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  أھداف إنشاء دبلوم تطبيقات التحكم ا	وتوماتيكى
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

  :بعنوانالقوى الميكانيكية فى قسم  جديددراسات عليا تخصصى إنشاء دبلوم قوم بي ACC معمل التحكم ا	وتوماتيكى
 

 دبلوم تطبيقات التحكم ا	وتوماتيكى فى نظم القوى الميكانيكية – بنظام الساعات المعتمدة
Diploma of Applications of Automatic Control in Mechanical Power Systems  

  

كافة إمكانات الكلية المتاحة مع ا;ستفادة من ) لكليةللعليا ضمن 7ئحة الدراسات ا(ACCمديرمعمل التحكم دبلوم شرف على ھذا الي 
   .فى نظم القوى الميكانيكية التحكم ا	وتوماتيكىتطبيقات كافة معمل الذى تم إقامته لخدمة الفى أنشطة التعليم والتدريب وخاصة 

  

  :الدبلومإنشاء أھداف 
  

التى متخصصة التطبيقية الصناعية والمجا#ت الھذا الدبلوم فى  ىخريجتطويرورفع الكفاءة العلمية والمھارات العملية والھندسية ل -1
  .فى نظم ھندسة القوى الميكانيكيةالحديثة والمتطورة التحكم ا	وتوماتيكى والمعامل ا;فتراضية وتقنيات دوائركافة أنواع و تتضمن

حديث والمتقدم والتدريب العملى الكافى والتحصيل لتعليم اللحصولھم على مستوى عالى دبلوم من خ�ل خلق سمات مميزة لخريجى ال -2
تكنولوجيا المعلومات فى نظم التحكم ا'توماتيكى واستخدامات المعامل  تطبيقات الحاسب وفى مجا%ت self & E-learning الذاتى 

فى مختلف  PLCs and micro-controllers، وتكنولوجيات  SCADAالنظم الھيدروليكية والنيوماتيكية، ونظم وا,فتراضية 
 .ھندسة القوى الميكانيكيةنظم التطبيقات العملية ل

والتدريب الذاتى فى مجا%ت حديثة لنظم  شبكة المعلوماتعلى ممارسة أساليب التعلم ا,لكترونى والبحث الدبلوم على تشجيع ط�ب  -3
 .ھممتميزة لجديدة وعلى إتاحة فرص عمل التحكم ا'وتوماتيكى تتوافق مع التطورالتكنولوجى ومتطلبات سوق العمل مما يساعد 

  

  :كيفية تحقيق أھداف إنشاء ھذا الدبلوم
   

  :ما يلىتضمن يو الدبلومتوصيف بعناية ل هتم إعدادمتخصص وبرنامج تطبيقى متميزة أكاديمية 7ئحة خGل من تحقيق ھذه ا-ھداف يتم 
  

مركزة ) مشروع تطبيقى إجبارى فى نھاية الدبلوم+ إختيارية عدة مقررات + جزء إجبارى (مقررات تطبيقية عدة دراسة الطالب ل -1
كافة عمليات التحكم ا'وتوماتيكى والديناميكا ووحماية البيئة فى مجا#ت أجھزة القياس وا?ختبارات وترشيد الطاقة وعملية متقدمة 

دراسة كذلك كما تتضمن ھذه المقررات  .ددةوالطاقات الجديدة والمتج الحرارية وإنتقال الحرارة فى نظم ھندسة القوى الميكانيكية
 الحاكم الرقمى ، وتكنولوجيات SCADA، والنظم الھيدروليكية والنيوماتيكية، ونظم الحاسب وتكنولوجيا المعلوماتإستخدام 

PLCs and micro-controllers  ھندسة القوى الميكانيكيةالعملية لتطبيقات الفى مختلف. 

إستخدامات بعلى وسائل وتقنيات التحكم ا-وتوماتيكى مجا#ت التدريب العملى التطبيقى فى  -قرراتمن خ�ل الم–مشاركة الطالب  -2
 .نظم التحكم ا-وتوماتيكى فى تطبيقات القوى الميكانيكيةمختلف أنواع متخصصة فى دراسة التقنيات المعامل ا?فتراضية الحديثة 

الھندسية وتقديم العروض الفنية وإدارةمجموعات المناقشةوالعصف الذھنى مثل كتابةالتقارير(Soft Skillsمجموعة مھاراتتنمية  -3
لدبلوم لعمليةمشروعات تنفيذوعمل ?عدادومجموعات فى فرق المشاركةمن خNل )ألخ.ات بإستخدام شبكة المعلوماتوتجميع البيان

التحكم وسائل وتقنيات دوائرلالمتعددة Uستخدامات لأمثلة عملية توضح  أوإستحداث برامج على الحاسب نماذج تطبيقيةقديم لت
 . تنوعةمالالتى يتم دراستھا خNل كافة مقررات الدبلوم PLCs and micro-controllers ونظم والمعامل ا?فتراضيةا-وتوماتيكى 

  

  :التحكم ا	وتوماتيكى فى نظم القوى الميكانيكيةتطبيقات  قياسية لدبلوممرجعية الالا	كاديمية المعايير
 

 (National Academic Reference Standards NARS)لبرامج الدراسات العليا القياسية المرجعية الدبلوم المعاييرالقومية ھذا ق يطب

وھذه المعايير تتعلق  (naqaa.org)والمنشورة على موقعھا (Naqaa)التى تم إقرارھا من الھيئة القومية لضمان جودة التعليم وا?عتماد 
من المعارف والمھارات المتخصصة التى تؤھله للمزيد من التعلم فى المستويات ا-على  محدداً سة الذى إكتسب قدراً خريج كليات الھندب

من معارف ومھارات وجدارات تتفق مع ما يجب أن يحققه ھذا الدبلوم ل) الحد ا-دنى(وھذه المعايير القياسية تصف  .وا-كثر تخصصاً 
فى تطبيقات كافة أنواع ودوائر وتقنيات وأجھزة التحكم ا-وتوماتيكى والمعامل  المتخصصالدبلوم الطبيعة المتخصصة والعملية لھذا 

أن خريجى ھذا الدبلوم ھم مع أھداف ھذا الدبلوم فى وتتفق المعايير .ا?فتراضية الحديثة والمتطورة فى نظم ھندسة القوى الميكانيكية
  .المختلفة لھندسة القوى الميكانيكيةية والتطبيقية صناعالمنوط بھم التطوير المھنى فى المجا#ت ال

  

وتحتوى ھذه المعاييرعلى المواصفات العامة لخريج الدبلوم من حيث المعارف والفھم ، والمھارات المھنية، والمھارات الذھنية 
وتساعد ھذه المعاييرأعضاء ھيئة التدريس فى بناء المقررات الدراسية وتحديد المخرجات التعليمية  .والمھارات العامة وا?نتقالية

وتقوم ھذه المعايير بتعريف . ، كما توفر قواعد لمقارنة المكتسب الفعلى من التعليم مع المستھدفمن كل مقرر ILO’sالمستھدفة 
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خNل الدبلوم، كما تقوم بتعريف المستفيدون من الخريجين بمواصفاتھم ومجموعة الطNب بطبيعة الدراسة ومجا#ت العلوم التى يدرسھا 
كما تساعد المعايير المجتمع المدنى فى التعرف على مستوى الخريج بما يساھم فى . الجدارات الخاصة بھم والمكتسبة من خNل الدراسة

     .ھمزة لمما يساعد على إتاحة فرص عمل متميإستعادة ثقة المجتمع المدنى بھم 
 

  :خريج ھذا الدبلوم قادراً على ما يلى ن يكونأيجب : المواصفات العامة لخريج الدبلوم -أو7ً 
    

 .لتحكم ا-وتوماتيكى وإدارة وتشغيل معدات ونظم القوى الميكانيكيةتطبيق المعارف التى إكتسبھا فى ممارسته المھنية فى مجا#ت ا -1

  .وإقتراح حلو#ً لھا التحكم ا-وتوماتيكى لنظم القوى الميكانيكيةتحديد المشكNت المھنية فى مجا#ت  -2

 .إتقان المھارات المھنية وإستخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة فى تطبيقات التحكم ا-وتوماتيكى لنظم القوى الميكانيكية -3

 .التواصل وقيادة فرق العمل من خNل العمل المھنى المنظومى -4

 .تاحة بأعلى كفاءة ممكنة وأكبرجدوى إقتصاديةادية والبشرية المفى ضوءالمعلومات المتاحة وتوظيف المواردالمإتخاذ القرارالمناسب  -5

 .الوعى بدوره الھام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة وترشيد إستھNك الطاقة -6

 .حاسبةالتصرف بما يعكس ا?لتزام بالنزاھة والمصداقية وقواعد المھنة وتقبل المسائلة والم -7

والتدريب الذاتى وإستخدام كافة وسائل تكنولوجيا  وا?نخراط فى التعلم المستمرورفع مھاراته تنمية ذاته  وضرورة إدراك أھمية -8
 . المعلومات لتحقيق ذلك

   

  :دبلوملالعامة لعاييرالقياسية الم -ثانياً 
  

 :على فھم وإستيعاب كل مما يلىدراسة الدبلوم يجب أن يكون الخريج قادراً بإنتھاء : المعرفة والفھم  -  أ

مجا#ت التحكم ا-وتوماتيكى لنظم القوى الميكانيكية وكذا العلوم ذات العNقة  وا-ساسيات والمعارف المتخصصة فىالنظريات  -
 .بممارسته المھنية فى ھذه المجا#ت

 .م القوى الميكانيكيةالمبادئ ا-خNقية والقانونية للمارسة المھنية فى مجا#ت التحكم ا-وتوماتيكى لنظ -

 .مبادئ وأساسيات الجودة فى الممارسة المھنية فى مجا#ت التحكم ا-وتوماتيكى لنظم القوى الميكانيكية -

   .وتعظيم ا?ستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددةتأثيرالممارسة المھنية على البيئة والعمل على الحفاظ على البيئة وصياناتھا  -
  

 :دراسة الدبلوم يجب أن يكون الخريج قادراً على ما يلىبإنتھاء  :المھارات الذھنية  - ب

 .وتحليل المشاكل فى مجا#ت التحكم ا-وتوماتيكى لنظم القوى الميكانيكية وترتيبھا وفقاً -ولوياتھاتحديد  -

 .حل المشاكل العملية والتطبيقية المتخصصة فى مجا#ت التحكم ا-وتوماتيكى لنظم القوى الميكانيكية -

 .لقراءة التحليلية لjبحاث والمواضيع ذات العNقة بمجا#ت التحكم ا-وتوماتيكى لنظم القوى الميكانيكيةا -

 .تقييم المخاطر فى الممارسات المھنية ذات العNقة بمجا#ت التحكم ا-وتوماتيكى لنظم القوى الميكانيكية -

  . إتخاذ القرارات المھنية فى ضوء المعلومات المتاحة -
  

 :دراسة الدبلوم يجب أن يكون الخريج قادراً على ما يلىبإنتھاء  :مھنيةت الالمھارا  - ت

 .المھنية والعملية فى مجا#ت تطبيقات التحكم ا-وتوماتيكى لنظم القوى الميكانيكيةتطبيق المھارات  -

 . ات فى مجال التخصصكتابة التقارير الفنية وتقديم العروض وتقييم البدائل ووضع المواصفات والمعاييرالھندسية للمشروع -
 

 :دراسة الدبلوم يجب أن يكون الخريج قادراً على ما يلىبإنتھاء  :عامة والمتنقلةالمھارات ال  - ث

 .بأنواعه المختلفة التواصل الفعال -

 .تطويرالممارسة المھنية إستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم -

 .التقييم الذاتى وتحديد إحتياجاته التعليمية الشخصية -

 .دام كافة المصادر المتاحة للحصول على المعلومات والمعارفإستخ -

 .العمل فى فريق وإدارة الوقت بأعلى كفاءة ممكنة -

 .قيادة فريق فى سياقات مھنية فى مجال التخصص -

 .التعلم الذاتى والمستمر -
**************************************************************************  

د سليمانمحسن سي/ م.أ  

  ومسئول إدارة الدبلوم  ACCمديرمعمل التحكم

  المرشدا	كاديمى للمجموعةرئيس مجموعةالموائع و 

  فى القسم الجودةضمان  حدةمديرو


