دبلومة المكتب الفنى الكهربية
الهدف من الدورة -:
تهدف الدورة إلى نقل خبرات المكتب الفنى لمهندسين التنفيذ و المقاولين الذين يريدون دخول مجال المقاوالت و
التنفيذ و الباحثين عن أضافة خبرات جديدة لهم كمهندسين موقع .
عدد الساعات  32 -:ساعة

عدد المحاضرات 8 -:

المحتوى التدريبى -:
محتويات الدورة:
أول ا:نظرة عامة عن أعمال المقاولت
 كيف يتم بدء أي مشروع كهربي أطراف المشروع مستندات المشروع وكيفية الطرحثانيا ا :إعداد الرسومات التنفيذية " "Shopdrawingو حصر الكميات وجداول األحمال
 أسس هامة لتنفيذ رسومات تنفيذية صحيحة كيفية التنسيق مع األنظمة المختلفة عمل رسومات التفاصيل بإحترافية عمل مسارات حوامل الكابالت حصر الكميات بشكل دقيق وسريع إعداد جداول توازن األحمال الكهربائية نصائح لطباعة لوحات احترافية التطبيق العملي علي مشروعات قائمة بالفعل إعداد شوب دروينج الشبكات الخارجية*

ثالثا ا :إعتمادات المواد التي سيتم إستخدامها بالموقع
 دور كل من مهندسي المكتب الفني و ال  Q.Cو مهندسى التنفيذ بالموقع التعرف علي الورقيات والمخاطبات التعريف بالمستخلصات وبيان األعمال متطلبات هامة لعتماد المواد التي سيتم إستخدامها بالموقع كيفية تجنب المواد الغير معتمدة والمغشوشة أمثلة علي إعتمادات الموادرابعا ا :اإلختبارات الالزمة للمواد
 المتطلبات األساسية لإلختبار شروط هامة يجب توافرها إلجراء إختبارات صحيحة إختبارات لوحات الجهد المنخفض والمتوسط إختبارات جميع أنواع الكابالت إختبارات الصواعد الفارغةخامسا ا :تنفيذ وإستالم األعمال الداخلية
 أعمال السقف وطرق مد المواسير والخراطيم أعمال الدق والتركيب الداخلية أعمال سحب األسالك والموصالت تركيب اإلكسسوار و اللوحات وإختبار األعمال فنون إدارية في تسليم األعمال واألخطاء الشائعة واألخطاء الفادحة التي ل يمكن التغاضي عنهاسادسا ا :تنفيذ وإستالم أعمال الشبكات الخارجية
 شرح غرفة المحول والموزع وكيفية تركيب كل المهمات بداخلهما نظام األرضي لغرفة المحول والموزع مد كابالت الجهد المتوسط والمنخفض وعمل الوصالت والنهايات الالزمة تركيب وتوصيل البيلرات و أعمدة اإلنارة وولعتها إختبار الشبكة وإطالق التيار وعالج األعطال إن وجدتمالحظة هامة -:

سابعا ا:إستالم األعمال إبتدائيا ونهائيا وإعداد دفاتر الحصر
مالحظة هامة -:
*يجب إجادة األوتوكاد و توجد خلفية بسيطة عن التصميم الكهربى
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