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أھداف إنشاء دبلوم تطبيقات التحكم األوتوماتيكى
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معمل التحكم األوتوماتيكى  ACCيقوم بإنشاء دبلوم دراسات عليا تخصصى جديد فى قسم القوى الميكانيكية بعنوان:
دبلوم تطبيقات التحكم األوتوماتيكى فى نظم القوى الميكانيكية – بنظام الساعات المعتمدة
Diploma of Applications of Automatic Control in Mechanical Power Systems
يشرف على ھذا الدبلوم مديرمعمل التحكم )ACCضمن الئحة الدراسات العليا للكلية( مع اإلستفادة من كافة إمكانات الكلية المتاحة
وخاصة أنشطة التعليم والتدريب فى المعمل الذى تم إقامته لخدمة كافة تطبيقات التحكم األوتوماتيكى فى نظم القوى الميكانيكية.
أھداف إنشاء الدبلوم:
 -1تطويرورفع الكفاءة العلمية والمھارات العملية والھندسية لخريجى ھذا الدبلوم فى المجاالت الصناعية والتطبيقية المتخصصة التى
تتضمن كافة أنواع ودوائروتقنيات التحكم األوتوماتيكى والمعامل اإلفتراضية الحديثة والمتطورة فى نظم ھندسة القوى الميكانيكية.
 -2خلق سمات مميزة لخريجى الدبلوم من خالل حصولھم على مستوى عالى للتعليم الحديث والمتقدم والتدريب العملى الكافى والتحصيل
الذاتى  self & E-learningفى مجاالت تطبيقات الحاسب و تكنولوجيا المعلومات فى نظم التحكم األتوماتيكى واستخدامات المعامل
اإلفتراضية والنظم الھيدروليكية والنيوماتيكية ،ونظم  ، SCADAوتكنولوجيات  PLCs and micro-controllersفى مختلف
التطبيقات العملية لنظم ھندسة القوى الميكانيكية.
 -3تشجيع طالب الدبلوم على ممارسة أساليب التعلم اإللكترونى والبحث على شبكة المعلومات والتدريب الذاتى فى مجاالت حديثة لنظم
التحكم األوتوماتيكى تتوافق مع التطورالتكنولوجى ومتطلبات سوق العمل مما يساعد على إتاحة فرص عمل جديدة ومتميزة لھم.
كيفية تحقيق أھداف إنشاء ھذا الدبلوم:
يتم تحقيق ھذه األھداف ﻣن خالل الئحة أكاديمية متميزة وبرنامج تطبيقى متخصص تم إعداده بعناية لتوصيف الدبلوم ويتضمن ﻣا يلى:
 -1دراسة الطالب لعدة ﻣقررات تطبيقية )جزء إجبارى  +عدة ﻣقررات إختيارية  +ﻣشروع تطبيقى إجبارى فى نھاية الدبلوم( ﻣركزة
وعملية ﻣتقدﻣة فى ﻣجاالت أجھزة القياس واإلختبارات وترشيد الطاقة وحماية البيئة وكافة عمليات التحكم األوتوماتيكى والديناميكا
الحرارية وإنتقال الحرارة فى نظم ھندسة القوى الميكانيكية والطاقات الجديدة والمتجددة .كما تتضمن ھذه المقررات كذلك دراسة
إستخدام الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ،والنظم الھيدروليكية والنيوماتيكية ،ونظم  ، SCADAوتكنولوجيات الحاكم الرقمى
 PLCs and micro-controllersفى مختلف التطبيقات العملية لھندسة القوى الميكانيكية.
 -2مشاركة الطالب –من خالل المقررات -فى ﻣجاالت التدريب العملى التطبيقى على وسائل وتقنيات التحكم األوتوﻣاتيكى بإستخداﻣات
تقنيات المعاﻣل اإلفتراضية الحديثة المتخصصة فى دراسة ﻣختلف أنواع نظم التحكم األوتوﻣاتيكى فى تطبيقات القوى الميكانيكية.
 -3تنمية ﻣجموعة ﻣھارات)Soft Skillsﻣثل كتابةالتقاريرالھندسية وتقديم العروض الفنية وإدارةﻣجموعات المناقشةوالعصف الذھنى
وتجميع البيانات بإستخدام شبكة المعلوﻣات.ألخ(ﻣن خالل المشاركةفى فرق وﻣجموعات عمل إلعدادوتنفيذﻣشروعات عمليةللدبلوم
لتقديم نماذج تطبيقية أوإستحداث براﻣج على الحاسب توضح أﻣثلة عملية لإلستخداﻣات المتعددة لوسائل وتقنيات دوائرالتحكم
األوتوﻣاتيكى والمعاﻣل اإلفتراضية ونظم PLCs and micro-controllersالتى يتم دراستھا خالل كافة ﻣقررات الدبلوم المتنوعة.
المعاييراألكاديمية المرجعية القياسية لدبلوم تطبيقات التحكم األوتوماتيكى فى نظم القوى الميكانيكية:
يطبق ھذا الدبلوم المعاييرالقوﻣية القياسية المرجعية لبراﻣج الدراسات العليا )(National Academic Reference Standards NARS

التى تم إقرارھا ﻣن الھيئة القوﻣية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ) (Naqaaوالمنشورة على ﻣوقعھا) (naqaa.orgوھذه المعايير تتعلق
بخريج كليات الھندسة الذى إكتسب قدراً ﻣحدداً ﻣن المعارف والمھارات المتخصصة التى تؤھله للمزيد ﻣن التعلم فى المستويات األعلى
واألكثر تخصصا ً .وھذه المعايير القياسية تصف )الحد األدنى( لما يجب أن يحققه ھذا الدبلوم ﻣن ﻣعارف وﻣھارات وجدارات تتفق ﻣع
الطبيعة المتخصصة والعملية لھذا الدبلوم المتخصص فى تطبيقات كافة أنواع ودوائر وتقنيات وأجھزة التحكم األوتوﻣاتيكى والمعاﻣل
اإلفتراضية الحديثة والمتطورة فى نظم ھندسة القوى الميكانيكية .وتتفق المعاييرﻣع أھداف ھذا الدبلوم فى أن خريجى ھذا الدبلوم ھم
المنوط بھم التطوير المھنى فى المجاالت الصناعية والتطبيقية المختلفة لھندسة القوى الميكانيكية.
وتحتوى ھذه المعاييرعلى المواصفات العاﻣة لخريج الدبلوم ﻣن حيث المعارف والفھم  ،والمھارات المھنية ،والمھارات الذھنية
والمھارات العاﻣة واإلنتقالية .وتساعد ھذه المعاييرأعضاء ھيئة التدريس فى بناء المقررات الدراسية وتحديد المخرجات التعليمية
المستھدفة  ILO’sﻣن كل ﻣقرر ،كما توفر قواعد لمقارنة المكتسب الفعلى ﻣن التعليم ﻣع المستھدف .وتقوم ھذه المعايير بتعريف
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الطالب بطبيعة الدراسة وﻣجاالت العلوم التى يدرسھا خالل الدبلوم ،كما تقوم بتعريف المستفيدون ﻣن الخريجين بمواصفاتھم وﻣجموعة
الجدارات الخاصة بھم والمكتسبة ﻣن خالل الدراسة .كما تساعد المعايير المجتمع المدنى فى التعرف على ﻣستوى الخريج بما يساھم فى
إستعادة ثقة المجتمع المدنى بھم مما يساعد على إتاحة فرص عمل متميزة لھم.
أوالً -المواصفات العامة لخريج الدبلوم :يجب أن يكون خريج ھذا الدبلوم قادراً على ﻣا يلى:
 -1تطبيق المعارف التى إكتسبھا فى ﻣمارسته المھنية فى ﻣجاالت التحكم األوتوﻣاتيكى وإدارة وتشغيل ﻣعدات ونظم القوى الميكانيكية.
 -2تحديد المشكالت المھنية فى ﻣجاالت التحكم األوتوﻣاتيكى لنظم القوى الميكانيكية وإقتراح حلوالً لھا.
 -3إتقان المھارات المھنية وإستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة فى تطبيقات التحكم األوتوﻣاتيكى لنظم القوى الميكانيكية.
 -4التواصل وقيادة فرق العمل ﻣن خالل العمل المھنى المنظوﻣى.
 -5إتخاذ القرارالمناسب فى ضوءالمعلوﻣات المتاحة وتوظيف المواردالمادية والبشرية المتاحة بأعلى كفاءة ﻣمكنة وأكبرجدوى إقتصادية.
 -6الوعى بدوره الھام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة وترشيد إستھالك الطاقة.
 -7التصرف بما يعكس اإللتزام بالنزاھة والمصداقية وقواعد المھنة وتقبل المسائلة والمحاسبة.
 -8إدراك أھمية وضرورة تنمية ذاته ورفع ﻣھاراته واإلنخراط فى التعلم المستمر والتدريب الذاتى وإستخدام كافة وسائل تكنولوجيا
المعلوﻣات لتحقيق ذلك.
ثانياً -المعاييرالقياسية العامة للدبلوم:
أ -المعرفة والفھم :بإنتھاء دراسة الدبلوم يجب أن يكون الخريج قادراً على فھم وإستيعاب كل ﻣما يلى:
 النظريات واألساسيات والمعارف المتخصصة فى ﻣجاالت التحكم األوتوﻣاتيكى لنظم القوى الميكانيكية وكذا العلوم ذات العالقةبممارسته المھنية فى ھذه المجاالت.
 المبادئ األخالقية والقانونية للمارسة المھنية فى ﻣجاالت التحكم األوتوﻣاتيكى لنظم القوى الميكانيكية. ﻣبادئ وأساسيات الجودة فى الممارسة المھنية فى ﻣجاالت التحكم األوتوﻣاتيكى لنظم القوى الميكانيكية. تأثيرالممارسة المھنية على البيئة والعمل على الحفاظ على البيئة وصياناتھا وتعظيم اإلستفادة ﻣن الطاقات الجديدة والمتجددة.ب -المھارات الذھنية :بإنتھاء دراسة الدبلوم يجب أن يكون الخريج قادراً على ﻣا يلى:
ً
 تحديد وتحليل المشاكل فى ﻣجاالت التحكم األوتوﻣاتيكى لنظم القوى الميكانيكية وترتيبھا وفقا ألولوياتھا. حل المشاكل العملية والتطبيقية المتخصصة فى ﻣجاالت التحكم األوتوﻣاتيكى لنظم القوى الميكانيكية. القراءة التحليلية لألبحاث والمواضيع ذات العالقة بمجاالت التحكم األوتوﻣاتيكى لنظم القوى الميكانيكية. تقييم المخاطر فى الممارسات المھنية ذات العالقة بمجاالت التحكم األوتوﻣاتيكى لنظم القوى الميكانيكية. إتخاذ القرارات المھنية فى ضوء المعلوﻣات المتاحة.ت -المھارات المھنية :بإنتھاء دراسة الدبلوم يجب أن يكون الخريج قادراً على ﻣا يلى:
 تطبيق المھارات المھنية والعملية فى ﻣجاالت تطبيقات التحكم األوتوﻣاتيكى لنظم القوى الميكانيكية. كتابة التقارير الفنية وتقديم العروض وتقييم البدائل ووضع المواصفات والمعاييرالھندسية للمشروعات فى ﻣجال التخصص.ث -المھارات العامة والمتنقلة :بإنتھاء دراسة الدبلوم يجب أن يكون الخريج قادراً على ﻣا يلى:
 التواصل الفعال بأنواعه المختلفة. إستخدام تكنولوجيا المعلوﻣات بما يخدم تطويرالممارسة المھنية. التقييم الذاتى وتحديد إحتياجاته التعليمية الشخصية. إستخدام كافة المصادر المتاحة للحصول على المعلوﻣات والمعارف. العمل فى فريق وإدارة الوقت بأعلى كفاءة ﻣمكنة. قيادة فريق فى سياقات ﻣھنية فى ﻣجال التخصص. التعلم الذاتى والمستمر.**************************************************************************
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