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ساخ هذه الوثيقة و توزيعها و استعماهلا و إبالغ حمتوياا إىل الغري بدون ترخيص صـريح و يتعـرض                   مينع استن 

حلقوق حمفوظة وخباصة حق تـسجيل      مجيع ا . اخلالفون هلذا املنع لدفع التعويضات عن األضرار النامجة عن املخالفة         
  . االستعمال و التصميم التزييين ومنوذجالرباءة
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  تقدمي
  
  

  يكاترونيكمناهج امل
  

لقد أصبحت احلدود املتعارف عليها يف حقول اهلندسة التقليدية غري واضحة املعامل بفعل التقدم احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات 
 واإللكترونيك، حيث أن اآلالت واألدوات املستعملة اليوم امليكانيكويتجلى ذلك على اخلصوص يف جمال . وعلم احلاسوب

ولقد أدى تطور علم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات إىل توسيع . األجزاء الكهربائية و امليكانكية املندجمةتتكون من جمموعة من 
، الذي يزاوج بني مليكاترونيكبروز حقل هندسي جديد متعدد التخصصات يتمثل يف اجمال اإللكتروميكانيك مما نتج عنه 

  .ماد مقاربة متعددة املناهج لتصميم أنظمة اإلنتاج والتصنيعمع استعمال مكثف للحاسوب واعت واإللكترونيك امليكانيك
  

تتطلب األنظمة اهلندسية، اليت تتداخل فيها عدة حقول، مهندسني متعددي التخصصات بإمكام صيانة هذه األنظمة بشكل 
  .فعال

 التصنيع والتجميع املرتبطة ومبا أن عددا متزايدا من عمليات. ومهندسو امليكاترونيك وتقنيوها هم املؤهلون للقيام بذلك
  بالصناعات

غري أن أنظمة التعليم والتكوين . ذات التقنية العالية تتم يف الدول النامية، فإن احلاجة ستزداد إىل عمال وتقنيني ذوي خربة ومهارة
ووعيا بالتباين بني . رونيكاملهين يف العديد من الدول األعضاء ال تستطيع مواكبة التحديات املستقبلية اليت يفرضها جمال امليكات

املتطلبات الصناعية واملعرفة اليت يتلقاها الطالب يف خمتلف املراحل التعليمية، قررت اإليسيسكو ومؤسسة فستو ديداكتيك بأملانيا 
 مهة من جهةبلورة سلسلة من املناهج بغرض تلبية احلاجة امللحة يف املستقبل إىل العمالة املؤهلة يف امليكاترونيك من جهة واملسا

  .أخرى يف إجياد فرص شغل مالئمة يف اال الصناعي
  

الدراسات اجلامعية، /الدراسات التقنية/ويعترب هذا املنهج الدراسي املعد ملادة امليكاترونيك، والذي حيمل عنوان التكوين املهين
بنية الرئيسة لنظام امليكاترونيك وللتعليم جزءا من سلسلة من املناهج اخلاصة بامليكاترونيك ترمي إىل وضع اخلطوط العريضة لل

املنتظم واملستقبلي وتقدمي عرض شامل للمسالك الضرورية املتقدمة واملعدات املخربية والتجهيزات الالزمة وكذا لشروط الولوج 
صناعي عرب االشتراك يف وقد مت إعداد هذا املنهج بناء على جتربة عملية معمقة يف التكوين املهين والتوظيف ال. واالختبار النهائي

  . دوليةعدة مشاريع
  

ويتوخى من هذه السلسلة من املنهج تعزيز إدماج امليكاترونيك يف نظم التعليم و التكوين املهين يف الدول األعضاء باإليسيسكو؛ 
  .بيئة تعليميية عصريةوتيسري حصول مؤسسات التكوين املعينة على آخر املعلومات ذات الصلة و النتائج العلمية املالئمة إلقامة 

 
 

  

  الدكتور عبد العزيز بن عثمان التوجيري
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  املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة
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  املقدمة

  
  

 احلديثة بلغت مستوى من     ةنظمفاال. لقد أصبحت اهلندسةامليكاترونيات مفتاحا رئيسيا ملختلف املنتجات والعمليات       
وتضم امليكاترونيات امليـادين التقليديـة      .  التطور قد يكون من الصعب الوصول إليه باستخدام األساليب التقليدية         

 ، إضافة إىل تكنولوجيا املعلوماتتاعلوميثلة يف اهلندسة امليكانيكية واهلندسة الكهربائية وهندسة املاملتم
ومن شأن مادة مركزة يف جمال      . ، وبذلك تضع املبادئ األساسية ملنهجية معاصرة للتصميم اهلندسي        )1 ّرسمانظر ال  (

ج اهلندسة امليكانيكية الدقيقة والتحكم اإللكتروين      امليكاترونيات أن تساعد، ضمن منهاج تعليمي هندسي، على إدما        
  ". الذكية"والتفكري املنظومي يف نطاق تصميم  وجتهيز  وصيانة وتصليح املنتجات والعمليات 

وستتزايد أمهية امليكاترونيات بتزايد طلب املستهلكني، وهو أمر سوف يوفر فرص عمل جيدة لفائدة ذوي الكفاءات                
  . نيمن التقنيني واملهندس

وهذا ما حدا بالعديد من مدارس التأهيل املهين واهلندسي يف أرجاء العامل  إىل اعتمـاد منـهاج جديـد لتعلـيم                       
  . امليكاترونيات دف تقدمي الدروس ذات الصلة باملوضوع

  

  
  

  املكونات األساسية ملادة امليكاترونيات: 1 ّرسمال

 املعلوماتية

أجهزة التحكم املصغرة

/ اهلندسة الكهربائية
 اإللكترونيات

/ اهلندسة الكهربائية
 امليكانيكا

امليكانيكا 
 الكهربائية

 امليكاترونيات

التصميم و التصنيع 
باالستعانة باحلاسوب 
(CAD/CAM) 
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  ونيكنظام امليكاترتركيب 
  

  
) مستشعرات(فهو حيتاج إىل أدوات استشعار      ". ذكي"يكاتروين هو نظام مغلق  و       املنظام   ال من املهم أن نشري إىل أن     

 الكميات الفيزيائية ضمن    علىلكي تستطيع التأثري    ) actuators(لقياس القيم الفيزيائية، كما حيتاج إىل ُمَشغِّالت        
وهي مهمة ينجزها احلاسوب بواسطة برجمية من   ؟ يتم هذا التأثريهنا هو كيفوالسؤال احلاسم . تقنية/عملية فيزيائية

  . برجمياته
 اهليكلة العامة لنظام ميكاتروين، ومن خالل هذه اهليكلة تتجلى  بوضوح احملتويـات األساسـية                2 ّرسمويعرض ال 

  .للتعليم التقين

  

  
  ام ميكاتروين اهليكلة الرئيسية لنظ: 2الرسم 

  
  

وهذه العمليات ميكن أن تكون كيميائية أو كهربائية أو         .  للبيئة الصناعية  وفقاالتقنية  /ويتم حتديد العمليات الفيزيائية   
ومن األمثلة علـى    . هيمن يف احلياة اليومية   ـا هنا هو العمليات امليكانيكية اليت ت      همنوالذي ي . بيولوجية أو غري ذلك   

واألدوات اآللية ومعدات السيارات والتجهيزات الطبية والبصرية والتجهيزات الصناعية         ) بوتالر(اإلنساليات  : ذلك
  . وغريها االستهالكيةيف وآالت تركيب املكونات واإللكترونياتالتغلوآالت التعبئة و

 واملـسافات  )الفولتيـة (وتقوم املُستشعرات بقياس القيم الفيزيائية مثل درجات احلرارة والضغط  واجلهد الكهربائي           
وتتـدخل املـشغالت    . أما املُشغالت فتحافظ على حاالت العملية أو تقوم بتغيريهـا         .  ومعاجلتها إلكترونياً  وغريها

الت واملفاتيح الكهربائية والِصمامات    ـو املوصّ ) drives(مثل املُِسيقات الكهربائية    ) devices(بواسطة نبائط   
دارة (حلواسيب من نبائط مستقلة ومن معاِلجات ُمَصغرة  أحاديـة الرقاقـة             و تتألف ا  . اهلوائية أو اهليدرولية وغريها   

.  يتم تغذيتها بواسطة برجميات متطـورة       األنظمة ؛ وهذه   ) ميكرووية( تََََحكًٌِم ُمَصغرة      ةم أنظ ومن) متكاملة واحدة 
ضة للخطر  ضمن اهليكلـة      وأقل ما يقال يف هذا الصدد أن العنصر البشري مازال له وجود، وهو أكثر العناصر عر               

غري أنه عنصر ال غىن عنه  لكونه العنصر الوحيد القادر على اختاذ القرارات الـصائبة عنـد                  .  2الواردة  يف الرسم     
  . حدوث  حالة غري عادية للعملية

اإلنسان

تاملستشعرا  
)القياسات(  

ـّ التاملشغ  

 حواسيب معاجلة املعلومات

التقنية/ العملية الفيزيائية

الرصد
)البصري، السمعي(  

لتدخل اليدوياا  
)حالة الطوارئ(  
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  تعليم هندسة امليكاترونيات
  
  

فهؤالء حيتاجون إىل خربة    . امليكاترونياتتبني التوضيحات السابقة الشروط اليت جيب أن يستوفيها العاملون يف جمال            
واسعة باملواضيع األساسية  يف هذا اال، خربة تقوم على األسس النظرية املطلوبة يف التخصصات التقنية، وذلـك                   

ومن املـستلزمات يف    . لكي يستطيعوا تصنيع وجتميع وبيع املنتجات، فضال عن تقدمي خدمات عالية اجلودة للزبائن            
  .  يضا حسن تنظيم عمليات الصيانة والتصليح لطائفة عريضة من املنتجات والتجهيزات امليكاترونيةهذا الصدد أ

واعتمادا على هذه املقدمة التمهيدية، ميكن أن حندد بوضوح حمتويات برنامج دراسي ملادة امليكاترونيات على النحو                
  :التايل

  

  :املعارف األساسية يف جمال. 1
  الرياضيات •
  الفيزياء •
  امليكانيكا/ندسة امليكانيكيةاهل •
  اإللكترونيات/اهلندسة الكهربائية •
 تكنولوجيا املواد •
  

ومن املهـم   . هاـوهذه املعارف ضرورية لفهم وجتميع وتشغيل املنتجات امليكاترونية، وكذلك لقياس وتغيري كفاءت           
استخدام لغة معلوماتيـة عاليـة      أيضا اإلملام بأساسيات اهلندسة احلاسوبية، أي امتالك القدرة على برجمة احلاسوب ب           

  .املستوى، وعلى التعامل معه كأداة مفيدة جدا يف حل املشاكل التقنية
  
  

  :املعارف املتقدمة يف جمال. 2
  ]الربجمة املوّجهة للكياتات[املعلوماتية، أي الربجمة املتظّورة  •
 التحكم/نظم األمتتة •
  دماتالصيانة واخل •
  )PLC(تحكم املنطقي القابل للربجمة تكنولوجيا ال (علوماتيةالدراسات امل •
  ]الوظائف، املستشعرات، املشغالت، التطبيقات[  امليكاترونيةةنظماال •
 تكنولوجيات التصنيع •
     ]  تدبري املشاريع، التكاليف[إدارة اإلنتاج   •
  

ات بطريقـة   وهذه املعارف ضرورية لتحليل وتقييم منتجات ميكاترونية معينة دف صيانة وتصليح النبائط واملعـدّ             
  . الة من حيث التكلفةعالية اجلودة وفّع
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  تعليم هندسة امليكاترونيات

  
  

  2 و1أنشطة خمتربية متعلقة باملواضيع الواردة يف . 3
املهـين يف جمـال     ) التدريب( يف غاية األمهية بالنسبة للتكوين        التجهيز أمراً  جيدةعترب إجناز جتارب موجهة يف خمتربات       ُي

.  وتعميق األسس النظرية اليت سبقت دراستها، ولتحويل النظرية إىل تطبيقات عمليـة            فهملك دف   امليكاترونيات، وذ 
  . ن بطريقة تفاعلية ومعرفيةلقّمعاصرة ُت) إلكترونية( وستتعزز الدروس النظرية من خالل حماضرات افتراضية

  
  

  ]مواضيع اختيارية[مواد خاصة يف خمتلف جماالت امليكاترونيات . 4
ما تليب اهتمامات الطلبة، مما يؤدي      ة ك ئمة املواضيع العملية املختلفة من االستجابة ملتتطلبات املؤسسات الصناعي        متكن قا 

   . والتشجيعر اجلذبإىل زيادة عناص
  
  

  الدراسات العامة.  5
  اللغات •
  )منهجيات وطرق التعليم والتلقني(املشاريع االجتماعية  •
  العالقات اإلنسانية •
  صقل املهارات  •
  ياضات الر •
  .غري ذلك من املواد •
  
  

   مشروع حبث ائي. 6
  .يفضل يف هذا الصدد إجناز عمل مجاعي •
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  املنهاج الدراسي
  
  

 إىل النقاشات اليت أجريت مع املؤسسات القائمة على التعليم املهين يف العديد من البلدان عرب العامل، فإن استناداً
  .كون متوفرة يفترض أن ت3 ّرسمالشروط العامة املبينة يف ال

  

  
  

املدرسني يف اال املهين) لتكوين(الشروط العامة لتدريب : 3الرسم 

1.
االإفتراضات املتعلقة بالدراسة 

)الطلبة( النظامية   

 املدرسون الطلبة

 التعليم املعمق دراسات البكالوريوس النظامية

سنوات من الدراسة ونصف سنة إلجناز 3
التطبيقيأو للتدريب /مشروع و

-16نصف سنة من وحدات التكوين املدجمة
 أيام يف 5-4ً ساعة تقريبا30 وحدة من 18

 أشهر إلجناز مشروع3األسبوع و

 أشهر كل سنة، مبعدل 6فصالن من 
  أسبوعاً يف الفصل16-18

امليكاترونياتالبكالوريوس يف
 مدرس يف مؤسسات التعليم املهين
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  املنهاج الدراسي

  
  

اهلندسة :  من التخصصات الثالثة كلٍّ، أي مبعدل الثلث ل1ّرسم التوازن قائم بني املكونات الرئيسية حسب ال •
  .اسوبامليكانيكية الدقيقة واهلندسة الكهربائية وعلوم احل

 . أسبوعا20 إىل 18تقسم السنة الواحدة إىل فصلني من ستة أشهر، و يشمل كل فصل من  •
 وحدة 44 و 38 وحدة تقييم كحد أقصى، مبعىن أن السنة الواحدة تعادل ما بني 22حيتوي الفصالن على  •

 :تقييم؛ يف حني أن 
  . ُتمنح وحدة تقييم واحدةسبوع يف األ دقيقة50من الدروس النظرية مبعدل )  أشهر6(فصال واحدا  -
 دقيقة يف كل فصل 150-100مبعدل ) العمل التجرييب(من العمل املختربي )  أشهر6( فصول 2-3 -

         .    متنح وحدة تقييم واحدة
فضل أن يكون واحد من وُي.  فصول من ستة أشهر7 سنوات موزعة على 3.5تستغرق الدراسة يف جمملها  •

، حيث يعمل الطلبة ويتدربون يف )صناعة(ملمارسة تطبيقية يف قطاع معني  خمصصا – السادسة –هذه الفصول 
إجناز (وخيصص الفصل السابع للدروس وإلجناز مشروع البحث النهائي . شركات مالئمة لتخصصام

 سنة تقريبا بعد 18-17ل يف سن ّووبصفة عامة، يلج الطلبة الفصل األ. والجتياز االمتحانات) مشروع
 سنة حبصوهلم على الشهادة العلمية 22-21القبول وينهون تعليمهم العايل يف سن اجتياز امتحان 

  ".    يف امليكاترونيات) اإلجازة(البكالوريوس "
 ساعات يف اليوم، خيصص ما بني 8-6 أيام يف األسبوع ومبعدل 5تلقى احملاضرات ومتارس األعمال املختربية  •

، عبارة عن مواضيع عامة وخاصة  %25-20بينما الباقي، منها ملواضيع امليكاترونيات،  % 80 إىل 75
 ..مثل البيداغوجيا والتعليم واللغات واملشاريع االجتماعية والرياضة، إخل

  
  

يف ختصص امليكاترونيات ) اإلجازة( هيكلة الدراسة اليت تتوج باحلصول على شهادة البكالوريوس 4 ّرسمويوضح ال
   ". البكالوريوس يف امليكاترونيات" 
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  البكالوريوس يف امليكاترونيات
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  تنظيم دراسات البكالوريوس يف امليكاترونيات: 4الرسم 
  
  

اختبارات/حبث لنيل البكالوريوس/حماضرات  

إجناز مشروع/ممارسة تطبيقية  

أنشطة خمتربية/ حماضرات   

أنشطة خمتربية/حماضرات  

أنشطة خمتربية/حماضرات  

أنشطة خمتربية/حماضرات  

أنشطة خمتربية/حماضرات  

 سن الطلبة
  سنة21-22

 مصنع أو جامعة

 سن الطلبة
 السنوات الفصول احملتويات  سنة17-18
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شهادة ( تابعوا تعليما عاليا يف ختصصات فنية خمتلفة اللذين للمدرسني املؤهلني يف مدارس التدريب املهين ميكن
وهذا . أن يضيفوا إىل رصيدهم أو أن يتحولوا إىل تعليم إضايف يف ختصص امليكاترونيات)  أقل تقديرباكالوريا على

 أموا للتو تعليمهم العايل يف أحد التخصصات الفنية ويرغبون يف اللذيناألمر ممكن أيضا بالنسبة للمتخرجني حديثا 
ومن ناحية أخرى، ينصح ذا التعليم . هينزيادة حظوظهم يف احلصول على وظيفة مهمة يف مدارس التدريب امل

مثل ) وحدات(للمدرسني العاملني أصال يف مدارس التدريب املهين والراغبني يف جتديد معلومام يف مواضيع خاصة 
  .ميكاترونيات التكنولوجيا فائقة التطور

  

) فصل واحد من ستة أشهر(سنة فمدة الدراسة حمددة يف نصف .  كذلك الشروط العامة هلذا التعليم3ّرسم ويبني ال
، تتألف )modules(وتنظم الدراسة وفق نظام الوحدات . تنضاف إليها ثالثة أشهر خمصصة إلجناز مشروع حبث

وال يتضمن الربنامج أية .  يف املتوسط ساعات يوميا8ً-6 أيام، مبعدل5-4 ساعة وتدوم 30كل وحدة من 
 أي أن نفس عدد الوحدات ضروري إلاء التكوين ، أسبوعا18ً-16ويستغرق كل فصل . دراسات عامة

عالوة على ذلك، فإن اهليكلة القائمة على . املعمق باحلصول على شهادة البكالوريوس يف امليكاترونيات) التدريب(
الوحدات إجيابية بالنسبة للمدرسني يف مؤسسات التدريب املهين الذين حيصلون على شهادة عن كل وحدة ُيمتَحنون 

ومتكن هذه الشهادات املدرسني من . نجاح، حىت يف حالة ما إذا مل ينهوا مجيع أطوار دراسة التعليم املعمقفيها ب
إظهار كفاءات عالية يف مواضيع حمددة من امليكاترونيات، وتتيح هلم إمكانية التوظيفهم من قبل مدارسهم املهنية 

  . لتدريس التخصص اجلديد
  
  

وخيصص . حىت السابع) ستة أشهر( الساعات ووحدات التقييم من الفصل األول يبني اجلدول اآليت بعده توزيع
وإذا مل يتوفر ما يكفي من فرص التدريب يف املؤسسات املناسبة، عندئذ يتم إجناز . الفصل السادس للتطبيق العملي

 هذهو). مل مجاعيع(يف خمتربات اجلامعة باعتباره مشروعا دراسيا) أطروحة البكالوريوس(مشروع البحث النهائي 
لطلبة والشركات على حد سواء، إذ إا تتيح للطرفني فرصة يستفيد منها ااملمارسة التطبيقة يف مؤسسة صناعية 

  .           ذات كفاءةالتعرف بعضهما على بعض وبالتايل إجياد وظائف مناسبة أو توظيف مهندسي ميكاترونيات
ويالحظ .  نقطة136وعدد وحدات التقييم )  ساعة يف األسبوع40( ساعة 141ويبلغ العدد اإلمجايل للساعات 

  . م تقييما جزئياتقّي) النشاط املختربي(م تقييما كامال، يف حني أن ساعات التدريب التطبيقي أن الدروس تقّي
، أي أن فصلكل " مواضيع خاصة يف امليكاترونيات "11وميكن حتديث قائمة املواضيع املفصلة يف املوضوع 

ال للغاية يف نقل املعارف ومثة أسلوب فّع. كان إضافة مواضيع هامة جديدة وحذف مواضيع أخرى إذا لزم األمرباإلم
  .     الصناعية إىل الطلبة، يتمثل يف توظيف خرباء أكفاء من الشركات كمحاضرين يف مدارس التدريب املهين

2.
اإلفتراضات املتعلقة 

 بالتدريب ااملعمق 

3.
مواد الدراسة 

 النظامية



 

  15    ج دراسات البكالوريوس. ه والشركاء ك. ب. م. فيستو ديداكتيك ج

  املنهاج الدراسي

  
  

 7 6 5 4 3 2 1 املواد الرقم
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      الفيزياء 2
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      امليكانيكا 3

     2         2 3         3  أساسيات امليكانيكا  1.3
   3         3      امليكانيكا املتقدمة  2.3
   1         2      النشاط املختربي  3.3

 

      اهلندسة الكهربائية وااللكترونيات 4

     2         2 3         3  اهلندسة الكهربائية  1.4
   3         3       االلكترونيات الصناعية  2.4
   1         2 1         2   النشاط املختربي  3.4

 

      علوم احلاسوب 5

      3        3 3         3  أساسيات الربجمة  1.5
   3         3      الربجمة املتقدمة  2.5
       1         2  النشاط املختربي  3.5

 

        هندسة احلاسوب  6

   2         2 2         2     نظم احلاسوب املصغرة  1.6
   1         2       النشاط املختربي 1.1.6

 3         3 2         2       نظم التحكم الرقمي القابل للربجمة  2.6
 1         2         النشاط املختربي 1.2.6

 

7  
  

غيل يف نظم اإلحساس والتش
  امليكاترونيات 

   
 

  
 

  
 

 

      3         3   تكنولوجيا االستشعار  1.7

  3         3 2         2     تكنولوجيا التشغيل  2.7

  1         2 1         2     النشاط املختربي  3.7
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       صيانة األنظمة امليكاترونية 8

 2         2     التجميع و التشغيل 1.8

 3         2        هندسة الدارات  2.8

 

 3            3         الفحص و تشخيص األعطال  3.8

 1            3      النشاط املختربي 1.3.8

 2            2          اخلدمة عن بعد  4.8

 2            2          هندسة و معايري السالمة  5.8

      تكنولوجيا التصنيع 9

 2         2 2         2        عمليات التصنيع  1.9

 التصميم و اهلندسة و التصنيع  2.9
  CAD/CAM/CIM باحلاسوب

        2         2 

 1         2        النشاط املختربي 1.2.9

 

      هندسة التحكم 10

 2         2 3         3        هندسة التحكم و أنظمتها  1.10

1.1.1
0  

 1         2         النشاط املختربي

 

 4            4        مواضيع خاصة يف امليكاترونيات  11

           دراسات عامة  12
       3         3 3         3  لغات  1.12

 

 5            5  4        4  4        4 5         5 2         2 2         2  دراسات بيداغوجية  2.12

  مشروع البحث النهائي  13
  )أطروحة الباكالوريوس(

         5            3 

 21     24 22     24 21     24 21     22 21     23 التقييمجمموع الساعات ووحدات   14
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 141           جمموع الساعات  1.14

 136           جمموع وحدات التقييم  2.14

  
  ساعات: س •
 وحدات تقييم: وت •



 

  17    ج دراسات البكالوريوس. ه والشركاء ك. ب. م. فيستو ديداكتيك ج

  املنهاج الدراسي

  
  

 الفيزياء وامليكانيكا واهلندسة فترض أن املختربات والتجهيزات األخرى املخصصة لتدريس املواد األساسية مثلُي
ويعترب حتديد جتارب جديدة وصياغتها من اختصاص . إخل، متوفرة أصال، على األقل بشكل جزئي..الكهربائية 

وال يزال يتعني حتديد وصياغة وتطبيق وحدات التدريب التجريبية املهمة اليت ). اجلامعة(مؤسسة التعليم العايل املعنية 
 امليكاترونيات واألمتتة إخل، من قبل أنظمةة، مثل دراسات احلاسوب، وتكنولوجيا االستشعار وتدعم الدروس النظري

ويشمل ذلك تزويد الطلبة بتعليمات وشروح كتابية وأدلة . هيئة التدريس يف اجلامعة، بالتعاون مع الشركة املزودة
ل حصص تدريب تتم حتت إشراف  نظرية من خالوسيتلقى الطلبة يف الفصول الدراسية دروساً. إخل..التدريس
ويتعني أن تكون األجهزة واملعدات . م اإللكتروين، وذلك بطريقة تفاعلية ومعرفية عرب أسلوب التعلّب، وأيضاًمدّر

دف " جتهيزات مسلية" القتناء وامعات الالزمة إلجراء التجارب متجاوبة مع البيئة الصناعية، إذ إنه ال معىن أبداً
   .  تشغيل معقدة أو حىت غري مؤذية يف مجيع احلاالت أو حملاولة االقتصاد يف النفقاتتفادي عمليات 

  

 سيعملون ا الحقاًًويتعني على الطلبة، والسيما يف الفصول األخرية، أن يتعودوا على استعمال التجهيزات اليت 
وص، أن يكون الطلبة قادرين ومن الضروري، على وجه اخلص. عندما يبدأون التدريس يف مدارس التدريب املهين

وهذا يعين ضرورة العمل على صياغة التجارب . ات التجارب بأنفسهم وبصورة مستقلةتشغيل معّداستعمال وعلى 
وجيب أن تكون . ستعمل ألغراض الشرح والعرض ال غريعلى حنٍو جيعلها ذات هيكلة جيدة وغري معقدة حىت ال ُت

ل أجهزة التصنيع الشبكية، ذات تصميم قائم على نظام الوحدات، حبيث ميكن نظم معدات امليكاترونيات املعقدة، مث
  .تشغيل كل وحدة على أا عنصر منفصل ومستقل من املنظومة الشاملة
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  الرياضيات : 1 رقم

  

 ترونيات، وجعله قادراًمتكني الطالب من اكتساب معرفة شاملة واستيعاب متماسك للمفاهيم الرياضية املرتبطة بامليكا
  .   على تطبيق القوانني الرياضية وأساليب التفكري وطرق حل املشاكل يف امليكاترونيات

  

  املبادئ األساسية •
  اجلرب اخلطي •
 .دوال وعالقات ذات متغري واحد؛ حساب التكامل والتفاضل؛ الطرق العددية •
 .ل وعالقات متغريات معقدةعالقات ذات متغريات متعددة؛ حساب التفاضل؛ دواالوال وّدال •
 . هاتحتليل املُتج •
 . املتواليات؛ املتقاربات؛ متواليات تايلور؛ متواليات فورييه احلقيقية واملعقدة •
 .معادالت تفاضلية؛ حتوالت تكاملية •
  
 

  الفيزياء : 2 رقم
                

  .كاترونياتالقدرة على فهم اخللفية الفيزيائية للمشاكل التقنية املعقدة يف نظم املي
  

  .الديناميكا احلرارية؛ القوانني والقيم احلرارية •
 . عمليات حتويل الكهرباء ذات دارات بسيطة •
  .السوائل اهليدروليكية واهلوائية •
 .علم البصريات وعلم الصوتيات •
املوجات واجلسيمات؛ نشوء وانتشار املوجات امليكانيكية والكهربائية؛ املبادئ األساسية للبصريات  •

 .تيات املوجية وتطبيقااوالصو
 .يف األجسام الصلبة من خالل مناذج شريطية أحوال اإللكترونات •
 .  اخلصائص الفيزيائية ألشباه املوصالت •

4.
حمتويات الدراسة وفقاً 

3للوحدات املبنية يف الفصل   

 اهلدف

 احملتويات

 اهلدف

 احملتويات
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   امليكانيكا.3 رقم
  

  .تلقني معارف ومبادئ وأساليب النظم امليكانيكية املطبقة يف امليكاترونيات
  

  أساسيات امليكانيكا 1.3
 

  :سكونية األجسام الصلبة  •
  )   كميات منوذجية(األساسيات، املُسلَّمات واملبادئ؛ نظم القوى؛ حساب القوى الداخلية وعزم األجسام 

  .االحتكاك •
 :شدة املواد  •

حتليل اإلجهاد اخلاص بأجزاء اآللة؛ تصميم اجلهد والتشويه املقبولني؛السكونية املرنة؛ األجسام القابلة لاللتواء؛ 
  .هادات املركبةاإلج

  ).تراخ، تعويق( املواد على املدى البعيد أداء •
  :     التصميم  •

 وصف التصميم التصميم مبساعدة احلاسوبالتمثيل القياسي ألجزاء اآللة؛ االحتمال والتوافق؛ الرسوم التقنية؛ 
  .وقوائم األجزاء

 .ملشاريع املصغرة •
  
  

   امليكانيكا املتقدمة2.3
 

  :كة اردة علم احلركة وعلم احلر •
ات يكيحرت و الاحلركيةنقاط الكتلة واألجسام الصلبة؛ حساب عزم القصور الذايت لألجسام الصلبة؛ كيناتيكا  •

 .ات النسبيةيكيحرتالعامة؛ ال
  : التذبذبات  •

) ، دالة التحويل، خمطط دائري)التواتر(املعادالت التفاضلية، الوقت وجمال التردد (طرق متثيل عمليات التذبذب 
  .   ملُتذبذبات األحادية ومتعددة الكتلا
 .الضوضاء •

 اهلدف

توياتاحمل  

 احملتويات
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  اهلندسة الكهربائية واإللكترونيات : 4 رقم
 

  .املعرفة الشاملة واالستيعاب العميق للقوانني الفيزيائية وأساليب احلساب يف الرياضيات
 

  اهلندسة الكهربائية  1.4
 

  ). شوفقانون أوم، قاونون كري( التيار املستمر  •
  .احلقول الكهربائية وامليغناطيسية •
 .)خمطط املُطاِور  إخل(التيار املتناوب  •
 .املكونات السلبية •
 .أساليب حساب الداراتالكهربائية •
 .التيار ثالثي األطوار •
 .حمول التيار •
 .التيار، الطاقة •
 .العمليات املوجية غري اجليبية واالستجابات اللحظية •
 .تهااإلشارات ومعاجل •
 .ات شبه املوصلةاملكون •
  
  

   اإللكترونيات الصناعية 2.4
 

  القدرة اإللكترونية  •
  الدارات اإللكترونية املصغرة  •
 املكونات والداراتالتناظرية والرقمية •
 CADتصميم الدارات عن طريق التصميم مبساعدة احلاسوب  •
 .ايةوقإجراءات ال •

 اهلدف

 احملتويات

احملتويات
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  املعلوميات : 5رقم 
 

مبادئ  ؛ ملعاجلة البيانات؛ معرفة لغة متقدمة للربجمة ؛ التصميم النظامي وجدوى مشاريع الربجمياتإنشاء وتشغيل نظام
  .    تطوير اللوغارمتات واستعمال هياكل املعطيات

  

  أساسيات الربجمة 1.5
 

  .ة للربجمة ؛ تصميم الوغارمتات وهياكل املعطيات، الربجمة  املهيكلةطّورالربجمة؛ لغة مت •
  التشغيل، قواعدالوظائف، اهلياكل اهلندسية، املكونات، نظم(جلة املعلومات؛ نظم معاجلة البيانات متثيل ومعا •

  ).البيانات
 .تصميم الربجميات؛ بيئة الربجميات •
 .إنشاء وتطبيق نظام تشغيل؛ املصنفات؛ الروابط، ُمشخصات األعطال •
 .برجميات تطبيقية •

  
 

   الربجمة املتقدمة2.5
 

  . األساليب واألدوات يف النموذج الطوري:هندسة الربجميات  •
  .الصيانة، التوثيق، الروابط البينية للمشغل، تأمني اجلودة، قياس الربجميات •
 احلساب؛ حتليل النظم؛ جمموعات األدوات املتكاملة  •
 OMT أسلوب التصميم ؛املوّجهة للكياناتنظم الطرق  ؛  تصميموّجهة للكياناتالربجمة امل •
 .دمة العناصروخدعامة األدوات،  •

 اهلدف

 احملتويات

احملتويات
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  هندسة احلاسوب: 6رقم 
 

باملستعمل وبرجمته؛ القدرة على  القدرة على تقييم حقول تطبيق نظام حاسوب مصغر وإنشاء نظام ميكاتروين خاص
اسوب؛ فهم بنية نظام جهاز التحكم املنطقي القابل للربجمة وحقوله التطبيقية؛ فهم تواصل البيانات وبناء شبكات احل

  .تقييم نظم النواقل؛ معرفة كيفية تقييم وتطبيق وبرجمة نظام بالوقت احلقيقي
  

  شخصيةب اليسوا نظم احل1.6
 

  .هندسات املعاجل املصغر ومكوناته احمليطية •
  .الربجمة، حجم التحكم، احملاكاة •
 .لغة امع •
 .إزالة األخطاء، االختبار •
  
  

  نظم التحكم املنطقية القابلة للربجمة 2.6
 

  .نظام التحكم املنطقي القابل للربجمة) تركيبة املكونات املادية(أساسيات  •
  .IEC 1131لغات الربجمة باستعمال  •
 .تشغيل نظام أجهزة التحكم املنطقية القابلة للربجمة •
 .الربجمة مع قائمة اإليعاز، املخطط السلمي، اجلدول الوظيفي •
 .تطبيق خاص بالتحكم املنطقي •
 . التتابعيتطبيق خاص بالتحكم •
 .حاكاة العمليات املتقطعة •
 ). إنشاء اهلياكل اهلرمية(الربجمة املتقدمة ألجهزة التحكم املنطقي القابل للربجمة  •
 .التصميم الشبكي ملختلف عمليات التصنيع •
 ),Ethernet, ASI, Profibus(نظم النواقل  •
 .العرض املرئي للعملية •
 .مول إخلواهلاتف احمل، التشخيص عن بعد عرب اإلنترنت •

 اهلدف

احملتويات

احملتويات
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  أجهزة االستشعار والتشغيل امليكاترونية : 7رقم 
 

احلصول على إشارات القياس بأجهزة االستشعار وبناء سالسل القياس؛ معرفة كيفية بناء وتقييم خصائص املشغالت 
يقات الكهربائية؛ فهم اآللية بغرض التطبيقات امليكاترونية؛ القدرة على انتقاء وجتميع وتصميم مكونات املس

  .  الداراتاهلامة يف اإللكترونيات الصناعية يف جمال امليكاترونيات
    

  تكونولوجيا املستشعرات  1.7
  

  .أساسيات قياس الكميات الكهربائية •
 .أساسيات قياس الكميات امليكانيكية •
 . أساسيات قياس الكميات البصرية والسمعية واحلرارية •
 .حتليل قياس األخطاء •
 .اولة نظام جتميع البياناتمن •
  .نظم االستشعار املتكاملة •
 .أجهزة االستشعار الذكية والتصميم املصغر •
 .الربط الشبكي ألجهزة االستشعار عرب بنيات النواقل •
 .نظم جتميع البيانات •

  
 

  تكنولوجيا املُشغالت 2.7
 

  .املكونات اهلوائية •
 .الدارات األساسية يف امليكانيكيا اهلوائية •
   الدارات اهلوائية اكاةتصميم وحم •
 .اآلالت اهلوائية املؤازرة •
 .املكونات واملضخات اهليدروليكية •
 .الداراتاألساسية يف اهليدروليكا •
 .اآلت املؤازرة يف اهليدروليكا •
  الدارات اهليدروليكية  اكاةتصميم وحم •
 .أساسيات املسيقات املؤازرة •
 .املسيقات ذات التيار املستمر •
 . خطويحمرك •
 حمرك التيار املستمر عدمي الفرجون •
 CNCُمسيقات التغذية اخلاصة بآالت التحكم الرقمي احلاسويب  •
 .إنشاء النماذج املصغرة •

 اهلدف

 احملتويات

 احملتويات
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  صيانة النظم امليكاترونية : 8رقم 
 

 الدارات ةنظامأ مفهمعرفة الكميات األساسية املؤثرة فيما يتعلق بتدبري صيانة فعالة ومراقبة اجلودة؛ القدرة على 
  . السالمة ومعايريهاةنظمأالكهربائية وتطبيق أساليب االختبار وإصالح االعطال؛ تلقني املهارات حول 

  

   التجميع والتجهيز لغرض التشغيل1.8
 

 CNC نظام آلة التحكم الرقمي احلاسويب إعدادجتميع و •
 ).إنسايل( نظام روبوتيقي إعدادجتميع و •
 ج ميكاتروين   نظام إنتاإعدادوجتميع  •

  

  هندسة الدارات 2.8
  

  .تصميم الدارات •
  .تطبيق أدوات التصميم •
 .حتليل الدارات •
  
 

   االختبار وتشخيص األعطال3.8
 

  تشخيص األعطال يف نظام إنتاج ميكاتروين  •
  تشخيص االعطال يف آلة التحكم الرقمي احلاسويب •
  .تشخيص االعطال يف روبوت  •
  )EMCاختبارات التوافق الكهرومغناطيسي (ومغناطيسي اختبارات وقياسات التوافق الكهر •
  
 

   اخلدمة عن بعد4.8
  

   ). ISDN (نظام الشبكة الرقمية للخدمات املتكاملة جراءات اخلدمة عرب اإلنترنت،إ •
 .تطبيقات الربجميات •

  
  

   هندسة السالمة ومعايريها5.8
  

  .إجراءات اختبار السالمة •
  املعايري الدولية وتدبري اجلودة •

 احملتويات

 احملتويات

 احملتويات

احملتويات

احملتويات

 احملتويات
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  تكنولوجيا التصنيع : 9رقم

 

  .معرفة أساليب التصنيع يف جمال امليكاترونيات وانتقاءها التقين واالقتصادي؛ تطبيق األ أدوات الربجمية
  
  

  عمليات التصنيع 1.9
 

  .فر، إخل التفريز، القطع، احل ، اخلراطة،)تآكل معادن املعاجلة، اخلزفيات، أشباه املوصالت(عمليات اإلنتاج  •
  .تكنولوجيات الطبقات الرقيقة والسميكة •
 .معاجلة اللدائن •
  
  

   CAD/CAM/CIMالتصميم مبساعدة احلاسوب  2.9
  

  التصميم مبساعدة احلاسوب •
                تطوير وتصميم املكونات والنبائط واملعدات باستعمال أدوات برجمية عصرية  •
 ).مبساعدة احلاسوب، إخلالتصميم مبساعدة احلاسوب، التصميم الذايت ( •
  CIM   احلاسوب  املتكامل بواسطة التصنيعالتخطيط والتصنيع وضمان اجلودة باستعمال نظام  •
  .   يف هندسة اإلجهادFEMتطبيق أساليب  •

 اهلدف

 احملتويات

 احملتويات
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  تةمتهندسة األ : 10رقم 
  

 والتردد ؛ فهم األساليب يف نظرية معرفة أساليب الوصف والتصميم اخلاصة بنظم التحكم التقين يف جمايل الوقت
  .النظم واألساليب الرقمية يف احملاكاة

  
  

   تةمتنظم هندسة األ 1.10
  

  .أساسيات التحكم بواسطة التغذية املرتدة •
  .ل البالسيل فورييه، حتويحتو •
 .االستقرار، الدقة، خطأ احلالة الثابتة •
 .تصميم أجهزة التحكم •
 .ت والتحكم يف التشويشاإشارة التحديد •
 .التحكم يف جمال احلالة، التحكم املشوش •
 ) P-, PI, PIDأدوات التحكم(تطبيق التحكم التناظري  •
 Zحتويالت : التحكم الرقمي  •
 .تطبيقات احملاكاة •
 .التحكم التناظري والرقمي ملٌسيقات ذات  تيار مستمر •
 . والتحكم غري اخلطيstochasticالتحكم بنظام ذي متغري عشوائي  •
  
 

  .اضيع خاصة يف امليكاترونياتمو : 11رقم 
  

أن يتمكن الطلبة من اختيار وحدة تكوين ذات أربع وحداِت تقييم أو وحديت تكوين ذات وحديت تقييم وذلك 
وميكن كذلك اختيار وحدة تكوين نظرية ذات وحديت تقييم إىل ). modules(ضمن قائمة وحدات تكوين 

أما جمموع نقاط وحدة تقييم فهو أربع نقاط يف مجيع . )credit(جانب نشاط خمتربي يتضمن وحديت تقييم 
  .األحوال

  

  :اقتراح قائمة مواضيع وثيقة الصلة بامليكاترونيات 
  

  CNCالتحكم الرقمي احلاسويب أساسيات تكنولوجيا  •
 .ومناولتها التحكم الرقمي احلاسويببرجمة آالت  •
 .التحكم الرقمي احلاسويبالتواصل عرب يف آالت  •
 .نسالياتأساسيات اإل •
 ).التعلم) (الروبوت(برجمة اإلنساليات  •
 املُناِول تطبيقات •
 .التحكم عن بعد يف اآلليات •
 CAM, CIMالتصنيع مبساعدة احلاسوب والتصنيع املتكامل مبساعدة احلاسوب تطبيقات  •
  .     إدارة التحكم يف اجلودة والكلفة •

 اهلدف

 احملتويات

 اهلدف

احملتويات



 

  27    ج دراسات البكالوريوس. ه والشركاء ك. ب. م. فيستو ديداكتيك ج

  املنهاج الدراسي

  
  

  الدراسات العامة : 12 رقم
  

الطلبة يف جمال امليكاترونيات الذين سيصبحون مدرسني يف مدارس التدريب املهين ) تدريب( تشمل تكوين يتعني أن
أما تقرير . على وجه اخلصوص) 2.12(والبيداغوجيا ) 1.12(مواد غري تقنية يندرج أغلبها يف حقول اللغات 

         .  عدد الساعات وتوزيعها حسب خمتلف املواد فأمر متروك للكلية املعنية
  
  

  )أطروحة الباكالوريوس، عمل مجاعي(مشروع حبث ائي  : 13 رقم
  

متكني الطلبة من إجناز مشروع هندسي منوذجي حمدود النطاق وبشكل مستقل يف جمال امليكاترونيات، اعتمادا على 
  .ئج عملهم وتوثيقها بشكل ُمَمْنهجاأسلوب عمل منهجي وعلمي ؛ متكينهم من متثيل نت

  

  . طلبة4ق يتكون من كل فري
  

  )MPS (مستقلة متكامل مؤلف من وحدات وظيفيةبناء نظام إنتاج : مهمة املشروع 
 

  .ختطيط وتصميم خمتلف املكونات •
  .قوائم األجزاء ومواصفاا •
 ).افتراضيا(اقتناء األجزاء  •
 .إدارة الكلفة •
 .التجميع •
 .إنشاء الروابط البينية •
 .التشغيل •
 .اختبار املعدات والربجميات •
 .ضبط التزامن بني خمتلف الوحدات القياسية •
 .قياسات البحث عن األعطال •
 .التوثيق •
 ).  افتراضياً(تسليم املنتج للزبون  •

دفاهل  

اهلدف

 احملتويات
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وهذا من شأنه . على الرغم من أن وحدات التكوين  مستقلة إىل حد كبري، يقترح تقدمي الوحدات يف تسلسل معني
إىل جانب ذلك، تتوزع بعض املواد . رف أو التجارب عند بدء تلقي وحدة جديدةأن يكفل جتنب قصور يف املعا

أما التمارين والتجارب التطبيقية ودروس التعلم . امليكاترونية على وحدتني دراسيتني بالنظر إىل حجم احملتويات
  .6االفتراضي ومشروع البحث، فتنجز يف املختربات احملددة يف الفصل 

  

ذوي التجربة أن خيتاروا وحدات التكوين املنفردة اليت مهم، مقتصرين بذلك على ما هو ويكمن للمدرسني من 
وإذا ما جنحوا يف الوحدات اليت تلقوها حيصلون على . ضروري لتعميق خربم املهنية يف جماالت تقنية حمددة

 أن تقدم وحدات وميكن. وتستغرق خمتلف الوحدات مدة أربعة إىل مخسة أيام لكل منها. شهادات عن ذلك
التكوين بصورة مرنة جدا إما على شكل دروس تستغرق يوما كامال أو على شكل دروس مسائية بل ميكن أن 

  .تقسم إىل دروس ُتلقى يف اية األسبوع
 

  :وتتمثل الوحدات املهمة يف جمال امليكاترونيات يف ما يلي
  

  .أساسيات التيار الكهربائي املستمر •
 )إخل.. قانون أوم، قانون كريشوف(ستمر حساب داراتالتيار امل •
 .اآلثار الكيميائية واحلرارية للتيارات الكهربائية •
  .احلقول الكهربائية •
 .احلقول املغناطيسية •
 .القدرة والطاقة والكفاءة •
 .إجراءات السالمة ومعدات احلماية •
 ).املقوم، احملاثة، املكثف(املكونات  •

  
 

  .أساسيات التيار الكهربائي املتناوب •
 )خمطط املطاور(الكهربائية ذات التيار املتناوب  حساب الدارات •
 .التيارات ثالثية األطوار •
 .القدرة والطاقة والكفاءة •
 ).ااالت املتناوبة والدوارة(احلقول املغناطيسية  •
 .حموالت التيار •
 .الكميات غري اجليبية •
 . ماملقوِّ •

  :1وحدة 
    Iاهلندسة الكهربائية 

  
  النشاط التجرييب

  :2حدة و
    II اهلندسة الكهربائية

  
  النشاط التجرييب

5.
وحدات التكوين 

املعمق) التدريب(  
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  . التصميم •
  . زاء اآللةالتمثيل القياسي ألج •
 .االحتمال والتوافق •
 .الرسوم التقنية •
 ).التصميم مبساعدة احلاسوب، التصميم الذايت مبساعدة احلاسوب إخل(األدوات الربجمية  •
 .قوائم األجزاء •
 .تحريكياتوالات كيراحل •
 .التذبذبات •
 ).حتليل اإلجهاد اخلاص بأجزاء اآللة(مقاومة املواد  •
 .حلالة؛ األشاباتالتشوه والتضرر؛ خمطط ا: املواد  •
 .نتاج واملعاجلةإلا: اللدائن  •
 .اخلزف واملواد شبه املوصلة •

  
 

  ).أجهزة االستشعار البصرية والسمعية واللمسية(فيزياء جهاز االستشعار  •
 .أجهزة االستشعار الكهربائية واملغناطيسية والكيميائية •
 .الكميات احلسية الكهربائية وامليكانيكية •
 .عارتكنولوجيا نظم االستش •
 .قياس اإلشارات وتضخيمها •
 .تقدير األخطاء •
 ).أجهزة االستشعار الذكية(نظم االستشعار املتكاملة، إنشاء النماذج املصغرة  •
 .الربط الشبكي لنظم االستشعار •

  
 

  .غط والقوى والكفاءة، إخلالض : الكميات اهلوائية •
 .املرشاح، الصماماتالضاغط، املربد، حاوية مضغوطة اهلواء، : حدات التزود باهلواء و •
 .املكونات والدارات األساسية يف جمال اهلوائيات •
 . الدارات املعقدة يف جمال اهلوائياتومتثيلتصميم  •
 

 .الضغط والقوى والكفاءة، إخل  :الكميات اهليدروليكية •
 . املضخات واخلزانات واألنابيب، إخل: وحدات التزود بالسوائل اهليدروليكية  •
 .هليدروليكية األساسيةاملكونات والدارات ا •
 . الدارات اهليدروليكية املعقدةومتثيلتصميم  •
 

  .جتميع الدارات اهليدروليكية واهلوائية وتوصيلها •
 .تقنيات القياس •
 . وسائل اإلساقة اهليدروليكية؛ اهليدروليكا املؤازرة •

       

  :4 وحدةال
  ا املستشعراتتكنولوجي

  
 النشاط التجرييب

:5الوحدة   
 تكنولوجيا املشّغالت

 
 النشاط التجرييب

:3الوحدة   
 امليكانيكا و املواد

 
 النشاط التجرييب
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  .وسائل اإلساقة الكهربائية املؤازرة •
 .  التيار املستمر ومسيقات التيار املتناوبأساسيات مسيقات  •
 . خطويحمرك •
 .احملرك املتزامن املستثار بتيار مغناطيسي مستمر •
 .حمرك متعدد املراحل •
 حمرك ذو تيار املستمر عدمي الفرجون  •
 .مسيقات تغذية األدوات اآللية •
 .   طرق التحكم اخلاصة باإلساقة الكهربائية املؤازرة •

  
 

  .ظريةاإللكترونيات التنا •
 .  املكونات السلبية واإلجيابية •
 .املكونات شبه املوصلة •
 .اخلصائص الكهربائية واحلرارية •
 .املضخمات العملية •
 .حتليل الدارات •
 

  .اإللكترونيات الرقمية •
 .الداراتاملنطقية األساسية •
 .مشفر ومفك التشفري •
 .الرقمية/التناظرية والتناظرية/احملوالت الرقمية •
 . الدارات التتابعية •
 .تصميم الدارت •
  
 

  .اإللكترونيات املصغرة •
 .  الداراتاملتكاملة •
 .التكامل على نطاق واسع •
 .الداراتذات املكونات املتكاملة •
 

 .اإللكترونيات الكهربائية •
 .املكونات شبه املوصلة وخصائصها •
 ).اجلسور(احملوالت  •
 . تطبيقات بواسطة آالت اإلساقة الكهربائية •

   :6وحدة ال
  IIولوجيا املستشعرات تكن
  

 النشاط التجرييب        
  

   :7 وحدةال
  .Iلصناعية  ااإللكترونيات

  
 النشاط التجرييب  

 

  :8وحدة 
  .IIاإللكترونيات الصناعية 

  
  النشاط التجرييب
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  .م التناظريالتحك •
 .  أساسيات التحكم بواسطة نظم التحكم املفتوحة العروة واملغلقة العروة •
 .عناصر عروة التحكم •
 . حتوالت فورييه والبالس •
 ).P, PI, PID(أدوات التحكم  •
 .هياكل نظم التحكم املغلقة العروة •
 .االستقرار والدقة •
 . التحكم يف إشارة التحديد والتشويش •
 .التطبيقات الصناعية •
 

 .التحكم الرقمي •
 .عناصر عروة التحكم •
 .اإلشارات •
 .نظم البيانات املصنفة يف عينات •
  Zحتوالت  •
 )اللوغاريتمات(أدوات التحكم  •
 .االستقرار والدقة •
  
 

  .املعاجلات املصغرة •
 .  اهليكل اهلندسي األساسية •
 .املكونات احمليطية •
 جمع الربجمة يف •
 .طرق االختبارات وإزالة األعطال •
 .واسيب املصغرة وأجهزة التحكم املصغرةأساسيات احل •
 

 .أجهزة التحكم املنطقي القابل للربجمة •
 .CPU، وحدة املعاجلة املركزية )PLC(اهليكلة اهلندسية لنظام حتكم منطقي قابل للربجمة  •
 .املكونات املادية للحاسوب •
 .الربجميات •
  .   دورات التشغيل •

:9الوحدة   
 األمتتة

 
 النشاط التجرييب

   :10وحدة ال
  .هندسة احلاسوب

  
  النشاط التجرييب
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  ).يعاز، املخطط املنطقي، املخطط السلميالئحة اإل(لغات الربجمة  •
 .  نظم التحكم املفتوحة العروة •
 .الربجمة املهيكلة •
 .التحكم املنطقي •
 .تطبيقات خاصة بالتحكم املنطقي •
 .التحكم التتابعي •
 .تطبيقات خاصة بالتحكم التتابعي •
 .إجراءات اختبار الربجميات •
 .توصيل البيانات •
 .رميةإقامة الروابط الشبكية؛ اهلياكل اهل •
 .نظم النواقل احلقلية •
 Profibus وجيا الناقلتكننول •
 Interbusتكنولوجيا الناقل  •
 ASI Busتكنولوجيا الناقل  •

  
  

  . اهلياكل األساسية لشبكات املنطقة احمللية •
 .الصناعي Ethernet اإلثرينيتتكنولوجيا  •
 .جتميع وتشغيل وتصميم تركيبات نظم النواقل •
 ).إلساقة الكهربائية، إخلوسائل ا(التطبيقات الصناعية  •
 . برجمة املخططات •
 .التشغيل واملراقبة •
 ).WinCC, Intouch(العرض املرئي للعمليات  •
 .التواصل عرب اإلنترنت •
 . واخلدمة عن بعد االتصال املعلومايتأساسيات  •
 .التدريب من خالل مشاريع حبثية •

  
  

  .CAD/CAMالتصميم مبساعدة احلاسوب  •
   .CAD/CAMاملستخدمة يف التصميم الثالثي األبعاد مبساعدة احلاسوب تطبيق األدوات الربجمية  •
 . تصميم املكونات والنبائط واملعدات •
 .CIMبواسطة التصنيع املتكامل بسماعدة احلاسوب أساسيات التصميم والتخطيط والتصنيع وضمان اجلودة  •
 

 CNCعمليات التحات يف آالت التحكم الرقمي احلاسويب  •
  .ز، احلفر، التجليخ، القطع، التثقيب، إخلاخلراطة، التفري •
 .املعاجلة بالاليزر •
 .معاجلة اللدائن •
.تكنولوجيات اللحام والتوصيل •

  : 11وحدة ال
  برجمة أجهزة

  .Iالتحكم املنطقي 
 

   :12وحدة ال
برجمة أجهزة التحكم املنطقي 

  .IIالقابل للربجمة 

   :13وحدة ال
  .تكنولوجيا التصنيع

  
  النشاط التجرييب
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   امليكاترونياتأساسيات  •
  ختطيط املشاريع-تنظيم اإلنتاج •
  حتصيل املعلومات •
 . اهلوائية واهليدروليكية والكهربائية تفسري خمططات الدارات •
 .ربجمياتتطبيق ال •
 .جتهيز املكونات املادية للحاسوب لغرض التشغيل •
 . تعديل مسيقات التغذية املؤازرة •
 .معايرة وحدات أجهزة االستشعار •
 .توصيل وحدات املعاجلة اإلشارية باملقبس •
 .إقامة الروابط البينية للمكونات املادية والربجمية للحاسوب •
 .ضبط وحدات التحكم •
  ).األدوات اآللية (CNCالرقمي احلاسويب التحكم برجمة وتشغيل آالت  •
 .اندماج نظام عرض مرئي للعمليات •
 .تقصي األعطال والتشويشات •
 .اختبار املكونات املادية والربجميات •
 ).   اخلراطة، التفريز واحلفر، إخل(تصنيع املنتجات البسيطة  •
  
 

  ).اكيتعلم الروبو(أساسيات اإلنساليات  •
 . زة املناولةالصناعية وأجه صنع اإلنساليات •
 .درجات احلرية وحيز العمل •
 .مدخل إىل التحكم الربوتيقي •
 .تطبيق الربجميات •
 .جتهيز املكونات املادية للحاسوب لغرض التشغيل •
 .معايرة وحدات جهاز االستشعار •
 .توصيل وحدات املعاجلة اإلشارية باملقبس •
 .إقامة الروابط البينية للمكونات املادية والربجمية للحاسوب •
 .ط وحدات التحكمضب •
 ).أسلوب التعلم(برجمة وتشغيل اإلنساليات  •
 . اندماج وحدة معاجلة الصورة •
 .آثار األخطاء والتشوشات على دقة املوضعة •
  . التشغيل االختباري وإجراءات تشخيص األعطال •

  : 14وحدة ال
  :مواضيع خاصة

  Iاالنظمة امليكاترونية 
  

  النشاط التجرييب

   :15وحدة ال
النظم : خاصة مواضيع

  .IIامليكاترونية 
  

  النشاط التجرييب
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  .تفسري بروتوكوالت التشغيل •
 . ةتوثيق األخطاء، بروتوكوالت الصيانة التقوميي •
  ).EMCالتوافق الكهرومغناطيسي (طرق االختبار والقياس  •
 .إجراءات البحث عن األخطاء وإزالتها •
 .حتليل اخلطأ وتصحيحه وإزالته •
 .الصيانة الوقائية •
 .إجراءات التفتيش واالختبار حاالت البلى والكالل والتلوث يف املعدات •
 .ختطيط الصيانة، إجراءات التشخيص ونظم الصيانة •
 ). عرب اإلنترنت واهلاتف احملمول(عن بعد اخلدمة  •
 .وضع الوثائق اخلاصة بعمليات التغيري واالستبدال •
 .إزالة عيوب اجلودة وتوثيقها •

  
  

  .تصميم وختطيط املنشأة •
خمتلف املكونات ووحديت االستشعار والتشغيل وأجزاء اآللة والنبائط واملكونات الكهربائية ) افتراضي(اقتناء  •

 . ملنطقي القابل للربجمة والتحكم، إخلووحدات التحكم ا
 .التجميع •
 .التجهيز لغرض التشغيل •
 .إنشاء الروابط البينية •
 .تركيب الربجميات •
 .املعايرة والضبط •
 .الفحوص القياسية •
 .عمليات االختبار •
  .EMCالبحث عن األعطال، شهادة التوافق الكهرومغناطيسي •
 .التوثيق •
 .تعليمات اخلدمة والصيانة •
 .مةضوابط السال •
 .إدارة الكلفة •
 ).افتراضياً(تسليم املنتج للزبون  •
 . التفكيك والتلفيف لغرض الشحن •

   :16وحدة ال
  .صيانة النظم امليكاترونية

  
 النشاط التجرييب

  :17وحدةال   
يمشروع  حبث مجاع  

).فريق على األكثر/ أشخاص4(  
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ختتار املختربات الضرورية لتعزيز الدروس النظرية يف امليكاترونيات َتَبعاً للمواضيع املختلفة اليت تندرج يف منهاج 
وتتوقف فعالية . ات التكوين املخصصة للدراسة املعمقة وحمتويااووفق وحد) انظر اجلدول أعاله(الدراسة النظامية 

  :التعليم والتكوين يف جمال امليكاترونيات على توفري املتطلبات اآلتية
  

  )مناهج تعليمية(الوسائل التعليمية   •
 التجهيزات التقنية املناسبة •
 )رب ودروس إلكترونيةالكتب، املخطوطات، إرشادات لتوجيه الطلبة من خالل جتا(وسائل التعلم  •
 "تكوين املكِّونني"حلول  •
 

  :وهذه املختربات هي. ويتم ربط مخسة خمتربات بعضها ببعض حبيث تشكل مركزا  ميكاترونياً متكامال
  

  صناعة األدوات املعدنية و أسس املعدات الكهربائية •
 األمتتة الصناعية وتكنولوجيا الصيانة •
 التواصل املتعدد الوسائط •
 CNCتحكم الرقمي احلاسويب تكنولوجيا ال •
 FMSالنظام اآليل املرن ) / CIM(التصنيع املتكامل باحلاسوب  •
 

 سنة من التجربة اكتسبتها      40وهذه املختربات جمهزة بأحدث التكنولوجيات ويوصى ا باعتبارها مثرة ما يزيد على             
ت بطابع تطبيقي ِمما يتيح  حتديـد        وتتسم املعدا . يف جمال التعليم املهين    Didactic Festo "فيستو ديداكتيك "

وُتراعى كذلك بطبيعـة    . العديد من التجارب املختلفة ذات االرتباط الوثيق بالتطبيقات الصناعية واملتطلبات الالزمة          
كما أن هناك جتارب تطبيقية ودروس تعلم إلكتروين معريف َتْدعم الدروس النظرية            . احلال اجلوانب املتعلقة بالسالمة   

  .      بطريقة فريدة وتتسم بأمهية كبرية يف تعليم تقين مثل امليكاترونيات) دول أعالهانظر اجل(
 32ويفترض أن يبلغ عـدد الطلبـة        . أما عدد التجارب العملية وعدد املعدات فهي مسألة تتوقف على عدد الطلبة           

ربة واحدة، لزم عن ذلـك      وإذا افترضنا كذلك أن جمموعة من أربعة طلبة تشارك يف جت          . طالبا يف كل فصل دراسي    
وعموما، . يف وقت واحد لكل الفصل خالل حصة واحدة       ) ومن األفضل أن تكون خمتلفة    ( جتارب   8ضرورة توفري   

 16ويف هذه احلالة تقوم جمموعة من       .  طالباً 16ميكن تقسيم الفصل إىل جمموعتني رئيسيتني تتألف كل منهما من           
عن موضوع  ) من األفضل أن تكون خمتلفة    ( جتارب   4ومن مث ينبغي تقدمي     طالبا فقط بإجراء التجربة يف وقت واحد،        

  . ميكاتروين خاص خالل حصة واحدة
 أدناه تكوين املختربات اهزة بأحدث املعدات، مما جيعلـها مناسـبة متامـا              36ويبني اجلدول الوارد يف الصفحة      

  .يكاترونياتللمتطلبات الصناعية الالزمة لتوفري تعليم عال مؤهل  يف جمال امل

6.
املختربات و التجهيزات 

املخصصة للدراسة النظامية 
 و للتدريب املعمق
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وميكن كـذلك   . أما كميات التجهيزات ونظم التكوين والنبائط وغريها فينبغي أن تتناسب مع موارد امليزانية املتاحة             
النظر يف إمكانية اللجوء إىل املُزوِّدين احملليني، وذلك فيما يتعلق بتجهيزات الفصول الدراسية مثل اإلمداد بالكهربـاء                 

 العمل ومستودعات التخزين وغريها، إضافة إىل معدات املعاجلة البسيطة للمعادن مثل جمموعة أدوات احلفر               وحمطات
  .  خمتربات مبركز ميكاتروين5وتربط كل ). املادية والربجمية(وأدوات التجليخ وغريها، وكذلك املعدات احلاسوبية 

  

ملعدات ميكن أن تركز يف غرفة واحدة، مثال معـدات  فبعض ا. ليس من الضروري توفري حجرات منفصلة لكل خمترب    
إجراء التجارب املتعلقة باهلندسة الكهربائية واآلالت الكهربائية واألمتتة بواسطة نظم التحكم املنطقي القابل للربجمـة               

  .         وغري ذلك) تعدد الوسائط(والتعلم اإللكتروين 
        

 

وبالنظر إىل متطلبات   .  سنة 12لبكالوريوس النظامية تعليما مدرسيا يستغرق      يتلقى الطلبة الذين يلتحقون بدراسات ا     
  .حمتويات هذه الدراسة يف جمال امليكاترونيات، ال يقبل إال املرشحون احلائزون على شهادات مدرسية فوق املعدل

  

ني يف االلتحاق بفرع التكـوين      وبالنسبة ملدرسني املعاهد املهنية من ذوي املهارات واخلربة يف ااالت التقنية الراغب           
  .املعمق، فينبغي إجراء مقابالت دقيقة الختبار مؤهالم

  

  .ويوصى بإجراء امتحان الدخول يف كلتا احلالتني حول املواد األساسية مثل الرياضيات والفيزياء واملنطق وغريها
  
  

  . النظامية إلزاميااملواد يف االمتحانات املكتوبة املتعلقة بالدراسة) تنقيط(يعترب تقييم 
  

ومن الضروري كذلك تقييم كل وحدة من وحدات التكوين املعمق من خالل امتحان كتايب وشفوي عـن كـل                   
  . وحدة

  

) اللـوئح (أما كيفية إجراء االمتحانات ومدا وغري ذلك من اجلوانب ذات الصلة فأمر حتدده األنظمـة الداخليـة                  
  . املعمول ا يف كل بلد

 مالحظات

7.
 مؤهالت الولوج

8.
 إمتحانات حول املواد
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  ترحة ملركز امليكاترونياتالتجهيزات املق
  
  

  :يقترح جتهيز باملعدات التالية
  

  أسس صناعة األدوات املعدنية و املعدات الكهربائية •
 األمتتة الصناعية وتكنولوجيا الصيانة •
 التواصل املتعدد الوسائط •
 )CNC(تكنولوجيا التحكم الرقمي احلاسويب  •
 )FMS(ن النظام اآليل املر) / CIM(التصنيع املتكامل باحلاسوب  •
 

   طالباً مهنيا16ًهذه املختربات خمصصة موعة مؤلفة من 

  :مرافق القاعة الدراسية وتضم •

   توزيع مركزي للكهرباء-
   حمطة عمل املدرس-
   طلبة8 حمطات عمل يف اهلندسة الكهربائية لـ-
   معدات اإلمداد بالطاقة الكهربائية-
   طلبة8  حمطة عمل يف تصنيع املعادن لـ-
   مستودعات التخزين-

  "تركيب املعدات الكهربائية" أنظمة التدريب 8 •
  "قياس السالمة الكهربائية" أنظمة التدريب 4 •
  "منوذج شبكة القطاع الكهربائي" أنظمة التدريب 4 •
   مستعملني8لـ" الِبَرادة "جمموعة جتهيزات  •
  "احلَفْر"جمموعة جتهيزات  •
  "التجليخ"جمموعة جتهيزات  •
  "تصنيع الصفائح املعدنية"جمموعة جتهيزات  •
  "التلحيم والتلحيم بالسبيكة"جمموعة جتهيزات  •
  )brazing torch" (التلحيم بواسطة اِحلمالج"جمموعة جتهيزات  •
  "آالت اخلراطة والتفريز"جمموعة جتهيزات  •

أسس صناعة املعادن و املعدات 
 الكهربائية
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  التجهيزات املقترحة ملركز امليكاترونيات

  
  

  :تضم مرافق القاعة الدراسية ما يلي •

  لكهرباء توزيع مركزي ل-
   حمطة عمل املدرس-
   وطالبة طالبا16ً  حمطة عمل لـ-
   معدات اإلمداد بالطاقة الكهربائية-
   مستودعات التخزين-

  )8(أسس اآلالت الكهربائية  •
  )8( جناح اختبار اآلالت -
  )2( آالت ذات التيار املستمر -
  )2(حموِّالت +  آالت ذات التيار املتناوب -
  )2(امنة  آالت غري متز-
  )2( آالت متزامنة -

  )8(اإللكترونيات الكهربائية، تكنولوجيا اإلساقة، التحكم اآليل  •
  )4( مبدِّالت التعويض عرب اخلطوط -
  )4( مبدالت التعويض الذايت -
  )2( ُمسيقات للتبديل -
  )4(أجهزة التماس   مع لتحكم اآليلا -

  )4(ربجمة أسس األمتتة بواسطة التحكم املنطقي القابل لل •
  )ASI )4تكنولوجيا االستشعار و نواقل  •
  )2(النظام اللوحي للهندسية اهلوائية  •
  )2(النظام اللوحي للهندسية املائية  •
  ) خمتلفة6(أنظمة اإلنتاج املتنقلة  •
 )Profibus) 2نظم ميكاترونية متقدمة مزودة بشاشات عرض مرئي وبنواقل  •

عية صناالاألمتتة 
نةوتكنولوجيا الصيا  
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  التجهيزات املقترحة ملركز امليكاترونيات

  
    

  :تضم مرافق القاعة الدراسية ما يلي •
   توزيع مركزي للكهرباء-
   حمطة عمل املدرس-
   وطالبة طالبا24ً  حمطة عمل لـ-
  مرافق التخزين -

  server خاسوب خادم للطلبة وحاسوب للمدرس و حاسوبا24ًتركيب  •
  :تضم كل واحدة منها" خمترب سطح املكتب" جمموعة 12 •

  )12 × 3(الكهربائية  حلقات دراسية للهندسة 3 -
  )12 × 3( حلقات دراسية لآلالت الكهربائية 3 -
   آالت التيار املستمر-
   آلة ثالثية األطوار-
   آالت ذات حلقات جاِمعة وآالت متزامنة-
  )8 × 4( حلقات دراسية لإللكترونيات 8 -
  )8 × 4( حلقات دراسية للتكنولوجيا الرقمية 4 -
  )4(ُمَصغرة  حلقة دراسية للمعاِلجة ال1ٌ -
  )4 × 3( حلقات دراسية جلهاز التحكم املصغر 3 -
  )4 × 1( حلقة دراسية لإللكترونيات الكهربائية 1 -
  )4 ×2) (احللقة( حلقة دراسيةان لنظم التحكم املغلقة العروة 1 - 
  )49X( حلقات دراسية لتكنولوجيا التواصل 9 -
   رباعيات األقطاب ومرشاحات-
   األلياف البصرية-
   كابالت التوصيل رباعية-
  ) AM/FMِ)السعة /إلغاء تغيري التردد/ تغيري-

  ةحلقة دراسية خمتلف 50جمموعة للتدريب اإللكتروين منتظمة يف  24 •
  نظام إدارة التعلم و التدريب •
 . مدرس1+  وطالبة طالباً 12 على أساس –" اخلراطة والتفريز"برجميات التدريب متعدد الوسائط  •
  

 الوسائط املتعدد
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  املقترحة ملركز امليكاترونياتالتجهيزات 

  
  

  :تضم مرافق القاعة الدراسية ما يلي •
   توزيع مركزي للكهرباء-
   حمطة عمل املدرس-
   جهاز العرض العاكس-
   حمطات عمل لطلبة16 -
   سبورة بيضاء -
   مستودعات للتخزين-

  :وتتضمن CNCجتهيزات التحكم الرقمي احلاسويب •
   للخراطةCNC سطح مكتب 1 - 
   للتفريزCNC سطح مكتب 1 - 
 - 1 CNCللخراطة، احلجم الصناعي   
 - 1 CNCللتفريز، احلجم الصناعي   
   برجميات- 
  معدات حاسوبية •

   حاسوب للمدرس-  
  جهاز العرض املرئي 1 -  
  للطلبة) 2( حاسوبان-  
   شبكة، جتهيزات-  

  
  

  :تضم مرافق القاعة الدراسية ما يلي •
   توزيع مركزي للكهرباء-
  حمطة عمل املدرس -
   جهاز العرض العاكس-
   حمطات عمل لطلبة16 -
   سبورة بيضاء-
   مستودعات التخزين-

  FMSنظام فرعي  •
  CIMحتكم بواسطة  •
  برجميات •
  تداريب •
  معدات حاسوبية •

   حاسوب للمدرس-  
  جهاز العرض املرئي 1 -  
   حاسوبا للطلبة16 -  
   شبكة، جتهيزات-  
  .مرافق للتخزين -  

تكنولوجيا التحكم الرقمي 
 CNCاحلاسويب 

 
التصنيع املتكامل 

رنلنظام اآليل املا/باحلاسوب  
CIM/FMS  
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