تخصص التطديدات الكهربائية  1فاز و 3فاز
دبموم مهظي متخصص (سظة)
الخطة الد راسية
وصف الطداقات واألهداف الخاصة بكل مداق وعالقته بأهداف البرنامج
الدوائر الكهربائية والقياسات::
ييجف ىحا السداق إلى دراسة الكسيات الكيخبائية السختمفة وعشاصخ دوائخ التيار السدتسخ وقياس السقاومة وفخق الجيج والتيار
بهاسظة جياز  ،multimeterاستخجام جياز  clampmeterلكياس التيار ،طخق ربط السقاومات لجوائخ التيار السدتسخ ،قانهن اوم
 ،تهصيل األحسال عمى التهالي والتهازي ،مفيهم القجرة والظاقة الكيخبائية ،تهصيل السكثفات والسحهالت الكيخبائية.

الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب:
يسكن ىحا السداق الظالب من استخجام ميارات الحاسب اآللي ولجية معخفة بسجال تقشية السعمهمات حيث صسم بخنامج الخخرة
الجولية لكيادة الحاسب بحيث يغظي السفاليم األساسية الستخجام الحاسب والتظبيقات العسمية في مهاقع العسل.

قرائة و رسم الطخططات الكهربائية بالحاسوب:
ييجف ىحا السداق الى تعخيف الظالب ببخامج الخسم السحهسب لعسميات الخسم اليشجسي وكافة االهامخ السدتخجمة في AutoCad
اضافة الى رسم الخمهز اليشجسية السختمفة ورسم السخظظات الكيخبائية والسيكانيكية والرشاعية السختمفة .كسا و يهضح ىحا السداق
كيفية رسم التسجيجات والجوائخ الكيخبائيو السختمفو ورمهزىا بذكل يجوي ومظابقتيا لمهاقع .و كحلك كيفيو قخاءه ورسم السخظظات
لكيخبائية الخمدية لمتسجيجات الكيخبائية أحاديو وثالثية الظهر لمسباني الدكشية والسؤسدات وتذسل :مخظط دوائخ اإلنارة و دوائخ
االباريد ولهحات التهزيع الخئيدية والفخعية ومخظط التأريض ومخظط دوائخ االباجهرات ،قخاءه مخظط الجيج السشخفض لسخارج
التمفاز والياتف االنتخكم والكاميخات وكهاشف الحخيق والدخقة.

أنظطه الوقايه والتحكم
تعخيف الظالب عمى مخاطخ الكيخباء وطخق الهقايو مشيا واستخجام االنظسو و الهسائل الهقائيو السختمفو لمحسايو من الرجمو
الكيخبائيو  ,تعخيف الظالب عمى أنظسو التأريض السختمفو ومانعات الرهاعق وعمى أنهاع قرخ الجاره وحداباتيا لمفهلظيو السشخفزو
واختيار أجيده الحسايو من قهاطع ومريخات ودراسو انهاعيا وخهاصيا .التعخف عمى عشاصخ التحكم بالجارات الكيخبائيو وطخق
تهصيميا.
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التطديدات الكهربائيه
ييجف ىحا السداق الى تعخيف الظالب باسذ ترسيم و تسجيج دوائخ التيار الستغيخالفخعيو و الخئيديو في السباني السشدليو و التجاريو
,وحداب األح سال واالنارة وتخكيب المهحات الكيخبائيو اضافة الى التعخف عمى اسذ تسجيج دوائخ التيار السباشخ كسا يتعخف
الظالب عمى المهحات ثالثية األطهار ،وطخيقة تاريض االجيده الكيخبائيو و اليياكل السعجنية.

مهارات االتصال والتواصل
ييجف السداق الى تشسية ميارات االترال و التهاصل لجى الظمبة وتأىيميم لمتهاصل الجيج والشاجح مع الحات ومع اآلخخين ؛من
خالل إعجادىم لالنجماج والتشاغم والتفيم وبشاء العالقات باحتخام وسالم مع محيظيم بسا يذسل من مفاليم وثقافات مختمفة ؛وذلك
باستخجام طخق التجريذ ال فعالة التي تعتسج عمى نذاط الظالب ودافعيتو لمتعمم الحاتي ،وتعمم السيارات بهاسظة العسل الجساعي
والظخق التفاعمية ،و من اىم السفاليم التي يعسل ىحا السداق عمى تعديدىا لجى الظالب :تظهيخ مياراتو في االترال المفظي من
خالل تعمم ميارات التحجث واألسذ التي تقهم عمييا ،و ميارات االستساع الفعال ،و االترال غيخ المفظي ،و الحهار ،و اإلقشاع ،و
السقابمة الذخرية ،و العخض واإللقاء ،وكتابة الديخة الحاتية

كهربائية 1فاز:
ييجف ىحا السداق إلى معخفة األسالك السدتخجمة في التسجيجات السشدلية من حيث مداحو مقظعيا وألهانيا ،ومعخفة أنهاع السفاتيح
الكيخبائية السدتخجمة في التسجيجات الكيخبائية ورمهزىا ،التعخف عمى أنهاع العمب الكيخبائية لمسفاتيح واالباريد ،تشفيح تسجيجات دوائخ
اإلنارة بأنهاعيا السختمفة واالباريد وتسجيجات دوائخ االباجهرات والجيج السشخفض لالنتخكم والتمفاز والتمفهن ،تجسيع لهحات القهاطع
الكيخبائية.

كهربائية  3فاز:
ييجف ىحا السداق إلى التعخف عمى أنهاع السفاتيح والقهاطع الكيخبائية السدتخجمة في التسجيجات الكيخبائية ثالثية الظهر والخمهز
الخاصة بيا ،التعخف عمى خرائص السفاتيح السغشاطيدية مثل الكهنتاكتهر والخيمي ،بشاء دوائخ التحكم والقجرة لمسحخكات الكيخبائية
ثالثية الظهر ،تهصيل المهحات الخئيدية والفخعية ثالثية الظهر لمسباني والعسارات الدكشية.

تطديدات الجهد الطظخفض:
التعخف عمى جسيع أنهاع كاميخات السخاقبة وخرائريا (الجاخمية ،الخارجية ،السخفية ،الستحخكة والسعشهنة ،تسجيج أسالك الكاميخات
في القشهات ،كبذ البمحات الخاصة بأسالك الكاميخات ،ضبط إعجادات جياز  DVRلمتدجيل ،التعخف عمى أنهاع أجيده اإلنحار
ضج الدخقة والحخيق ،تسجيج أسالك أجيده اإلنحار ،التعخف عمى أنهاع كهاشف الحخيق ومجدات الحخكة ،ضبط إعجادات أجيده
اإلنحار.
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تطديدات الضغط الطتوسط:
التعخف عمى انظسو نقل وتهزيع الظاقة الكيخبائية ،مدتهيات فخق الجيج لمشقل والتهزيع ،مكهنات محظات تهزيع الظاقة الكيخبائية،
مكهنات شبكو تهزيع الكيخبائية ،مهاصفات السحهالت ثالثيو الظهر وحداباتيا ،االعسجه واألبخاج الكيخبائية ،تسجيج الكهابل الكيخبائية
االرضيو واليهائية وتحسميا لمتيار ،نعل الكهابل الكيخبائية وتثبيتيا ،أنهاع العهازل السدتخجمة في الذبكات الكيخبائية ،تحدين معامل
القجرة لمذبكة الكيخبائية.

الطحركات والطحوالت الكهربائية:
ييجف ىحا السداق إلى التعخف عمى اآلالت الكيخبائية السدتسخة (محخكات ومهلجات) ،وتهضيح خرائريا بالخسم وطخق التحكم
بدخعتيا وفخق جيجىا الخارجي،والتعخف عمى آالت التيار الستخدد (محخكات ومهلجات) ،وأمثمة عسمية عمييا  ،ودراسة محخكات 1
فاز والسحخكات الخاصة وتخكيبيا وعسميا واستخجاماتيا في الحياة العسمية.

التدريب الطيداني 2 + 1
التجرب في السيجان الخارجي في مجال التسجيجات الكيخبائية لمسشازل والعسارات الدكشية

والسؤسدات كالسجارس والجامعات

لمتأسيدات الكيخبائية لمعمب والبخابيج ،إجخاء تسجيجات األرضية والدقفية لمبخابيج ،سحب األسالك في البخابيج والسهاسيخ ،تثبيت
القهاطع في لهحات التهزيع وتهصيميا مع أسالك التسجيجات الكيخبائية ،التجرب في شخكات الكيخباء والبمجيات في مجال الذبكات
الخارجي.
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