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 تعقذ هيئخ انطبقخ انزسيخ ثشَبيح تذسيجي يكثف عٍ
  

 استخذاو األَظًخ انحذيثخ نهتحكى اآلني وصيبَتهب "

 " وتطجيقبتهب في يدبل انصُبعخ واإلشعبع
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 

 
 

 

  -: البرنامج أهداف
تًُيخ يهبساد انًهتًيٍ وانًتخصصيٍ 

في يدبل اإلنكتشوَيبد واالتصبالد 

وانتحكى ثبألَظًخ انًذيدخ وانًتحكى 

 (PLC)انًُطقي انقبثم نهجشيدخ 

وانحذيج يُهًب وآخش انتطىساد في 

انتحكى واإلصذاساد انحذيثخ  أَظًخ

ويتحقق رنك َظشيب ثبستعشاض  ،يُهب

عًهيبً انًُبرج انحذيثخ يُهب وتطجيقهب 

وانتذسيت عهيهب يٍ قجم يختصيٍ 

سىاء يٍ أعضبء هيئخ انتذسيس أو 

يهُذسيٍ يتطىسيٍ يعًهىٌ في 

انتطجيقبد انعًهيخ ويدذوٌ انحهىل ألي 

يشبكم عًهيخ تىاخههى سىاء يٍ 

 َبحيخ انتصًيى أو تىفيش انجذائم ألَظًخ

انتحكى انقذيًخ انتي الثذ يٍ 

استعىاضهب ثبنحذيج نتىاكت انتطىس 

 . حبدث في عبنى االنكتشوَيبد ان

 

 -:المرشحين في المطلوبة االشتراطات
أن يكون مه انمتعبمهيه مع مثم هذهي اجهزذ ا اكنكتنيويذو أي انمزتمذيه 

بزذذب اذذوا  مذذه انىبعيذذو انعمهيذذو أي انت ييويذذو يأن يكذذون ن يذذو  ه يذذو  ذذه 

 مجبل ان يرا يتخصصزب . 

  : انعنبيو & اإلوجهي يو نغخ انجشَبيح
( 0/81634/450/9) بتحويل علي حساب الهيئة رقم  االشتراكات يتم سداد

بالجنية المصري )البنك المركزي المصري( وعلي حساب رقم 
( بالدوالر االمريكي علي حساب الخزانة الموحد ح/ هيئة 0/17666/082/4)

  . بأمر الدفع المشترك أسم يذكر أن عليالطاقة الذرية 

    : الترشيحات لوصول النهائي الموعد

 يذنك قيم تبريخ ب   انينوبمج بأايوع  هي اجقم مع رهب  انتكنو

تسزيم اإلهنا ات بمنا با أهميو مأل أاتمبري انتسجيم يإرابنزب ن

 . اجمىيو ببنزيئو

 : التدريس منهجية

يوذذذذذذذوو ببنتذذذذذذذ ري   ذذذذذذذي  

مذه أ اذذب  انينوذبمج وخيذذو 

هيئذذذذذذو انتذذذذذذ ري  ببنزيئذذذذذذو 

ييعتمذذذذذذ  انينوذذذذذذبمج  هذذذذذذي 

انت ب ذذذذذم بذذذذذيه انم ب ذذذذذن 

يانمتذذذذذذ ربيه مذذذذذذه  ذذذذذذ ل 

انمىبقشذذبت يعهوذذبت انعمذذذم 

 . يان بكت انعمهيو

قب ذذذبت انتذذذ رير بذذذبنمن   

مجزذذذذ ا بأعذذذذ ل انواذذذذب م 

انسذذذذذذذذذذذمعيو يانيصذذذذذذذذذذذنيو 

ببإل ذذذذذذذب و إنذذذذذذذي بعذذذذذذذ  

نعمهيذذذذذذو إنذذذذذذي ان يذذذذذذبرات ا

 . منا   انزيئو اني ثيو

  :  للبرنامج العلمي المحتوي

إعطبء يقذيخ عٍ األخزاء األسبسيخ الي َظبو يذيح، اإلصذاساد 

انًُبسجخ  (FPGA)، كيفيخ انًىائًخ ثيٍ ال (FPGA)انحذيثخ نم 

وانتطجيقبد انخبصخ انًطهىثخ، دساسخ عًهيخ عهي ال 

(Microcontroller Kits)  يثم ال(Arduino, 

blackberry) ،اسبسيبد انتحكى االتىيبتيكي وتطجيقبتهب ،

، إعطبء تطجيقبد عًهيخ وتدبسة عهي (PLC)اإلصذاساد انحذيثخ نم 

وال  (Microcontroller Kits)وال  (FPGA)كم يٍ ال 

(PLC)  . كال عهي حذح 

 


