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إر َأخزد ثبالَزشبس فٍ جًُغ  ،وادذح يٍ أدذس االثزكبساد فٍ ركُىنىجُب انخشسبَخانخشسبَخ رارُخ انشص هٍ 

وهٍ راد قبثهُخ رشغُم ػبنُخ دُش  ،أَذبء انؼبنى ِنًب نهب يٍ خظبئض و يًُضاد فٍ دبنزهب انغشَخ و كزنك ثؼذ انزظهت

ًؼقذح هُذسًُب رذذ رأصُش وصَهب انزارٍ فقظ ػهً َذى كبفٍ نزًأل انزسهُخ انكضُف او انؼُبطش اإلَشبئُخ ان رُسبة خالل

 .انفشاغبد ثذوٌ أٌ اَؼضال او َضىح يزجبوص انذذ دوٌ انذبجخ انً رسهُظ االهزضاصاد ػهُهب

رغىسد أول يشح فٍ انُبثبٌ كىسُهخ نخهق َىػُخ يُزظًخ يٍ انخشسبَخ ثىاسغخ انزذكى فٍ أٌ يشكهخ َبرجخ ػنٍ اننشص    

ً  خ نقهنخ ايَنذٌ انؼبيهنخ انًنبهشح و    يٍ قجم انقنىي انؼبيهنخ كُزُجن    غُش انكبفٍ ؼقنذح و رفبطنُم انزسنهُخ فنٍ     صَنبدح انزظنبيُى ان

 ،خىاطنهب انفشَنذح فنٍ دبنزهنب انغشَنخ     ينٍ خنالل    اإلَشبئُخ انذذَضخ وًَكٍ رذقُق يًُضاد انخشسبَخ رارُخ انشص ايػًبل

جًُؼهنب وينٍ خنالل     فٍ دٍُ رًأل انفشاغبد ،ك رذبفظ ػهً انزجبَسارٍ فقظ وثزنفبٌ اَسُبثهب َكىٌ رذذ رأصُش وصَهب انز

اغهنت   .بنًقبوينخ وانذًَىينخ  َهنب رفنىا انخشسنبَخ انزقهُذَنخ ثقنذس رؼهنق ايينش ث       فئ، . ايب فنٍ دبنزهنب انًزظنهجخ   انزسهُخ انكضُف

وس فجىاد وينٍ صنى   واٌ انشص غُش انكبفٍ َؤدٌ انً دذ، هً انشص دزً رضًٍ انقىح وانًزبَخأَىاع انخشسبَخ رؼزًذ ػ

. ويٍ انُزبئج انسهجُخ َذ انزسهُخ انزٍ رىفشهب انخشسبَخَقظبٌ فٍ يقبويخ االَضغبط و رؤصش أَضًب رأصُشًا قىًَب فٍ دًبَخ دذ

ذ هنزا ادنذ   هزا َُزج ػُن  يسنزىًي ػنبل ينٍ انضىفنبء فُؼن      ب َرسزخذو انهضاص نشص انخشسبَخ وأَضًب نهخشسبَخ انزقهُذَخ أَه

   او انخشسبَخ رارُخ انشص هٍ :ويٍ أهى فىائذ اسزخذ .ئٍيظبدس انزهىس انجُ

 ( أٌ رأخز يسزىي أفقٍ و رؼغٍ سغخ إَهبء طقُم.  Self-Levelingاالسزىاء انزارٍ )  .1

 رًأل انفجىاد جًُؼهب. .2

 رزظف ثؼذو االَؼضال. .3

 ركىٌ راد أداء ػبنٍ. .4

 رسبػذ فٍ رذسٍُ اإلَزبجُخ. .5

 ش فٍ ايَذٌ انؼبيهخ.ُرقهم يٍ صيٍ اَجبص انًششوع و رىف .6

 رسبػذ ػهً انزذسٍُ يٍ دًَىيخ وجىدح انهُبكم انخشسبَُخ و رسبهى فٍ إصانخ ثؼض ايخغبء انجششَخ. .7

 ُرذسٍ قبثهُخ انضخ. .8

 رسبهى فٍ صَبدح انًشوَخ فٍ انزظًُى انزٌ َسًخ ثزقُُبد يجزكشح. .9

بَخ رارُنخ اننشص هنى اسنزخذاو انًذزنىي      ػنذو االَؼنضال فنٍ انخشسن    و  إٌ انًجذأ ايسبسٍ و ايكضش أهًُخ نالَسنُبة  

ٌ انجىصوالَب رضبف كُسجخ اسزجذال جضئٍ ينٍ وصٌ  أانؼبنٍ يٍ انًىاد انسًُزُخ )انسًُذ انجىسرالَذٌ + انجىصوالَب( إر 

َسننت انخهنظ ثننبنذجى  ( 1. َىفنخ انشننكم سقنى )  هُننم يذزنىي انًننبء انسنًُذ واسننزخذاو انًهنذٌ انًزفننىا اننزٌ َسننهى فنٍ رق    

 .خشسبَخ رارُخ انشص و يقبسَزهب يغ خهغخ انخشسبَخ انزقهُذَخانًسزخذيخ فٍ ان
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انًىاد انًسزخذيخ ثبنذجى فٍ انخشسبَخ انزقهُذَخ وانخشسبَخ رارُخ انشص (1انشكم سقى )  

  :هٍ( و2س خظبئض سئُسُخ دست انشكم )صالانخشسبَخ رارُخ انشص رًزهك 

 اد انزفبطُم انًزشبثكخ رذذ رأصُش وصَهب انزارٍ فقظ. انقبثهُخ ػهً االَسُبة ويهئ اإلشكبل انًؼقذح ر .1

 قبثهُخ االَسُبة خالل قضجبٌ دذَذ انزسهُخ انكضُف . .2

 انًقبويخ انؼبنُخ نالَؼضال . .3

 

 

 ( انخظبئض انشئُسُخ نهخشسبَخ رارُخ انشص 2انشكم ) 

 

 :عشا اخزجبس انخىاص انغشَخ نهخشسبَخ رارُخ انشص 

 

ننزنك فنبٌ انخشسنبَخ رارُنخ     . وهخشسبَخ رارُخ انشص هٍ خظبئظهب فٍ دبنزهب انغشَخيٍ أهى انًًُضاد انشئُسُخ ن 

ً انزجنبَس ثنذوٌ   قبثهُزهب فٍ انذظنىل ػهن  َهب انزارٍ فقظ ثذوٌ إٌ اهزضاص وانشص رشكض ػهً قبثهُخ االَسُبة رذذ وص

 Lس ػهنً شنكم دنشف    طُذوا االخزجنب و Vانقًغ ػهً شكم دشف اٌ اَؼضال نهشكبو. وَكىٌ اخزجبس اَسُبة انهغىل و

 .ظبئض انغشَخ نهخشسبَخ رارُخ انشصرسزخذو نزقُُى انخ U وطُذوا االخزجبس ػهً شكم دشف 
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ٔؼزجش اٌمبء اٌؼىصش األعبعٓ اٌمغبٌم فٓ ثىبء اٌؾعبساد َػجش اٌزبسٔخ ٌَُ ػىصش اعبعٓ أعب فٓ ثىبء   

زٌه أٌمٕزً ٌ ٔعبف َاٌصىبػٓ ألمىبوٕبد األعبعٕخ ٌجىبء اٌمؽبع اٌضساػٓ ه مه خالي رُفٕش اٌالزصبدٔبد اٌشؼُة َر

اٌمٕبي فٓ اٌؼشاق اٌّ ظغُغ اعزىفبرٔخ وزٕغخ اٌضٔبدح اٌمصُِ فٓ دٔمُمخ اٌؾٕبح.َوزٕغخ اٌّ رٌه رزؼشض مصبدس 

ٌٍؾىُمبد  خٍمذ لٍماًل ضأذحٌَزي اٌؾبعخ اٌمز .ؼبشٓء َاٌمبء َاسرفبع اٌمغزُِ اٌماٌغىبوٕخ َصٔبدح اٌؾبعخ اٌّ اٌغزا

أغبد اٌغجً اٌىفٍٕخ َاٌالصمخ   ٍّاء عمٕغ اٌخجشاء فٓ ٌزا اٌمغبي ػٌزا رزفك اسمغزمجً اٌؼشاق اٌمبئٓ ثشأن  اٌمزؼبلجخ

 ٌمبدمخ.األعٕبي ٌَمجً زٍمغٌػٍٍٕب  ؾبد فٓ اعزٍالن ٌزي اٌضشَح َاٌؾفبٌأللزص

 

فمشىٍخ رمبعم اٌؾصص ٔؼبوٓ مه اٌغٕبعٕبد اٌمبئٕخ اٌغبئشح ٌذَي اٌغُاس ػبوّ َن اٌؼشاق إٔعبف اٌّ رٌه          

غخ ٌُ ٕئاٌشاعجبثٍب  مهَاٌزٓ  رشوٕب َعُسٔب األصٌٕخ مغ اٌغبسرٕه اٌمبئٕخ ٌىٍشٔه دعٍخ َاٌفشاد َاٌزٓ ٌٓ مه اٌمشبوً

ْ مىٍب اٌّ مغزُِ عٕبعٓ ٔعمه ؽمُق اٌؼشاق اٌمبئٕخ َرٌه مه خالي  أ ٔشركِ ىُمبد اٌغبثمخ َاٌزٓ ٌم ؾاٌ عُء رذثٕش

أشان  رغججذَفٓ األَوخ األخٕشح  .ٌٍَذَي اٌمزشبؼئخ ػٍّ األوٍش ًبَٕومب ٌُ مؼمُي ثً ػبٌمارفبلٕبد ثٍزا اٌشأن  رُلٕغ

مبئٕخ ٌٍؼشاق فبصجؾذ اٌمىبؼك اٌمؾبرٔخ ألٔشان رشىُ مه شؾخ اٌمٕبي اٌمبدمخ مه أشان ََصً مغزُِ خٍك مشبوً ث

 اٌشؾخ اٌّ مغزُِ مؤصشا ؽزّ ػٍّ األعزٍالن اٌجششْ َاٌؾُٕاوٓ.

ٌمبء ٌألعزؼمبالد اٌجششٔخ َاٌؾُٕاوٕخ َاٌضساػٕخ ٌزا رعؽش وضٕش مه اٌمىبؼك اٌمؾبرٔخ ألٔشان اٌّ ؽفش األثبس ٌٍزضَد ثب

ػًٍٕ مه لجً أشان جؼ اٌىٍش مغٕؽشا صاٌُالؼخ ػٍّ ؽُض وٍش اٌُوذ ار ارٌه مب رؼبوًٕ اٌمىبؼك اٌضساػٕخ َمضبالػٍّ 

ٍٔجٓ ؽزّ  ال ِمه وبؽٕخ اؼالق اٌزصبسٔف اٌُاعت اؼاللٍب ٌٍغبوت اٌؼشالٓ َاٌزٓ رصً فٓ ثؼط األؽٕبن اٌّ مغزُ

خضن اٌمٕبي ٌٍؼشاق ٌغشض ػٍّ األوٍش َاٌفشَع اٌُاصٍخ رم اوشبء اٌغذَد داخً أشان ، ومب اٌمزؽٍجبد اٌجششٔخ

وشبء لىبح ساثؽخ ثٕه وٍش ألاٌؼشالٕخ ىُمخ ؾؽزا ثبٌ بمم اٌزٓ أوشبد مُخشا فٓ أشان رؾٍٍُٔب اٌّ اٌمشبسٔغ األسَائٕخ َ

 اٌجششٔخ َاٌضساػٕخ. ٍبؽزٕبعبرٌُوذ ثبٌمبء ٌزٍجٕخ اع اعفً عذ ادٔبٌّ َوٍش اٌُوذ ٌغشض رضَٔذ اٌمضاس
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ٌُ لؽغ وضٕش مه اٌغبئشح  َظمه عٕبعزٍب اٌمبئٕخ األخشِ اٌزٓ أَعذرٍب أشان ٌٍغبوت اٌؼشالٓ وًاٌمشب امب 

صت فٓ األٌُاس لغمب مىٍب ٔ وٍشاٌصغٕشح  دَن األخز ثىظش األػزجبس ؽبعخ اٌؼشاق ٌمٕبي ٌزي األوٍش َخبصخ ان األ

 ممب أصش ػٍّ ػمٍٕخ اػبدح اؽٕبء األٌُاس. 

 

        

فٓ اٌجٍذان  ئٕخاٌمباٌمُاسد عزٍالن أ% مه 08% اٌّ 08ٕخ ػٍّ ان وغجخ  اٌؼٍمرزفك عمٕغ اٌذساعبد     

زمًٍٕ ٌاٌضساػٕخ اٌّ رؽُٔش اداسح اٌمٕبي داخً اٌمشبسٔغ  جبؽضُنفٓ اٌمغبي اٌضساػٓ ٌزا ٔغؼّ أٌغزٍٍه اٌضساػٕخ 

ضً اٌشْ ثبٌمشَص َاٌشْ ثبٌُٖاػ َاٌؽشق اٌؾذٔضخ مرؽُٔش اداء وظم اٌشْ اٌمذٔمخ َ  اٌمبئٕخ  مه مٕبي اٌشْ اٌعبئؼبد

ًٍٕ َاٌٍذف األعبعٓ ٌٍزؽُٔش ٌُ صٔبدح وفبءح اداء اٌمىظُمبد ممب ُٔدْ اٌّ رم.ثبٌزىمٕػوؽشٔمخ اٌشْ ثبٌشػ َاٌشْ 

زؼمبي اٌمٕبي )صٔبد اٌغٍخ وفبءح اعاٌّ صٔبدح ثبٌزأوٕذ زؤدْ ع ح وفبءح وظم اٌشْان صٔبد اٌٍذسٌمٕبي اٌشْ داخً اٌؾمُي.

امب اٌغبوت األخش َاٌمؤصش ػٍّ وفبءح اداء اٌمشبسٔغ ٌُ وفبءح اٌىمً ٌٍمىُاد اٌؾبمٍخ  .ٌُؽذح ؽغم مه اٌمبء(اٌضساػٕخ 

ثبٌىُوىشٔذ اَ اْ مبدح غٕش وفبرح َاٌزٓ رمىغ رغشة مٕبي اٌشْ مه ٌمىُاد اٌمجؽىخ فب ٕبي اٌشْ اٌّ اٌؾمُيصٍخ ٌمَُاٌم

 غٕش اٌمجؽىخ .مىُاد بٌث ممبسوخٌٓ الً ٌذسا ٌٍمٕبي لىُاد اٌشْ  

ي ػه رغٍٕض َاٌخضان اٌمغؤ ٌَٓ ٌُ عذ اٌىمص اٌشؼُثٓ فٓ مىؽمخ اٌغزَس ءاٌٍذف األعبعٓ ٌؼمٍٕخ األسَا  

زَس وزٕغخ األعزٍالن غؾذس اٌىمص اٌشؼُثٓ فٓ مىؽمخ أٌ .اٌخعشٌْجىبء ٌغشض اء ؽزٕبعبرً مه اٌمبأاٌىجبد ث

ٔزغٕش األعزٍالن اٌمبئٓ  .زٕه ٌٓ مه ممزعٕبد اٌجىبء اٌخعشْه اٌزجخش َاٌىزؼ َاٌؼمٍٕػٌَٓ ػمٍٕخ وبرغخ اٌمبئٓ 

ىُٔه األصٌبس ً فٓ فزشح رمغزُٔبر اٌّ اػٍّفٓ فزشح األوجبد اٌّ ان ٔصً ٕش ػمش اٌىجبد َٔىُن فٓ ادوّ مغزُٔبرً ثزغ

وذسعبد اٌؾشاسح ىٍب اٌغُٔخ مً اموً مشؽٍخ مه مشاؽً اٌىمُ ثؼذح ػُ خاليٍالن اٌمبئٓ َزٍٕخ األعمصش ػأرز .َاٌضمبس

7



ؽجٕؼخ اٌخعشٔخ ٌٍىجبد ٔزأصش األعزٍالن اٌمبئٓ أعب ثبٌَ اٌشمغٓ. عَاألشؼب اٌشؼُثخ اٌىغجٕخَعشػخ اٌشٔبػ َ

اٌمؼٍُمبد اٌغُٔخ اٌزٓ روشد اػالي ٔزم ؽغبة ؼبلخ اٌزجخش .َمه َػممٍبمغبؽخ اٌُسلخ َؼجٕؼخ اوزشبس اٌغزَس و

األعزٍالن إٌُمٓ رمذٔش مىبن ثزغٕشػمش اٌىجزخ ثبإلأعب ش ٕاٌزْ ٔزغخالي مؼشفخ مؼبمً األوجبد  َمهَاٌىزؼ اٌمصُِ 

 .سَائٓألٍمششَع اٌسَاء اٌشٍشٔخ اإل جبدَثبٌزبٌٓ  رمذٔش مزؽٍ ٌٍىجبد اَ اٌشٍشْ

سَاء اظبفخ اٌّ اإلعُثٕخ ٌؾغبة مزؽٍجبد امظ ؽبشبء ػذح ثىمه خالي مبرم اعزؼشاظً فٓ اٌفمشح األخٕشح رم ث          

مه ذد ٌَىجبد مؼٕه َرم ثىبء ػ صساػٓمُعم اَ َرؾذٔذ ػمك َربسٔخ وً سٔخ َخالي عىخ  اٌشْ عذٌَخ مٕبي

( AquaCropَِ) ( CropWatٌزي اٌجشامغٕبد ثشوبمظ )ٕخ َمه ماٌجشامغٕبد مه لجً مىظمخ اٌضساػخ َاٌغزاء اٌؼبٌ

مُوزٕش اٌمؼذٌخ َمه صم ؽغبة  –ؽغبة ؼبلخ اٌزجخش َاٌىزؼ ثبعزؼمبي مؼبدٌخ ثىمبن شوبمظ األَي ٔؼزمذ ػٍّ اعبط جٌا

ؽغبة مزؽٍجبد األسَاء ٌّ اٌضبوٕخ فٍٓ اوضش رؽُسا مه األٌَّ فجبألظبفخ ا خمزؽٍجبد األسَاء اٌشٍشٔخ .أمب اٌؽشٔم

) اٌمغبؽخ اٌخعشاء َاػزمبدا ػٍّ ظً اٌىجبد  اٌشٍشٔخ ثبألمىبن رؾذٔذ ربسٔخ َػمك اٌشٔخ اٌمزُلؼخ ٌَىجبد مؼٕه

َػٍّ وفظ األعظ اٌزٓ رؽشلىب إٌٍب عبثمب رم ثىبء ثشوبمظ .َاٌزْ ٔزغٕش ثزغٕش ػمش اٌىجبد اٌمغزٍمخ ٌعُء اٌشمظ ( 

ار ٔزؼبمً اٌجشوبمظ مغ دَسح صساػٕخ وٍٕخ اٌٍىذعخ /عبمؼخ ثغذاد ؽبعُثٓ أوضش شمُٖ فٓ لغم ٌىذعخ اٌمُاسد اٌمبئٕخ/ 

مه ظمه َ اٌضساػٕخ مه اٌمؾبصًٕ غٕش مؾذد  ٌَؼذدوبمٍخ ٌَغىخ صساػٕخ ٌٍَمُعمٕه اٌصٕفٓ َاٌشزُْ وبمٍخ 

ٌَغىخ صساػٕخ وبمٍخ اظبفخ ؽغبة َربسٔخٍب مظ رمُٔم عىُْ ٔؾذد فًٕ اٌشٔبد اٌمزُلؼخ َاػمبلٍب بسط اٌجشوبمخ

اػمبق اٌمٕبي اٌُاعت رُفشٌب ألعشاء غغًٕ األعزذامخ اٌمزُلؼخ َؽغبة ىزُط اٌضساػٓ اٌمزُلغ َومٕخ مٕبي اٌجضي ماٌ

رٍذف عمٕغ اٌجشمغٕبد خ ػمٍٕبد األسَاء َاٌزٓ مبئٍب مؾمٍخ ثبألمالػ.اٌزشثخ وزٕغ ض اصاٌخ األمالػ اٌمزشاومخ فٌٓغش

اٌمشبسٔغ األسَائٕخ َخبصخ اٌمشبسٔغ اٌىجٕشح َرؾغٕه وفبءح اٌّ اٌُصُي اٌّ افعً اداسح ألداسح مٕبي اٌشْ فٓ 

 اعزؼمبي اٌمٕبي َصٔبدح اٌغٍخ اٌضساػٕخ .

د بَاخٕشا وأمً َمه خالي اٌذساعخ األعزشارٕغخ ٌٍمُاسد اٌمبئٕخ َاٌزٓ رم اوغبصٌب مه لجً اؽذِ اٌششو          

ُصاساد ٌَمخزٍف اٌمغزُٔبد اٌؼٍمٕخ َوبن دَس لغم عىجٕخ َثذػم مه اٌىُادس اٌؼشالٕخ َمه مخزٍف اٌاألعزشبسٔخ األ

اٌزٓ اؽذٌب فٓ اٌفشق اٌجؾضٕخ َ اٌؼٍمٕخ  مه خالي مغبٌمخ وُادسيَرٌه  ػال َمؤصشابٌىذعخ اٌمُاسد اٌمبئٕخ ف

مً مغ بٌغمٕغ األؼشاف اٌزٓ رزؼ برىُن دعزُسا مٍضمَاٌزٓ عُف اٌذساعخ  ٌزيأن رؽجك . مزخصصخ فٓ مغبي اٌشْ

  ٌغشض اٌؾفبض ػٍٍٕب ٌألعٕبي اٌمبدمخ.   ٌزٓ أوؼم اهلل ثٍب ػٍٕىبضشَح اٌزي اٌ
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    في الصناعة األتمتةمفهىم Industrial Automation  

 ؽٙشلذ ٚ، ثٌضظ١ٕـ فٟ خ١ّـ أٔسجء ثٌقجٌُ جسخ١ّـ ِذجدا ٚ ِفج١ُ٘ ف١ٍِّـ ًج ضالصِِ أطذر ِفَٙٛ ث٤صّضز 

ثٌضِٓ فٟ ص٠جدر ثٌى١ّز ثٌّٕضدز ٚدضىٍفز صغضف١ذ ِٓ فجًِ  ِقذثسزجخز ف١ٍّجس ثٌضظ١ٕـ ١ٌ٢جس ٚ ِـ٘زث ثٌّفَٙٛ 

. ٠ٕٚغٛٞ رٌه إٌٝ ششٚط صظ١ٕـ صضّضـ دجٌّشٚٔز ٚثٌدٛدر، دً صقذثٖ ١ٌظً ألً، ٌُٚ ٠ضٛلف ث٤ِش فٕذ رٌه ثٌسذ

خً ضذثٌٚلذ ٠ىْٛ ٕ٘ج ْ. ٌذشش٠ز لذس ثإلِىجث قّجٌزثٌدذي فز ثٌّفَٙٛ دشىً ِخضظش فٍٝ إلسجَ ث٢ٌز فٟ فجٌُ ثٌظٕج

ثٌظ١جٔز ِٚضجدـ ٌٍق١ٍّجس، فضال فٓ ثٌّظ١ّّٓ ٌضٍه فٕٟ ثٌّذشِح ٚ ، ِثًثٌٕٛفٟ ٚثٌضخظظٟ ظدششٞ فم

 ثالٔؾّز ثٌّؤصّضز. 

ِٓ  ثٌىث١شلذ ٠ضخ١ً  . ٚث٤صّضز ثٌظٕجف١ز()ِفَٙٛ ِفَٙٛ ثٌضسىُ ثٌظٕجفٟ ٚثٌزٞ ٠ىجفتٗ فٟ ثٌّقٕٝ  ثْ 

لذ ثٌثم١ٍز ٚثٌضٟ ٚثٌّىجةٓ ثٌّقذثس ِٓ ِظٕقج وذ١شث ف١ٗ آالف ٕ٘جن ٘زث ثٌضقذ١ش  ّش فٍٝدّدشد أْ ٠ثٌّٕٙذع١ٓ 

 :صفظ١اًلأوثش  عٕٛضر ٟ ٔٛضر ٘زث ثٌّفٌَٙٛٚى .٠ىْٛ رٌه طس١سجأٚ خظ إٔضجج ع٠ًٛ ٚسدّج  ،صضْ أعٕجٔج

  AUTOMATIONصقش٠خ ٌىٍّز  ٘ٛ ث٤صّضز ثْ  :اوال

 -:ٔٛف١ٓ ِّىٓ ثْ ٠ىْٛ فٍٝٚ ثٌظٕجفٟ :ثٌضسىُ ث٤صّضز ثٌظٕجف١ز أٚ : ثانياو

  الخاصالتحكم الصناعي 

ضذخً ثإلٔغجْ ثْ ٠ّدّٛفز ِٓ ثٌق١ٍّجس ثٌظٕجف١ز ثٌّضضج١ٌز دْٚ ٌ دجٌّغجس ثٌضىٍٕٛخٟثٌضسىُ ٠قشف دأٔٗ  

 . ٚرٌه دٙذف ثٌسظٛي فٍٝ ِٕضح ِق١ٓ دشىً فجَ دأعجط ثٌقًّ.

ِٚىجةٓ ثٌقدٓ  ٔجد١خث٤ٚ خالطثٌ: ٌذغى٠ٛش، ٠ضأٌف ٘زث ثٌخظ ِثال ِٓخظ ثٔضجج ٌظٕـ ثوّثجي فٍٝ رٌه 

 ٟـفضشثضث جطــِقًّ فٍٝ ثعثٌضغ١ٍف ) ِٚقذثس  فشْثٌٚ ثزضِز ثٌٕمً ٚ ٌضمغ١ـ ث ٌزآٚ مٛثٌخثٌٚ)ثٌقدجٔجس( 

 (.عذقًج

 صّجَ ف١ٍّز ثٌخٍظ ٚدقذ إثٌّٛثد فٟ ثٌخالط ثُ ٠مَٛ دضشغ١ٍٗ ٌّذر ِق١ٕز  مَٛ دأدخجي٠فجًِ وجْ ٕ٘جن شخض  ثرث

خش ثٌّشثزً ٟٚ٘ ٚإٌٝ آ ثٌٝ ثٌّشزٍز ثٌثج١ٔز خ١ٍظ ثٌّٛثد. ٚ٘ىزث ٠مَٛ دٕمً ٠ِٕٚٗخشج ثٌّٛثد  ثٌخالط ٠غفب

 . صسىُ طٕجفٟ أٚ أصّضز ٠قضذشال  ٚ٘زث ثٌضغ١ٍف ٚخ١ّقٙج صىْٛ دشىً ٠ذٚٞ.ٚثٌضقذتز 

ضر ثعضشقجس خٙأمَٛ دأدخجي ثٌّٛثد ٚخٍغٙج ٕٚ٘جن ِٕؾِٛجس ِٚقذثس ٟ٘ ثٌضٟ صٕ٘جن  شوجٔ رثد١ّٕج إ  

دأٔضٙجء ثٌقًّ ٚثٌزٞ دذٚسٖ ع١قغٟ ثشجسر ثٌٝ ثٌّشزٍز ٌٝ ِٕؾِٛز ثٌغ١غشر ثٌّشوض٠ز إ شجسثسإٚصسغظ صقغٟ 

صّضز ٚثٌضٟ خً ثالٔغجْ ٘زٖ ثٌق١ٍّز صغّٝ ث٤غ١ٍف دذْٚ صذضثٌثج١ٔز ٚ٘ىزث زضٝ ثٌّشزٍز ثالخ١شر ٟٚ٘ ثٌضقذتز ٚثٌ

صمَٛ   ثٌىضش١ٔٚزدٚثةش  وً ٘زٖ ثٌق١ٍّجس صضُ دٛثعغز ِٓ خالي ِٕؾِٛز ثٌضسىُ ثٌظٕجفٟ. ٠ضُ ثٌضسىُ ف١ٙج

٠فظً ثٌغجلز فٓ ثٌخالط دقذ ِذر ِق١ٕز  (Timer) ثٌغجلز إٌٝ ِسشن ثٌخالط ٚصشغً ِؤلش صِٕٟ دضٛط١ً

دشىً آٌٟ دقذ صٛلف  ثٌقدجٔجسِسشوجس  دثةشروزٌه ٠ّىٓ أْ صشغً  .ْ ٌذ٠ٕج ِج ٠غّٝ دجٌضسىُ ثٌظٕجف٠ٟىٛ
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ٌضشص١خ صِٕٟ ِضٛثفك ِـ عشفز ضخ ثٌقد١ٓ ٚفٕذ٘ج  ً ثٌقد١ٓ دجصدجٖ ثٌمٛثٌخ ثٌضٟ صضسشن ٚفمًج١ثٌخالط ٚصشز

فٕذ دسخز زشثسر ِق١ٕز  ١ٌٕمً ثٌمٛثٌخ ٠ٚذخٍٙج فٟ ثٌفشْ ثٌزٞ دذٚسٖ ٠ىْٛ ِضذٛعًج ثٌسضثَ ثٌٕجل٠ًضسشن 

ٌضٟ دذٚس٘ج صضسىُ دضشغ١ً ٚإعفجء ٌفشْ ٚثدجثٌضسىُ  ِٕؾِٛزغجس زشثس٠ز صشعً ِقٍِٛجس إٌٝ ِضسغدٛثعغز 

 .طّجِجس ثٌٛلٛد ثٌغجصٞ أٚ ثٌغجةً( ٚ٘ىزث أٚ) ّغخٕجسثٌ

 

ٕفظٍز ٌىً ثٌّ ثٌّٕؾِٛجسِشوض٠ز ٚثزذر أٚ ِدّٛفز ِٓ  ِٕؾِٛزفذجسر فٓ ثٌضسىُ  ِٕؾِٛجس٠ّٚىٓ أْ صىْٛ 

دأعضخذثَ ) ثٌّٕؾِٛز ثٌّشوض٠زٚثٌضٟ ٠ّىٓ دذٚس٘ج أْ صىْٛ ِضظٍز دذقضٙج ِٚسىِٛز ِٓ لذً  ِقذر,خٙجص ثٚ 

 . ( أٚ الPLCثخٙضر ثٌضسىُ ثٌٕغمٟ ثٌّذشِح 

زجٌز ثٌّٕضح ٚزجٌز ث٢ٌز ٔفغٙج صقًّ ٚفك صغٍغً صق١ٍّجس ِخّضٔز ، ٚٚفك  ثٚ ثٌدٙجص٠قٕٟ دذغجعز إْ وجٔش ث٢ٌز 

أٚصِٛجص١ى١ز   دأٔٙج ِؤصّضز  صقضذش، أٚ )ِضسىُ دٙج( ، فٕذ٘ج ٔمٛي أْ ث٢ٌز ِسىِٛزِثاًلِٚضغ١شثس ِس١غز وجٌضِٓ 

AUTOMATIC . 

  فٍٝ  ث٤ِثٍز ٘ٛ ٔٛؿ ِٓ ثٌضسىُ ثٌّغضخذَ فٟ ثٌىث١ش ِٓ ثالخٙضر ثٌّضٛفشر ِٚٓ :الصناعي العامالتحكم أما

 :رٌه

 صُم١ّز ثٌفٕذ ٚطٛي دسخز ثٌسشثسر إٌٝ ثٌضجغغز ِسشن  ثٌمذسر ثٌىٙشدجة١ز فٓ ثٌثالخز ثٌّٕض١ٌز ثٌضٟ صفظً -

 .ِٓ خالي خٙجص ثٌضسىُ دجٌسشثسر ضذغٙج

دثةشر ثٌّسشن  ٌىٙشدجة١ز فٓ ث٠ضٛلف فٕذ ثٞ عجدك ِغٍٛح ٚرٌه فٕذ فظً ثٌغجلز ثٌّظقذ ثٌىٙشدجةٟ ثٌزٞ  -

 فٕذ ثٌٛطٛي إٌٝ ثٌغجدك ثٌّغٍٛح . ثٌخجص دجٌّظقذ ثٌىٙشدجةٟ
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ٌضّٕـ  ّٛلفجس ٌٍقدالسس ثٌوذجعجضسىُ دقًّ ٠ زٞٚثٌ ثسفٟ ثٌغ١جس (ABS ثٌّٛلف ثالصِٛجص١ىٟ ) ٔؾجَ  -

 ثٔضالق ثٌغ١جسر.

 .ٌغجص ٌٍسفجػ فٍٝ ِٛلقٗ فٟ ثٌّذثسطّجِجس ثدجٌمّش ثٌظٕجفٟ ٚثٌضٟ صضسىُ دفضر ٚإغالق ثٌضسىُ  ٔؾجَ -

ِٓ ثٌُّٙ ف١ٍٗ فئٔٗ ٚثٌظٕجفٟ ٠شًّ ثٌىث١ش ِّج زٌٕٛج ثٌضسىُ ِفَٙٛ صغٛي ٚال صٕضٟٙ، ٠ٚذذٚ أْ  ثٌمجةّز  عذقًج

فٟ  ٘ٛ ١ٌظ دج٤ِش ثٌظقخ أدذًث، ٚدٔج أْ ٔظٕـ أٞ شٟء أٚصِٛجص١ىٟ )آٌٟ(ٌٕج أْ ٔفّٙٗ ٚٔقٟ ِذجدةٗ إرث أس خذًث

 . ثٌٛلش ثٌسجضش

 :ثٌضج١ٌز عظٔغضغ١ـ ِّج عذك أْ ٔمٛي أْ صغذ١مجس ثٌضسىُ ثٌظٕجفٟ صمَٛ فٍٝ ثال

وجٌم١ُ ثٌض١ِٕز  ٚ ثٌّقذرأ س ِأخٛرر ِٓ دثخً ث٢ٌزٔج١جذِق١ٕز دشىً آٌٟ عٛثء وجٔش ٘زٖ ثٌ د١جٔجس خزأف١ٍٕج  أٚاًل 

ظ ثٌّضخجس أٚ ِٛلـ ثٌّٕضح أٚ غث٢ٌز وذسخز ثٌسشثسر أٚ ض ِس١ظثٌٕجصدز فٓ ثٌّؤلضجس ثٌذثخ١ٍز أٚ ِأخٛرر ِٓ 

ْ دثخً ٚثُ ِقجٌدز ٘زٖ ثٌم١ُ دٛثعغز دشٔجِح ِخض(. ثٌذ١جٔجس)غ١ش٘ج ِٓ فذَ ٚخٛد ِجد٠ز ِق١ٕز أٚ ِٓ ٚخٛد 

 ثشجسثس وأٚثِش وٙشدجة١ز ٛي فٍٝ ثٌٕضجةح ثٌضٟ دذٚس٘ج صشعًٚثٌسظ، ثٚ ثٌّقذر٣ٌٌز ثٌّشوض٠ز ثٌّقجٌدز  ٚزذر

 .إلٔدجص ثٌقًّ ثٌّغٍٛح ثٚ ثٌّقذر ٣ٌزثٌّشغٍز ٌخضثء ث٤إٌٝ 
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  :األتمتة الصناعية اهمية

 

٠شّوض دشىً أعجعٟ فٍٝ ص٠جدر ثٌى١ّز ثٌّٕضدز ٚ  ِ٘ٛفَٙٛ ث٤صّضز ثٌظٕجف١ز  صُ صٛض١سٗ فٟ دذث٠ز ثٌّٛضٛؿ دأْ 

ّؤصّضز دضظٛس ثطسجح ثٌّظجٔـ ثٌظٕجفز ثٌٚ٘زث ثٌضسٛي ِٓ ثٌظٕجفز ثٌضم١ٍذ٠ز ثٌٝ  ،م١ًٍ ِٓ ثٌضىج١ٌف ٌق١ٍّز ثٌضظ١ٕـثٌض

ٕؾش فٟ ثٌضقجًِ ثٌٚ ٌىٓ رٌه فّذ ِٓ لظش ع١ضُ ثالعضغٕجء فٓ ثٌخذِز ثٌذشش٠ز ثٌقجٍِز ٚع١ضُ فٟ دذث٠ز ثٌضسٛي صم١ًٍ ثٌىٍفز.  

ضشثف١ز ٚ ثٌضذس٠خ إلدثسر رثصٙج فٟ ثٌّٕشأر ثٌظٕجف١ز أْ صضّضـ دمذس ِٓ ثالز ثٌذشش٠ز جٌزّ، إر ٠ضٛخخ فٍٝ ثٌقِـ رٌه ثٌّفَٙٛ

، فمذ وجٔش ثٌضىٍفز ثالدضذثة١ز ٌالٔضمجي إٌٝ ِفَٙٛ ث٤صّضز دج٘ؾز ٚإطالذ أفغجٌٙج ِٚقجٌدز ِشجوٍٙج، ٚفالٚر فٍٝ رٌه

ِج وجٔش ٌضغضغ١ـ صٍه ث٤سدجذ صغغ١ز صىج١ٌف ف١ٍّز ث٤صّضز فٟ رٌه سدجذ ثٌقجةذر ِٓ ف١ٍّز ثٌضظ١ٕـ، ٤ٚدجٌّمجسٔز ِـ ث

 .ثٌٛلش

صسم١ك خذٜٚ ثلضظجد٠ز ٌٍششوجس فٟ صسغ١ٓ خٛدر ث٤دثء ثٌضظ١ٕقٟ ٚ، فمذ صّش ثالعضفجدر ِٓ ث٤صّضز ثٌٛلش ثٌسجضشأِج فٟ 

ٚفٍٝ ثٌٕسٛ ثٌّٕشٛد ٚدشىً أِثً، فقٍٝ عذ١ً ثٌّظٕقز ، ز١ث ثعضغجفش ث٤صّضز دّخضٍف أدٚثصٙج أْ صسمك ٘زث ث٤ِش 

ٔضمجي إٌّسشوجس دشىً ٠ذٚٞ، ٚلذ خشٜ دج ّىجدظ ثٌخجطزصشو١خ ثٌث١ٌ٢جس ثٌثم١ٍز فٍٝ ثٌّثجي، ثفضجدس ِظجٔـ ثٌغ١جسثس ٚ

١خ ث١ٌذٚٞ صضّضـ دٕغذز خغأ ِج د١ٓ شو، فس١ثّج وجٔش ف١ٍّز ثٌضشىٍٙج ث١ٌذٚٞ إٌٝ شىٍٙج ثٌّؤصّش ظ١خ ِٓعش٠ـ ٌق١ٍّز ثٌضٕ

ٚ وزٌه ث٤ِش فٟ  عقز ثالٔضجج.، فضال فٓ ١خ ثٌّؤصّششو% فٟ زجٌز ثٌض1......% فمذ صُ صم١ٍٍٙج إٌٝ  1.5 – 1

خ١ّـ أشىجي ثٌّقجٌدز ثٌّقذ١ٔز فمذ صُ ٚ ١ج٠ٚزثٌى١ّ ثٌظٕجفجسصىش٠ش ثٌٕفظ أٚ ِثً ق١ٍّجس ثٌخغشر ِٓ ِشثزً ثٌضظ١ٕـ ثٌ

  ضز.دشىً وجًِ إٌٝ أٔؾّز ِؤصّقًج ٚخ١ّ صس٠ٍٛٙج

أال ٚ٘ااااٛ ص٠ااااجدر ثٌضأو١ااااذ فٍااااٝ  ،ثٌّؤصّضااااز ّاااازٔؾث٤ثٌّٕشاااالس ثٌظاااإجف١ز فااااٟ ثالٔضمااااجي إٌااااٝ  شاااادـٚ ٕ٘ااااجن أِااااش آخااااش 

ـ     ٓ  ثٌّشٚٔاااز ٚلجد١ٍاااز ثٌضس٠ٛاااً فاااٟ ف١ٍّاااز ثٌضظااا١ٕ ـ   ، فماااذ ٌاااٛزؼ إٌساااجذ ثٌّظااإّق١ ثالٔضماااجي  فاااٟ ثٌسجخاااز ٌٕؾاااجَ ٠غاااضغ١

 ٟ ِااآ زجٌاااز إٌاااٝ أخاااشٜ ِااآ دْٚ ثٌسجخاااز إلفاااجدر دٕاااجء ثٌّٕاااضح أٚ إفاااجدر صظااا١ُّ خغاااٛط       دخظاااجةض ثٌّٕاااضح ثٌظااإجف

  .فٍّٟفٟ دٙزٖ ثٌسجخجس دشىً ِٕجعخ ٚٚ لذ ثعضغجفش ث٤صّضز أْ ص ثإلٔضجج،

 

 :الصناعية أدوات األتمتة

 :ثٌّغضخذِز فٟ ف١ٍّز ث٤صّضز ثٌظٕجف١ز ، ٚ ِٓ أّ٘ٙجصضٛفش ثٌقذ٠ذ ِٓ ثٌٕؾُ ٚ ث٤دٚثس  

  ثالطغٕجف١زثٌشذىجس ثٌقظذ١ٔٛز (ANN – Artificial Neural Networks) 

  ُثٌّٛصؿأٔؾّز ثٌضسى (DCS – Distributed Control System) 

 ٚ ثإلٔغجْٚثخٙز ثٌضقجًِ ِج د١ٓ ث٢ٌز (HMI – Human Machine Interface) 

  ثٌّقٍِٛجسٔؾجَ ِخضذش إدثسر (LIMS – Laboratory Information Management System) 

 ٟٔؾجَ ثٌضٕف١ز ثٌضظ١ٕق (MES – Manufacturing Execution System) 

 ِضسىُ ث٤صّضز ثٌمجدً ٌٍذشِدز (PAC – Programmable Automation Controller) 
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 ِضسىُ ثٌّٕغك ثٌمجدً ٌٍذشِدز (PLC – Programmable Logic Controller) 

 ثٌضسىُ ثٌّشثلخ ٚصسظ١ً ثٌذ١جٔجس (SCADA – Supervisory Control & Data Acquisition) 

 ثٌّسجوجر (Simulation) 

 

صّضز ٟٚ٘ :ٟ ثٌضٟ صمَٛ دجالفّجي ثٌّٕؾٛسر، ٠قذش فٕٙج ثٌمذسر ثٌخجسخز ِٓ ِٕؾِٛز ث٤ٕٚ٘جن ِٕؾِٛجس ٚ ِشغالس ٘  

 ثٌىٙشدجة١ز دأٔٛثفٙج.ثٌّسشوجس  .1

  ثٌّٕؾِٛجس ثٌضٟ صقًّ دجٌٙٛثء ثٌّضغٛط. .2

 ثٌّٕؾِٛجس ث١ٌٙذس١ٌٚى١ز.  .3

 ثٌّٕؾِٛجس ثالٌىضش١ٔٚز.  .4

 ٚلذ صىْٛ ِٕفشدر ثٚ ِذِدز دأ شىجي زغخ ثٌغٍخ ٚٔٛؿ ثٌضغذ١ك. 

 
 

 

 : من الناحية األكاديمية

 
ثٌظفٛف ثٌذسثع١ز فٟ ٕ٘ذعز ثٌضظ١ُّ ِدّٛفز ِٓ ثٌّٙجسثس ثٌضذس٠ذ١ز ٚ ٠ضغٍخ ثٌضقجًِ ِـ ِفَٙٛ ث٤صّضز أوجد١ّ٠ًج 

 سغغجس ٚثدٚثس ثٌم١جط ثالٌىضش١ٔٚز ٚثٌّضثٌضسىُ ث١ٌٙذس١ٌٚى١ز ٚثٌٙٛثة١ز ٚ ِٕؾِٛجسٚ صظ١ُّ فٕجطش ث٢السث١ٌّىج١ٔىٟ ٚ
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ٚ أدٚثس  PLC ذشِدزثٌّ ٟثٌّٕغم دأٔٛثفٙج ٚوزٌه ثٌّغ١غش ّغ١غشثسٚدشِدضٙج ٚثٌ CNCِىجةٓ ثٌضظ١ٕـ ثٌّذشِدز 

 . ثٌشٚدٛصجس وزٌهثٌظٕجف١ز ث٤خشٜ  ٚث٤صّضز 
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