعة:

 التطبيقية الكلية:

معواصػاتماظربغاعج .1

البياناتاألساس (أ)

قسمالتغذيةالكيربائية–إجازةفيالعمومالتطبيقية)رمزهأورقموإنوجد(:اسمالبرنامج–
لممنشآتالصناعيةوالمدن

  مفردنوعالبرنامج:-

مجثنائيأومتعدد(:اسمالبرامجالمشاركة)إنكانالبرنا-

أربعسنواتدراسية: مدةالبرنامج –

إجازةفيالعمومالتطبيقية_المؤىل)الشيادة(التييحصلعميياالطالبعندإكمالالبرنامج:-
كيربائيةلممنشآتالصناعيةوالمدنالتغذيةالقسم

:العربيةأوالمغاتالمستخدمةفيالبرنامجالمغة-

اإلداريلعضوىيئةالتدريسالذييديرأوينسقأنشطةالبرنامجفيالوقتاالسموالمنصب–
 م.ىالسفاف الحالي:

 (فيحرمالجامعة)مبنىالكميةمكانتقديمالبرنامج: -
 المراجعالخارجي)واحدأوأكثر(: -
 :تاريخآخرموافقةعمىمواصفاتالبرنامج -

)ب(البياناتالمينية

:فووأىداالبرنامج(رسالة 1
تقديمتعميمتقانيعاليالجودةيجعلالعالمالمستيدفمنعممية:بيانرسالةالبرنامج

رساءدعائمالتنميةالبشرية التعميمأكثركفاءةوتميزًاوتوسعقاعدتوكمًاونوعًاوا 

 توصيف البرنامج حماةجامطظ  -مركز ضمان الجودة 
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خالقيةلممارسةالمينةالمستدامة،وتزويدالخريجينبالمعارفوالمياراتوالسموكياتاأل
مكانيةاالستجابةالسريعةلمحاجاتالمتغيرةعنطري   قالتعميموالتدريب،وا 

 
البرنامج:ىداف (أ

 

تزويد الخريج بالمعارف والمهارات  إلى  حماه جامعةفي التطبيقية  كليةال  فيقسم التغذية الكهربائية  يهدف برنامج

 در على :التغذية الكهربائية بحيث يكون قااألساسية والتخصصية الالزمة في مجال 

واألجهزة وأنظمة آالت القيادة والتحكم الكهربائية والتحكم اآللي المبرمج) .دراسة المخططات الكهربائية للمعدات 1

SCADA   ). 

دراسة أعمال التمديدات الكهربائية وأعمال تمديد الكابالت و دراسة المخططات التنفيذية  ألعمال تركيبها وألعمال  .2

 هيزات محطات التحويل وألعمال صيانتهاتركيب خطوط النقل وتج

ألعمال التمديدات الكهربائية ولخطوط النقل ولخطوط التوزيع ولمكونات محطات .تنفيذ برامج الصيانة الوقائية 3

 التوليد) من مولدات قواطع كهربائية وأنظمة التهييج ( 

 . تشخيص األعطال في المشاريع الصناعية والهندسية وشبكات التوزيع4

 تقدير كميات مواد العمل ومطابقة مواصفاتها.. 5

ومتابعة  تركيب األبراج واألعمدة وتمديد  . مراقبة تغيرات النظام الكهربائي وتشغيله وتسجيل القراءات المختلفة,6

 خطوط النقل

 لخطوط التوزيع الهوائية وملحقاتها. دراسة خطط التركيب والصيانة 7

 الكابالت وإصالحها , واستثمار الطاقات المتجددة.. متابعة أعمال التفتيش عن أعطال 8

والتي تؤهله لوضع خطط وإعداد التقارير التشغيلية  وير المهارات التي يمتلكها الخريج كما يعمل القسم على دعم وتط

 بشأن حالة النظام الكهربائي.

  

 
 

مهوحمؿوؼاتمربغاعجػقؽلماظ .2

 متطلبات القبول للبرنامج:أ( 

 وذلك لحملة الشهادات : سمح بالدخول إلى الكليةالحصول على معدل ي

 شهادة ثانوية عامة الفرع العلمي 

 تقنيات حاسوب ( –الكترون  – كهرباء)مهنية اختصاص شهادة ثانوية 

 يقبل في السنة الثانية شهادة المعاهد التقنية
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 البرنامج: النجاح فيمتطلبات ب(

 مىاألكثرالرسوببأربعموادعالنجاحمنسنةإلىسنة: -أ
 النجاحبكافةالموادوتقديممشروعالتخرجوحضورالمعسكرالصيفيإكمالالبرنامج: -ب


 متطمبات االنتقال إلى السنة التالية

 : أربعة عمى األكثرعدد المواد المحمولة السنة األولى
 : أربعة عمى األكثرعدد المواد المحمولة السنة الثانية
 : أربعة عمى األكثرمحمولةعدد المواد ال السنة الثالثة
 مشروع التخرج: أربعة عمى األكثر وتقديم عدد المواد المحمولة السنة الرابعة

 

 البرنامج: إكمالج( متطلبات 

المعسكر  ركزيوضح مشروع التخرج الفهم الكامل لمقررات الدراسة في السنوات األربع وي -

 الصيفي الممارسة العملية 

 السنة الرابعة يتم تنفيذ المشروع في  -

 يعتبر مشروع التخرج مادة دراسية توزع على الفصلين في السنة الرابعة -

موصفماظربغاعج .3

 يعتمدالبرنامجعمىالخطةالدراسيةفيالكميةالتطبيقية -

معؼرراتماظربغاعج .4

 :السنة األولى الفصل األول 

مادلؼرر

م)اظػصل(مسددماظلاساتماظؽؾيم/أدؾوعسددماظلاسات

ماجملؿوع

مسؿؾيمغظريمسؿؾيمريغظ

 86 43 43 2 2 الفيشياء

 86 43 43 2 2 الزياضياخ

هذخل إلى 

 االقتصاد

2 - 43 - 43 

اللغح 

 الؼزتيح

2 - 43 - 43 
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اللغح 

 (1االخنثيح)

2 - 43 - 43 

هذخل إلى 

 الثزهدح

2 3 43 86 202 

أطاطياخ 

 الحاطىب

2 3 43 86 202 

 

م

 :السنة األولى الفصل الثاني

مادلؼرر

م)اظػصل(مسددماظلاساتماظؽؾيم/أدؾوعددماظلاساتس

ماجملؿوع

مسؿؾيمغظريمسؿؾيمغظري

رطن 

 مهزتائي
2 3 43 86 202 

لغح أخنثيح 

2 
2 - 43 - 43 

أطض 

 مهزتاء
3 2 86 43 202 

اطض 

 الوينانيل
3 2 86 43 202 

 43 - 43 - 2 ثقافح 

 202 202 - 8 - ورع

 

 

 :السنة الثانية الفصل األول

مرادلؼر

م)اظػصل(مسددماظلاساتماظؽؾيم/أدؾوعسددماظلاسات

ماجملؿوع

مسؿؾيمغظريمسؿؾيمغظري

داراخ 

 مهزتائيح

2 2 43 43 86 

نظن 

هنطقيح 

 ورقويح

2 2 43 43 86 

أطض 

هنذطح 

 إلنتزونيح

2 2 43 43 86 

رطن 

هنذطي 

تىاططح 

 الحاطة

2 4 43 86 202 
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إلنتزونياخ 

صناػيح 

(1) 

2 2 34 34 86 

 102 86 34 4 2 اإلنارج

م

 السنة الثانية الفصل الثاني:

مادلؼرر

م)اظػصل(مسددماظلاساتماظؽؾيم/أدؾوعسددماظلاسات

ماجملؿوع

مسؿؾيمغظريمسؿؾيمغظري

هذخل إلى 

 الحاطىب

2 2 43 43 86 

آالخ تيار 

 هظتوز

2 2 43 43 86 

هذخل إلى 

االقتصاد 

 الهنذطي

2 2 43 43 86 

التوذيذاخ 

 النهزتائيح

2 4 43 86 202 

إلنتزونياخ 

 (2صناػيح )

2 2 43 43 86 

ورشاخ )لف 

 هحزماخ(

2 4 43 86 202 

 

 

 :السنة الثالثة الفصل األول

مادلؼرر

م)اظػصل(مسددماظلاساتماظؽؾيم/أدؾوعسددماظلاسات

ماجملؿوع

مسؿؾيمغظريمسؿؾيمغظري

آالخ التيار 

 الوتناوب

2 2 43 43 86 

القياطاخ 

 وأخهشج القياص

2 3 43 86 202 

تحليل شثناخ 

 التىسيغ

2 2 43 43 86 

اطتثوار 

التدهيشاخ 

 النهزتائيح

2 2 43 43 86 

إلنتزونياخ 

 رقويح

2 3 43 86 202 

 43 - 43 - 2األهن والظالهح 
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 الوهنيح

مم

م

 :السنة الثالثة الفصل الثاني

مادلؼرر

م)اظػصل(مسددماظلاساتماظؽؾيم/أدؾوعسددماظلاسات

ماجملؿوع

مسؿؾيميغظرمسؿؾيمغظري

 202 86 43 3 2 هشزوع تطثيقي

قيادج اليح وتحنن 

 صناػي
2 2 43 43 86 

هؼالداخ 

وهتحنواخ 

 هنطقيح

2 2 43 43 86 

تذرية ههني في 

 الىرشاخ
- 3 - 86 86 

تغذيح الوؼاهل 

تالطاقح 

 النهزتائيح

2 3 43 86 202 

 86 43 43 2 2 طاقاخ الوتدذدج

 

 :السنة الرابعة الفصل األول

مررادلؼ

م/أدؾوعسددماظلاسات

مسددماظلاساتماظؽؾي

ماجملؿوعم)اظػصل(

مسؿؾيمغظريمسؿؾيمغظري

 202 86 43 3 2 (1هشزوع تخزج )

تحنن آلي 

 (SCADA)هثزهح
2 2 43 43 86 

هحطاخ تىليذ الطاقح 

 النهزتائيح
2 2 43 43 86 

تصوين الوحىالخ 

 النهزتائيح
2 3 43 86 202 

 86 43 43 2 2 القيادج النهزتائيح

م

 السنة الرابعة  الفصل الثاني:

ماجملؿوعم)اظػصل(مسددماظلاساتماظؽؾيم/أدؾوعسددماظلاساتمادلؼرر
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مسؿؾيمغظريمسؿؾيمغظري

هشزوع تخزج 

(2) 
- 3 - 86 86 

حوايح شثناخ 

 التىسيغ
2 3 43 86 202 

الناتالخ 

 النهزتائيح
2 2 43 43 86 

تصوين داراخ 

 التيار الضؼيف
2 2 43 43 86 

تزشيذ اطتهالك 

 الطاقح
2 2 43 43 86 

اطتخذام 

الحاطة في 

تصوين 

وتخطيظ 

 شثناخ التىسيغ

2 3 43 86 202 

م

م

مظؾربغاعجاظؿعؾقؿقةمادللؿفدصةممكرااتادل.م5

aمادلعرصةمواظػفم.م

a1: عؾادئماظرؼاضقاتماظالزعةمظدرادةموصفممأداءمودؾوكماظداراتمواألغظؿةماظؽفربائقة.م  

 a2: ممماظؿطؾقؼقةمم)اظػقزؼاءم,ماظؽقؿقاءماهلـددقةم(مادلؿعؾؼةمباهلـددةماظؽفربائقةم.عؾادئماظعؾوم

a3: عؾادئماظعؾومماهلـددقةمادلقؽاغقؽقةم)معؼاوعةمادلوادم,ماظرتعودؼـاعقكم,م...(ماظعاعةمواظؿؽـوظواقا.م

   a4ماظؼقاداتماظؽفربائقةموأدواتماظؼقاس.م:م

a5:مربائقة.:مأدسماظؽفرباءماظعاعةمواظداراتماظؽفم

a6: .م:ماحلؼولماظؽفربائقةمواظؽفررقلقةموتػاسالتفا

a7 مػـددةماظؿوترماظعاظيمواظعزلماظؽفربائي:م

a8 مػـددةماظؿقؽمماآلظيمودؼـاعقؽةمأغظؿةماظؼدرةم.:م

a9 :.مررائقموتؽـوظواقامحتوؼلماظطاضاتماظؽفربائقةموادلقؽاغقؽقةمادلكؿؾػة

a10 مظقدموغؼلموتوزؼعم(:مػـددةمأغظؿةماظطاضةماظؽفربائقةم)متو

a11 متصؿقمموختطقطمأغظؿةماظطاضةماظؽفربائقةموسؿؾفاماالضؿصاديم.:م

a12 :مئقةميفماحلاالتمادللؿؼؾةمواظعابرةم.أغظؿةماظطاضةماظؽفربام

a13 ماظطرائقماظؿقؾقؾقةمواحلادوبقةمادلالئؿةمهلـددةمغظمماظطاضةمواآلالتماظؽفربائقةم.:م
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a14 :مائقةم.بـاءمأغظؿةماالخؿؾارماظؽفربم

a15 ممحاؼةمأغظؿةماظطاضةمواظشؾؽاتماظؽفربائقةم.:م

a16 اآلالتموضقادتفام,واحملوالتماظؽفربائقةموررائقماظؿصؿقمماظالزعةمألغظؿةموجتفقزاتماظطاضةم:م

ماظؽفربائقةم.

a17 :مأغظؿةماظؽرتوغقاتماظؼدرةماظؽفربائقة.م

a18 مأغظؿةماظطاضاتماظؾدؼؾةموأغواسفام.:م

a19:مصػاتماألداءمألغظؿةماهلـددةماظؽفربائقةمواظؽفروعقؽاغقؽقة.عؾادئمسؿلموعوا

a20 مأدسماظربجمةممواظؿؿـقلمبادؿكداممظغاتمبرجمةمخمؿؾػة.:م

a21 أدادقاتمادللؤوظقاتمادلفـقةمواألخالضقةم,مواظالزعةمظؿصؿقمموبـاءموسؿلماألغظؿةماظؽفربائقةم:م

,مآخذؼنمبعنيماالسؿؾارماظؼقودماظعؿؾقةمادلػروضةوسـاصرػاموجتاربفاموسؿؾقاتفامظؿقؼققماظرشؾاتمادلطؾوبةم

معـلماظؼقودماالضؿصادؼةمواظؾقؽقةمواالاؿؿاسقةم,مواظصققةمواألعـقة.

 
 

م

م

م(مARS)مماألطادميقةدلعاؼريمادلراعقةما

مادممادلؼرر

مNARSاظورـقةم)ماألطادميقةادلعاؼريمادلراعقةم

مظؾػصلماظدراديماالولم(

ماإلضاصقةادلعاؼريم

a

1 

a

2 

a

3 

a

4 

a

5 

a

6 

a

7 

a

8 

a

9 

a1

0 

a1

1 

a1

2 

a1

3 

a1

4 

               الفيشياء

               الزياضياخ

               هذخل إلى االقتصاد

               اللغح الؼزتيح

               (1اللغح االخنثيح)

               هذخل إلى الثزهدح

               أطاطياخ الحاطىب

               ئيحداراخ مهزتا

               نظن هنطقيح ورقويح

أطض هنذطح 

 إلنتزونيح
              

رطن هنذطي 

 تىاططح الحاطة
              

إلنتزونياخ صناػيح 

(1) 
              

               اإلنارج

               آالخ التيار الوتناوب
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القياطاخ وأخهشج 

 القياص
              

تحليل شثناخ 

 التىسيغ
              

اطتثوار التدهيشاخ 

 النهزتائيح
              

               إلنتزونياخ رقويح

األهن والظالهح 

 الوهنيح
              

               (1هشزوع تخزج )

تحنن آلي 

  (SCADA)هثزهح
              

هحطاخ تىليذ الطاقح 

 النهزتائيح
              

تصوين الوحىالخ 

 النهزتائيح
              

               القيادج النهزتائيح

م

م

م(مARSدلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةم)ما

مادممادلؼرر

مNARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةماظورـقةم)

مظؾػصلماظدراديماظـاغي(

مادلعاؼريماإلضاصقة

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 

               رطن مهزتائي

               2لغح أخنثيح 

               أطض مهزتاء

               اطض الوينانيل

               ثقافح 

               ورع

               هذخل إلى الحاطىب

               آالخ تيار هظتوز

هذخل إلى االقتصاد 

 الهنذطي
              

               التوذيذاخ النهزتائيح

إلنتزونياخ صناػيح 

(2) 
              

ورشاخ )لف 

 هحزماخ(
              

               هشزوع تطثيقي

قيادج اليح وتحنن 

 صناػي
              

              هؼالداخ 
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 وهتحنواخ هنطقيح

تذرية ههني في 

 الىرشاخ
              

تغذيح الوؼاهل 

 تالطاقح النهزتائيح
              

               طاقاخ الوتدذدج

               (2هشزوع تخزج )

حوايح شثناخ 

 التىسيغ
              

               الناتالخ النهزتائيح

تصوين داراخ التيار 

 الضؼيف
              

تزشيذ اطتهالك 

 الطاقح
              

اطتخذام الحاطة في 

تصوين وتخطيظ 

 شثناخ التىسيغ 

              

م

م

م

م

م

bادلفاراتماظذػـقة.م 

b1: ممممممممممممممممممممممممممممممممم,والدقؿامتؾكمادلؿعؾؼةمباهلـددةماظؽفربائقةمحلموصقاشةمادللائلماهلـددقةمبشؽلمسامممم

b2: اظرؼاضقةمواظعؾوممواألدواتماهلـددقةمحتدؼدموصقاشةمادللائلماهلـددقةموتطؾققمادلعارفمم

موعفاراتماإلبداعمحللمادللائلميفمجمالمػـددةماظطاضةموماآلالتماظؽفربائقة.

b3: تطوؼرماظػورمثاتمحللمعلائلماظطاضةمواآلالتماظؽفربائقةم,وتؿؾعمتطؾقؼاتفام.مممم   

 b4ؿصؿقمماهلـدديم.سؾىمحتؾقلمعلائلماظتػلريماظؾقاغاتماظعددؼةموتطؾققماظطرائقماظرؼاضقةم:م 

b5محتضريمادلواصػاتماظػـقةمواظؿشغقؾقةمظعـاصرموأغظؿةماظطاضةمواآلالتماظؽفربائقةم.:م

b6ممتؼدؼرمادلكاررمواختاذماخلطواتمادلالئؿةمإلدارةمػذهمادلكارر.:م

م(مARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةم)م

مادممادلؼرر

م(مNARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةماظورـقةم)

مصلماظدراديماالولظؾػ

ماإلضاصقةادلعاؼريم

b

1 

b

2 

b

3 

b

4 

b

5 

b

6 

b

7 

b

8 

b

9 

b1

0 

b1

1 

b1

2 

b1

3 

b1

4 

 x   x    X     x  الفيشياء



 

 19من  11صفحة 
 

               الزياضياخ

               هذخل إلى االقتصاد

               اللغح الؼزتيح

               (1اللغح االخنثيح)

               هذخل إلى الثزهدح

               أطاطياخ الحاطىب

               داراخ مهزتائيح

               نظن هنطقيح ورقويح

أطض هنذطح 

 إلنتزونيح
              

رطن هنذطي 

 تىاططح الحاطة
              

إلنتزونياخ 

 (1صناػيح )
              

               اإلنارج

آالخ التيار 

 بالوتناو
              

القياطاخ وأخهشج 

 القياص
              

تحليل شثناخ 

 التىسيغ
              

اطتثوار التدهيشاخ 

 النهزتائيح
              

               إلنتزونياخ رقويح

األهن والظالهح 

 الوهنيح
              

               (1هشزوع تخزج )

تحنن آلي 

هثزهح

(SCADA)  

              

هحطاخ تىليذ 

 الطاقح النهزتائيح
              

تصوين الوحىالخ 

 النهزتائيح
              

               القيادج النهزتائيح

Cم

م(مARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةم)م

مادممادلؼرر

م(مNARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةماظورـقةم)

مظؾػصلماظدراديماظـاغي

معاؼريماإلضاصقةادل

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 

 x   x    X     x  رطن مهزتائي

               2لغح أخنثيح 

               أطض مهزتاء



 

 19من  12صفحة 
 

               اطض الوينانيل

               ثقافح 

               ورع

هذخل إلى 

 الحاطىب
              

تيار  آالخ

 هظتوز
              

هذخل إلى 

االقتصاد 

 الهنذطي

              

التوذيذاخ 

 النهزتائيح
              

إلنتزونياخ 

 (2صناػيح )
              

ورشاخ )لف 

 هحزماخ(
              

هشزوع 

 تطثيقي
              

قيادج اليح 

وتحنن 

 صناػي

              

هؼالداخ 

 وهتحنواخ

 هنطقيح

              

تذرية ههني 

 في الىرشاخ
              

تغذيح الوؼاهل 

تالطاقح 

 النهزتائيح

              

طاقاخ 

 الوتدذدج
              

هشزوع تخزج 

(2) 
              

حوايح شثناخ 

 التىسيغ
              

الناتالخ 

 النهزتائيح
              

تصوين داراخ 

 الضؼيف التيار
              

تزشيذ 

اطتهالك 

 الطاقح

              

اطتخذام 

الحاطة في 

تصوين 

              



 

 19من  13صفحة 
 

وتخطيظ 

شثناخ 

 التىسيغ 

م

م

 ادلفاراتمادلفـقةمواظعؿؾقة.م

c1: إضاصةمإىلمحتؾقلموتػلريماظـؿائجماظؿفرؼؾقةممااراءموتصؿقمماظؿفاربماظعؿؾقةمظألغظؿةماظؽفربائقةمم

   ممغظؿةماظطاضةماظؽفربائقةممواآلالتماظؽفربائقةم.ادلؿعؾؼةمبأ

 c2: متؼققممادؿؼرارمغظامماظطاضةماظؽفربائقةميفماحلاالتماظـابؿةمواظعابرةم.م

م

c3ماظطاضةمواآلالتماظؽفربائقةم.ااػزةمحللمعلائلمم:ممطؿابةمبراعجمحادوبقةمموادؿكداممبراعجممعفـقةمم

c4ائقة.إدارةمعواردماظطاضةمواحلؿوالتماظؽفرب:م 

مصقصمواخؿؾارمسـاصرموجتفقزاتمأغظؿةمماظطاضةمواآلالتماظؽفربائقةم.ممم:مc5م 

دعجماظعـاصرماظؽفربائقةمواإلظؽرتوغقةمموادلقؽاغقؽقةمععماجمللاتموادلؿقؽؿاتميفمأغظؿةمعؾؿؽرةم:م c6م

موضابؾةمظؾؿقؽممصقفامسنمررؼقماحلادوب.

معؾؼةمباظطاضةماظؽفربائقةمواآلالتماظؽفربائقةم.توصقفموتؼققممتصـقعماظعـاصرمواظؿففقزاتمادلؿ:م c7مم

م:تطؾققماظؿؼـقاتموادلفاراتمواألدواتماهلـددقةماحلدؼـةمسؾىمأغظؿةماظطاضةمةاآلالتماظؽفربائقة. c8مم

م(مARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةم)م

مادممادلؼرر

م(مNARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةماظورـقةم)

مظؾػصلماظدراديماالول

معاؼريماإلضاصقةادل

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 

  x X   x        x الفيشياء

               الزياضياخ

               هذخل إلى االقتصاد

               اللغح الؼزتيح

               (1اللغح االخنثيح)

               هذخل إلى الثزهدح

               اطىبأطاطياخ الح

               داراخ مهزتائيح

               نظن هنطقيح ورقويح

أطض هنذطح 

 إلنتزونيح
              

رطن هنذطي 

 تىاططح الحاطة
              

              إلنتزونياخ صناػيح 



 

 19من  14صفحة 
 

(1) 

               اإلنارج

               آالخ التيار الوتناوب

ياطاخ وأخهشج الق

 القياص
              

تحليل شثناخ 

 التىسيغ
              

اطتثوار التدهيشاخ 

 النهزتائيح
              

               إلنتزونياخ رقويح

األهن والظالهح 

 الوهنيح
              

               (1هشزوع تخزج )

تحنن آلي 

  (SCADA)هثزهح
              

خ تىليذ الطاقح هحطا

 النهزتائيح
              

تصوين الوحىالخ 

 النهزتائيح
              

               القيادج النهزتائيح

 

 

م(مARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةم)م

مادممادلؼرر

م(مNARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةماظورـقةم)

مظؾػصلماظدراديماظـاغي

مادلعاؼريماإلضاصقة

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 

  x X   x        x رطن مهزتائي

               2لغح أخنثيح 

               أطض مهزتاء

               اطض الوينانيل

               ثقافح 

               ورع

هذخل إلى 

 الحاطىب
              

آالخ تيار 

 هظتوز
              

هذخل إلى 

االقتصاد 

 الهنذطي

              

التوذيذاخ 

 النهزتائيح
              

إلنتزونياخ 

 (2صناػيح )
              



 

 19من  15صفحة 
 

ورشاخ )لف 

 هحزماخ(
              

هشزوع 

 تطثيقي
              

قيادج اليح 

 وتحنن صناػي
              

هؼالداخ 

وهتحنواخ 

 هنطقيح

              

تذرية ههني 

 في الىرشاخ
              

تغذيح الوؼاهل 

تالطاقح 

 النهزتائيح

              

طاقاخ 

 الوتدذدج
              

هشزوع تخزج 

(2) 
              

حوايح شثناخ 

 التىسيغ
              

الناتالخ 

 النهزتائيح
              

تصوين داراخ 

 التيار الضؼيف
              

تزشيذ اطتهالك 

 الطاقح
              

اطتخذام 

الحاطة في 

تصوين 

وتخطيظ 

 شثناخ التىسيغ 

              

 

 

dمادلفاراتماظعاعةمواظؼابؾةمظؾـؼل.م

 

d1: اظعؿلمباحرتاصقةمومبلؤوظقةمأخالضقةممبشؽلمعـػردمأومضؿنمصرؼقمعؿعددماالخؿصاصات.مم 

 d2: ماراتمواضقةمععمعلائلماهلـددةماظؽفربائقة.اظؿواصلمبػعاظقةموبؿػؽريماقدموعفم

d3: طؿابةماظؿؼارؼرماظػـقة,موتؼدؼمماظؿػلريماظعؾؿيمظؾظواػرماظؽفربائقةم,موإسطاءمحماضراتمذػفقةمم  م

مبشؽلمعالئم.مممممممممممممممممممم

 d4مادؿكداممتؽـوظواقامادلعؾوعاتمبشؽلمصعالميفممتطؾقؼاتماظطاضةمواآلالتماظؽفربائقة.:م



 

 19من  16صفحة 
 

d5: طقطمعشارؼعمتـػقذؼةمموإدارةماظوضتمبػعاظقةم.خت م   

 d6: ممإعؽاغقةمإدارةمادلشارؼعماهلـددقةم

d7: م   إعؽاغقةماظؾدءممبشارؼعمحبـقةمسؾؿقةمعلؿؼؾال   م

م

 مم

م(مARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةم)م

مادممادلؼرر

م(مNARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةماظورـقةم)

مظؾػصلماظدراديماالول

مادلعاؼريماإلضاصقة

d

1 

d

2 

d

3 

d

4 

d

5 

d

6 

d

7 

d

8 

d

9 

d1

0 

d1

1 

d1

2 

d1

3 

d1

4 

              X الفيشياء

               الزياضياخ

               هذخل إلى االقتصاد

               اللغح الؼزتيح

               (1اللغح االخنثيح)

               هذخل إلى الثزهدح

               اطىبأطاطياخ الح

               داراخ مهزتائيح

               نظن هنطقيح ورقويح

أطض هنذطح 

 إلنتزونيح
              

رطن هنذطي 

 تىاططح الحاطة
              

إلنتزونياخ 

 (1صناػيح )
              

               اإلنارج

آالخ التيار 

 الوتناوب
              

ياطاخ وأخهشج الق

 القياص
              

تحليل شثناخ 

 التىسيغ
              

اطتثوار التدهيشاخ 

 النهزتائيح
              

               إلنتزونياخ رقويح

األهن والظالهح 

 الوهنيح
              

               (1هشزوع تخزج )

تحنن آلي 

هثزهح

(SCADA)  

              



 

 19من  17صفحة 
 

خ تىليذ هحطا

 الطاقح النهزتائيح
              

تصوين الوحىالخ 

 النهزتائيح
              

               القيادج النهزتائيح



م(مARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةم)م

مادممادلؼرر

م(مNARSادلعاؼريمادلراعقةماألطادميقةماظورـقةم)

ماظـاغيظؾػصلماظدراديم

مادلعاؼريماإلضاصقة

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 

   X x   x    x   x رطن مهزتائي

               2لغح أخنثيح 

               أطض مهزتاء

               اطض الوينانيل

               ثقافح 

               ورع

هذخل إلى 

 الحاطىب
              

آالخ تيار 

 هظتوز
              

هذخل إلى 

االقتصاد 

 الهنذطي

              

التوذيذاخ 

 النهزتائيح
              

إلنتزونياخ 

 (2صناػيح )
              

ورشاخ )لف 

 هحزماخ(
              

هشزوع 

 تطثيقي
              

قيادج اليح 

 وتحنن صناػي
              

هؼالداخ 

وهتحنواخ 

 هنطقيح

              

تذرية ههني 

 في الىرشاخ
              

تغذيح الوؼاهل 

تالطاقح 

 النهزتائيح

              

              طاقاخ 



 

 19من  18صفحة 
 

 الوتدذدج

هشزوع تخزج 

(2) 
              

حوايح شثناخ 

 التىسيغ
              

الناتالخ 

 النهزتائيح
              

تصوين داراخ 

 التيار الضؼيف
              

تزشيذ 

اطتهالك 

 الطاقح

              

اطتخذام 

الحاطة في 

تصوين 

وتخطيظ 

 شثناخ التىسيغ 

              





ماألغظؿةمواظؾوائحماخلاصةمبؿؼققمماظطؾؾةمواظؿقؼقمعنمادلعاؼري.6

مدّونمععاؼريماظربغاعجمادلؿػقمسؾقفامظؾقدماألدغىمظدراةماظـفاحمومظؽلمععدل

ماظلـةماظلـةماظلـةمـاغقةاظلـةماظماألوىلاظلـةمم

مطؿابياخؿؾارم
     

مذػفياخؿؾارم
     

مسؿؾياخؿؾارم
     

ماظؿعؾقؿقةمادللؿفدصةمظؾربغاعجمدلكرااتتؼوؼمما.م7

العينةاألداةالمقيـّم
  مرالبماظلـةماظـفائقةم-1
  ماخلرجيونم-2
  مادللؿػقدونم)افاتماظؿوزقف(م-3
  مؼـطؾق(نم)إذامطانموادلرااعونماخلاراقم-4



 

 19من  19صفحة 
 

  مادلرااعونماظداخؾقونم-5
  مآخرونم)إنمواد(م-6

ماظؽؿبموادلرااع:.م8

 لجنة التوصيف:

: منسق البرنامج
 التاريخ     التوقيع     االسم

 امنة طويل
  حسن زيد

 : رئيس القسم

 التاريخ     التوقيع     االسم

 أ. د. نصر القاسم


