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-:قواعد عامة

 الساعات العملية وفترات الراحه.و التدريبية تشمل الساعات النظرية فترة إنعقاد الدورة

  لساعة الثالثة إال ربع ظهراً ربع صباحاً إلى االو التاسعةتبدأ من الساعة الدورات التدريبية.

.الحد األدنى إلنعقاد الدورة التدریبیة ھو إشتراك عدد ثالث أفراد علي األقل 

  يتفق عليها مسبقا قبل  بموضوعات و شروط خاصة دورات تدريبية خاصة تنظيميمكن

 .عميلطبقاً لطلب ال بوقت كافإنعقادها 

  فى حالة طلب الجهة التى وجهت بتدريب عدد من المتددربين فدى  د دورة تدريبيدة بدعدادة

تدددريب الددمد تددم علددى ال واحددد إصدددار اددهادات التدددريب لليددادة فياددترط ام يتعدددد عددام

 الحصول عليه.

 بدددون  بدعددادة إصدددار اددهادة التدددريب مددن  حددد المتدددربين ىفددى حالددة ورود طلددب اخصدد

فددن طلدب يديادته يصدبف مرفووداً وم يدتم  هموافقة كتابيه مدن الجهدة التدى وجهدت بتدريبد

 النظر إليه.
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 شعبة األطوال وهندسة الدقة .5

 مترولوجيا الهندسية والسطوح معمل .1.1
 

 استخدام ومعايرة أدوات قياس األبعاد الهندسية اليدوية البسيطةاسم الدورة:  .1.1.1
 

دورةمحتود ال مدة الدورة   تاريخ الدورة  

0202يناير 50-56   يام 1 

تهدف همه الدورة لتدريب الفنيين والمختصيين عمليا ونظرياً على 

األيتخدام الصحيف ألدوات القياس اليدوية البييطة لألبعاد 

 الهنديية وكملك تقنية معايرة همه األدوات وتحتود على:

  مقدمة عن يليلة اإليناد المترولوجي في قياس األبعاد

 الهنديية

  نواع  دوات قياس األبعاد الهنديية المختلفة 

  نواع  دوات القياس البييطة المختلفة )القدمات 

 والميكرومترات والمبينات ... إلخ(

  قوالب القياس المرجعية 

 مصادر  خطاء  في  دوات القياس وفي عملية القياس 

  تطبيقات عملية لإليتخدام الصحيف ألدوات القياس اليدوية

 البييطة 

 ات عملية في معايرة  دوات القياس اليدوية البييطةتطبيق 

 الدورة ال تشمل حسابات الاليقين -
 

 اتقياس أجهزة القياس أحادية وثنائية المحاورالمستخدمة فيستخدام ومعايرة سم الدورة: أا .1.1.1

  (ULM, UMM and Profile Projectors)األبعاد الهندسي
 

  محتود الدورة مدة الدورة   تاريخ الدورة

0202فبراير  56-02   يام 1 

تهدف همه الدورة لتدريب الفنيين والمختصيين عمليا ونظرياً على 

األيتخدام الصحيف ألجهـزة القياس  حاديـة وثنائيــة المحاور 

وكملك تقنية معايرة همه األبعاد الهنديية  اتيايـق الميتخدمـــة في

 األجهزة وتحتود على:

 الميتخدمه في قيايات امبعاد  مقدمة عن  نواع  جهزة القياس

 الهنديية

 إيتخدام ومعايرة ميكرويكوب القياس العام 

 )إيتخدام ومعايرة اميقاط الووئي )البروفايل بروجيكتور 

  م 5إيتخدام ومعايرة مترويكوب قياس الطول 

 مصادر  خطاء  في  جهزة القياس وفي عملية القياس 

 قياس الممكورة تطبيقات عملية لإليتخدام الصحيف ألجهزة ال

 في الدورة

 .الدورة ال تشمل حسابات الاليقين -
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 تقدير الاليقين في نتائج قياس األبعاد الهنديية )مقدمة(اسم الدورة:  .1.1.1
 

 محتود الدورة مدة الدورة   تاريخ الدورة

0202مارس 51-59   يام 1 

تهدف همه الدورة إلى تعريف المختصين فى مجال القياس و 

فى طرق تقدير الاليقين المصاحب لنتائج  المعايرة بمقدمة

عمليات قياس ومعايرة األبعاد الهنديية و هميتها حيث تتطلب 

 المواصفات تحديد قيمة الاليقين في القيايات وتحتود على:

  مقدمة عن الطرق الحديثة لتقدير الاليقين 

  مقدمة عامة عن األبعاد الهنديية ويليلة اإليناد

 المترولوجي 

 معنوية األرقام ال 

  تطبيقات عملية على بعض قيايات األبعاد الهنديية فى

 معايرة األدوات البييطة , معايرة القوالب , معايرة األقطار

  تقدير الاليقين المصاحب لنتائج القياس طبقاً للدليل

 GUMالدولي

 

 آللى.تناسب المختصين الذين لديهم دراية بالرياضيات وعمليات المعايرة وإستخدام الحاسب ا -
 
 

كتروميكانيكية التالميية للقوالب لإ معايرة قوالب القياس بطريقة المقارنة اسم الدورة: .1.1.4
 مم522حتى 
 

 محتود الدورة مدة الدورة   تاريخ الدورة

0202إبريل 50-56   يام 1 

تهدف همه الدورة لتعريف الفنيين  و المهنديين  و المختصين 

س بطرق التالمس القياعلى تجهيز وصيانة ومعايرة قوالب 

 وتحتود على: الميكانيكية

  مقدمة عامة عن األبعاد الهنديية وييلة اإليناد

 المترولوجي

  أنواع قوالب القياس األبعاد الهندسية شائعة اإلستخدام من

 ISO 3650حيث الرتبة ومادة الصنع ... إلخ طبقا للـ  

 تطبيقات عملية في تجهيز قوالب القياس وصيانتها 

 ب القياس بطريقة المقارنة بالتالمس ميكانيكياً معايرة قوال 

 

 . ال تشمل حسابات الاليقين التدريبية الدورة -
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 (Angle Measurements)قياسات الزاويا  اسم الدورة: .1.1.5
 

 محتود الدورة مدة الدورة   تاريخ الدورة

0202مايو   52-54   يام 1 

ظرياً في تهدف همه الدورة لتدريب الفنيين والمختصيين عمليا ون

 مجال قيايات الزوايا:

 .مقدمة عن قيايات الزوايا 

 نواع امدوات وامجهزة الميتخدمه في قيايات الزوايا  

 إيتخدام ومعايرة ادوات قياس الزوايا البييطة 

 )معايرة الموازين بأنواعها )العادية والديجيتال والمياه 

 اميناد في قيايات الزوايا 

 معايرة قوالب الزوايا 

 االوتوكليميتور م ومعايرة إيتخدا(Autocollimators) 

 معايرة منضدات القياس الدوارة 

 تقدير الاليقين المصاحب في عمليات القياس 
 

 (CNC Machines)معايرة ماكينات التشغيل الرقمية  اسم الدورة: .1.1.0
 

 محتود الدورة مدة الدورة   تاريخ الدورة

0202يونيو   54-58   يام 1 

ريب الفنيين والمختصيين عمليا ونظرياً في تهدف همه الدورة لتد

 ماكينات التشغيل الرقمية:مجال معايرة 

 مقدمة عن مترولوجيا ماكينات التشغيل 

 القياسات الخطية باستخدام نظام متداخل الليزر            

laser interferometer system 

 قياسات االستقامةstraightness, yaw, roll and pitch 

 امدية قياسات التعSquareness  

 القياس تقدير الاليقين المصاحب في عمليات 
 

 

 (Surface Plates)معايرة منضدات االستواء  اسم الدورة: .1.1.7
 

 محتود الدورة مدة الدورة   تاريخ الدورة

0202يوليو 50-56    يام 1 

تهدف همه الدورة لتدريب الفنيين والمختصيين عمليا ونظرياً في 

 :(surface plates)اميتواء مجال معايرة منودات 

 .مقدمة عن قيايات اميتواء 

 .نواع األدوات وامجهزة الميتخدمة في قيايات اميتواء  

 .تطبيقات عملية لمعايرة منودات اميتواء الجرانيت 

 .تقدير الاليقين المصاحب في عمليات القياس 
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 قياس خاونة األيطف الهنديية بالطرق التالمييةاسم الدورة:   .1.1.8
 

 محتود الدورة مدة الدورة   تاريخ الدورة

0202 غيطس   59-03   يام 1 

تهدف همه الدورة لتعريف المهنديين, الفنيين والمختصين على 

تعريفات ومفاهيم وطرق قياس خاونة األيطف الهنديية 

 ومعامالتها وتحتود على:

  مقدمة عن األبعاد الهنديية واليطوح وييلة اإليناد

 المترولوجي

  أجهزة القياس المستخدمةأنواع  

               (Stylus Pruf : Iumetur R.Tester) 

  اليطوح الميتخدمة في التطبيقات  بارامتراتالتعرف على

 الهنديية

   طرق قياس الخاونة بالطريقة التالميية مات األبرة 

 تيجيل نتائج القياس وحفظها وتحليلها 

 

  لقياس المحورية في القياسات الميكانيكيةستخدام ماكينات اإ مقدمة عن اسم الدورة: .1.1.1
 

 محتود الدورة مدة الدورة   تاريخ الدورة

0202يبتمبر   53-51   يام 1 

تهدف همه الدورة لتدريب المهنديين والمختصين على ايتخدام 

ماكينات القياس المحورية في قيايات األبعاد واألاكال الهنديية 

 وتحتود على:

 محورية وتطبيقاتها الهنديية  نواع ماكينات القياس ال

 المختلفة 

 اإليناد المترولوجي والتحقق من األداء وصحة القياس 

  حدود امخطاء الميموح بها 

 األبعاد الداخلية والخارجية والُمركبة 

 اليمات الهنديية ويماحيات الاكل والووع 

 إعداد وتجهيز األجزاء الميكانيكية بعد فهم وظيفتها 

 الميكانيكية وتيجيل النتائج وحفظها  قيايات عملية لألجزاء

 وتفييرها 

تناسب المختصين الذين لديهم القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي وخبرة فى أعمال القياسات التقل عن  -
 سنتين .
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 عالية الدقةقياس اإليتدارة لألجزاء الميكانيكية سم الدورة: ا .1.1.16
 

  محتود الدورة  مدة الدورة   تاريخ الدورة

0202 كتوبر   55-51   يام 1 

تهدف همه الدورة لتدريب المهنديين والمختصين على ايتخدام 

ماكينات القياس الحديثة في قياس إيتدارة  اكال المجيمات 

 الهنديية المتنوعة وتحتود على:

  نواع الماكينات الميتخدمة فى قيايات اإليتدارة ودقتها 

 وبعض التطبيقات الهنديية عالية الدقة

 إليناد المترولوجي والتحقق من األداء وصحة القياسا 

 اليمات الهنديية ويمات األاكال الهنديية المركبة 

  تقنية خوارزميات المنايبة وحدود اإلنحرافات 

  تجهيز العينات وإجراء القيايات لألجزاء الميكانيكية

 وتيجيل النتائج وحفظها وتفييرها

ى التعامل مع الحاسب اآللي وخبرة فى أعمال القياسات ال تقل تناسب المختصين الذين لديهم القدرة عل -
 عن سنتين.

 

 ( الحيايات المايحة القود المرية )ميكرويكوبات ميكرويكوباتسم الدورة: ا .1.1.11

 
 محتود الدورة مدة الدورة   تاريخ الدورة

59-51  0202نوفمبر   يام 1  

ية تهدف همه الدورة إلى توعية الحاصلون على الدرجة الجامع

هندسة وفيزياء على األقل( بطرق القياس األولى )بكالوريوس 

فى SPM)  )فكرةعن الذريةالقوى بإستخدام ميكروسكوب 

 النانومتر وتحتوى على:دراسة السطوح فى مدى 

  القوى الذرية ونظرية مقدمة عامة عن الميكروسكوبات

 تشغيلها وتطبيقاتها

   أنواعSPM  :مثلAFM, STM,  MFM, LFM, 

etc. 

 ضبط الجهاز AFM وتجهيز العينات وتثبيتها 

 طرق القياس طبقاً لنوع العينة 

   قيايات عملية وتيجيل النتائج وحفظها وتفييرها 

 حتوى البرنامج على تقدير الاليقين فى القياسالي -
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 التداخل الووئى وتطبيقاته في قيايات اليطوحً يم الدورة: ا .1.1.11

                                )(White light, Phase Stepping  

 
 محتود الدورة مدة الدورة   تاريخ الدورة

0202دييمبر   6-52   يام 1  

تهدف همه الدورة إلى توعية الحاصلون على الدرجة الجامعية 

األولى )بكالوريوس هندية وفيزياء على األقل( المختصين 

ئي بطرق قياس اليطوح الملياء بديتخدام هدب التداخل الوو

 وتحتود على:

  مقدمة عن التداخل الووئى  

 تقنيات التداخل الطور المتدرج , الووء األبيض 

 والعوامل المؤثرة فى القياس اتمتراوبط البار 

  وتفييرهامختلفة وحفظ النتائج قيايات عملية 
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 معمل المعيار اإلمامي للطول وتكنولوجيا الليزر .1.1
 

 لياف الووئيةمترولوجيا األ: ايم الدورة  .1.1.1

 تاريخ الدورة مدة الدورة الدورة حتوىم

   التعريف باأللياف الووئية 
  خصائص األلياف الووئية 
 وصالت األلياف الووئية 
 التعامل األمن مع األلياف الووئية 
 تلفة للحصول على  علدى يدرعة تقليل مصادر التاتت المخ

 ريالإ
 يافةالمختلفة للحصول على  طول م تقليل مصادر الفقد 
 مكونات تعمل على ابكات األلياف الووئية 
 مصادر الليزر التي تعمل مع األلياف الووئية 
 ميتقبالت الووء لأللياف الووئية 
 مكبرات اإلاارة الووئية 

 ات ووئية مات  طوال موجية مختلفةإريال إاار 

 ( جهاز المنعكس الزمنيOTDR) 

  لليزر المريل في األلياف الووئيةجهاز قياس القدرة 

  0202مارس  51-50 ام ي 4

 

 اسم الدورة: الليزر وقياسات األطوال  .1.1.1

 تاريخ الدورة مدة الدورة الدورة حتوىم

   التعريف الحديث للمتر 

  اساسيات الليزر وخواصه 

 ليزر المعيار اإلمامي للطول 

 قياسات الترددات لليزر 

 قياسات األطوال الموجية لليزر 

 إستخدام الليزر في قياس المسافات 

 ت وأطوالهزا أثنزاء إستخدام الليززر فزي قيزاس سزرعة الكزابال

 التصنيع )نظري(

 ام الليزر في ظبط المحاور )نظري(إستخد 

 طريقة معايرة أجهزة قياس المسافة 

  طريقة معايرة أجهزة قياس طول الكابالت 

 طريقة معايرة أجهزة الظبط المحوري 

 1616إبريل  15-11 مياأ 4
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 ة الخطية والطرفيةمعمل المعايير الثانوي .1.1

 بالطرق المختلفة ) قوالب القياس( : معايرة قدود القياس الطرفيةاسم الدورة .1.1.1

 

وقطع  والقدود الخطية والعديات المدرجة المياطر العيارية : معايرةايم الدورة .1.1.1

 الميكرويكوبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تاريخ الدورة مدة الدورة الدورة حتوىم

 موووع التدريب يخص القائمين على قياس القوالب الطرفية
بتقنيات مختلفة وفقا للمواصفات الدولية )فنيين, اخصائيين, 

 :وتاتمل الدورة التدريبية علىمهنديين, فيزيائيين(  
  قدود القياس الطرفية تعريف وتوصيف 
  تطبيقاتها فى مجال الصناعة 
  اعدددداد العيندددات وودددبط وتادددقيل اجهدددزة القيددداس للقوالدددب      

 القصيرة والطويلة
 عملية القياس وحياب الخطأ والاليقين وكتابة الاهادة 

 يام  3

 

 0202 يناير 50-54

 

 تاريخ الدورة مدة الدورة الدورة حتوىم

موووع التدريب يخص القائمين على قياس المياطر العيارية 
بتقنيات مختلفة وفقا  والقدود الخطية والعديات المدرجة

فيزيائيين(  للمواصفات الدولية )فنيين, اخصائيين, مهنديين,
  :وتاتمل الدورة التدريبية على

  العياريددددة والقدددددود الخطيددددةالميدددداطر تعريددددف وتوصدددديف 
 والعديات المدرجة

  تطبيقاتها فى مجال الصناعة 

  لميددداطر لاعدددداد العيندددات وودددبط وتادددقيل اجهدددزة القيددداس
 والعديات المدرجة العيارية والقدود الخطية

 تابة الاهادةعملية القياس وحياب الخطأ والاليقين وك 

 يام  3

 

 0202ايررفب 9-55  
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قيايات زوايا الدوران وقطع الكوارتز و جهزة البومريميتر و جهزة معامالت : ايم الدورة .1.1.1
 اإلنكيار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ الدورة الدورة مدة الدورة حتوىم

موووع التدريب يخص القائمين على قيايات المعامالت 
فيزيائية وقيايات اجهزة معامالت امنكيار والبومريميتر ال

واليكاروميتر وقطع الكوارتز )فنيين, اخصائيين, مهنديين, 
فيزيائيين( وفقا للمواصفات الدولية وتاتمل الدورة التدريبية 

 :على

  الووء الميتقطب وتطبيقاته فى  القيايات مقدمة عن
ئية كمعامالت الفيزيااملبيومترية للخواص الفيزيائية 

)امنكيار واممتصاص والنفامية و توصيف امغاية 
 باأللبيوميتر الرقيقة...(

  زوايا الدوران و جهزة البومريميتر وقطع معايره
 الكوارتز

  ونيب التركيز فى  اجهزة معامالت امنكيارمعايرة
 اليوائل 

  الاليقين الخطأ وحياب 

 0202مارس  52-8  يام 3
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 مترولوجيا الكهرباءشعبة  .1

 معمل مترولوجيا الكميات الكهربية .1.1

 

 ايم الدورة: دورة متكاملة فى القيايات الكهربية الدقيقة  .0.5.5

 
 الدورةتاريخ  مدة الدورة الدورة حتوىم

 س األساسزززية طبقزززاً للنظزززام أهميزززة القيزززاس ووحزززدات القيزززا

 الدولى 

 وحدات القياس الكهربية األساسية والمشتقة 

 رجعية األولية والثانوية للجهد المستمر اإلماميات الم 

 قياسات الجهد المستمر 

 لثانويززة للجهززد المسززتمر  طززرق معززايرة المعززايير األوليززة وا

 )عملى ( 

  قياسات المقاومة الكهربية  

  كيفية تحقيق سلسلة اإلسناد لقــــياس المقاومة فى المعهزد

 القومى للمــعايرة

 لقياسزات وحسزاب طرق معايرة أجهزة المقاومزة وتسزجيل ا

 ) عملى (  الاليقين

 والتيار المتردد وحساب الاليقين  قياسات الجهد 

  جهد والتيار المتردد ) عملى ( القياسات 

  السعة الكهرية قياس 

  الحث الكهربيقياس  

 (عملى) حثال و قياس ومعايرة السعة 

 مقدمة عن علوم البرمجة وتطبيقاتها فى مجال القياسات 

 ولوجيززززززا المعلومززززززات وإسززززززهامات تقنيززززززات قياسززززززات تكن

 تكنولوجيا المعلومات فى مجال المترولوجيا

 األعطال الكارثية بسبب القياسات وتكنولوجيا المعلومات 

 أيام 5
 1616مايو   7 - 1

 1616أكتوبر 16-14
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 قيايات الجهد والتيار الميتمر ايم الدورة: .0.5.0

 الدورةتاريخ  مدة الدورة الدورة حتوىم

 (ظرى)ن للجهد المستمر بنظام جوسفسون اإلمام الدولى 

  معمززل الجهززد المسززتمر والتعززرف علززى اإلمززام مقدمززة عززن

 (عملى) هالدولى للجهد المستمر وامكانيات

  االماميات الثانوية للجهد المستمر طرق القيزاس والمعزايرة

 (نظرى)واإلسناد المترولوجى 

  (عملى)الماميات الثانوية اطرق قياس 

  (نظرى) قياسات الجهد المستمرتحديد الاليقين فى 

 (عملى) عايرة مصادر الجهد وأجهزة القياسم 

 (نظرى) التحكم اآللى فى أجهزة القياس 

 

 

 

 

  يام 3

 

 

 

 

 0202إبريل  9 - 1

 0202 كتوبر  00 - 02 

 

 القيايات الدقيقة ألجهزة المقاومة الكهربية ايم الدورة: .0.5.3

 الدورةتاريخ  مدة الدورة الدورة حتوىم

 نظرد( المقاومات العيارية اإلمامية والثانوية  نواع ( 

  المختلفة الميتخدمة فى قيداس المقاومدات الدقيقة  الطرق

 الكهربية ) نظرد(

  ومتويطة الطرق الميتخدمة فى قياس المقاومات صقيرة

      كيلدددو  وم اتوماتيكيدددا  52مللدددى  وم إلدددى  5 ن المددددد مددد

 ) نظرد /عملى(

  المقاومدددات كبيدددرة المددددد الطدددرق الميدددتخدمة فدددى قيددداس

 ) نظرد / عملى(كيلو  وم  تومتيكياً  52األعلى من 

  طددرق والمقاومددات الكهربيددة مصددادر الاليقددين فددى قيدداس

 حيابها 

  جهددزة  ختبددار العددزل طددرق معددايرة األجهددزة الثانويددة مثددل 

وطدددرق حيددداب  ) عملدددى (وصدددندوق المقاومدددات  وميجدددر

 الاليقين فى قيايها 

  يام 3
 0202إبريل  6-8

 0202يبتمبر 6-8
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 القيايات الدقيقة ألجهزة الجهد المتردد ايم الدورة: .0.5.4

 

 القيايات الدقيقة لليعة الكهربية والحث الكهربى  دورة:ايم ال .0.5.1

 الدورةتاريخ  مدة الدورة الدورة حتوىم

 جهزة قياس اليعة  

 جهزة قياس الحث  

 إماميات اليعة الكهربية 

 إماميات الحث الكهربى 

 مرجعيات اليعة الكهربية 

 مرجعيات الحث الكهربى 

 طرق قياس اليعة الكهربية 

 ىطرق قياس الحث الكهرب 

 تقدير عناصر الاليقين فى قياس اليعة 

  تقدير عناصر الاليقين فى قياس الحث 

  يام 3

 

 0202مارس  8-52

 0202دييمبر  8-52

 

 

 

 

 

 الدورةتاريخ  مدة الدورة الدورة حتوىم

 تعريف بالناقالت الحرارية المرجعية 

 الجهددد الميددتمر  ةمعددايرة الجهددد والتيددار المتددردد بدملدد

 عملى (   توماتيكيا بديتخدام الناقالت الحرارية ) نظرد /

  معددددايرة الجهددددد والتيددددار المتددددردد مبااددددرة بديددددتخدام

 توماتيكيا  ) نظرد / عملى ( تر  المالتيمي

 الحرارية  توماتيكيا ) عملى (   معايرة الناقالت 

  حياب الاليقين لكل طرق المعايرة 

 جودة نتائج الجهد والتيار المتردد ط طرق مقترحة لوب 

  يام 3

 

 0202مارس  9-55

 0202يبتمبر  53-51
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 ايم الدورة: حيابات الاليقين فى القيايات الكهربية  .0.5.6

 الدورةتاريخ  مدة الدورة الدورة حتوىم

   مصطلحات علم القياس والمصطلحات الكهربية 

 انية الاليقين بمكوناتهاقدير ميزت 

( Type A & Type B )      

 حياب الاليقين الكلى 
 تطبيقات لحياب الاليقين في مجال القيايات الكهربية 

 الاليقين فى قياس الجهد الميتمر حياب  -

 الكهربيةحياب الاليقين فى قياس المقاومة  -

هد المتردد بدملة الجهد حياب الاليقين فى قياس الج -

 الميتمر

 الكهربية  حثوال يعةالاليقين فى قياس ال حياب -

  يام 3

 

 0202مارس  05 - 59

 0202  كتوبر51 - 51

 

 

 واليعة الحث قيايات في تخصصية دورةايم الدورة:  .0.5.1

 لدورةاتاريخ  مدة الدورة الدورة حتوىم

 )أنواع الحث والسعة ومواصفاتها وتطبيقاتها )نظري 

  نظري(الحث )تناظري ورقمي( )والسعة طرق قياس 

 نظري( الحث و ين في قياسات السعةحساب الاليق( 

  عملي(الحث و السعةقياس ومعايرة( 

 كتابة شهادة  حسابات الاليقين لطرق القياس وكيفية

 المعايرة )عملي(

  يام 3

 

 0202مارس  05 - 59 

  0202نوفمبر 54 - 50
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 مترولوجيا النظم والمعلومات نااط

 قيايات  وتوماتيكياً إجراء ال ايم الدورة:  0.5.8

 الدورةتاريخ  مدة الدورة الدورة حتوىم

 مقدمة في البرمجة  

 في األجهزة ومخاطبتها  التحكم اآللي 

 ورة حياة بناء برنامج  توماتيكى نمومج د 

 متطلبات إعداد البرنامج 

  مواصفات البرنامج 

   داء البرنامج  

 ميم والتاقيل للبرنامج واختباره التص 

  يام 3

 

 1616 إبريل 1 - 7

 1616أكتوبر  11-11
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 العالي الجهـــد مترولوجيا معمل .1.1

 والطاقة القدرة قياس  جهزةر واختبا معايرة طرقايم الدورة:  .1.1.1

 تاريخ الدورة  مدة الدورة  الدورة حتوىم

 اساسيات علم القياس والتبعية المترولوجية 

 مقدمة عامة عن القدرة والطاقة 

 قياس القدرة والطاقة اماميات 

 أجهزة قياس القدرة والطاقة 

 مختلفة من أجهزة القدرة والطاقة األنواع ال 

 ة في الدوائر الكهربية المختلفة طرق قياس القدرة والطاق 

 عدادات الطاقة الكهربية أنواع 

 درة والطاقة طرق معايرة األجهزة المرجعية لقياس الق 

 طرق معايرة أجهزة:- 

Phase Sequence, Transducer &Phase angle 

  عمليتدريب 

 أيام 5
 1616مارس  8-11

 1616سبتمبر   11-17

 

 

 معايرة  جهزة وإختبارات الجهد العالىايم الدورة:  .1.1.1

 تاريخ الدورة  مدة الدورة  الدورة حتوىم

 النظام الدولي والقومي للقياس والتبعية المترولوجية 

 الجهد العالي هندية مقدمة عن 

 الجهد العالي  قياسزة مصادر ومعايرة  جه 

 التيارالعالي  قياسمعايرة  جهزة مصادر و 

 معايرة  جهزة إختبار األمان واليالمة الكهربية 

 إختبار األمان واليالمة الكهربية لألجهزة المنزلية 

  إختبار محومت الجهد والتيار 

  إختبار منتجات الجهد العالى 

 هد العالىكيفية حياب قيم الاليقين فى قيايات الج 

 دريب عملي على ما يبق ت 

  يام 1
 0202 يوليو 1-9

 0202اكتوبر  01-09
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 والميكروويف والزمن الترددمعمل  .1.1

 الميكروويف قيايات:  الدورة يما .1.1.1

 ةتاريخ الدور مدة الدوره الدورة حتوىم

 معامالت التشتت و تحليل الدوائر 

  قياسات القدرة في نطاق ترددات الراديو 

 ن التليفونات الخلوية و محطاتها عاع ماخطار االش 

   قياسات محلل الطيف الترددى 

 1616 يونيو 18-14 أيام 5

 

 يم الدورة : التردد والزمن ا .0.3.0

 ةتاريخ الدور مدة الدوره الدورة حتوىم

  مقدمه 

   والزمن وأى علم قياس الفرق بين علم قياس التردد

 لمجال آخر 

    أساس قياسات التردد  والزمن 

  يف مصادر التردد تصن 

  ميتقبالت نظام المالحة  تحقيق اإلسناد من خالل قياسات

  الكرود

 طرق معايرة مصادر التردد            

 طرق معايرة ساعات اإليقاف وعدادات الوقت 

 طرق معايرة عدادات السرعه الدورانية 

 1616 يوليو 15 -11 يامأ 4 
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 واإلشعاع المؤين ةيالحرارالقياسات مترولوجيا شعبة  .3

 معمل مترولوجيا اإلشعاع المؤين .1.1
 

 أخطار من والوقاية المشعه والمواد اإلشعاعية المصادر إستعمال الدورة: اسم .3.5.5

 هالمؤين اإلشعاعات

 

 

الدورة وضوعم الدورة ةمد  الدورة تاريخ   

 اإلشعاعية الفيزياء أساسيات 

 اإلشعاع مصادر 

 والمادة اإلشعاع بين التفاعالت 

 المؤينة اإلشعاعات عن الكشف 

 لإلشعاع البيولوجية التأثيرات 

 اإلشعاعية الوقاية أسس 

 عاعيةاإلش الوقاية تطبيقات 

 المشعة المواد إلستخدام التنظيمية الرقابه 

 الحوادث حاالت فى والتدخل الطوارئ 

 اإلشعاعية

 الشخصية اإلشعاعية الجرعة مقاييس 

 معايرتها وطرق اإلشعاعية الكواشف  

 اإلشعاعية الدروع 

 والطبية الصناعية وتطبيقاتها السينية األشعة 

 المادة مع النيترونات تفاعل 

 اإلشعاعية والمعجالت ويةالنو المفاعالت 

 اإلشعاعية النفايات مع التعامل 

 البيئية – الصناعية اإلشعاع إستخدام تطبيقات 

 الطاقة توليد –

شهر كل أول شهر  
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 يةالحرار القياساتمعمل  .1.1

 رطوبة الحبوب والموادأجهزة معايرة رة دواسم الدورة:  .1.1.1

 
 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 أهمية قياس الرطوبة 

 أساسيات الرطوبة 

 ( تأثير البللmoistureفى الحياة ) 

 قياس البلل 

  األخشاب  –تطبيقات قياس البلل )الحبوب– 

 الحوائط.....إلخ( –التربة 

 ت طريقة تقدير حساب الاليقين فى القياسا

 ادواإلسن

 ةة معايرة الرطوبديفية كتابة شهاك  

 1616يناير11 - 11 نييوم

 

 زة الهيجرمترات والداتالوجرمعايرة أجهسم الدورة: ا .1.1.1
 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 أهمية قياس الرطوبة 

 أساسيات الرطوبة 

 نقطة الندى 

 الرطوبة النسبية 

 قياسات الرطوبة وتطبيقاتها 

 س الرطوبةأختبار حسا 

 معايرة حساسات الرطوبة 

  طريقة تقدير حساب الاليقين فى القياسات

 ادواإلسن

 ةة معايرة الرطوبديفية كتابة شهاك 

 نييوم

 

 1616يناير 17 - 10

 1616اغسطس  1 - 1

 

 زوجةللقياسات االدورة: اسم  .1.1.1
 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 األجهزة والمعدات المستخدمة 

  أنسب األنظمة العيارية فى القياسأختيار 

 طرق معايرة أجهزة اللزوجة 

 طرق تعيين لزوجة السوائل 

 التحضير لطريقة المعايرة 

 طريقة تقدير حساب الاليقين فى القياسات 

 نييوم

 

 1616فبراير  1 - 1
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  المعملية فرانألامعايرة سم الدورة: ا .1.1.4
 

 

 بالتينيةالترمومترات معايرة السم الدورة: ا  .1.1.5

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

  اإلسناد والقياسات الحرارية للمقياس الدولى

 لدرجات الحرارة

 نظرية عمل الترمومترات البالتينية 

 أنواع الترمومترات البالتينية ومدى كل منها   

  ودرجات الحرارةالعالقة بين المقاومة 

 بمبين وبدون مبين(  المعايرة بالمقارنة( 

 طريقة تقدير حساب الاليقين فى القياسات 

 يومين

 

 1616مارس  1 - 8

 1616سبتمبر  0-7

 

 الحرارية واجاتدزمعايرة اإلسم الدورة: ا .1.1.0

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

  اإلسناد والقياسات الحرارية للمقياس الدولى

 ات الحرارةلدرج

 جاتانظرية عمل اإلزدو 

 أنواع اإلزدواجات ومدى كل منها 

  العالقة بين القوة الدافعة الكهربية ودرجات

 ةالحرار

 بمبين وبدون مبين( ةالمعايرة بالمقارن ( 

 طريقة تقدير حساب الاليقين فى القياسات 

 يومين

 

 1616مارس  11 - 11

 1616سبتمبر  16-11

 

 

 

 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 القياسات الحرارية للمقياس الدولى اإلسناد و

 لدرجات الحرارة

 أنواع األفران والحضانات 

 معايرة حساس الفرن أو الحضانة أو الحمام 

 )عمل دراسة لالفران والحضانات )حرارة فقط 

 أختيار نقاط المعايرة أو االختبار 

 طريقة تقدير حساب الاليقين فى معايرة األفران 

 يومين

 

 1616فبراير 17 - 10 

 1616اغسطس  17 -10
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 رقميةالترمومترات ال معايرة سم الدورة:ا .1.1.7

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

  اإلسناد والقياسات الحرارية للمقياس الدولى

 لدرجات الحرارة

 نظرية عمل الترمومترات الرقمية 

 أنواع الترمومترات الرقمية ومدى كل منها 

 بمبين حرارة ( المعايرة بالمقارنة ( 

 تطريقة تقدير حساب الاليقين فى القياسا 

 يومين

 

 1616إبريل  0 - 5

 1616اكتوبر  4 - 1 

 

 

 زجاجيةال ترمومتراتال معايرة الدورة: اسم .1.1.8

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

  اإلسناد والقياسات الحرارية للمقياس الدولى

 لدرجات الحرارة

 طريقة القياس فى الترمومتر الزجاجى 

 أنواع سوائل الترمومترات الزجاجية 

  الغمـرأنواع 

 أنواع الحمامات المستخدمة 

 طريقة قراءة الترمومتر 

 عيوب الترمومترات الزجاجية 

 طريقة تقدير حساب الاليقين 

 مجاالت التطبيق 

 حساب نسبة الخطأ فى غمر الترمومتر 

 طريقة تقدير حساب الاليقين فى القياسات 

 يومين

 

 

 1616إبريل  11 - 11

 

 

 شعاعيةاإلترمومترات معايرة السم الدورة: ا .1.1.1

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

  اإلسناد والقياسات الحرارية للمقياس الدولى

 لدرجات الحرارة

 نظرية عمل الترمومترات االشعاعية 

 هأنواع الترمومترات االشعاعية ومدى كل من 

 ةالمعايرة بالمقارن 

 تطريقة تقدير حساب الاليقين فى القياسا 

 1616 يونيو 8 - 7 يومين
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معايرة ترمومترات المقاومة العيارية فى النقاط تعريف درجة الحرارة و اسم الدورة:  .1.1.16

 1116الثابتة على المقياس الدولى لدرجات الحرارة لسنة 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 تعريف درجة الحرارة من ثابت بولتزمان 

  اإلسناد والقياسات الحرارية للمقياس الدولى

 حرارةلدرجات ال

 النقطة الثالثية للماء(  قياس( 

  )قياس )نقطة تجمد االلومنيوم 

 نقطة تجمد الزنك(  قياس( 

  )قياس ) النقطة الثالثية  الزئبق 

 )قياس )نقطة االنصهار للجاليوم 

 طريقة تقدير حساب الاليقين فى القياسات 

 1616 يونيو 15 - 14 أسبوعين

 

 اسم الدورة : معايرة االفران العيارية .1.1.11

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 إلسناد والقياسات الحرارية للمقياس الدولى ا

 لدرجات الحرارة

 و مداها وكيفية اختيار  أنواع األفران العيارية

 نقاط المعايرة

 معايرة األفران العيارية 

 طريقة تقدير حسابات الاليقين 

 يومين

 1616 يونيو  11 - 08

 1616نوفمبر  1 - 8
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 و دراسة غرف الحرارة والرطوبة معايرة سم الدورة: ا .1.1.11

  

 حسابات الاليقين فى قياس درجات الحرارة  سم الدورة: ا .1.1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

  اإلسناد والقياسات الحرارية للمقياس الدولى

 لدرجات الحرارة

 وغرف الحرارة والرطوبة أنواع الحضانات 

 الحضانة  معايرة 

  عمل دراسة الحضانات والغرف )حرارة و

 رطوبة(

 لمعايرة أو االختبارأختيار نقاط ا 

  طريقة تقدير حساب الاليقين 

 1616يوليو 7 - 5 يومين

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

  اإلسناد والقياسات الحرارية للمقياس الدولى

 لدرجات الحرارة

 نيةتقدير الاليقين فى الترمومترات البالتي 

 تقدير الاليقين فى االزدواجات الحرارية 

 تقدير الاليقين فى الترمومترات الزجاجية 

 تقدير الاليقين فى الترمومترات االشعاعية 

 تقدير الاليقين فى الترمومترات الرقمية 

  تقدير الاليقين فى الغرف واالفران

 والحضانات 

 يومين

 

 1616يوليو 16 - 11 

 1616اكتوبر  11 -18



 

26 
 

 شعبة القياسات الفوتومترية والراديومترية .4

 معمل الراديومتري .4.1

 
 شعة الضوئيهأللالقياسات الفيزيائيه اسم الدورة:  .4.1.1

 

 

 جهزه العالج الضوئىإختبار كفاءة أاسم الدورة:  .4.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةتاريخ الدور  رةالدو ةمد   الدورة حتوىم

 مقدمه عن علم الراديومترى 

 المصادر الضوئيه 

 الكواشف الضوئيه 

 االطياف الراديومتريه 

 يهالاليقين فى القياسات الراديومتر 

 تدريب عملى 

 1616يناير  11-11 ايام 1

 ةتاريخ الدور  ةالدور ةمد   الدورة حتوىم

 مقدمه عن علم الراديومترى 

  المصادر الضوئيه للعالج الضوئى 

 الكواشف الخاصه بالعالج الضوئى 

  الاليقين فى القياسات الراديومتريه فى مجال

 لعالج الضوئىا

 تدريب عملي 

 1616مارس  11-16 يومين
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 األشعة الفوق بنفسجية ضراراتطبيقات وو قياساتاسم الدورة:  .4.5.3

 
 

 التحليل الطيفىاسم الدورة:  .4.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 ةتاريخ الدور ة الدورةمد   الدورة حتوىم

 مقدمه لمعمل الراديومترى 

 كواشف االشعه الفوق بنفسجيه 

 المصادر المستخدمه لالشعه الفوق بنفسجيه 

 عه الفوق البنفسجيه فى مختلف تطبيقات االش

 المجاالت

  اضرار االشعه الفوق بنفسجيه وكيفيه تجنبها 

  الاليقين فى القياسات الراديومتريه فى مجال

 االشعه الفوق بنفسجيه 

 دريب عمليت 

 1616مايو  5-1    يام 3

 ةتاريخ الدور  ةالدور ةمد   الدورة حتوىم

  الراديومترى عمللممقدمه 
 

 اآلليات المستخدمة فى التحليل الطيفى 

 األجهزة الميتخدمة فى التحليل الطيفى 

 تدريب عملى 

 0202 كتوبر  1-4  يومين
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 الفوتومتري عملم .4.0

 و جهزة قياس األلوان ايم الدورة: طرق معايرة اميبكتروفوتومتر .4.0.5

 

والفلورينت واللمبات عالية  العادية اللمبات يرةمعا فى الاليقين تعيين: لدورةا ايــــم .4.0.0

  اإلواءة

 تاريخ الدورة مدة الدورة الدورة حتوىم

 أليبكتروفوتومتردمقدمة عن  ا 

 : معايرة األيبكتروفوتومتر 

المواد المرجعية الميتخدمة فى معايرة  -
 األيبكتروفوتومتر 

 طرق المعايرة  -

دراية امخطاء الناتجة عن المعايرة وتقدير   -
 الاليقين فى  المعايرة   

  قياس امنعكاس فى  جهزة األيبكتروفوتومتر
 وتطبيقاتها فى قياس املوان 

  يام 3

 

0202يناير  09 - 01  

0202فبراير  06 - 04  

0202مارس  06 - 04  

0202إبريل  32 - 08  

0202مايو  08 - 06  

0202يبتمبر  04 - 00  

0202 كتوبر  09 - 01  

0202نوفمبر 06 - 04  

0202دييمبر  35 - 09  

 الــدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 النظريات الخاصة لطبيعة الضوء 

 ات الفوتومتريةأساسيات القياس 

  األنواع المختلفة لمصادر الضوء )لمبات عادية

 ،وفلورسنت ، ولمبات عالية اإلضاءة( 

 الضوئى للمبات  الفيض إختبار ومعايرة

 التنجستين 

 ورسنت واللمبات إختبار ومعايرة لمبات الفل

 عالية اإلضاءة 

 ومعايرة اللمبات ر تجارب عملية تدريبية الختبا

لمبات الفلورسنت واللمبات عالية والعادية 

 الجودة

أيام 1  

0202يناير  09 - 01  

0202فبراير  06 - 04  

0202مارس  06 - 04  

0202إبريل  32 - 08  

0202مايو  08 - 06  

0202يبتمبر  04 - 00  

0202 كتوبر  09 - 01  

0202 رنوفمب 06 - 04  

 0202دييمبر  35 - 09
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 وفوتومترية ايبكترفوتومترية اتقياي: الدورة ايــــم .4.0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لـدورةمدة ا الدورة حتوىم  تاريخ الدورة 

 

 سبكتروفوتومترىمقدمة عن اإل 

 سبكتروفوتومترمعايرة اإل 

 تطبيقات القياسات الفوتومترية فى قياس االلوان 

 معايرة اللمبات لشدة اإلضاءة 

 شزدة اس شزدة اإلضزاءة ، إختبارات عمليزة فزى قيز

شزززززدة النصزززززوع لزززززبعض األنزززززواع  ،اإلستضزززززاءة

 المختلفة للمبات

  يام 1

 

 0259ير ينا 04 - 02

 0259 فبراير 05 -51

 0259مارس  08 -04

 0259إبريل  58 - 54

 0259مايو  32 - 06

 0259يبتمبر  06 - 00

 0259 كتوبر  04 - 02

 0259 نوفمبر 08 - 04

 0259دييمبر  06 - 00
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 والقوة الكتلة مترولوجيا شعبة .5

 والمواد القوةمترولوجيا  معمل .5.1

 معايرة أجهزة إختبار الصدم وتقدير الاليقين المصاحب للنتائج ايم الدورة:  .1.5.5

 

 القوة مع تقدير الاليقين المصاحب للنتائج معايرة أنظمة قياس ايم الدورة:  .1.5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورة حتوىم الدورة مدة الدورة تاريخ

 1616ير ينا14 -11

  1616يوليو 11-14
 أيام 1

 مقدمة عامة عن مفهوم المعايرة 

  المواصفات القياسية المستخدمة فى أجهزة إختبار

 دم الص

 تحديد عناصر الاليقين فى قياسات الصدم 

 التقرير ومشتمالته 

 تدريب عملى 

 الدورة حتوىم الدورة مدة الدورة تاريخ

 1616فبراير   1-0

  1616 أغسطس 1-0
 أيام 5

 مقدمة عامة عن مفهوم المعايرة 
  عامة عن كيفية قياس القوة مقدمة 

  قياس القوةالمواصفات القياسية لمعايرة خاليا 
 الهياكل والماكينات المستخدمة فى المعايرة 
 المواصفات القياسية لمعايرة ماكينات قياس القوة 
  تحديد عناصر الاليقين في قياسات  القوة 
 التقرير ومشتمالته 

 تدريب عملى 
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 معايرة أجهزة إختبار الصالدة مع تقدير الاليقين المصاحب للنتائج ايم الدورة:  .1.5.5

 

 

 االختبارات الميكانيكية وتقدير الاليقين المصاحب للنتائجايم الدورة:  .1.5.5

 
 

 معايرة أجهزة قياس العزم مع تقدير الاليقين المصاحب للنتائجايم الدورة:  .1.5.1
 

 الدورة حتوىم الدورة مدة الدورة تاريخ

 1616فبراير  18 - 10

 

  1616 أغسطس 15 - 11 

 أيام 1

 مقدمة عامة عن مفهوم المعايرة 
 أجهزة إختبار الصالدةية لمعايرة المواصفات القياس 
 ماكينات الصالدة الماكينات المستخدمة فى معايرة 
  الصالدةتحديد عناصر الاليقين في قياسات 
 التقرير ومشتمالته 
 تدريب عملى 

 الدورة حتوىم الدورة مدة الدورة تاريخ

 1616مارس  8-11

  1616سبتمبر  6-52
  يام 1

  مصطلحات مترولوجيه 

    المواصفات القياسية المستخدمة في اختبارات الشد

 والضغط والثني  وتقدير الاليقين 

   المواصفات القياسية المستخدمة في اختبارات

 الصالدة وتقدير الاليقين 

 مدخل كيفية إجراء اإلختبارات الميكانيكية و أهميتها 

  دريب عملىت 

 الدورة حتوىم الدورة مدة الدورة تاريخ

 1616إبريل  11-14

 أيام 3 1616 أكتوبر11 -11

 مقدمة عامة عن مفهوم المعايرة 

 مفهوم العزوم االستاتيكى والديناميكي 

 فاتيح العزوم وخاليا المواصفات القياسية لمعايرة م

 العزوم

 فكرة موجزة عن تصميم مفاتيح العزوم وكيفية عملها 

 مفهوم الاليقين 

 العزوم مفاتيح وخاليا المستخدمة فى معايرة ألجهزةا 

 تحديد عناصر الاليقين فى المعايرة 

 تقرير المعايرة ومشتمالته 

 تدريب عملى 
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 تقدير الاليقين في االختبارات الميكانيكيةايم الدورة:  .1.5.5

 
 

 ات معايرالتقدير الاليقين في لدورة: ايم ا .1.5.5

 

 

 

 

 

 

 

 الدورة حتوىم الدورة مدة الدورة تاريخ

 1616 ايوم 11-11

 نييوم 1616برنوفم 10 -15

 مصطلحات مترولوجية 

 أخطاء القياس وأنواعها 

 تعريف الاليقين 

 :أمثلة عن حسابات الاليقين في المجاالت اآلتية 

  اختبارات الشد 

  اختبارات الضغط 

  اختبارات الصالدة 

 اختبارات صدم 

 الدورة حتوىم الدورة مدة الدورة تاريخ

 1616 يونيو 1-16

 نييوم 1616مبر ديس  0-7

 مصطلحات مترولوجية 

 أخطاء القياس وأنواعها 

 التوزيعات االحتمالية ومعامل  –تعريف الاليقين

 الحساسية

 :أمثلة عن حسابات الاليقين في المجاالت االتية 

 ة ماكينات االختبارات العامةمعاير 

 قياسات القوة  - معايرات مفاتيح العزوم 
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 الصوتية القيايات معمل .1.0

 تحكم فيهاوال ووواءال قياياتايم الدورة:  .5.1.1

 الدورة حتوىم

 

 تاريخ  الدورة مدة الدورة

 

  المبادئ االساسية لعلم الصوتيات 

  وحمايتهاالقياسات السمعية 

 ء فى الضوضا طرق التحكم 

  معايرة االجهزة الصوتية 

 طريقة حساب درجة الاليقين 

 أيام 1
 1616يونيو  15-17

 

 1616أغسطس  17-11
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 معمل فوق الصوتيات .1.3

 الصناعه فى وتطبيقاته الصوتيه فوق الموجات بايتخدام امختبارغيرالمتلف: الدورة ايم .5.1.1

 تاريخ الدورة مدة الدورة الدورة حتوىم  

 مقدمة 

 ريف الموجات فوق الصوتيةتع 

 تاريخ األختبار بالموجات فوق الصوتية 

 تطبيقات الموجات فوق الصوتية 

 المبادئ األساسية للصوتيات 

  طبيعة الموجة 

  صوتيةالتوليد الموجة فوق 

 السرعة والتردد والطول الموجي 

  التوهين للموجات 

 صوتيةالفوق  المقاومة 

  األنكسار والتحول االنعكاسي 

  الحرجه وقانون سنل الزاوية 

 ظاهرة فرزنل فراونهوفر 

  االجهزة األساسية لنظام صدى النبضة 

 األرسال واألستقبال   -النبضات األلكترونية 

 وشاشات العرض المختلفة 

  معايرة األجهزه األساسية 

 )معايرة القوالب )أنواعها واستخداماتها 

 أجهزة السمك الرقمية 

  نظري( –صوتية )عملي الالمجسات فوق 

  الظاهرة البيزوكهربية 

 المواد المصنع منها المجسات فوق الصوتية 

 السمك -ماده المجس  -العالقه بين التردد 

  المجال البعيد  –المجال القريب 

     الشعاع المنتشر 

 الخ(   -مزدوج -زاوية –)عادية  انواع المجسات.. 

 طرق األختبار األساسية 

 طريقه التالمس المباشر 

   طريقه الغمر 

 أيام 5

 

 

 1616أكتوبر 15 - 11

 

 

 
 

 

 

 



 

35 
 

 معمل الحجوم و انسياب الموائع .5.4

 اسم الدورة: معايره الحجوم الدقيقه  .1.4.5

 

 اسم الدورة: معايره الزجاجيات  .1.4.0

 

 

 

 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

  مقدمة عن علم القياس 

  الطرق الفنيه لقياس الحجوم الدقيقه 

  الاليقين فى قياس الحجوم الدقيقه طريقه حساب 

  ميكروليتر بايبت  166تدريب عملى على معايره 

 ئج المستخرجه من التجربه و كيفيه تحليل النتا

والاليقين المصاحب لعمليه  أحساب نسبه الخط

 القياس 

 تقييم المتدرب 

 1616يوليو  1-0 أيام 4

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

  مقدمة عن علم القياس 

  حجم الزجاجيات الطرق الفنيه لقياس 

 حجوم الاليقين فى قياس ب طريقه حسا

 الزجاجات

  مليليتر  16–لتر  1تدريب عملى على معايره 

  تحليل النتائج المستخرجه من التجربه و كيفيه

والاليقين المصاحب لعمليه  أحساب نسبه الخط

 القياس 

 تقييم المتدرب 

 1616ديسمبر 17 -14 أيام 4
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 معايره التانكات العياريهاسم الدورة:  .1.4.3

 

 انسياب الغازات عدادت ورة: قياس و معايره اسم الد .1.4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

  مقدمة عن علم القياس 

  لمعايره التانكات العياريه بطريقه الوزن الطرق الفنيه

 و طريقه الحجم

  حجوم التانكات الاليقين فى قياس طريقه حساب

 العياريه

 لتر166 –لتر  5التانكات  تدريب عملى على معايره 

  تحليل النتائج المستخرجه من التجربه و كيفيه حساب

و والاليقين المصاحب لعمليه القياس  أبه الخطنس

 المعايره

 تقييم المتدرب 

 1616فبراير  11 -16 أيام 4

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 مقدمة عن علم قياس انسياب الغازات 

  النظام االمامى لقياس معدل تدفق الغازات 

 لقياس معدل تدفق الغازات النظام الثانوى 

  الاليقين المصاحب لعمليه القياس 

 عداد قياس معدل تدفق  تدريب عملى على معايره

 الغازات

  تحليل النتائج المستخرجه من التجربه و كيفيه حساب

و والاليقين المصاحب لعمليه القياس  أنسبه الخط

 المعايره

 تقييم المتدرب 

 1616اكتوبر 15 -11 أيام 4
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 اسم الدورة: قياس و معايره عدادات انسياب السوائل .5.4.5

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 مقدمة عن علم قياس انسياب السوائل 

  النظام االمامى لقياس معدل تدفق السوائل 

 النظام الثانوى لقياس معدل تدفق السوائل 

  الاليقين المصاحب لعمليه القياس 

 اد قياس معدل عد تدريب عملى على معايره

 تدفق السوائل

  تحليل النتائج المستخرجه من التجربه و كيفيه

والاليقين المصاحب  أحساب نسبه الخط

 والمعايرهلعمليه القياس 

 تقييم المتدرب 

 1616مايو 14 -11 أيام 4
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 ثافة والوقوطمعمل مترولوجيا الكتلة والك .1.1

 دورات مترولوجيا الكتلة

 مقدمة  - ةالكتل مترولوجيااسم الدورة:  .1.1.5

 

 

 

 

 

 

 

 لدورةا تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 النظرى

  التعرف بالنظام الدولي للقياس والوحدة الدولية

 للكتلة

  تعريف وتقسيم درجات الدقة المختلفة للصنج تبعآ

 للمواصفات 

  معايرتها  طريقةكيفية فحص الصنج وتحديد 

 الالزم  والوقت وتنظيفها الصنج كيفيةإستخدام

 لتأقلمها بعد التنظيف وقبل المعايرة 

  ًةللمواصف طريقة معايرة الصنج طبقا 

OIML - R - 111 

  تعريف أالت الوزن وتقسيم درجات الدقة المختلفة

  تبعاً للمواصفات الفنية

  حساب أقصى خطأ مسموح به ألالت الوزن عند كل

 درجة دقه

 العملى

 تلفةلمخا الصنج معايرة بطرق فيالتعر 

 ناوزاأل معايرة بطرق فيالتعر 

  التعرف على أنواع األخطاء المختلفة ومصادرها

 وطريقة معالجتها

 1616 مارس 11-1 أيام 1
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 ةمتقدم – الكتلة مترولوجياايم الدورة:  .1.1.0

 

 ينحساب الاليقين فى معايرة الكتل والموازاسم الدورة:  .1.1.3

 

 

 

 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

  النظرى 

 مى معايرة الصنج عاليه الدقة إسنادآ إلى اإلمامى القو

 OIML  R 111, 2004طبقاً لـ  ىالمصر

  طبقاً لـ معايرة الموازين عاليه الدقةOIML R76- 2006 

  طبقاً لـ معايرة الموازين عاليه الدقةCG - 18 

   كثافة الهواءتطبيق الطرق و المعادالت شامله حسابات 

  مصادر األخطاء ومقدمة لحسابات الاليقين 

 العملى 

 معايرة الصنج عاليه الدقة 

 معايرة الموازين عالية الدقة 

  التعرف على أنواع األخطاء المختلفة ومصادرها وطريقة

 معالجتها

 تطبيق الطرق والحسابات وحسابات الاليقين 

 1616يوليو10 -14 أيام 1

 الدورة تاريخ الدورة دةم الدورة حتوىم

  مصادر األخطاء 

 مقدمه لحساب الاليقين 

 مقدمة فى معايرة الصنج والموازين 

 حساب الاليقين فى قياس كثافة الهواء 

 حساب الاليقين فى معايرة الصنج 

 حساب الاليقين فى معايرة الموازين 

  1616سبتمبر  16-8 أيام 1
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  وحسابات الاليقين مترولوجيا الكتلةاسم الدورة:  .1.1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالدور تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 -النظرى :

 مبادئ المواصفة OIML R76, 2006 

 المختلفة  الدقةذات درجات  الموازين معايرة 

 مبادئ المواصفة OIML R111, 2004 

 إلمامىا إلى إسنادآ الصنجمجموعة من  معايرة 

 المصرى القومى

 شامله والحسابات والمعادالت الطرق تطبيق 

 المعيارى اإلنحراف حسابات

 الاليقين لحساب مقدمه 

 الهواء كثافة قياس فى الاليقين حساب 

 بها الاليقينات حسابوالصنج  معايرة 

 بها الاليقينات حسابو الموازين معايرة 

 -العملى :

 معايرة الموازين 

 الدقةمختلفة  الصنج معايرة 

 المختلفة األخطاء أنواع على التعرف 

 معالجتها وطريقة ومصادرها

 نحساب الاليقين فى معايرة الصنج والموازي 

 1616نوفمبر  11-8 أيام 5
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 دورات مترولوجيا الضغوط

 مقدمة - طوالضغ مترولوجيا اسم الدورة: .5.5.5

 

 متقدمه –ط ومترولوجيا الضغاسم الدورة:  .5.5.0

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 الضغط قياس لوحدة الدولى بالنظام التعرف 

 الضغوط أنواع 

 األساسيه المعادالت من الضغط تعين 

 نواع  جهزة قياس الوقط  

 الضغط داداتع -

 والبارومترات السوائل مانومترات  -

 الضغط وناقالت محوالت أنواع 

 الضغط أختيارعدادات طرق 

 المقارنه بطريقة الضغط معايرةعدادات 

 البيانات تحليل طرق 

 مصادراألخطاء 

 طريقة كتابه تقارير المعايرة 

 أيام 1

 

 

 

 

 1616 فبراير 11 - 16

 

 
 

 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

  معايرة عدادات الضغط طبقاً للمواصفة الدولية

DKD R 6-1, 2014 

  طرق كتابة المواصفات الفنية لمعايرة عدادات

 الضغط 

 تقدير الاليقين فى معايرة عداد الضغط 

  تعريف بموازين الضغط أنواعها وتركيبها

 وطرق معايرتها

 ترات على ميزان الضغط معايرة المانوم

 بطريقة المقارنة

  حساب معامل التشوه لمجموعة المكبس

 واإلسطوانة 

 معايرة موازين الضغط 

أيام 1  1616 إبريل 8 - 0  
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 الضغوط مترولوجيا  حساب الاليقين فىاسم الدورة:  .5.5.7

 

 وحساب الاليقين مترولوجيا الضغوط  اسم الدورة: .5.5.8

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 رف على طرق قياس الضغطالتع 

 أساسيات حساب الاليقين 

 حساب الاليقين فى عدادات الضغط 

 حساب الاليقين فى عدادات الضغط الرقميه 

 حساب الاليقين فى عدادات الضغط المطلق 

 حساب الاليقين لموازين الضغط 

 الضغط حساب الاليقين لناقالت 

 حساب الاليقين لبارومترات الضغط 

 ام موازين الضغطحساب الاليقين باستخد 

  1616رأكتوب 8 - 5 أيام 1

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 التعريف بالنظام الدولى لوحدة قياس الضغط 

 نواع الوقوط  

 تعيين الوقط من المعادمت األيايية 

 نواع  جهزة قياس الوقط  

 عدادات الضغط -

 مانومترات السوائل -

 نواع محومت وناقالت الوقط  

 ختيار عدادات الوقط طرق  

 معايرة عدادات الوقط بطريقة المقارنة 

  طرق تحليل البيانات 

 مصادر األخطاء 

 الاليقين حساب أساسيات 

 الضغط عدادات فى الاليقين حساب 

 الرقميه الضغط عدادات فى الاليقين حساب 

 المطلق الضغط عدادات فى الاليقين حساب 

 الضغط لموازين الاليقين حساب 

 الضغط لناقالت يقينلالا  حساب 

 الضغط لبارومترات الاليقين حساب 

 الضغط موازين باستخدام الاليقين حساب 

 طريقة كتابة تقارير المعايرة 

 أيام 5

 

 

 

 1616يونيو  18 -14
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 ةالكثافمترولوجيا  اتورد

 مقدمة - ةمترولوجيا الكثافاسم الدورة:  .5.5.1

 

 

 

 
 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة توىحم

 -: النظرى

 لوحدات القياس  الدولى بالنظام التعريف 

 كثافةبوحدات ال التعريف  

 المجال والتعريفات 

 تصنيف هيدرومترات الكثافة 

 األنواع المختلفة من أمدية القياس 

 الطرق المختلفة لمعايرة الهيدرومترات 

 تحضير سوائل عيارية 

 مبادئ المواصفة ال( دوليةISO 649/1.2) 

  الدولية مواصفةالمبادئ (ASTME126-05a) 

 معايرة أجهزة الكثافة الرقمية 

 يترات واجهزة مالاليقين لمعايرة الهيدرو حساب

 الكثافة الرقمية

 قياس كثافة األجسام الصلبة 

 مصادر األخطاء 

 -: العملى

  معايرة أنواع مختلفة من الهيدرومترات بطريقة

 و الحر فالط

 ة أجهزة الكثافة الرقميةمعاير 

  حساب الاليقين فى معايرة الهيدروميترات وأجهزة

 الكثافة الرقمية

 

 1616يوليو 10 - 14 أيام 1
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 متقدمه  – كثافةمترولوجيا الاسم الدورة:  .5.5.16

 

  كثافة وحساب الاليقينمترولوجيا الاسم الدورة:  .5.5.11

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 النظري: 

 مقدمة لطريقة الوزن الهيدروستاتيكى 

 معايرة الهيدروميترات بطريقة الوزن الهيدروستاتيكي  

     (Cuckoo
,
s Method) 

 اتيكيتتركيب نظام الوزن الهيدروس 

  المواصفات الدوليةISO 649/1,2 

  المواصفة الدوليةASTEM E126-05a 

  موازنة الاليقين لطريقة الوزن الهيدروستاتيكى 

 قياس كثافة األجسام الصلبة 

 مصادر األخطاء 

 : لعملىا 

  معايرة الهيدروميترات بطريقة الوزن الهيدروستاتيكى 

 ابات الاليقين لطريقة الوزن الهيدروستاتيكىحس 

أيام 1  1616سبتمبر  8-16 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 النظري:

 المجال والتعريفات 

 الطرق المختلفة لمعايرة الهيدرومترات 

 تحضير سوائل عيارية 

  المواصفات الدوليةISO 649/1,2 

  المواصفة الدوليةASTEM E126-05a 

  معايرة أنواع مختلفة من الهيدرومترات بإستخدام

 طريقة الطفو الحر

 تركيب نظام الوزن الهيدروستاتيكى 

  معايرة الهيدروميترات بإستخدام نظام الوزن

 الهيدروستاتيكى 

 معايرة أجهزة الكثافة الرقمية 

  والوزن حساب الاليقين لطريقة الطفو الحر

 دروستاتيكيالهي

 قياس كثافة األجسام الصلبة 

 مصادر األخطاء 

 العملى: 

    معايرة الهيدروميترات بطريقة الطفو الحر والوزن

 الهيدروستاتيكى

  حساب الاليقين لطريقة الطفو الحر والوزن

 الهيدروستاتيكى

أيام 5  1616إبريل  10-16 
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 ءرولوجيا الكيمياشعبة مت .0

 

 معمل الوقاية من الحريق واإلنفجار .6.5

 ايم الدورة: منع الحرائق ومكافحتها .6.5.5

 ةالدور تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 تعريف الحريق وأسبابه 

 أشهر الحرائق في التاريخ 

 أنواع الحرائق والتغلب عليها 

 التقليل من مخاطر الحريق 

 اإلطفاء(المختلفة إلطفاءالحرائق )نظرية  الطرق 

 ريق فريق الح معدات مكافحة الحرائق ومهمات

 وتعليمات البحث بخطة الطوارئ

 1616يناير  14 -11 أيام 1

 

 يم الدورة: اإلاتعال واإلطفاء ا .6.5.0

 الدورة تاريخ مدة الدورة الدورة حتوىم

 اإلشتعال 

  اإلطفاء  

 أجهزة مكافحة الحريق 

 الحرائق واإلنفجارات 

 خطة الطوارئ في حال نشوب حريق  

 األخطار التي يتعرض لها رجال الدفاع المدني 

  1616فبراير  18 -10 أيام 1

 

 لقازات معايرة  جهزة قياس ا :يم الدورةا .6.5.3

 تاريخ الدورة مدة الدورة الدورة حتوىم

 أنواع الغازات السامة المراد قياسها 

 أنواع الحساسات المستخدمة للقياس 

 الحدود الدولية المسموح بها 

 معايرة أجهزة قياس الغازات 

 1616 مارس 11-1 أيام 1

 

 

 

 

 

http://www.lfpc.org/showobjectives.asp?ID=85&ln=ar
http://www.lfpc.org/showobjectives.asp?ID=85&ln=ar
http://www.lfpc.org/showobjectives.asp?ID=86&ln=ar
http://www.lfpc.org/showobjectives.asp?ID=86&ln=ar
http://www.lfpc.org/showobjectives.asp?ID=87&ln=ar
http://www.lfpc.org/showobjectives.asp?ID=87&ln=ar
http://www.lfpc.org/showobjectives.asp?ID=103&ln=ar
http://www.lfpc.org/showobjectives.asp?ID=103&ln=ar
http://www.lfpc.org/showobjectives.asp?ID=94&ln=ar
http://www.lfpc.org/showobjectives.asp?ID=94&ln=ar
http://www.lfpc.org/showobjectives.asp?ID=105&ln=ar
http://www.lfpc.org/showobjectives.asp?ID=105&ln=ar
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 للحريق المكافف الفوم إختبارات :لدورةا يما .0.1.4

 تاريخ الدورة دورةمدة ال الدورة حتوىم

 أنواع الفوم المستخدمة 

 الخواص الفيزيائية للفوم 

 إختبارات التأكد من صالحية الفوم 

 1616إبريل  11 - 11  يومين

 

 ايم الدورة: إختبارات كفاءة طفاية الحريق .6.5.1

 تاريخ الدورة الدورة  ةمد الدورة حتوىم

  أنواع طفايات الحريق 

  ًإختبارات كفاءة البدرة عمليا 

 ختبارات كفاءة الطفاية عملياً إ 

 ةأنواع المواصفات الدولية الالزم 

 أيام 1

 

 1616مايو  11 - 17

 

 

 حيابات الاليقين فى  جهزة قياس القازات :يم الدورةا .6.5.6

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 أنواع الغازات 

 مصادر الاليقين 

 الحسابات والمعادالت 

 صياغة الاليقين 

 نتقدير الاليقي 

 الاليقين الموسع 

  أمثلة للحسابات 

 1616 وليوي  1-7 أيام 1
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 متطلبات التصدير –المواصفات القياسية للمواد والمنتجات المقاومة للحريق  :سم الدورةا .0.1.7

 تاريخ الدورة مدة الدورة الدورة حتوىم

  المواصفات القياسية الدولية للوقاية من الحريق 

 مواد المختلفة اكواد السالمة ضد الحريق لل 

  متطلبات التصدير للمنتجات المقاومة للحريق 

  المواد وسلوكها عند تعرضها للحريق 

 تجارب عملية على المواد والمتنجات المختلفة 

 1616 أغسطس 11-0 أيام 1

 

 ايم الدورة: قيايات وحيابات الاليقين لدرجة الوميض .6.5.8

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

  الوميض قياس درجة 

  أنواع األجهزة والمدى 

  كيفية القياس 

  مصادر الاليقين 

 حسابات الاليقين لألجهزة 

 1616 سبتمبر 1-0 أيام 1

 

 قياسات وحسابات الاليقين لألس الهيدروجينى :سم الدورةا .0.1.1

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

  قياس االس الهيدروجينى 

  أنواع  المحاليل المستخدمة 

 القياس و المعايرة  كيفية 

  مصادر الاليقين 

  حسابات الاليقين 

 1616أكتوبر  11-11 أيام 1
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 معمل مترولوجيا النسيج .0.1

معايير مياة الشرب والصرف الصناعي وطرق المعالجة الكيميائية وقواعد اسم الدورة:  .0.1.1

 وقوانين االعتماد لمعامل التحاليل الكيميائية

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 نوعيه ومواصفات ومصادر المياه 

 التشريعات والقوانيين البيئيه الخاصه بالمياه 

 مصادر تلوث المياه 

  طرق سحب وتجميع وحفظ عينات المياه 

 طرق التحليل ودالالت االختبارات الرئيسيه 

  الطرق الحديثه في معالجه المياه وتنفيذ المعايير

 الصحه العامهالخاصه للمياه ذات التأثير علي 

 شرح لمفاهيم الجوده المختلفه 

  كتيب الجوده وكيفيه تفعيل االجراءات الخاصه

 باالعتماد )الفنيه واالداريه(

 المياه حساب الاليقين في الدقه في نتائج تحليل 

 1616يناير  11 - 11 يومين

 

 معايرة اجهزة سرعة الهواءاسم الدورة:  .0.1.1

 رةتاريخ الدو مدة الدورة  الدورة حتوىم

  النظريات العامة الجهزة سرعة الهواء 

 انواع اجهزة سرعة الهواء 

 اجهزة معايرة سرعة الهواء 

 استخدامات اجهزة سرعة الهواء 

 حسابات الاليقين فى قياسات سرعة الهواء 

 0202 فبراير 11 -16 نييوم
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مياة أسس التحليل الكيميائي لمتبقيات العناصر في المنسوجات والاسم الدورة:  .0.1.1

 باستخدام جهاز االمتصاص الذري

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

  مفهوم التحليل باستخدام نظريه االمتصاص

 الطيفي

  المكونات االساسيه الجهزه التحليل باستخدام

 االمتصاص الطيفي

 تركيب ومكونات جهاز االمتصاص الذري 

  طرق تحضير والحسابات االزمه لتحضير محاليل

 س علي الجهازالقيا

  التطبيقات الكميه لتقدير تركيز العناصر في المواد

 المختلفه ومياه الصرف الصناعي

  الخطاء  –تقييم النتائج وتعيين كل من : دقه– 

 الاليقين في القياس

  تطبيقات عمليه علي الجهاز في تعيين تركيز بعض

كاتونات العناصر مثل الحديد والنحاس والكوبلت 

 .والنيكل والرصاص

  طرق استخدام المواصفات القياسيه مثلASTM 

, ISO,  في التطبيقات العمليه. 

 0202مارس  51 - 56 أيام 1

 

والنوعي باستخدام مطياف االشعة تحت  مىسس ومبادئ التحليل الكاسم الدورة: أ .0.1.4

 الحمراء وتقييم النتائج في التطبيقات المختلفة

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 مكونات االساسيه في اجهزه التحليل الطيفي ال

 باستخدام المطياف

 التحليل الطيفي معتمدا علي نظريه االمتصاص الطيفي 

 تركيب التشريحي لجهاز مطياف االشعه تحت الحمراء 

 التحليل الكيفي باستخدام مطياف االشعه تحت الحمراء 

 التحليل الكمي باستخدام مطياف االشعه تحت الحمراء 

  عمليه مع تقييم النتائج والروسوماتتطبيقات 

 0202إبريل  54 - 53 نييوم
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 التطبيقات(  –االنواع  –التحليل الكروماتوجرافي )االسس اسم الدورة:  .0.1.5

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 االسس العامه لعلم الكروماتوجرافي 

  مفهوم الفصل التحليلي 

 اتوجرافياالعمده المستخدمه في التحليل الكروم 

 انواع التحليل الكروماتوجرافي 

  انواع الكواشف المستخدمه في التحليل

 الكروماتوجرافي

  انواع  ـالتحليل الكورماتوجرافي الغازي )االعمده

 الكواشف(

  التطبيقات العمليه للتحليل الكروماتوجرافي

 الغازي)تطبيق للتقدير الكيفي والكمي(

 0202مايو  50 - 55 نييوم

 

 استخدام الحاسب االلى فى التطبيقات الكيميائيةة: اسم الدور .0.1.0

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 االستخدامات االحصائية فى معالجة النتائج 

 حساب الاليقين باستخدام االكسيل 

 للنتائج مراقبة الجودة 

 االستخدامات فى الكيمياء التحليلية 

  االستخدامات فى كيمياء التقدير الوزنى

(gravimetery) 

 نييوم

 

 0202 ويوني 9 - 8

 

 

سس النظرية والعملية لمعايرة اجهزة قياس التوصيلية الكهربية األاسم الدورة:  .0.1.7

 وحسابات الاليقين

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 المبادىء النظرية للتوصيلية الكهربية 

  المواصفات القياسية المستخدمة وطريقة معايرة

 لية الكهربيةاجهزة التوصي

 طريقة حساب الاليقين والتحقق من صحة النتائج 

 0202يوليو  54 - 53 نييوم
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 تقييم اداء اجهزة تنقية المياه و التحقق من صحة اداءها: دورةاسم ال .0.1.8

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 مقدمة عامة 

 اجهزة تقطير المياه 

 تنقية المياه باجهزة التناضح العكسى 

 ية المياه باستخدام البوليمراتتنق 

  اجهزة نزع االيونات 

  انواع المياه و استخداماتها 

 مواصفات  الجودة 

 0202 غيطس  51 - 56 نييوم

 

 اى صناعات النسيج و تقييم جودتهفالمواد الوسيطة اسم الدورة:  .0.1.1

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 مقدمة عامة 

 مواد ازالة البوش 

 لمواد صديقة البيئة فى الصناعات النسيجيةاستخدام ا 

 استرجاع المواد 

 مواد التجهيز النهائى 

 االكوتكس و عالمة االكو االوربية 

 0202يبتمبر  8 - 1 نييوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

 قياسات وتكنولوجيا الصبغات والبيئةاسم الدورة:  .0.1.16

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 االساسية والمتكاملة()االلوان  علم االلوان 

 االنعكاس  -طرق قياس االلوان )االجهزة المستخدمة

 المركبات اللونية والشدة اللونية( -والنفاذية

  المواصفات القياسية المستخدمة فى قياس ثبات االلوان

 للضوء

 النشطة ،الكيتونية، ت االنواع المختلفة للصبغا(

 المباشرة، االزو، االحواض، المنتشرة .....(

 الصبغات  -)استرجاع الصبغات صبغات والبيئةال

 الصبغات المسرطنة ( -الطبيعية

 الدهانات واالحبار ) مكونات الدهانات واألحبار- 

 -السكسوتروبيك -البسيدوبالستيك -المحاليل النيوتونية

 ريولوجى(

 انواع الكربوهيدرات المختلفة -)المثخنات عةالطبا - 

لط وادماج معطيات خ -المستحلبات -المركبات الصناعية

 القوام(

 تحضير  -قسم الحفر -طرق الطباعة )مكتب الرسم

 -مخزن الطباعة-تحضير المحاليل الحساسة -الشبلونات

 الشبلونات( -االسطوانات -طباعة السطح

 للماء -)للضوء ثبات االلوان للعوامل المختلفة- 

اد مول -للعرق -للحرارة -لالحماض -للغسيل -لالحتكاك

 بخرة(لال -التبييض

  تقييم الخواص الفيزيائية لالنسجة المصبوغة ) خواص

التحليل باستخدام اشعة اكس وتحديد  -الثبات الحرارى

 بلورية االنسجة المستخدمة( 

 قياسالالتحقق من صحة طرق  -حسابات الاليقين -االسناد

 0202نوفمبر  55 - 9 أيام  1 
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 معمل مترولوجيا وتكنولوجيا البوليمرات .6.3

 مقدمة عن البوليمراتم الدورة : اس .0.1.1

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 تعريف و توصيف البوليمر 

 الخصائص والتطبيقات الصناعية للبوليمر 

 البوليمرات المصنعة 

 البوليمرات الموصلة كهربيا 

 كيفية اإليتفادة من المواد البوليمرية 

  التكلفة 

 ام  تعيين الوزن الجزيئى للبوليمر بايتخدGPC  )عملى( 

 0202يناير 56 - 54 أيام 1

 

قياس  هم الخواص الميكانيكية للبوليمر لكيفية  تباع مواصفات القياس العالمية اسم الدورة:  .0.1.1

 مع تدريب عملى 

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

  مقاومة التمزق(ASTM D1004-09, D624-00) 

   قوة الشد واألستطالة(ASTM D638-10, 412-06) 

  للمواصفة  اختبار الصالدة  طبقا 

(ASTM D785-08, ASTM D2240-05)      

 معايرة جهاز الصالدة للمواصفة ( ASTM D2240-05) 

 مقاومة الصدم للبالستيك طبقا للمواصفة (ASTM 256-10) 

 مقاومة األجهاد للمطاط طبقا للمواصفة (ASTM 4482-11 ) 

  للمواصفة معامل األنسياب للبالستيك طبقا (ASTM 1238-10) 

 للمطاط طبقا للمواصفة األرتداد بالتصادم ((ASTM 1054-02  

 1616فبراير  11 - 11 أيام 1
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 توصيف المواد الباليتيكية كمواد مرجعيةاسم الدورة:  .0.1.1

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 تحديد الوزن الجزئيى ( Mn, Mw, PDI,…..) 

الكروماتوجرافى عند درجات حرارة  باستخدام التحليل

 (ASTM)عالية طبقا للمواصفة العالميه 

   تحديد معامل األنسياب للبالستيك طبقا للمواصفة

(ASTM) 

 1616 رسما 18 - 10 أيام 1

 

 وتطبيقاته الكربون نانوتيوباسم الدورة:  .0.1.4

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 التعريف واألنواع 

 التحويروطرق  التركيب 

 الخصائص والتطبيقات 

  النانويةمركبات البوليمر 

  نالنانو كربوتحيين التفاعل والترابط بين جزيئات 
 والبوليمر

 عملى 

 1616يوليو 15 - 11 أيام 1

 

 تطعيمات البوليمرات وتطبيقاتها الصناعيةاسم الدورة:  .0.1.5

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 لبوليمراتالطرق المختلفة لتطعيمات ا 

 توصيف البوليمرات المطعمة 

  تقييم البوليمرات المطعمة كمواد تساعد البوليمرات

 المختلفة على اإلمتزاج بالطرق المختلفة

  تقييم البوليمرات المطعمة كمواد الصقة بين المطاط

 والنسيج بالطرق المختلفة

 :النشاط العملى- 

  تقييم أحد البوليمرات المطعمة كمواد تساعد  -

بوليمرات المختلفة على اإلمتزاج بواسطة دراسة ال

 الخواص الميكانيكية

 1616نوفمبر  1-1  أيام 1
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 البوليمرات المستحلبة وتطبيقاتها الصناعيةاسم الدورة:  .0.1.0

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 أهم المواد الخام المستخدمة 

 طرق التخضير المختلفة 

 دية البلمرة االستحالبية التقلي -

 البلمرة االستحالبية الخالية من المستحلبات -

 البلمرة االستحالبية المينى -

 البلمرة االستحالبية الميكرونيه  -

 البلمرة االستحالبية العكسية  -

 توصيف حرارى ،  توصيف البوليمرات االستحالبية(

 ميكانيكى ، ضوئى، ميكروسكوبى .....الخ(.

 فى  بيةالتطبيقات الصناعية للبوليمرات االستحال

مجاالت صناعة الورق والنسيج واالحبار والسجاد 

 ومعالجة االسفلت وااللياف الغير منسوجة

  1616أكتوبر 15 - 11 مأيا 4

 

 المركبات البوليميرية النانويةاسم الدورة:  .0.1.7

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

  مواد مالئة بإضافة ةالبوليميريتحسين خواص المواد 

 نانوية

 النانوية وتوزيع للمواد  انتشاروجودة  ق تحسينطر

 خليط البوليمر  في

  النانوية باستخدام ةالبوليميريتوصيف المركبات 

 TEM, XRD, Coneاجهزة مختلفة مثل

Calorimeter,… 

 عملي 

 1616سبتمبر  10 -14 مأيا 1
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 المواد المرجعيةمعمل  .6.4

 الكيميائية توكيد الجودة فى نتائج اإلختباراتايم الدورة:  .6.4.5

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 اتتعريف  

 مبادئ خرائط ضبط الجودة 

 إختبارات عينات توكيد الجودة 

 األساليب اإلحصائية 

 تفسير خرائط ظبط الجودة 

 0202نوفمبر  02-58 أيام 1

 

 يةئفي القيايات الكيميا اقرار صالحية طرق امختبارايم الدورة:  .6.4.0

 تاريخ الدورة ة الدورة مد الدورة حتوىم

 تعريف خصائص امداء لطرق امختبار 

  دورالمواد المرجعية في اقرار صالحية طرق
 امختبار

  مقدمة في امياليب امحصائية الميتخدمة  في اقرار
 صالحية طرق امختبار 

 لتقرير النهائي لعملية اقرار صالحية الطرقا اعداد 

 0202يناير  03-05 أيام 1

 

 حياب الاليقين في نتائج القيايات الكيميائيةرة: ايم الدو .6.4.3

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 تعريفات 

 الاليقين حياب في المرجعية دورالمواد 

 لحياب الميتخدمة المختلفة الطرق في مقدمة 
 الاليقين

 حياب في الميتخدمة امحصائية امياليب 
 الاليقين

 0202مارس  06-04 أيام 1
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  وتفيير النتائجالكيمائية  التحليل اإلحصائي للبياناتايم الدورة:  .6.4.4

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 مفاهيم اإلحصاء 

 كيفية تطبيقها على البيانات المقاية 
 التأكد من صحتها فى مجال القيايات الكيميائية 

 0202مايو  05-59 أيام 1

 

  س فى مجال القيايات الكيميائيةإيتراتيجية وجودة القياايم الدورة:  .6.4.1

 تاريخ الدورة مدة الدورة  الدورة حتوىم

 يحب العينات 

 اإليناد 
 ر صالحية الطرقاإقر 
 التحليل اإلحصائى للبيانات 
 يةنالمقارنات البي 
 إيتخدام المواد المرجعية 
 الطرق القيايية 
 اإلعتماد 

 األفراد 

 0202يوليو  56-53 أيام 4
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 قومى لقياس الكفاءة الفنية المعمل ال .1
 

 الكفاءة الفنية و هميتها فى إعتماد معامل اإلختبار والمعايرة ايم الدورة:  .1.5

 

 التحليل اإلحصائى و دوره فى الكفاءة الفنية ايم الدورة:  .1.0

 

 

 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 مقدمة عن الكفاءة الفنية 

  17641المواصفة الدولية األيزو 

 ومتطلباتها اإلدارية

  17641المواصفة الدولية األيزو 

 نيةومتطلباتها الف

  التحليل اإلحصائى و مؤشرات

 تقييم األداء لبرامج الكفاءة الفنية 

  خطة العمل والبروتوكول لبرامج

 الكفاءة الفنية

  مثال توضيحى لبرنامج الكفاءة

 الفنية

 أيام 5

 1616مارس  11 - 1

 1616سبتمبر  16 - 0

 الدورة تاريخ الدورة مدة ةالدور حتوىم

 الكفاءة  مقدمة اإلحصاء و دورها إلختبارات

 الفنية

  تأثير الاليقين على برامج المعايرة فى الكفاءة
 الفنية

  تأثير الاليقين على برامج اإلختبار فى الكفاءة
 الفنية

  طرق تحديد القراءات الشاده وكيفية التعامل

 معها

  لعينات طرق حسابات التجانس واإلستقرارية

 الكفاءة الفنية

 أيام 5

 1616إبريل  5-1

 1616أكتوبر  11 - 15
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 دورات تدريبية عامة .8

 حيابات الاليقين ايم الدورة:  .8.5

 *يمكن عقد همه الدورة في التخصصات المختلفة

 

 

 الدورة تاريخ الدورة مدة الدورة حتوىم

 مصطلحات مترولوجية (VIM) 

 تعريف الاليقين 

 أساسيات حساب الاليقين 

 GUM ,Monte Carlo methoods 

 الاليقين تقدير ميزانية 

 أمثلة مختلفة 

 أيام 1

 1616مارس  16 - 8

 1616سبتمبر  17 - 15


