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الئحة دبلوم تطبيقات التحكم األوتوماتيكى فى نظم القوى الميكانيكية
)دبلوم خاص بنظام الساعات المعتمدة تابع لمعمل التحكم األوتوماتيكى (ACC

أوالً -القواعد العامة:
يخضع ھذا الدبلوم لكافة القواعد العامة فى الئحة الدراسات العليا للكلية )إصدار (2017/2016من حيث شروط القبول والقيد والدراسة
بنظام الساعات المعتمدة .عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدبلوم  30ساعة معتمدة .ومدة الدراسة أربعة فصول دراسية
رئيسية فى حالة التفرغ الجزئى للطالب ،كما يجوز حسب المادة) (27وبنا ًء على طلب مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية أن تكون مدة
الدراسة للدبلوم فصلين دراسيين رئيسيين بشرط أن يتفرغ الطالب فيھما تفرغا ً كامالً للدراسة.كما يجوز-حسب المادة) -(4السماح بفتح
فصل صيفى يستمر لمدة  5أسابيع كحد أدنى .كما تخضع أيضا ً مقررات ھذا الدبلوم للمواد رقم) (54،54،55،56من الئحة الدراسات العليا
لعام  2011/2010بخصوص كل من نظام الدراسة بالتجزىء  ،والبرامج التبادلية ،والتعليم عن بعد ،والدراسات التخصصية.
ثانيا ً -لجنة إدارة شئون الدبلوم:
يقوم مجلس القسم بتشكيل لجنة دائمة للتسييرتضم رئيس القسم ورؤساء المجموعات العلمية مع مديرمعمل  ACCللتحكم األوتوماتيكى
لإلشراف على تسييرومتابعة كافة النواحى األكاديمية والعلمية لھذا الدبلوم .بينما يقوم منسق الدبلوم )وھو مديرمعمل  ACCللتحكم
األوتوماتيكى فى القسم )وتحت إشراف القسم( بمتابعة كافة الشئون اإلدارية والمالية وتسجيل الطالب مع كافة اإلدارات المختصة بذلك فى
الكلية ومن خالل اإلسترشاد باألنظمة واللوائح المعمول بھا فى برامج الساعات المعتمدة أو فى برامج الدبلومات البينية والدبلومات التابعة
للمراكز ذات الطابع الخاص.
ثالثا ً -رسوم الدراسة:
حسب المادة) (10من الئحة الدراسات العليا يتم اإللتزام بما جاء بقانون تنظيم الجامعات بشأن الرسوم الدراسية العامة المقررة للدبلوم
)وھذه بخالف الرسوم التى يتم تحديدھا بصفة مستقلة من جانب القسم أولجنة تسييرالدبلوم لكل ساعة من الساعات المعتمدة التى يتم تسجيل
الطالب فيھا( .ونظراً للطبيعة المتخصصة والعملية المطلوبة لھذا الدبلوم فإن ھذه الالئحة تحدد أن يدفع الطالب المصرى مبلغ يتم تحديده
قبل بداية كل عام دراسى مقابل كل ساعة من الساعات المعتمدة التى يتم تسجيل الطالب فيھا فى كل فصل دراسى )وبالنسبة للطالب
الغيرمصرى تكون الرسوم حسب نظام الجامعة للوافدين( .وتقوم لجنة إدارة تسيير شئون الدبلوم فى بداية كل عام دراسى بمراجعة المبلغ
المحدد مقابل التسجيل لكل ساعة معتمدة ويتم عرض توصية اللجنة على القسم للموافقة كما يتم اإلعالن عن الرسوم الدراسية الجديدة قبل
فتح باب التسجيل بأسبوع واحد على األقل.
رابعا ً -المقررات الدراسية للدبلوم:
يتم تدريس ھذه المقررات من خالل األنشطة والتدريبات العملية لمعمل  ACCللتحكم األوتوماتيكى فlى القسlم )مثlل حالlة الlدبلومات التابعlة
للمراكllز الخاصllة مثllل الllدبلومات التابعllة لمركزبحllوث الطاقllة( .وقبllل بدايllة كllل فصllل دراسllى ،يقllوم القسllم بlاإلعالن عllن قائمllة المقllررات
المتاحة للطالب للتسجيل فيھا فى كل فصل دراسى.
 المقررات اإلجبارية ) 18ساعة معتمدة(:الكود
مكق 560
مكق561
مكق 562
مكق 563
مكق 564
مكق 599

اسم المقرر
أجھزة القياس واإلختبارات والتحكم فى نظم القوى الميكانيكية – أول ترم فى الدبلوم
التحكم األوتوماتيكى-النظرية والتطبيق فى نظم القوى الميكانيكية – أول ترم فى الدبلوم
إستخدام الدوائرالھيدروليكية فى نظم التحكم األوتوماتيكى – أول ترم فى الدبلوم
إستخدام المعامل اإلفتراضية فى تحليل نظم التحكم األوتوماتيكى – ثانى ترم فى الدبلوم
إستخدام  PLCوتكنولوجيا المعلومات فى نظم التحكم األوتوماتيكى – ثانى ترم فى الدبلوم
المشروع –)يكون فى آخر فصل دراسى للدبلوم(

عدد الساعات المعتمدة

3
3
3
3
3
3

مقرر مؤھل

مكق560

 المقررات اإلختيارية )يختار الطالب 12ساعة معتمدة على األقل طبقاً للمتاح بالقسم حسب اإلعالن عن ذلك فى بداية كل فصل دراسى(.الكود
مكق 565
مكق 566
مكق 567
مكق 568
مكق 569
مكق 570

اسم المقرر
إستخدام الدوائرالنيوماتية فى نظم التحكم األوتوماتيكى
تطبيقات متقدمة للدوائرالھيدروليكية فى نظم التحكم األوتوماتيكى
تطبيقات متقدمة لتكنولوجيا  PLCفى نظم التحكم األوتوماتيكى
تطبيقات متقدمة للدوائرالنيوماتية فى نظم التحكم األوتوماتيكى
تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات القوى البخارية
تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات التجميد والتبريد
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مكق 571
مكق 572
مكق 573
مكق 574
مكق 575
مكق 576
مكق 577
مكق 578
مكق 579
مكق 580
مكق 581
مكق 582
مكق 583
مكق 584
مكق 585
مكق 547
مكق 587

تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى أنظمة تكييف الھواء المركزية
تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات الديزل الصناعية
تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى دراسة وتحليل خصائص محركات اإلحتراق الداخلى
تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات المضخات والرفع وتغذية الخزانات
تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات التسخين بالطاقة الشمسية
تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات تسخين وتوزيع المياه المركزية
تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات التوربينات الغازية
تطبيقات التحكم بالمحابس الصناعية :األنواع-التصميم-التركيب واإلنشاء-الصيانة
تطبيقات خطوط األنابيب الصناعية :األنواع-التصميم-التركيب واإلنشاء-الصيانة
موضوعات مختارة في خطوط األنابيب والمضخات والتوربينات
موضوعات مختارة في نظم التحكم فى خطوط األنابيب والمضخات والتوربينات
موضوعات مختارة في ھندسة التبريد وتكييف الھواء
موضوعات مختارة في نظم التحكم فى ھندسة التبريد وتكييف الھواء
موضوعات مختارة في االحتراق وآالت االحتراق الداخلي
موضوعات مختارة في نظم التحكم فى االحتراق وآالت االحتراق الداخلي
موضوعات مختارة في محطات القوى والھندسة البخارية

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

*
*
*
*
*
*
*

موضوعات مختارة في نظم التحكم فى محطات القوى والھندسة البخارية

3

*

3
مكق  588ديناميكا الموائع وتطبيقاتھا
3
مكق  589مكق  502نظرية اآلالت التوربينية
3
مكق  590مكق  504إنتقال الحرارة والكتلة
* قبل بداية الترم يقوم القسم باإلعالن عن محتوى وعناوين الموضوعات المختارة التى يتضمنھا كل مقرر من مقررات الموضوعات المختارة
الذى يكون متاحا ً لتسجيل الطالب فيه.
محتوى المقررات
مكق  560أجھزة القياس واإلختبارات والتحكم فى نظم القوى الميكانيكية:
التعريفات والمكونات االساسيه لمنظومlه القيlاس ،مفھlوم المعlايرة ورد الفعlل الlديناميكي ،أھميlة الدقlة ومقlدار الخطlأ ومعامlل عlدم التأكlد فlي القياسlات
العمليllة ،طllرق التحليllل اإلحصllائي والتمثيllل البيllاني لنتllائج القياسllات ،التطبيقllات العمليllة لوسllائل القيllاس مllن دوائllر كھربيllة وأجھllزة تقنllين اإلشllارات،
إستخدام الحاسب اآللي في أخذ البيانات ومعالجتھا أثناء وبعد القياسات .طرق وأجھزة قياس كlل مlن الضlغط ودرجlه الحlرارة ومعlدل السlريان وسlرعه
الموائع والقوة والعزم وسرعه الدوران ،مباىء التحكم ،التحكم فى كل من الضغط ودرجه الحرارة ومعدل سريان الموائع.
مكق  561التحكم األوتوماتيكى -النظرية والتطبيق فى نظم القوى الميكانيكية:
أنllواع نظllم التحكم،المكونllات الميكانيكيllة والھوائيllة والھيدروليكيllة والكھربائية،النمذجllة ،دالllة التحويllل ،النظllام ذوالحلقllة المغلقllة ،االسllتجابة الوقتيllة،
إختباراالتزان واإلستقرار ،تصميم نظم التحكم ،التطبيقات في خطوط األنابيب واآلالت التوربينية ومعدات إنتقال الحرارة ونظم اإلحتراق.
مكق  562إستخدام الدوائرالھيدروليكية فى نظم التحكم األوتوماتيكى:
تعريف التحكم الھيدروليكى -الھيدروستاتيكا )الضغط ،نقل وتكبيرالقوة والعزم ،تكبير الضغط( -الھيدروديناميكا )معادلlة اإلسlتمرارية ،قlانون بيرنlولى،
قانون حفظ الطاقة ،أنواع سريان الموائع( -طرق تحويل الطاقlة -المكونlات األساسlية للlنظم الھيدروليكيlة -أنlواع مضlخات اإلزاحlة الموجبlة )الترسlية،
الريشية ،المكبسية( -أنواع وحدات اإلمداد بالقدرة )اإلسطوانات ،المحركlات ،المحركlات نصlف الدورانيlة( -صlمامات الlتحكم فlى الضlغط – صlمامات
التحكم اإلتجاھية – صمامات التحكم فى السريان وتنظlيم التlدفق -الصlمامات الالرجعيlة -تحضlير ومعالجlة ومواصlفات الزيlوت الھيدروليكيlة )الفالتlر
والمبlادالت الحراريlة والخزانlات( -خطllوط نقlل الموائlع فlى الدوائرالھيدروليكيllة-المكونlات اإلضlافية )المlركم ،نقllط تجميlع التوصlيالت ،أجھlزة قيllاس
التدفق ،عدادات قياس الضغط ،مفاتيح فصل الضغط( -الرموز القياسية لمكونات الدوائر الھيدروليكية -قراءة وفھم وتحليل الدوائرالھيدروليكية المركبة-
الدوائر األساسية الھيدروليكية )التحكم فى اإلتجاه ،التحكم فى السlرعة ،الlتحكم فlى أسlطوانتين ،قيlاس ورسlم المنحنlى الخصائصlى للمضlخات ،مخطlط
اإلزاحة ،ترقيم العناصر(.
مكق  563إستخدام المعامل اإلفتراضية فى تحليل نظم التحكم األوتوماتيكى:
تعريllف المعامllل اإلفتراضllية وعالقتھllا مllع تطبيقllات الحاسllب اآللllى وتكنولوجيllا المعلومllات -وظيفllة وعالقllة المعامllل اإلفتراضllية مllع نظllم الllتحكم
األوتوماتيكى فى ھندسة القlوى الميكانيكيlة -متطلبlات الlتحكم التفlاعلى المباشlر- on-line interactive controlالمكونlات الرئيسlية النمطيlة والشlكل
العام لمعامل التحكم اإلفتراضى -قوائم اإلختيارات الرئيسlية للبرنlامج -وضlع عناصlرالتحكم األساسlية وإظھlار مسlارات التlدفق علlى المخطlط والرسlم
الوصllفى لنظllام القllوى الميكانيكيllة  -(Synoptic diagramعناصllرلوحات الllتحكم الرئيسllية -لوحllات األجھllزة والحساسllات -مفllاتيح التشllغيل والllتحكم
ولمبات اإلنذار -تغيير شروط وعوامل التشغيل – تحليlل األعطlال ومشlاكل النظlام – تسlجيل البيانlات وحفlظ الملفlات وطباعlة تقاريرالتشlخيص وقائمlة
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أخطاء المشغل -الحسابات التفصيلية لقوانين الديناميكا الحرارية وميكانيكا الموائع وانتقال الحرارة – نتائج وخرائط اإلتlزان الحlرارى والقlدرة والكفlاءة
للنظام -تقييم ومعايرة برامج المعامل اإلفتراضية .دراسة حالة وتطبيق عملى على تشغيل وإدارة نظم التحكم األوتوماتيكى لغالية صناعية إلنتاج البخار
مع قياس وتحديد كفاءة التشغيل وخريطة اإلتزان الحرارى للغالية عند ظروف التشغيل المختلفة.
مكق  564إستخدام  PLCوتكنولوجيا المعلومات فى نظم التحكم األوتوماتيكى:
يھدف المقlرر إلlى التعlرف علlى كافlة تفاصlيل ووظlائف وتطبيقlات أجھlزة ووحlدات  PLC-Programmable Logic Controllerالحlاكم المنطقlى
القابlل للبرمجlة :مقدمlة ضllرورية حlول المكونlات الكھربيllة األساسlية التlى تlدخل فllى دوائlر الlتحكم األوتومllاتيكى اإللكترونlى )المجسlات والحساسllات،
المفاتيح والمرحالت والكونتكتورز( -وظائف وأنواع أجھزة  PLCفlى نظlم الlتحكم األوتومlاتيكى فlى العمليlات  -process controlاألجlزاء الرئيسlية
ROM,
والھيكlllل البنlllائى لوحlllدات  -PLCأنlllواع اإلشlllارات )التناظريlllة-الرقميlllة-الثنائيlllة(-العناصlllرالنيوماتية المنطقيlllة -أنlllواع الlllذاكرات
… -RAM,EPROM, EEPROMطرق برمجة أجھزة  – PLCالمخطط السلمى أو الدرجى  – Ladder Diagramمخطlط الوظيفlة Function
 –Chartقائمة األوامر  – Statement Listطرق تخصيص األطراف للمدخالت والمخرجات -برمجة المؤقتتات والعدادات – وسlائل توسlيع وزيlادة
وظائف ومدخالت ومخرجات أجھزة PLC
مكق  565إستخدام الدوائرالنيوماتية فى نظم التحكم األوتوماتيكى:

تصllميم وتحليllل الllنظم األوتوماتيكيllة )الھllدف والوسllيلة(-مزايllا الllنظم النيوماتيllة وعيوبھllا -طllرق تحضllير الھllواء المضllغوط -كيفيllة حسllاب
قطرالمواسllير بمعلوميllة طllول المواسllيرومعدل التllدفق والضllغط وأقصllى تفllاوت فllى قيمllة الضllغط وأنllواع توصllيالت-الضllغوط الھوائيllة-
عناصرالتشغيل )األسطوانات ،المحركات ،المحركات نصف الدورانية(-التحكم المباشlرفى األسlطوانات النيوماتيlة مفlردة ومزدوجlة الفعlل-
عناصllرالتحكم فllى الطاقllة النيوماتي lة)صllمامات الllتحكم فllى الضllغط  ،صllمامات الllتحكم اإلتجاھيllة ،صllمامات الllتحكم فllى السllريان وتنظllيم التllدفق،
الصمامات الالرجعية( -خطوط نقل الھواء فlى الدوائرالنيوماتيlة-المكونlات اإلضlافية )المlركم ،نقlط تجميlع التوصlيالت ،أجھlزة قيlاس التlدفق ،عlدادات
قياس الضغط ،مفاتيح فصل الضغط( -الرموز القياسية لمكونات الدوائر النيوماتية -قراءة وفھم وتحليل الدوائرالنيوماتية المركبة.
مكق  566تطبيقات متقدمة للدوائرالھيدروليكية فى نظم التحكم األوتوماتيكى:
يھدف المقرر إلى توضيح طريقة تشغيل النظم الھيدروليكية فى المعدات المستخدمة بطريقة سليمة للوصlول إلlى أفضlل أداء لھlا وإطالlة عمlر التشlغيل-
بناء منظومات ھيدروليكية متكاملة تجمع أكبر عدد من العناصرالتى سبق دراسlتھا ألداء وظيفlة معينlة )أمثلlة تطبيقيlة( -طlرق الحبlك )موانlع التسlريب
البسيطة والديناميكية( -تجھيزات النظم الھيدروليكية )اإلختبارات األولية عند بدء التشغيل ألول مlرة ،اإلحتياطlات الالزمlة والفحlص والتشlغيل المبlدئى
للمكونات المختلفة( -طرق التشغيل والصlيانة وتشlمل :اإللمlام بطlرق التوصlيل لمكونlات الlدوائر ،التحقlق مlن المحlرك وصlالحيته للعمlل ،التحقlق مlن
إتجاه الدوران الصحيح ،التعرف على أماكن نزف الھواء بالمنظومة ،بدء تشغيل المضخة ،نزف الھواء من المنظومlة الھيدروليكيlة ،بlدء تشlغيل الlدورة
بدون تحميل ،بدء تشغيل المنظومة بالحمل وضبط الصمامات )الضغط-إتجاه التدفق( -فكرة عامة عن الصيانة الوقائية -إكتشاف األعطال وتشlمل طlرق
البحllث عنھllا والتعllرف عليھllا وعلllى اجllواء الصllيانة الالزمllة وإصllالح الخلllل الموجllود لمكونllات وھllى :المضllخات والمحركllات بأنواعھllا -الصllمامات
بأنواعھا-ملحقات الدوائر)المرشحات بأنواعھا ،منفثات الھواء ،المراكم ،المبادالت الحرارية ،الخراطيم ،مبينات الضغوط(.
مكق  567تطبيقات متقدمة لتكنولوجيا  PLCفى نظم التحكم األوتوماتيكى:
تطبيقllات وأمثلllة عمليlة علllى إسllتخدامات أجھllزة ووحllدات  PLCفllى دوائllرالتحكم فllى نظllم ھندسllة القllوى الميكانيكيllة – تطبيقllات متنوعllة وأمثلllة علllى
المخطط السلمى أو الدرجى  – Ladder Diagramتطبيقات على الحاسب اآللى بإستخدام برنامج للمحاكاة وبرامج على الحاسب اآللى.
مكق  568تطبيقات متقدمة للدوائرالنيوماتية فى نظم التحكم األوتوماتيكى:
يتضمن المقرر تطبيقات متقدمة على الحاسب اآللى لدراسة الدوائرالنيوماتية الصناعية تتضمن معامل إفتراضية ونماذج محاكاة تفاعلية لعدة
دوائرنيوماتيكية مختلفة ويتضمن كذلك مراجعة شاملة ألكبرعدد من المكونات واألجھزة والمعدات الفعلية المستخدمة فى نظم التحكم النيوماتيكى
المتنوعة .يھدف المقررإلى توضيح األشكال والطرق التطبيقية والمخرجات المتوقعة من عدد أربعة دراسات حالة لمعامل إفتراضية ونماذج محاكاة
تفاعلية لعدة دوائرنيوماتيكية صناعية تستخدم فى المجاالت الصناعية والنظم الميكانيكية المختلفة .وتسمى ھذه الدوائر) Q cycle, L cycle, U
 (cycle, & the 3-cylinders cycleوتعمل جميعھا بنظم  cascade & mechanical stroke end techniquesويتم دراسة تفاصيل
ومكونات كل دائرة وطريقة تشغيلھا والمخرجات التى تقوم بھا .يھدف المقررإلى تدريب الطالب على ممارسة ما يتم من تطبيق القوانين المختلفة
والحسابات المعقدة فى عمليات التحكم الفعلية للدوائر النيوماتية للوصول للنتائج المنتظرة من عملية التحكم .كما يھدف المقرركذلك إلى التأكد من
مصداقية ھذه البرامج وعمل معايرة علمية لمخرجاتھا من خالل التحقق من القوانين والحسابات الداخلية التى تتم فى ھذه البرامج وإجراء عمليات
مقارنة بينھا وبين الحسابات التقليدية الموازية للوصول لنفس المخرجات والنتائج العملية.
مكق  569تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات القوى البخارية:
يتضمن المقرر دراسة والتعlرف علlى وتحليlل عناصlرالعديد مlن مكونlات وأجھlزة ومعlدات نظlم الlتحكم اآللlى المسlتخدمة فlى محطlات توليlد الكھربlاء
البخارية .كما يتضمن المقرركlذلك دراسlة حالlة تطبيقيlة مlن خlالل برنlامج معامlل إفتراضlية تفlاعلى للlتحكم األوتومlاتيكى وتشlغيل وإدارة كافlة أجlزاء
محطة بخارية صناعية تعمل على دورة رانكن وتتضمن غالية صناعية إلنتاج البخlار وتوربينlة بخاريlة متعlددة المراحlل بقlدرة  30ميجlاوات .يتضlمن
المقlرر تحليllل كافlة نظllم القيlاس والllتحكم األوتومllاتيكى فlى البرنllامج لمعرفlة وظائفھllا وتفاصlيل عملھllا وماھيllة مخرجاتھlا وكllذلك تحليlل كافllة عمليllات
الديناميكا الحرارية وميكانيكا الموائع وانتقال الحرارة المستخدمة فى جميع أجزاء المحطة .يھدف المقرركذلك إلى تدريب الطlالب علlى ممارسlة مlا يlتم
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من تطبيق القوانين المختلفة والحسابات المعقدة فى عمليات التحكم الفعليlة للمحطlات البخاريlة للوصlول للنتlائج المنتظlرة مlن عمليlة الlتحكم .كمlا يھlدف
المقرركذلك إلى التأكد من مصداقية ھذه البرامج وعمل معايرة علمية لمخرجاتھlا مlن خlالل التحقlق مlن القlوانين والحسlابات الداخليlة التlى تlتم فlى ھlذه
البرامج وإجراء عمليات مقارنة بينھا وبين الحسابات التقليدية الموازية للوصول لنفس المخرجات والنتائج مثل رسم وتوقيع كافlة ظlروف التشlغيل علlى
خlرائط  h-s diagram for steamوكlذلك رسllم  on-lineلخlرائط اإلتlزان الحllرارى وتحديlد القllدرة وكفlاءة المحطllة عنlد ظllروف التشlغيل وكافllة
االحمال المختلفة.
مكق  570تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات التجميد والتبريد:
يتضمن المقرردراسة والتعlرف علlى وتحليlل عناصlرالعديد مlن مكونlات وأجھزةومعlدات نظlم الlتحكم المسlتخدمة فlى محطlات التبريlد والتجميlد لحفlظ
وتخllزين الموادالغذائيllةواللحوم .كمllا يتضllمن المقرردراسllة حالةتطبيقيllةمن خllالل برنllامج معامllل إفتراضllية تفllاعلى للllتحكم األوتومllاتيكى لكافllة أجllزاء
محطllة تبريllد وتجميllد صllناعية تسllتخدم  R-22وذات حمllل تبريllد  3كيلllوات وحمlل تجميllد  5كيلllوات .يتضllمن المقررتحليllل كافllة نظllم القيllاس والllتحكم
األوتوماتيكى فى البرنامج لمعرفةوظائفھاوتفاصيل عملھا وماھية مخرجاتھا وتحليل كافة عمليات الديناميكا الحرارية وميكانيكا الموائع وانتقlال الحlرارة
المستخدمة فى جميع أجزاء المحطة .يھدف المقرركذلك إلى تدريب الطlالب علlى ممارسlة مlا يlتم مlن تطبيlق القlوانين المختلفlة والحسlابات المعقlدة فlى
عمليات التحكم الفعلية لمحطات التبريد والتجميد الصناعية للوصول للنتائج المنتظرة من عملية التحكم .كما يھدف المقرركlذلك إلlى التأكlد مlن مصlداقية
ھذه البرامج وعمل معايرة علمية لمخرجاتھا من خالل التحقق من القوانين والحسابات الداخلية التlى تlتم فlى ھlذه البlرامج وإجlراء عمليlات مقارنlة بينھlا
وبllين الحسllابات التقليديllة الموازيllة للوصllول لllنفس المخرجllات والنتllائج العمليllة مثllل رسllم وتوقيllع كافllة ظllروف التشllغيل  on-lineعلllى خllرائط h-s
 diagram for R-22وكذلك رسم خرائط اإلتزان الحرارى وتحديد معامل القدرة وكفاءة المحطة عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة.
مكق  571تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى أنظمة تكييف الھواء المركزية:
يتضمن المقرر دراسة والتعرف على وتحليل عناصرالعديد من مكونات دورات تكييف الھواء وكذلك أجھزة ومعدات نظlم الlتحكم اآللlى المسlتخدمة فlى
أنظمة تكييف الھواء المركزيlة .كمlا يتضlمن المقرركlذلك دراسlة حالlة تطبيقيlة مlن خlالل برنlامج معامlل إفتراضlية تفlاعلى للlتحكم األوتومlاتيكى لكافlة
أجزاء محطة تكييف ھواء مركزية لمبنى إدارى تعمل بنظام الھواء الكلى والخلط المسبق لنسب متنوعة من الھواء الراجع مlع الھlواء الخlارجى لضlمان
تجديدالتھوية للمكان المكيف .وتتضمن المحطة أربعة طلمبات مركزية لتشغيل أربعة خاليا لوظائف التسخين والتبريد وزيlادة الرطوبlة وإعlادة التسlخين
للھواء .يتضمن المقررتحليل كافة نظم القياس والتحكم األوتوماتيكى فى البرنامج لمعرفة وظائفھا وتفاصيل عملھا وماھية مخرجاتھا وكذلك تحليlل كافlة
عمليllات الllديناميكا الحراريllة وميكانيكllا الموائllع وانتقllال الحllرارة المسllتخدمة فllى جميllع أجllزاء المحطllة .يھllدف المقرركllذلك إلllى تllدريب الطllالب علllى
ممارسة ما يتم من تطبيق القوانين المختلفة والحسابات المعقدة فى عمليات التحكم الفعلية لمحطات تكييف الھواء المركزية للوصول للنتائج المنتظرة من
عملية التحكم .كما يھدف المقرركذلك إلى التأكد من مصداقية ھlذه البlرامج وعمlل معlايرة علميlة لمخرجاتھlا مlن خlالل التحقlق مlن القlوانين والحسlابات
الداخلية التى تتم فى ھذه البرامج وإجراء عمليات مقارنة بينھا وبين الحسابات التقليديlة الموازيlة للوصlول لlنفس المخرجlات والنتlائج العمليlة مثlل رسlم
خرائط السيكومترى  on-lineلحالة الھواء عند كافة مراحل التكييف وكذلك عمل اإلتزان الحرارى وتحديد القدرة وكفاءة المحطة عند ظlروف التشlغيل
وكافة االحمال المختلفة.
مكق  572تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات الديزل الصناعية:
يتضllمن المقllرر دراسllة والتعllرف علllى وتحليllل عناصllرالعديد مllن مكونllات وأجھllزة ومعllدات نظllم الllتحكم اآللllى المسllتخدمة فllى محطllات توليllد القllوى
بإسlتخدام محركllات الllديزل .كمllا يتضllمن المقرركllذلك دراسllة حالllة تطبيقيlة مllن خllالل برنllامج معامllل إفتراضllية تفllاعلى للllتحكم األوتومllاتيكى وتشllغيل
وإدارة كافة أجزاء محطة محركات ديزل تعمل على الدورة رباعية-المشواروتتضمن عدد ستة سلندرات على نفlس عlامود اإلدارة وتسlتخدم نظlام شlحن
الھlواء التlوربينى air turbo-chargerلإلسlتفادة مlن غlازات العlادم ونظlام تبريlد مlائى للسlلندرات ولزيlت المحlرك .يتضlمن المقlرر تحليlل كافlة نظlم
القياس والتحكم األوتوماتيكى فى البرنامج لمعرفة وظائفھا وتفاصيل عملھا وماھية مخرجاتھا وكذلك تحليل كافة عمليlات الlديناميكا الحراريlة وميكانيكlا
الموائع وانتقال الحرارة المستخدمة فى جميع أجزاء المحطة .يھدف المقرركذلك إلى تدريب الطالب علlى ممارسlة مlا يlتم مlن تطبيlق القlوانين المختلفlة
والحسlابات المعقllدة فllى عمليlات الllتحكم الفعليllة لمحطlات الllديزل للوصllول للنتllائج المنتظlرة مllن عمليllة الlتحكم .كمllا يھllدف المقرركlذلك إلllى التأكllد مllن
مصداقية ھذه البرامج وعمل معlايرة علميlة لمخرجاتھlا مlن خlالل التحقlق مlن القlوانين والحسlابات الداخليlة التlى تlتم فlى ھlذه البlرامج وإجlراء عمليlات
مقارنة بينھا وبين الحسابات التقليدية الموازية للوصول لنفس المخرجات والنتائج مثل رسlم وتوقيlع كافlة ظlروف التشlغيل علlى خlرائط h-s diagram
ورسم  on-lineلخرائط اإلتزان الحرارى وتحديد القدرة وكفاءة المحطة عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة.
مكق  573تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى دراسة وتحليل خصائص محركات اإلحتراق الداخلى:
يتضllمن المقllرر دراسllة والتعllرف علllى وتحليllل عناصllرالعديد مllن مكونllات وأجھllزة ومعllدات نظllم الllتحكم اآللllى المسllتخدمة ف lى تحديllد الخصllائص
ومواصllفات األداء العمليllة  actual performance characteristicsلمحركllات الllديزل مllن خllالل القياسllات علllى وحllدة الفرملllة الھيدروليكيllة
 .hydraulic brake unitكمlا يتضlمن المقرركlذلك دراسlة حالlة تطبيقيlة مlن خlالل برنlامج معامlل إفتراضlية تفlاعلى للlتحكم األوتومlاتيكى وتشlغيل
وإدارة كافة أجزاء وحدة الفرملة الھيدروليكيlة لمحطlة محركlات ديlزل بالlدورة رباعيlة-المشواروتتضlمن عlدد سlتة سlلندرات علlى نفlس عlامود اإلدارة
وتستخدم نظام شحن الھواء التوربينى air turbo-chargerلإلستفادة من غازات العادم ونظام تبريد مائى للسlلندرات ولزيlت المحlرك .يتضlمن المقlرر
تحليل كافة نظم القياس والتحكم األوتوماتيكى فlى البرنlامج لمعرفlة وظائفھlا وتفاصlيل عملھlا وماھيlة مخرجاتھlا وكlذلك تحليlل كافlة عمليlات الlديناميكا
الحرارية وميكانيكا الموائع وانتقال الحرارة المستخدمة فى جميع أجزاء المحطlة ووحlدة الفرملlة الھيدروليكيlة .يھlدف المقرركlذلك إلlى تlدريب الطlالب
على ممارسة ما يتم من تطبيق القوانين المختلفة والحسlابات المعقlدة فlى عمليlات الlتحكم الفعليlة لمحطlات الlديزل للوصlول للنتlائج المنتظlرة مlن عمليlة
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التحكم .كما يھدف المقرركذلك إلى التأكد من مصداقية ھذه البرامج وعمل معايرة علمية لمخرجاتھا مlن خlالل التحقlق مlن القlوانين والحسlابات الداخليlة
التllى تllتم فllى ھllذه البllرامج وإجllراء عمليllات مقارنllة بينھllا وبllين الحسllابات التقليديllة الموازيllة للوصllول لllنفس المخرجllات والنتllائج مثllل رسllم actual
 performance characteristic curvesوخرائط اإلتزان الحرارى وتحديد القدرة وكفاءة المحlرك ومعامlل اإلسlتھالك النlوعى للوقlود عنlد ظlروف
التشغيل وكافة االحمال المختلفة.
مكق  574تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات المضخات والرفع وتغذية الخزانات:
يتضllمن المقllرر دراسllة والتعllرف علllى وتحليllل عناصllرالعديد مllن مكونllات وأجھllزة ومعllدات نظllم الllتحكم اآللllى المسllتخدمة فllى محطllات المضllخات
المركزية المستخدمة فى رفع السوائل وتغذية وملء الخزانات .كما يتضمن المقرركذلك دراسة حالة تطبيقية من خالل برنامج معامlل إفتراضlية تفlاعلى
للتحكم األوتوماتيكى وتشغيل وإدارة كافة أجزاء محطة للرفع تتضمن عlدد  2مضlخة مركزيlة تعمlالن علlى التlوالى أوالتlوازى أو كlل علlى حlدة حسlب
ظروف التشغيل المحددة والمخرجات المطلوبة  .يتضمن المقرر تحليل كافة نظم القياس والتحكم األوتومlاتيكى فlى البرنlامج لمعرفlة وظائفھlا وتفاصlيل
عملھا وماھية مخرجاتھا وكذلك تحليل كافة عمليات ميكانيكا الموائع المستخدمة فى جميع أجزاء المحطة .يھدف المقرركlذلك إلlى تlدريب الطlالب علlى
ممارسة ما يتم من تطبيق القوانين المختلفlة والحسlابات المعقlدة فlى عمليlات الlتحكم الفعليlة لمحطlات الرفlع والمضlخات للوصlول للنتlائج المنتظlرة مlن
عملية التحكم .كما يھدف المقرركذلك إلى التأكد من مصداقية ھlذه البlرامج وعمlل معlايرة علميlة لمخرجاتھlا مlن خlالل التحقlق مlن القlوانين والحسlابات
الداخلية التى تتم فى ھذه البرامج وإجراء عمليات مقارنة بينھا وبين الحسابات التقليدية الموازية للوصول لنفس المخرجlات والنتlائج مثlل رسlم actual
 performance characteristic H-Q curvesلكllل مضllخة علllى حllدة وللمحطllة مجتمعllة القllدرة والكفllاءة عنllد ظllروف التشllغيل وكافllة االحمllال
المختلفة.
مكق  575تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى محطات التسخين بالطاقة الشمسية:
يتضlمن المقlرر دراسllة والتعlرف علllى وتحليlل عناصlرالعديد مllن مكونlات وأجھllزة ومعlدات نظllم الlتحكم اآللlى المسllتخدمة فlى محطllات تسlخين الميllاه
بالطاقlة الشمسlية والمجمعlات المسlتوية  Flat Plate collectorsوتخزينھlا لكافlة ظlروف اإلسlتھالك مlع اإلسlتعانة بنظlام مسlاعد للتسlخين الحlرارى
التقليدى .Auxiliary boilerكمlا يتضlمن المقرركlذلك دراسlة حالlة تطبيقيlة مlن خlالل برنlامج معامlل إفتراضlية تفlاعلى للlتحكم األوتومlاتيكى وتشlغيل
وإدارة كافة أجlزاء محطlة تسlخين ميlاه بالطاقlة الشمسlية تشlمل عlدد  2مlن المجمعlات المسlتوية  Two Flat Plate collectorsوخlزان للميlاه ونظlام
مساعد للتسlخين الحlرارى التقليlدى ..Auxiliary boilerيتضlمن المقlرر تحليlل كافlة نظlم القيlاس والlتحكم األوتومlاتيكى فlى البرنlامج لمعرفlة وظائفھlا
وتفاصllيل عملھllا وماھيllة مخرجاتھllا وكllذلك تحليllل كافllة عمليllات الllديناميكا الحراريllة وميكانيكllا الموائllع وانتقllال الحllرارة المسllتخدمة فllى جميllع أجllزاء
المحطة .يھدف المقرركذلك إلى تدريب الطالب على ممارسة ما يتم من تطبيق القوانين المختلفة والحسابات المعقدة فى عمليات التحكم الفعلية لمحطlات
تسخين المياه بالطاقة الشمسية للوصول للنتائج المنتظرة من عملية التحكم .كما يھدف المقرركlذلك إلlى التأكlد مlن مصlداقية ھlذه البlرامج وعمlل معlايرة
علمية لمخرجاتھا من خالل التحقق من القlوانين والحسlابات الداخليlة التlى تlتم فlى ھlذه البlرامج وإجlراء عمليlات مقارنlة بينھlا وبlين الحسlابات التقليديlة
الموازية للوصول لنفس المخرجات والنتائج ورسم خرائط اإلتزان الحرارى وتحديد كفاءة المحطة عند ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة.
مكق  576تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى محطات تسخين وتوزيع المياه المركزية:
يتضمن المقرر دراسة والتعرف على وتحليل عناصlرالعديد مlن مكونlات وأجھlزة ومعlدات نظlم الlتحكم اآللlى المسlتخدمة فlى محطlات تسlخين وتوزيlع
المياه المركزية على عدد كبير من المستھلكين بأحمال مختلفة .كما يتضمن المقرركذلك دراسة حالة تطبيقية من خالل برنlامج معامlل إفتراضlية تفlاعلى
للتحكم األوتوماتيكى وتشغيل وإدارة كافة أجزاء محطة تسخين وتوزيع مياه مركزية .يتضمن المقرر تحليل كافة نظlم القيlاس والlتحكم األوتومlاتيكى فlى
البرنllامج لمعرفllة وظائفھllا وتفاصllيل عملھllا وماھيllة مخرجاتھllا وكllذلك تحليllل كافllة عمليllات الllديناميكا الحراريllة وميكانيكllا الموائllع وانتقllال الحllرارة
المستخدمة فى جميع أجlزاء محطlة تسlخين وتوزيlع الميlاه .يھlدف المقرركlذلك إلlى تlدريب الطlالب علlى ممارسlة مlا يlتم مlن تطبيlق القlوانين المختلفlة
والحسابات المعقدة فى عمليات التحكم الفعلية لمحطات تسخين وتوزيع المياه للوصول للنتlائج المنتظlرة مlن عمليlة الlتحكم .كمlا يھlدف المقرركlذلك إلlى
التأكد من مصداقية ھذه البرامج وعمل معايرة علمية لمخرجاتھا مlن خlالل التحقlق مlن القlوانين والحسlابات الداخليlة التlى تlتم فlى ھlذه البlرامج وإجlراء
عمليات مقارنة بينھا وبين الحسابات التقليدية الموازية للوصول لنفس المخرجات والنتlائج ورسlم خlرائط اإلتlزان الحlرارى وتحديlد كفlاءة المحطlة عنlد
ظروف التشغيل وكافة االحمال المختلفة.
مكق  577تطبيقات المعامل اإلفتراضية فى التحكم فى محطات التوربينات الغازية:
ھذا المقررالتفاعلى التدريبى يستخدم برنامج للمعامل اإلفتراضية بالحاسب اآللى ويتضlمن العناصlر التاليlة :أساسlيات تصlميم وتشlغيل نظlم التوربينlات
الغازية ،الوعاء الحاوى الخارجى للتوربينة  ،فلترومlدخل ومأخlذ الھlواء للضlاغط الlدواروالجزء الناشlر مlن المlدخل ،نظlم الlتحكم فlى الضlاغط وزيlت
التبريد ،غرفة ونظم اإلحتراق ،نظام إشlعال الوقlود ،الجlزء التlوربينى لتمlدد الغlازات وتوليlد الطاقlة ،مسlارات خlروج غlازات العlادم ونlواتج الحريlق،
كراسllى المحllاور وموانllع التسllرب ونظllام التزييllت ،مضllخات وفالتllر سllائل التزييllت ،مبllردات الزيllت ،األجھllزة والمعllدات الضllرورية فllى محطllات
التوربينات الغازية وتتضمن :نظم التحكم الھيدروليكيlة للتشlغيل بواسlطة كlل مlن إمlدادات الوقlود الغlازى أوالسlائل والlديزل ،نظlم الlتحكم النيوماتيlة أو
الھيدروليكية لبداية التشغيل للمحطة لكل نوع من انواع الوقود ،نظم إكتشاف وإحتواء وإطفاء الحريق فى مختلف أجزاء المحطة .أساسيات توليد الطاقة
وأجزاء المولد الكھربائى ،نظام التحكم فى المولد وزيت التبريد.
مكق  578تطبيقات التحكم بالمحابس الصناعية :األنواع-التصميم-التركيب واإلنشاء-الصيانة:
مقدمة عامة حول أساسيات ووظائف وطرق إختيار أنواع المحابس الصناعية المختلفة ،اإلعتبارات الھيدروليكية ،التركيب واألجlزاء  ،تصlنييف وتقيlيم
المحlابس ،مlواد تصlنيع أجlزاء المحllابس ،المواصlفات العلميlة إلختيlار وتصllميم وتوصlيف ومعlايرة المحlابس .سllريان الموائlع المختلفlة فlى المحllابس،
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حسابات وخرائط ومعادالت الفاقlد فlى الضlغط لكافlة األنlواع المختلفlة ،عوامlل إختيlارات أحجlام ومقاسlات المحlابس ،العlزل والتسlريب مlن المحlابس،
التكھllف والسllريان ثنllائى الطllور داخllل المحllابس .المحddابس اليدويddة :األنllواع ،اإلختيllار ،التشllغيل ،التوصllيالت .المحddابس األوتوماتيكيddة لddنظم الddتحكم
المختلفة :محابس التحكم فى الضغط ومحابس األمان فى خزانات ونظم السوائل والغازات ،محابس التحكم بالوسائل الكھربيlة .مشlاكل تصlميم وتركيlب
وتشllغيل وصllيانة المحllابس ،ظllاھرة المطرقllة المائيllة وعالقتھllا بالمحllابس .األنllواع الخاصllة مllن محllابس الllتحكم األوتومllاتيكى فllى الدوائرالھيدروليكيllة
والدوائر النيوماتية.
مكق  579تطبيقات خطوط األنابيب الصناعية :األنواع-التصميم-التركيب واإلنشاء-الصيانة:
مقدمة عامة حول أساسيات ووظائف وطرق إختيارأنواع خطوط األنابيlب فlى التطبيقlات الصlناعية المختلفlة ،األجlزاء والمكونlات وإعتبlارات التصlميم
والعوامل الھيدروليكية لسريان كافة أنواع الموائع فى نظم خطوط األنابيب ،حسابات وخرائط ومعادالت وجداول كل من فواقد الضغط الرئيسlية وفواقlد
الضغط الثانوية فى كافة أجزاء خطوط األنابيب .أمثلة تطبيقية ودراسات حالة لتصميم وحسابات خطوط األنابيب بالطرق التقليدية .أمثلة وتطبيقات على
أنllواع متعllددة لبllرامج الحاسllب اآللllى لعمllل التصllميم والحسllابات وإنتllاج الرسllومات التنفيذيllة لشllبكات خطllوط األنابيllب .األجھllزة والحساسllات ووسllائل
القياسات الموجودة ضمن أجزاء خطوط األنابيب :المحابس ،والعدادات ،ووسائل قياس معدل التدفق أو كمية السريان أو سرعة المائع فى الخطوط.
مكق  580موضوعات مختارة في خطوط األنابيب والمضخات والتوربينات:
مقرر خاص :موضوعات مختارة ومتقدمة تتناول آخر ما وصل إليه العلم واألساليب التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات ھندسة القوى الميكانيكية في
خطوط االنابيب والمضخات والتوربينات.
مكق 581موضوعات مختارة في نظم التحكم فى خطوط األنابيب والمضخات والتوربينات:
مقرر خاص :موضوعات مختارة ومتقدمة فى التحكم األوتوماتيكى تتناول آخرما وصل إليه العلم واألساليب التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات التحكم في
خطوط االنابيب والمضخات والتوربينات.
مكق  582موضوعات مختارة في ھندسة التبريد وتكييف الھواء:
مقرر خاص :موضوعات مختارة ومتقدمة تتناول آخر ما وصل إليه العلم واألساليب التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات ھندسة القوى الميكانيكية في
ھندسة التبريد وتكييف الھواء.
مكق  583موضوعات مختارة في نظم التحكم فى ھندسة التبريد وتكييف الھواء:
مقرر خاص :موضوعات مختارة ومتقدمة فى التحكم األوتوماتيكى تتناول آخرما وصل إليه العلم واألساليب التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات التحكم في
ھندسة التبريد وتكييف الھواء.
مكق  584موضوعات مختارة في االحتراق وآالت االحتراق الداخلي:
مقرر خاص :موضوعات مختارة ومتقدمة تتناول آخر ما وصل إليه العلم واألساليب التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات ھندسة القوى الميكانيكية في
االحتراق وآالت االحتراق الداخلي.
مكق  585موضوعات مختارة في نظم التحكم فى االحتراق وآالت االحتراق الداخلي:
مقرر خاص :موضوعات مختارة ومتقدمة فى التحكم األوتوماتيكى تتناول آخرما وصل إليه العلم واألساليب التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات التحكم
في االحتراق وآالت االحتراق الداخلي.
مكق  547موضوعات مختارة في محطات القوى والھندسة البخارية:
مقرر خاص :موضوعات مختارة ومتقدمة تتناول آخر ما وصل إليه العلم واألساليب التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات ھندسة القوى الميكانيكية في
محطات القوى والھندسة البخارية.
مكق  587موضوعات مختارة في نظم التحكم فى محطات القوى والھندسة البخارية:
مقرر خاص :موضوعات مختارة ومتقدمة فى التحكم األوتوماتيكى تتناول آخرما وصل إليه العلم واألساليب التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات التحكم في محطات القوى والھندسة البخارية.

مكق  588ديناميكا الموائع وتطبيقاتھا:
المعllادالت الحاكمllة لحركllة المllائع ،السllريان أحllادي األبعllاد للموائllع القابلllة لإلنضllغاط وغيllر القابلllة لإلنضllغاط مllع تطبيقllات ،السllريان ثنllائي األبعllاد:
معادالت نافيير وستوك وامثلة على السlريان فlي األنابيlب ،نظريlة التزييlت ،الطبقlة الجداريlة ،السlريان المضlطرب ،تطبيقlات علlى التlدفق فlي شlبكات
األنابيب للسوائل والغازات.
مكق 589نظرية اآلالت التوربينية:
المفاھيم والقوانين األساسية لآلالت التوربينية ،التماثل في اآلالت التوربينية ،السريان أحادي البعد ،السريان ثنائي األبعاد خالل مجموعات الريش،
السريان ثالثي االبعاد.
مكق 590إنتقال الحرارة والكتلة:
إنتقال الحرارة بالتوصيل ،انتقال الحرارة بالحمل ،انتقال الحرارة باإلشعاع ،انتقال الحرارة تحت ظروف التكثيف والغليان ،المبlادالت الحراريlة ،انتقlال
الكتلة.
أ.م /محسن سيد سليمان
مديرمعمل التحكم  ACCومسئول إدارة دبلوم التحكم األتوماتيكى
مديروحدة ضمان الجودةسابقا ً ومرشدأكاديمى د.ع فى قسم ميكانيكا قوى
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