
  
  الحلقة الدراسیة عن: الموضوع   

  استخدام الحاكمات القابلة للبرمجة فى منظومات"
  "التحكم النیوماتى والھیدرولیكى

  ٢٤/١٠/٢٠١٣إلى  ٢٠/١٠/٢٠١٣المدة من 
  

   دـالسي
  

  طيبة وبعد،، تحية    
، يسرنا أن ننهى إلى  ٢٠١٣الحلقات الدراسية للجمعية لعام  لبرنامج تنفيذا  
الواردة في هذا البرنامج ، ونبين فيما يلي  ٨الحلقة الدراسية رقم  عقدأنه تقرر  سيادتكم

  : المطلوبةبعض البيانات 
   :موضوع الحلقة

  استخدام احلاكمات القابلة للربجمة ىف منظومات
  التحكم النيوماتى واهليدروليكى

  
 ٩.٠٠إلـى   ٦.٠٠مـن   ٢٠١٣ أكتوبر ٢٠ األحد يوم :تاريخ ومكان االنعقـاد  

 ٩.٣٠إلـى   ٥.٠٠من  ٢٠١٣ أكتوبر ٢٢والثالثاء  أكتوبر ٢١مساءاً ، ويومى االثنين 
 ٢٠١٣ أكتـوبر  ٢٣األربعاء يوم و، ) القاهرة –ش رمسيس  ٢٨(مساءاً بمقر الجمعية 
 ٦.٠٠هندسة جامعة عين شمس فى فترة من سيمنز بكلية ال PLCتدريب عملى بمعمل 

سيمنز  PLCتدريب عملى بمعمل  ٢٠١٣ وبرأكت ٢٤الخميس ، ويوم مساءاً  ٩.٠٠إلى 
  .ظهراً ١.٠٠صباحاً إلى  ١٠.٠٠فى فترة صباحية من  بكلية الهندسة جامعة عين شمس

  
  :الھدف من إقامة الحلقة 

للتحكم فى المنظومات الصناعية  (PLC)التدرب على استخدام الحاكمات القابلة للبرمجة 
، ترونيوماتية وااللكتروهيدروليكيةدرولية وااللكالمختلفة ومنها المنظومات النيوماتية والهي

ويتضمن . وكذلك المنظومات التى تستخدم المرحالت االلكتروميكانيكية بأنواعها المختلفة
، وسيقوم  IECكامل للمعدات مع طرق البرمجة التى توصى بها جمعية هذا أيضا وصف 

واألجهزة المكملة لى رب معملية باستخدام الحاسب اآلسون بإجراء تجاارالسادة الد
  .سة جامعة عين شمسسيمنز بكلية الهند PLCللتطبيق فى معامل
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  :المھندسون المعنیون بحضور ھذه الحلقة 

يهم المهندسين العاملين في مجاالت الصناعات المعدنية  الحلقةهذه  موضوع
هربائية والبترول والنقل والمواصالت ومحطات القوى الك والتعدينوالكيماوية والهندسية 

  .شركات قطاع األعمال والخاص والمشترك وجميعوالصناعات الحربية 
  

  :نظام االشتراك في الحلقة 
ويعزز ذلك  ٢٥٧٤٠٥٦٩أو  ٢٥٧٧٠٠٢١بفاكس رقم  للجمعيةتبلغ أسماء المشاركين * 

  .ورود الطلبات بتاريخكتابة بموجب خطاب واألولوية 
  : االشتراكرسوم * 
 .لمهندس الواحدقيمة اشتراك اجنيها  ٧٥٠ §
 .لألعضاء المعنويين بجمعية المهندسين الميكانيكيين% ١٠يمنح خصم قدره  §
 .لألعضاء الشخصيين بجمعية المهندسين الميكانيكيين% ١٠يمنح خصم قدره  §
  .لطلبة كليات الهندسة% ٥٠يمنح خصم قدره  §

  
جمعيـة  يك يحرر باسممقدما وقبل بدء الحلقة ، وذلك بموجب ش االشتراكتسدد قيمة * 

 بالقـاهرة شـارع رمسـيس    ٢٨المهندسيـن الميكانيكييـن أو يرسل علـى العنـوان   
باليد بواسطة مندوبكم ،  يسلـم للجمعيـة أو،  ) مركز حركة بريد رمسيس ١٤٩ب.ص(

  .٢٠٠٢لعام  ٨٤الضرائب طبقا للقانون  كافةأن الجمعية معفاة من علمـا ب
  

م بالمبادرة في االشتراك بالحلقة قبل موعد عقدها حتـى  التكر -رغبتكم لدى -نرجو * 
  .بها ويمكن الجمعية من حسن اإلعداد لها مكانكميمكن حجز 

  
  .برنامج الحلقة المذكورة بهذاأن نرفق لكم  ويسرنا

  
  شكرنا الهتمامكم بالنشاطات العلمية للجمعية خالص ومع

  تتفضلوا بقبول وافر االحترام،،،، أن نرجو
  الشئون العلمية أمين                             

  
  

  مصطفى عبدالمنعم شعبان.م.د.أ
  ٢٠١٣/      /       في  تحريراً

  
  .الحلقة برنامج : مرفقات

  
  

  
  



  
  برنامج الحلقة الدراسية

  "استخدام الحاكمات القابلة للبرمجة فى منظومات التحكم النيوماتى والهيدروليكى " 
Application of the PLC in the  

Control of Pneumatic and Hydraulic Systems 
  ٢٤/١٠/٢٠١٣ إلى الخميس ٢٠/١٠/٢٠١٣األحد  المدة من

********************  
   : المشرف على الحلقة

  جمعية المهندسين الميكانيكيين أمين عام –محمد ضياء الدين الطنطاوى . م
  اليوم

  والتاريخ
  المحاضر  وعــالموض  الساعة

  األحد
٢٠/١٠/٢٠١٣  

  م٦.٠٠من 
  م٩.٠٠إلى 

Components and Standards of 
Hydraulic Control Systems 

Rexroth Show of Components 

  فريد طلبه. د.أ
  مجدى عبدالحميد. د.أ

  هندسة عين شمس

  االثنين
٢١/١٠/٢٠١٣  

  م٥.٠٠من 
  م٩.٣٠إلى 

Construction of Basic Hydraulic 
Circuits and Simple Calculations 
Introduction to Electro-Hydraulic 

Proportional and Servo Valves 

  فريد طلبه. د.أ
  مجدى عبدالحميد. د.أ

  الثالثاء
٢٢/١٠/٢٠١٣  

  م٥.٠٠من 
 PLC Basics & Programming  م٩.٣٠إلى 

  فريد طلبه. د.أ
  مجدى عبدالحميد. د.أ

  األربعاء
٢٣/١٠/٢٠١٣  

  م٦.٠٠من 
  م٩.٠٠إلى 

Practical Training (1) 
Control Systems using PLC 

  سيمنز بكلية هندسة عين شمس PLCمعمل 

  فريد طلبه. د.أ
  مجدى عبدالحميد. د.أ

  الخميس
٢٤/١٠/٢٠١٣  

  ص ١٠من 
  ظهرا  ١إلى 

Practical Training (2) 
Control Systems using PLC 

  سيمنز بكلية هندسة عين شمس PLCمعمل 

  فريد طلبه. د.أ
  دالحميدمجدى عب. د.أ

  

  

   

 

  

 المهندسين الميكانيكيين جمعية
  القاهرة –شارع رمسيس  ٢٨

  مركز حركة بريد رمسيس ١٤٩ب .ص
  ٢٥٧٤١٢٩٠ – ٢٥٧٧٠٠٢١: ت

 ٢٥٧٧٠٠٢١ – ٢٥٧٤٠٥٦٩: فاكس


