
هيلزنملا ةيئابرهكلا تاديدمتلا

HomeElectricalinstallations 

دادعإ

ءابرهك ينف دمحم ليقع

األلو ءزجلا



ميحرلا نمحرلا هللا مسب

هللا نذإب أدبن

ةيلزنملا ةيئابرهكلا يتاد دمتلا

وأ لزنملا ةفاكلو هماعلا ةيئابرهكلا  يهاالمعلا

ىنبملا

اهنمو ةلصفنمو ةفلتخم ةمظنأ ةدع نم نوكتت  

ماظنو ةيئابرهكلا ذخأملا ماظنو ةءاض اال ماظن  

هللا نذإب اهعيمج اهنع ملكتن فوس اهريغو فييكتلا



HomeElectricity ةيلزنملا ءابرهكلا

ديلوت ةطحم   نمضت يذلا يئابرهكلا دهجلا وهو

  ةيئابرهكلا ةكبشلا   ةيذغت   ةيئابرهكلا ةقاطلا

هب نيكلهتسملل

220 110وأ نوكي نأ نكميو دمتعم   ليغشت دهجك  

رخآ دهج يأ وأ تلوف وأ380

خالهل نم ةيلزنملا واألالت االةران ليغشت متي يذلا و



ElectricSubstation ءابرهكلا ةطقن

متي يتلا ةعطقلا ةميق نع ةرابع يه ءابرهكلا ةطقن

اهبيكرت

آلرخ دلب نم ةطقنلا رعسو ديدحت فلتخي

ةميق ديدحتو ةطقنلا ةيهام ىلع قافت متياال كلذلو

ذيفنتلا ءدب لبق ذفنملا و كلا ملا نيب اهنمث

لثم لزنملا يف ءابرهكلا طاقن لك ةطقنلا لمشت

اهريغو ةءاض اإل طاقنو زياربلا و حيتافملا

ةطقن ------------------------------- يداع حاتفم

فصنو ةطقن ------------------------- نويسكرد حاتفم

ةطقن --------------------------------- ءابرهك زيرب

نيتطقن --------------------------------- نوفلت زيرب

نيتطقن ----------------------------------- زافلت زيرب

نيتطقن تن------------------------------------- زيرب

طقن --------------------------------ثالث عطاوق ةبلع



ةطقن --------------------------------- درفم عطاق

نيتطقن -------------------------------- زوجم عطاق

طقن ثاليث--------------------------------ثالث عطاق



ElectricityDiagrams ةيئابرهكلا تاططخملا

عضو متي لزنم وأ ةأشنم يأ لا معا ذيفنت لبق

يف ةنايصلا و ذيفتلا ةيلمع يف دعاست تاططخم

لبقتسملا

عازنلا حلا يف يفن وأ تابثإ ليلد اضيأ يهو

باحصا نيب وا ذفنملا و كلا ملا واإلتخالفنيب

ةقيقح اقح ملعي لا جملا اذه يف لمعي يذلا و حلا صملا

روم األ

ليصوتلا راسم نيبي يطيطخت مسر وه ططخملا و

يف ةيئابرهكلا ةزهج واأل ةيئابرهكلا ةكبشلا نيب

ةأشنملا

تاحلطصمو زومر ةعومجم نم ططخملا فلأتيو

صاصتخ اال يوذل ةموهفم  

ةقيرطو ةيئابرهكلا ةزهج األ عقاوم ططخملا حضوي

لكشب ذخآملا و ةءاض اإل طاقن عيزوت ةقيرطو اهطبر

يسدنه





ةيئابرهكلا تاططخملا عاونأ

ةمظن األ بسح ةيئابرهكلا تاططخملا عضوت

ماظن ططخملا يف عضوي نا ىعاريو ةمدختسملا

سابتل واإل لخادتلل اعنم ةفلتخم ناولأبو نينثاوا دحاو

: تاططخملا هذه نمو

Lighting ةءاض اإل ططخم -1

ىلع: لمتشي

NormalLighting ةءاض اإل ماظن  

SmartLighting ةيكذ ةءاضا ماظن  



: يليام ةءاض اإل ططخم حضوي

( ةيضرأ - ةيرادج - ةيفقس ) ةءاض اإل طاقن عقاوم  

( توبس - ةفجن - ةيداعةبمل ) ةءاض اإل عون

( تختلا بناج - بابلا بناج ) حيتافملا عقاوم

( لبرت - نويسكرد - يداع ) حيتافملا عون

(60-100-110-120مس ) حيتافملا عافترا

( كلسلا عون - دابيك - شتات ) مكحتلا تاحول عقاوم

(R1-S1-T1) يذغملا عطاقلا و زافلا

- دوسأ - قرزأ - رفصأ - رمحأ االسالك ( ناولأ

( رضخأ

االسالك(4-3-2.5-2-1.5-1- مجح

6ملم)

ددعاألسالك(3×1.5ملم) -(3×2.5ملم)

( اهعافترا - اهمجح ) عطاوقلا ةحول عقوم

طاقنلا هذه نيب طبرلا ةقيرط اضيأ نيبيو





PowerSockets ىوقلا ططخم -2

: ىلع لمتشي

Systemsockets زياربلا ماظن

HVACsystem فييكتلا ماظن

Heatingsystem ةئفدتلا ماظن

Waterheatingsystem ءاملا نيخست ماظن  

Waterpumpsystem ءاملا خض ماظن  



ىوقلا ططخم حضوي

( يجراخ - ضرأ - طئاح ) زياربلا عقاوم

 -70-60-50-40-30) زياربلا عافترا

100-120مس)

(UPS-ثاليث - يداحأ ) زياربلا عون

( رادج - قلعم فقس ) فييكتلا عقاوم

(VRV- ريليشت - تيليبسا ) فييكتلا عون

( رادج ) تاتسومرتلا عقاوم

اهمجحو تاقارحلا عقاوم

اهمجحو تاناخسلا عقاوم

اهمجحو تاخضملا عقاوم

زافلا األسالكو ددعو نولو مجح ىلا ةفاض باإل

يذغملا عطاقلا و



LowCurrent فيفخلا رايتلا تاططخم -3

ىلع: لمتشي

Phonesystem فتاهلا ماظن  

( كلس عون - زيارب عقاوم ) 

Internetsystem تنلا ماظن

ةكبش - كرووتن ةكبش -MDF - زيارب عقاوم )

( كلسلا عون - مدوم - ياف ياو

Intercom نوفرتن اال ماظن

( كلسلا عون - باب لفق - ةيسيئر ةحول - ةعامس )

TVsystem زافلتلا ماظن  

( كلس عون - نيتنا - شد - زيارب عقاوم )

Speaker  توصلا تاربكم ماظن

( كلسلا عون - كار - ويرتس - ركيبس )



FireAlarmSystem قيرحلا راذنإ ماظن  

- يناخد ساسح - يرارح ساسح - طقنلا عقاوم )

( مكحتلا ةحول فالرش-  ءوض - سرج - رساك

Anti-TheftAlarm ةقرسلا راذنإ ماظن  

سرج - مكحت ةحول - ةكرح ساسح - طقنلا عقاوم )

( ئراوطلا فتاوه ماقرا فالرش- ءوض -

LockingSystem االفقلا ماظن  

ةحول - ةمصب ةحول - دوك ةحول  - سابك - لفق ) 

( مكحتلا



General ماعلا عيزوتلا تاططخم -4

Distribution

: ىلع لمتشتو

ElectricityRoom ءابرهكلا ةفرغ

Generatorroom دلوملا ةفرغ

TransformerRoom لوحملا ةفرغ

KWHMeterRoom تادادعلا ةفرغ

 ATSRoom ليوحتلا ةفرغ

MechanicsRoom كيناكيملا فرغ

- اهعافترأ -  اهمجح الت( باكلا لماوح راسم

( اهقيلعت ةقيرط

عطاوقلا تاحول ةكبش

(MDB-LPGF-LPB1-LPF1)

-باكالت ءابرهكلا الت(باكالت باكلا عيزوت ةكبش

( زافلتلا -باكالت فتاهلا





Earthing ضيرأتلا ططخم -5

ىلع: لمتشيو

GroundingSystem ضيرأتلا ماظن

قعاوصلا ةعنام ماظن

Lightningconductorsystem



ططخملا حضوي

( ةحيفص - داتوا ةكبش (رئب- ضيرأتلا ةكبش عون

95-70-50-35) يراعلا ساحنلا كلس مجح

-120ملم)

(1-2-3رتم) دتولا لوط

ساحنلا لباك راسم ةقيرطو قعاوصلا ةعنام عون

ضر ىلااأل



PanelBoard عطاوقلا تاحول تاططخم -6

: لمشتو

( روطلا -ثاليث روطلا يداحأ ) ةيذغتلا عون

( يعابر -ثاليث- جودزم - يداحأ ) عطاقلا عون

- جكيل ثرا -MCB-MCCB) عطاقلا فنص

( يئاوه

- يسيطانغم / يرارح ) عطاقلا ةيساسح عون

( يلضافت

-40-32-25-20-16-10) عطاقلا مجح

( ريبمأ 60-50



ةيئابرهكلا تاططخملا زومر

Electricaldiagramsymbols

تاططخملا يف هلثمي زمر يئابرهك رصنع لكل

ةيئابرهكلا

لكلا ابيرقت ماع حلطصم اهل ةيئابرهكلا زومرلا

هيلع قفتم

ىلعو تاططخملا مهفو ةءارق ىلع زومرلا دعاست

لا وملا تقولا ريفوتو ذيفنتلا و لمعلا ليهست

تاططخملا يف ةمدختسملا زومرلا ضعب هذهو















Electricalboxs ءابرهكلا بلع

طاوب وا تاوب ىمستو

يندعم ووهغالف يبرهكلا طبرلا قودنص يهو

الت صولا مض يف مدختسي كيتس بلاال نم وأ

زجاح ريفوتو ةليوطلا تافاسملا حةلا يف ةيئابرهكلا

اهل نامأ

ةفلتخم ماجحاو تاسايق اهنم رفوتي



ءابرهكلا بلع عاونأ

CeilingBox فقس بلع -1

وا ةناسرخلا لخاد فقسلا يف بكرت بلع يهو

قلعملا فقسلا يف ةناسرخلا جراخ

ةيئابرهكلا واالسالك ريساوملا عمجل مدختست



Wallbox طئاح بلع -2

طئاحلا جراخ وا لخاد بكرت بلع يه

: نيعون يهو

عيزوتلا و عمجلل مدختسي عون



زياربلا و حيتافملا بيكرتل مدختسي عون



FloorBox ضرأ بلع -3

قوف وا ةناسرخلا يف ةيضر يفاأل بكرت بلع يه

بلاالط تحت ةناسرخلا

ةيضر األ زياربلا بيكرتل مدختست



WaterproofBox ءاملا دض بلع -4

يف بكرت ءاملا برستل ةمواقم ةلوزعم بلع يه

ةفوشكملا ةيجراخلا نكام يفاال وا قئادحلا

: نيعون يه اضيا

ةيجراخلا ةءاض اإل ةيذغتل مدختسي عون

ةيجراخلا زياربلا و حيتافملا بيكرتل مدختسي عون



PanelPoard عيزوتلا ةحول -5

نولبط وا هولبات ىمستو

يس يف يبلا وا كيتس بلاال نم لكيه نع ةرابع يهو

ةبوطرلا و ةرارحلا لمحتي ديدحلا وا

هحتفو هقلغ يف مكحتي باب هلو قلغلا مكحم نوكيو

صاخ لفق وذ

عطاوقو ةيئابرهكلا عيزوتلا نابضق هلخادب تبثت

يتلا ةيئابرهكلا رئاودلل ةبولطملا ةيامحلا و مكحتلا

ةحوللا هذه نم ىذغتت

ةفلتخم ماجحاو تاسايق اهنم رفوتي

: نيعون هنم دجوي

طئاحلا لخاد يفخم بكري عون



طئاحلا ىلع رهاظ بكري عون



Electricitycabinet ءابرهك ةنازخ -6

غابلا ديدحلا نم ةعونصم ةنازخ يهو

MCCB عطاوق MCBوا عطاوق اهيف بكري

ءا برهكلا رداصم نيب ليدبت تاروتكاتنوك وا



Electricalpipes ةيئابرهكلا ريساوملا

وا تابويت وا ميطارخ وأ تاونق وأ بيبانأ ىمستو

شيرابن

اهنم عون مادختسا ددحي ةريثك عاونا اهنم دجوي

ةكرشلا طورش بسح وا نوبزلا ةبغر بسح

ذيفنتلا ب ةدهعتملا

ريساوملا عاونأ

ployEthyline نيليثيا يلوبلا ريساوم -1

ينوزلحو يرئاد بلص نيعون اهنم رفوتي

وا طئاحلا وا ةناسرخلا لخاد بلصلا مادختسا متي

بلاالط تحت

طئاحلا لخاد ينوزلحلا مادختسا متيو

292319161311 سايق اهنم رفوتي

رتميليم

اهءوسا و ريساوملا عاونا صخرا



نودب األسالك ىقبتو أرتهت اهيلع نمزلا رورم عمو

ةيامح

لا لإلعتش ةلباق



ديارولك لينيف يلوبلا ريساوم -2

PolyVinylChloride

(PCV) اراصتخا ىمستو

ينوزلحو هينث نكمي ميقتسم بلص اهنم رفوتي

امادختسا اهرثكا و عاون اال لضفا نم

طئاحلا و ةناسرخلا لخاد ةيفخم بلصلا مادختسا متي

بلاالط تحتو

رتيميليم 50322520 سايق اهنم رفوتي

ةءافكب ضرغلا يدؤت و لوقعم اهرعس

لا لالعتش ةمواقم

نيليثيا يلوبلا ريساوم نم انمث ىلغا



هريودت داعملا ريغ ديارولك لينيف يلوبلا ريساوم -3

UnrecycledPolyVinylChloride

(UPVC) اراصتخا ىمستو

ال نكل و يداعلا PVC ريساوم لثم عونلا اذه

اهعينصت داعم تانوكم يا ىلع يوتحي

يداعلا PVC لا نم ةدوج رثكا وهو

ينوزلحو هينث نكمي ميقتسم بلص اهنم رفوتي

وا ةناسرخلا لخاد ةيفخم بلصلا مادختسا متي

بلاالط تحت وا قلعملا فقسلا لخاد وا طئاحلا

ةفوشكم انايحاو

PVC لا ريساوم نم انمث ىلغا

بيركتلا ةتسوس ةطساوب ريساوملا هذه ينث نكمي

عيراشملا يف همادختسا طرتشت تاكرشلا ضعب





يئابرهك يندعم بوبنأ ريساوم -4

ElectricalMetalicTube

(EMT) اراصتخأ ىمستو

ينوزلحو هينث نكمي ميقتسم بلص اهنم رفوتي

ديدمتلا تاراوسسكا اهعم رفوتي

قلعملا فقسلا لخاد ةيفخم مدختست

ةرهاظ انايحاو

شنا 14/3 2/1 سايق اهنم رفوتي

ةيانثلا ةطساوب ريساوملا هذه ينث نكمي





ةطيسو ةيندعم ةانق ريساوم -5

IntermediateMetallicConduit

(IMC) اراصتخا ىمستو

ينوزلح و هينث نكمي ال ميقتسم بلص اهنم رفوتي

بلجو عاوكأ لثم ديدمتلا تاراوسسكا اهعم رفوتي

اهريغو

EMT لا ريساوم هبشي عون

ةرهاظ اهمادختسا متي

EMT لا ريساوم نم انمث ىلغا



يساقلا نفلجملا بلصلا ريساوم -6

RigidGalvanizedSteel

(RGS) اراصتخا ىمسيو

هينث نكمي ال ميقتسم بلص اهنم رفوتي

ديدمتلا تاراوسسكا اهعم رفوتي

ةيئايميكلا الت عافتلا و أدصلل مواقم بلص عون

هينث نكمي ال

و هايملا نم ةبيرقلا نكام ىفاال طقف همادختسا متي

راحبلا

اهتيامحل ( شتواكلا ) طاطملا نم ةقبطب اهتيطغت متي

تازاغلا عم لعافتلا نم

ارعس عاون األ ىلغأ



ةيلزنملا ءابرهكلا لا معأ ذيفنت لحارم

لحارم ةدعب ةيئابرهكلا االمعلا ذيفنت لحارم رمت

لمع ريس ةجيتنو عورشملا ب لمعلا ريس ةجيتن

ىرخ حلااأل صملا

صخش نم رثكأ لبق نم ةيئابرهكلا األمعلا ذيفنت متي

عورشملا ربك بسح

نامروفو نيسدنهمو عورشم ريدم كانه نوكيف

لا معو نيينفو

لا معلا ضعب عم نامروف وا سدنهم مزتلي نا نكميو

عورشملا نم ةنيعم ةلحرم وا نيعم ماظن ذيفنتل

ىرخا لحارمو ةمظنا نوذفني مهريغ امنيب

ةلحرمو داوسلا ةلحرم يه: ذيفنتلا لحارم و

ضايبلا



داوسلا ةلحرم

ىلع: لمتشت و

فقسلا ديدمت

عطاوقلا بلعو عيزوتلا بلعو حيتافملا بلع بيكرت



ريساوملا ديدمت

األسالك بيحست



ضايبلا ةلحرم

ىلع: لمتشت و

زياربلا و حيتافملا بيكرت

عطاوقلا بيكرت



تابولغلا )و ةفجن ) تايرثلا و تاتوبسلا بيكرت

هريغو تاكيلب واال

عيزوتلا بلعو حيتافملا بلعل يئاهنلا ءاطغلا بيكرت



ATS تاحول بيكرت

تادادعلا بيكرت



لوحملا بيكرت

( يرت لباك الت( باكلا لماوح بيكرت



نويز فلتو نوفلتو ءابرهك ةيسيئرلا الت باكلا ديدمت

تادلوملا بيكرت



يئابرهكلا رايتلا ب ةاشنملا ةيذغت



قعاوصلا ةعنام ةكبشو ضيرأتلا ةكبش ديدمت



Erething ضيرأتلا

لحارم نم األىلو ةلحرملا يه ضيرأتلا ةكبش ديدمت

ةريبكلا ينابملا يف ةصاخ داوسلا

و تاساس اال عضوو رفحلا لا معأ نم ءاهتن اال دنعف

دعاوقلا

ضيرأتلا ةكبش ديدمت متي

: اهضعب ركذن ضيرأتلا ةكبش ذيفنتل عاونأ ةدع دجوي

دحاو دورتكلا خالل نم رئبلا ماظن -1





رتم 1×1 ةحاسم رئب رفح متي ةقيرطلا هذه يفو

راتما ثواالةث نيرتم قمغو عبرم

ىقبي ثيحب رتم 2وا3 لوطب دورتكل اال سرغ متي

ضر اال ىوتسم عم دورتكل اال سار

نم ةقبطو معانلا لمرلا نم ةقبط هيلا فاضيو

تميأل ىتح اذكهو ينوبركلا محفلا نم ةقبطو حلملا

رئبلا



دورتكل اال سأر لوح عبرم لكشب رادج ءانب متي

كيتس بلاال وا طنوفلا ديدحلا نم ءاطغب هتيطغتو

بلصلا



ةيساحنلا ةكبشلا ماظن -2

طسبملا ساحنلا نم تاكبش لمع متي ماظنلا اذه يف

1×1رتم سايقب عبرم لكشب 20×5ملم سايق

ةجاحلا بسح ضر يفاال ةكبش نم رثكا عيزوت متي

يراع ساحن كلسب اهنيب اميف تاكبشلا هذه طبر متي



ةحيفصلا ماظن -3

نم وا ساحنلا نم ةحيفص سرغ متي ماظنلا اذه يف

2×1رتم سايقب ندعملا

طبرو ةجاحلا بسح حئافص سرغ متي اضيا

يراع ساحن كلسب اهضعبب



تادورتكلأ ةكبش ماظن -4

(3-2) لوط تادورتكلا سرغ متي ماظنلا اذه يف

ىنبملا ةقيدح يف وا ةيساس اال ىنبملا دعاوق يف رتم

(10-5) ةفاسم واالرخ دورتكل نيباال نوكيو

ىنبملا ةحاسم ىلع عزوت راتما

ةجاحلا بسح تادورتكلا سرغ متي

كلس خالل نم اهضعبب تادورتكل هذهاال طبر متي

-70-50-35) هعطقم ةحاسم يراع ساحن

مالطق ةطساوب ىنبملا ةحاسم بسح 95)ملم

ضرغلل ةصصخم تاطبرو

ىنبملا يف دعاوقلا ديدح عم ةكبشلا هذه طبر لضفي

عوضوملا ططخملا بسح ضيرأتلا ةكبش ذيفنت متي

عورشملا سدنهم لبق نم

ضيرأتلا تاكبش لمع يف سرمتم ينف فارشإب وأ









اإلثر صحف ةقيرط

لمع متي ضيرأتلا ةكبش ديدمت نم ءاهتن دعباإل

لكشب اهلمع نامض نم دكأتلا و ةكبشلا ىلع رابتخا

بسانم

زاهج ةطساوب ضيرأتلا ةكبش ةمواقم صحف متي

ضيراتلا ةكبش رابتخا

رفصا رمحا : ةنولم هلثالثباكالت زاهج وهو

(مالطق) كالتاب اهسؤر ىلع رضخا

25مس دحاولا لوط نيبيضق هاعم دجويو

نيب نوكي نا بجيو ضر باال نابضقلا عرزت

رتم نم(10-5) االثر فرط نيبو اهضعب

نابضقلا ىلع رفص واال رمح التاال باكلا طبرت

ضيرأتلا ةكبش فرط ىلع رضخ اال لباكلا طبريو

زاهجلا لغشيو

5موا نم لقا ىلا زاهجلا ةءارق لصت نا بجي

ال وبقم نوكيل



تادورتكلا ةفاضا نم فالدب رثكا ةمواقملا تناك اذا

هب لومعملا ماظنلا بسح تاكبشوا

5موا نم لقا ىلا ةمواقملا لصت ىتح





اهرابتخاو ضيرأتلا ةكبش ديدمت نم ءاهتن دعباإل

ةفرغ ىلا هديدمتو ةكبشلا ب ساحن لباك طبر متي

ءابرهكلا

ضيرأتلا باكالت عيمجت راب بيكرتو



فقسلا ديدمت

فقسلا يمر ىمسيو

نم ةلحرم يناث وه ةناسرخلا يف ريساوملا ديدمت

داوسلا لحارم

يئاشن اإل لكيهلا يف األلو فقسلا مايق دنع يتأت

ىنبملل

عضو دعب ةيئابرهكلا تاديدمتلل يلعفلا ذيفنتلا متي

ًاديج اهتئارقو ةيئابرهكلا تاططخملا

ينف فارشإب ديدمتلا متيف تاططخم دجوت مل ناو

نوبزلا بلط بسحبو سرمتم

يف ماظن نم رثكأ ديدمت متي عيراشملا ضعب

هريغو زياربلا و ةءاض لثماإل ةناسرخلا

: نيببسل ذبحم ريغ اذهو

مت اذا ربكأ اهتفلك نوكت ةمظن األ بلغأ األلو:

ةناسرخلا يف اهديدمت



ىلا يدؤت ةناسرخلا يف ريساوملا ةرثك : يناثلا

اهفعض

طقف ةءاض اإل ماظن ديدمت متي غابلا

و حيتافملا زنوالت حيباصملا نكاما ديدحت متي

بسح ىنبملا ناردج ىلع كلذ ريغو زياربلا

ةيئاشن اال تاططخملا

االنول خاخبو تافاسملا ديدحتل رتملا مدختسي

تام علاال عضول

ةيسيئرلا عيزوتلا ةحول بيكرت ناكم ديدحت متي

( ولباتلا )

يف التي توبسلا ) ةيفخملا حيباصملا بلع تيبثت متي

ططخملا يف ةبولطم تناك اذا اهنكاما





عيزوتلا ةحولو حيباصملا عقاوم ديدحت دعب

طاقنلا كلت نيب ريساوملا ديدمت متي

ددعاالسالك ىلع ءانب ريساوملا ساقم رايتخا متيو

كلتاالسالك عطقم ةحاسمو اهبحس دارملا

لك يف ةلخدملا االسالك مجح زواجتي ال نأ بجيو

رطقلا ثلث ةروسام

كلس مادختساب حيلستلا ديدح يف ريساوملا تبثتو

مدعل انامضو اهتكرحل اعنم يندعملا طيبرتلا

لخاد ةرومغم نوكتل ىلع ىلااال اهعافترا

ةناسرخلا

صصخملا ناكملا ىلا فرغلا ريساوم عمجتتو

عيزوتلا ةحول بيكرتل



ةدحاو ديدح ةقبط نم نوكتت ةناسرخلا تناك اذا

ةرشابم ديدحلا ةقبط تحت ريساوملا ديدمت لضفي

يكيتس بال لصافب اهتيامحو يبشخلا بلا قلا ىلع

( بوطلا ) كولبلا نم عطق )وا سيبس )



قوف ريساوملا ديدمتب موقي ءابرهكلا نيينف ضعب

دادسنا ةيلا المتح لضفم ريغ اذهو ديدحلا ةقبط

ةناسرخلا بص ةيلمع ءانثا اهرسكت وا ريساوملا

وا بصلا ةيلمع ءانثأ فوقولا بجيف والدب ناك نإف

ريساوملا ىلع اديج الهابتن



ديدحلا نم نيتقبط ىلع يوتحت ةناسرخلا تناك اذإو

اديج اهطيبرتو نيتقبطلا نمض ريساوملا ديدمت متيف

الت صولا و بلعلا دنع ةصاخو ةيندعملا باالسالك

( بلجلا )

ةبقارمو ةناسرخلا بص ةيلمع دنع فوقولا لضفيو

ميلس لكشب ريساوملا و بلعلا ةيطغت



بلعلا بيكرت

داوسلا لحارم نم ةثلا ثلا ةلحرملا وه بلعلا بيكرت

فرغلا عيطقتو ىنبملل يئاشن اإل لكيهلا مايق دعب يتأت

( بوطلا ) كولبلا ب تانولا وصلا

تاططخملا بسح بلعلا عيزوتو بيكرت متي

ىنبملل ةعوضوملا

لبق نم بلعلا عيزوت متي تاططخم دجوت مل ناو

نوبزلا بلط بسحبو سرمتم ينف

رسيكت ناكم ديدحتل ناول اال خاخب مادختسا متي

بلعلا و عيزوتلا قودنصو رساوملا تيبثتل رادجلا



ريساوملا بيكرت نكاما يف رادجلا ريسكت متي

ليمز واال ةقرطملا امدختسم ةفلتخملا بلعلا و

لضف األ وهو صقلا خوراص ةطساوب وأ

صقلا خوراص لا معتسا طرتشب عيراشملا ضعبو

ناردجلا ريسكت يف



1مس اهزورب ةاعارم عم طئاحلا ب بلعلا تيبثت متي

بسح ضر نعاال اهعافتراو طئاحلا ىوتسم نع

و30- حيتافملا بلعل 110مس رادقمب وا ططخملا

زياربلا بلعل 45مس



زياربلا وأ حيتافملا ةيمك بسح بلعلا بيكرت متي

وا حاتفم ةفاض ال يطايتحا جملا كرت امئاد لضفيو

ةجاحلا بسح زيرب



بلع بيكرت و اهضعب نعةمظن األ لصف متي

فيفخلا رايتلا ةمظن ال بلعو ءابرهكلل

رتبد اال ةطساوب ضعبلا اهضعب عم بلعلا طبر متي

نم عطقب وأ لضف اال ةقيرطلا يهو ( بلجلا )

ةيكيتس بلاال ريساوملا



نازيملا مادختساب ةميقتسم بلعلا بيكرت متي

رزيللا نازيم )وأ قبيزلا )



طئاح )يفلا هولباتلا ) عيزوتلا قودنص تبثت متي

تبثيو طئاحلا ريسكت دعب هنم بلقلا عزن دعب

نع قودنصلا زورب ةاعارم عم تنمس باال قودنصلا

180 عافترا ىصقاو 1مس رادقمب رادجلا ىوتسم

مس



ريس اوملا ديدمت

داوسلا لحارم نم ةلحرم عبار يه ريساوملا ديدمت

بلعلا بيكرت ةلحرم دعب اترشابم يتأتو

: قرط اهلثالث ريساوملا ديدمت

ىلع ةرهاظ وا ةيفخم ريساوم ديدمت األىلو ةقيرطلا

نرادجلا





تتح ةيضر يفاأل ريساوملا ديدمت ةيناثلا ةقيرطلا

اهتيامحل تنمس باأل اهتيطغتو بلاالط



فقسلا لخاد ةرهاظ ريساوملا ديدمت ةثلا ثلا ةقيرطلا

( راعتسملا ) قلعملا

دحاو ناكم ثلاالثيف قرطلا هذه عمتجت نا نكميو



ةيمكو ةجاحلا بسح لزانملا يف ريساوملا ديدمت متي

األسالك

فيفخلا رايتلل ةكبشو ءابرهكلل ةكبش ديدمت لضفيو

بسح ريساوملا ديدمت متيف ةريبكلا عيراشملا يف امأ

ةمدختسملا ةمظن األ

ةءاض لإل ةصاخ ريساوم ةكبش ددمتف

ريساوم ةكبشو زياربلل ةصاخ ريساوم ةكبشو

تنلا و نوفلتلل ةصاخ ريساوم ةكبشو فييكتلل ةصاخ

ىرخأ ةمظنأ دجوي انايحأو التي تسلل ةصاخ ةكبشو

نم دكأتلا و ةناسرخلا يف ريساوملا صحف متي

ضر يفاأل وا رادجلا يف صقنلا ضيوعتو سالاهتم

اهدحا دادسنا حلا يف



تافاسملا )يف حييرت ) بحس بلع بيكرت متي

يف ةنايصللو كيلستلا ةلوهس نامضل كلذو ةليوطلا

لبقتسملا

سدنهم وا نوبزلا عم قافت باال بلعلا هذه بكرت

ةفوشكم ريغ نكامأ يف وا روكيدلا



ريساوملا ةيطغت متي ريساوملا ديدمت نم ءاهتن دعباإل

تايضر واأل ناردجلا يف تنمس باأل

ةصاخو بلعلا لخاد ريساوملا تاحتف ريكست متي

قص ال طيرش وأ قرولا ب ضر ىلااأل ةلزانلا

( نوتكرش )



ءاوس ةفلتخملا بلعلا و حيتافملا بلع وشح متي اضيا

للبملا تنمس اال قروب طئاحلا وا فقسلا يف يتلا

ةيلمع ءانثا اهيلا لوخدلا نم تنمس لال اعنم ءاملا ب

( سيلمتلا وا ةقرولا ) ةراحملا

ةيطغا حيتافملا بلع عاونا ضعب يف دجوت هنا امك

ضرغلا اذهل مدختست ةصاخ



ة يئابرهكلا األسالك

باكالت وا طوطخ وا طيارش ىمستو

يدام راسم اهب دصقي ةيملعلا طاسو يفاأل كلس ةملك

ةيصاخ مادختساب هتطساوب ةقاط وأ ةراشإ لقن متي

هب ةيئايزيف

ساحنلا لثم ةلصوملا داوملا نم اهعينصت متي

اهريغو موينمول واأل

سأالك ريغصلا عطقملا تاذ ىلع قلطي

باكالت ريبكلا عطقملا تاذ ىلعو



ةيئابرهك لا ةقاطلا لقن ثيح األسالكنم عاونأ

ةيئابرهكلا ةقاطلا لقنل سأالك

ىوقلا باكالت ىمستو

ةقاطلا لقن اهنم ضرغلا ةريبك راطقأ تاذ يهو

آلرخ ناكم نمةيئابرهكلا

ًايبسن ضفخنم ددرت ىلع ًاريبك ًاّيئابرهك ًاراّيت لقنتو

( زتره (50وأ60



تاراش اإل لقنل سأالك

فيفخلا رايتلا باكالت ىمستو

رايت لقن وه اهنم فدهلا ةريغص راطقأ تاذ يهو

و تاراش اإل لقنل عةيلا تاددرت اذ ًادج ريغص

رخآ ىلإ ناكم نم تانايبلا



ةيئوضلا ةراش سأالكلقناإل

ةيرصب فايلا ىمستو

لقن ىلع ةرداقو جاجزلا نم عنصت سأالك ويه

اهدقف نود ةديعب تافاسمل ةيئوضلا ةراش اإل

ةيسطانغمورهكلا تاجوملا ب رثأتت ال اهنأ امك

تانايبلا نم ةلئاه تايمك لقن ىلع ةردقلا اهل امك

عةيلا تاعرسب



ءابرهكلل ةلقانلا ةداملا عاونأ

ساحنلا

ةيئابرهكلا الت يفاألسالكوباكلا مدختسي

تافلم و ةيئابرهكلا الت وحملا تافلم يف مدختسيو

ةيئابرهكلا تاكرحملا و دشلا تاسيطانغم

يلا علا طغضلا باكالت يف ساحنلا كئابس مدختستو

الت بكلا فارطأو



موينومل األ

ةصاخو ةيئابرهكلا الت باكلا يف مدختسي

ةيلا التعلا باكلا وا ضر األ تحت باكالت



لكينلا

سأالك يفو ةيرارح ةيئانث يف لكينلا كئابس مدختست

ةيئابرهكلا تامواقملا الك سأو نيخستلا

بهذلا

ةساسحلا ةينورتكل اال رئاودلا ضعب يف مدختسي



ةضفلا

ةينورتكل اإل رئاودلا ضعب يف مدختسي

ريدصقلا

االسالك ماحل يفو تاينورتكل يفاال مدختسي



بالنيت

لثمبال ةرارحلا ةجرد سايق تامواقم يف مدختسي

(Pt100) نيت

جاجزلا

ةيئوضلا تاراش لفناإل يف مدختسي



لزعلا ثيح األسالكنم عاونأ

يراع كلس

تاكبش يف ةداع مدختسي لوزعم ريغ كلس وهو

ضيرأتلا



لوزعم كلس

نم تاقابط ةدع وا ةقبطب لوزعم كلس وهو

نيليثيا يلوبلا و نوكيلسلا و كيتس بلاال لثم لزاوعلا

هريغو



لوقصم كلس

ووه شينرو كلس وأ يسيطانغملا كلسلا ىمسيو

ةقيقر ةقبطب ىطغم ساحنلا وأ موينمول نماأل كلس

لزعلا نم ادج

و تافلملا التو وحملا ءانب يف مدختسي ثيح

ةبلصلا صارق واأل توصلا تاربكمو تاكرحملا

تاقيبطتلا نم ديدعلا و يبرهكلا سيطانغملا و

سأالك نم ةعونصم تافلم بلطتت ىتلا ىرخ األ

ةلوزعم



عنصلا ةقيرط ثيح األسالكنم عاونأ

Solid تمصم كلس

يساق كلس ىمسيو

دحاو يساحن بلق نم نوكتي كلس وهو

ةيلزنملا تاديدمتلل يف مدختسي

انمث صخرا



Stranded لودجم كلس

تاريعش ةدع نم نوكتي كلس وهو

نوكتي ةيكيرم األ تافصاوملا بسح وهف

ةيساحن ةريعش 19 نم

نوكتي ةيناطيربلا تافصاوملا بسح و

ةيساحن تاريعش 7 نم

ساقملا كلذ ودعب عبرم رتميللم 35 ساقم ىتح

ةيساحنلا تاريعشلا ددع دادزي

ةيلزنملا تاديدمتلا يف مدختسي

طسوتم رعس



Flexible يرعش كلس

نرم كلس ىمسيو

تاريعشلا نم ريبك ددع نم نوكتي كلس وهو

بسح ةيساحنلا تاريعشلا ددع فلتخيو ةيساحنلا

كلسلا عطقم ةحاسم

ليمي رايتلا نا ثيح عاون األ لضفأ رعشلا كلسلا

هذه ىمستو كلسلل ةيجراخلا ةرشقلا ىلع رورملل

skineffect ةيرشقلا ةرهاظلا

ةلوقنملا ةردقلا تداز املك رعش االسالك تناك املكف

تمصملا سكع ةقاطلا ىف طيسب دقفبو

تاكبش يفو ةيلزنملا تاديدمتلا يف مدختسي

تارايسلا

انمث ىلغ األ



ةيئابرهكلا األسالك رايعم

تاحاسمب لمعلا قوس يف ةيئابرهكلا األسالك رفوتت

ةفلتخم عطقم

ةميقل ةبسنلا ب ةمهم كلسلا عطقم ةحاسم ربتعتو

يئابرهكلا رايتلا

هسفن كلسلا ىلع ةبوتكم االسالك راطقا نوكت

يكيرم اال ماظنلل لصوملا مقرو يبرو اال ماظنلل

ال ةريغصلا الت صوملا االنا اهنم ةريبكلا ةصاخو

نكمي كلذلو اهمجح رغصل اهساقم ةميق اهيلع بتكت

رطق ةفرعمل االسالك راطقا سايق ةادا مادختسا

كلسلا



األسالك رايعم عاونأ

StandardWireGauge يسايقلا كلسلا رايعم

(SWG) راصتحأ ىمسيو

يبورو األ رايعملا ىمسيو

ىلع الت باكلا سايق يف يبورو األ ماظنلا دمتعي

mm2 عبرم رتيميلم يرتملا ماظنلا



ةيلا تلا تاسايقلا األسالكب رفوتت

-0.38-0.34-0.25-0.14-0.08-0.05

16-10-6-4-3-2.5-1.5-1-0.75-0.50

-300-240-185-120-95-70-35-25-

MM2 عبرم رتميلم 500-400



AmericanWire يكيرم األ كلسلا رايعم

Gauge

(AWG) اراصتخا ىمسيو

ديدحتو األسالك ةرياعمل يكيرمأ رايعموهو

اهليصوتو ءابرهكلا لقن ىلع اهتردقو اهماجحأ

كلسلا رطق نع ربعي مقر نع ةرابع وه

املك هنأ ثيح كلسلا رطق عم ايسكع بسانتي ووه

كلسلا رطق ـAWGَّلَق لا داز

يلي امك يكيرم األ رايعملا األسالكب رفوتت

-18-20-21-22-24-26-28-30

1-2-4-6-8-10-12-14-16-17

-MCM300-0/4-0/3-0/2-0/1-

-750MCM-500MCM-600MCM

1000MCM





هلباقي امو يبورو األ كلسلا رايعم ماظن نيب ةنراقم

يكيرم األ كلسلا رايعم ماظن يف



ةيساحنلا األسالك لمحت ةدش

فوس هدعبو كلسلا لمحت ةوقل ىوصقلا ةردقلا يهو

لزعلا رايهنا ىلا يدؤي امم كلسلا ةرارح عفترت

ماع لكشب تاسايقلا هذهو

رايتلا ملم-----------------ةدش عطقملا

ريبما 1.5ملم------------------------16

ريبما 2.5ملم------------------------21

ريبما ملم------------------------27 4

ريبما ملم------------------------35 6

ريبما ملم------------------------48 10

ريبما ملم------------------------65 16

ريبما ملم------------------------88 25

ريبما ملم----------------------110 35

ريبما ملم----------------------140 50

ريبما ملم----------------------175 70



ريبما ملم----------------------215 95

ريبما 120ملم----------------------255

ريبما 185ملم----------------------340

يبورو األ ماظنلا يف كلسلا لمحت ةدش نيب ةنراقم

يكيرم األ ماظنلا يف هلباقي امو



نم هلباقي امو ساحنلا كلس لمحت ةدش نيب ةنراقم

موينمل كلساال لمحت ةدش



كلسلا عطقم باسح نوناق

ديدمتلا ةيعضو بسح كلسلا لمحت ةدش لودج



األسالك سايق تادحو

لوطلا تادحو

Metre رتملا

هنأ ىلع فرعيو ةفاسملا سايقل ةيلود ةدحو وه

ماتلا غارفلا يف ءوضلا اهعطقي يتلا ةفاسملا

ةيناث يف299,792,458/1

االيف معتسا األرثك ةيلوطلا سايقلا ةدحو ربتعيو

ملا علا

رتميلم 1000= =100مس رتملا



الت األسالكوباكلا لوط سايق يف رتملا مدختسي

تافاسملا سايق دنع رتملا مادختسا فقوتي وال

بسحف

ًاضيأ ماجح واأل تاحاسملا سايق يف مدختسي لب

: مدختسي ثيح



M2 هزمرو ةحاسملا سايقل عبرملا رتملا

M3 هزمرو مجحلا سايقل بعكملا رتملا



Yard ةدرايلا

راولا اميدق برعلا دنع ىمستو

ارتلكنا يف مدختست تناك لألوطلا سايق ةدحو يه

اكيرمأ يف مدختست زتلا امو

عبصا اإل فرطو نيباألفن ةفاسملا ب ةدرايلا ددحتو

ةدودمملا عارذلا يف طسو أل

=91.44مس ةصوب 36= مادقأ 3= ةدرايلا

لااألسالك وطا سايق يف ةدرايلا مدختست



Foot مدقلا

تادحولا ماظن ىلإ يمتنت ال لوطلل سايق ةدحو يه

يلودلا

يزيلجن األ ماظنلا يف اهب لمعي لوطلا اهب ساقي

امهريغو يكيرم واأل

حوارتت اهنكلو ماظن ىلإ ماظن نم اهتميق ريغتت

هثلثو رتملا عبر نيب ام ًامومع

مدقلا ةدحو اآلنوه مدقلل ًاعويش األرثك سايقلا

ًارتم 0.3048 ديدحتلا ب اهلوط غلبي ويتلا ةيلودلا

=30.48مس ةصوب 12= ةدرايلا 3/1= مدقلا

يف ةصاخو لااألسالك وطأ سايق يف مدقلا مدختسي

يكيرم اال ماظنلا





pouce ةصوبلا

يأاإل وهاإلماهب يلص األ ةملكلا ىنعمو يسنرفلا ب

ديلل عبصاأللو

Inch شنا ةيزيلجن باإل ىمستو

اإل تادحولا ماظن يف لوطلل سايق ةدحو يه

ةدحتملا ولاالتاي اليف وادتم الزيلا يذلا ةيزيلجن

=2.54مس ةصوبلا

يف ةصاخ ةريغصلا تاسايقلا يف ةصوبلا مدختست

تاشاشلا



Inch اإلشن

نم مهنمو ةصوبلا هتاذ وه نإاإلشن لوقي نم مهنم

رتميلم الف2 تخا كانه لوقي

سايقلا ماظن يف ةلمعتسم لوط ةدحو ووه

”دق رتمتنس مك “االشن ةلداعم تناكو يكيرم األ

1959 يف اهيبثت مت ىتح خيراتلا ربع ًاريثك تريغت

=2.52مس اإلشن

ةصاخو ةريغصلا تاسايقلا يف اإلشن مدختسي

ريساوملا



ةحاسملا تادحو

Millimeter رتميلم

فلأ نم دحاو ينعتو Milli يلم نيقش نم نوكتت

رتملا 1000/1نم يهو meter رتمو

ةمدختسملا و ةفورعملا ةيلودلا سايقلا ةدحو يهو

يواسي رتميلملا نأ كلذ نم نيبتيو لوطلا سايقل

رتملل يلعفلا لوطلا نم فلأ نم دحاو

األسالك عطقم سايقل عبرم رتميلملا مدختسي

يبورو اال ماظنلا يف ةصاخو



Desim ميزيد

رتميلملا 10/1نم وهو

دحاولا رتميلملا نا يأ ميزيد دحاوب ىمسي ام وهو

ميزيد 10 يواسي

يف ةمدختسملا األسالك تاسايق يف مزيدلا مدختسي

تاكرحملا تافلم



Micrometers رتموركيملا

رتميلملا 100/1نم وهو

نوركيم دحاو وا رتموركيم دحاوب ىمسي ام وهو

100 يواسي دحاولا رتميللملا نا كلذ نم حضتيو

رتموركيم

رتموركيملا زاهج ىلع األمس قلطأ ةدحولا هذه نمو

ىف ةمدختسملا االسالك سايق ىف عئاشلا زاهجلا وهو

فاصناو ميزيدلا ةدحو تاساقمب عنصت الاهن فللا

ميزيدلا ةدحو



ةيئابرهكلا األسالك ناولأ

زييمتلل األسالك تاديادمت يف ناول األ مادختسا متي

ةفصاوملا بسح يملا ع نولأ ماظن دمتعا دقو اهنيب

ةيملا EICعلا

ناول لأل ةريخ األ ةرتفلا يف رييغت ثدح االهنا

ةدمتعملا

ميدقلا يناطيربلا ماظنلا بسح األسالك ناولأ

خيرات ةياغلو ميدقلا يناطيربلا ماظنلا مدختسا

االسالك ناول لال ماظن 2006م

ريغ حبصا االهنا لود ةدع يف مدختسي والزيلا

EIC ةيملا علا ةفصاوملا بسح هب لمعلا ال وبقم

مدختسي ناك ثيح



هجوأ ثلاالةث ماظن

Line1 االلو هجولل رمح اال نوللا

Line2 يناثلا هجولل رفص اال نوللا

Line3 ثلا ثلا هجولل قزر اال نوللا

Neutral دياحملا طخلل دوس اال نوللا

هجولا يداح اال ماظن

Phase زافلا طخلل رمح األ نوللا

Neutral دياحملا طخلل دوس اال نوللا



ديدجلا يناطيربلا ماظنلا بسح األسالك ناولأ

هجوأ ثلاالةث ماظن

Line1 االلو هجولل ينبلا نوللا

Line2 يناثلا هجولل دوس اال نوللا

Line3 ثلا ثلا هجولل يدامرلا نوللا

Neutral دياحملا طخلل قرز األ نوللا

هجولا يداح اال ماظن يف

Phase زافلا طخلل ينبلا نوللا

Neutral دياحملا طخلل قرز اال نوللا



يناطيربلا ماظنلا يف وه امك يقبف ضيراتلا طخ اما

رضخ واأل رفص اال نانوللا هل مدختسيو

ناولا و ميدقلا يناطيربلا ماظنلا ناولا نيب ةنراقم

ديدجلا يملا علا ماظنلا



ماظنلا و ميدقلا يكيرم اال ماظنلا ناولأ نيب ةنراقم

ديدجلا



ماظنلا و يناطيربلا ماظنلا ناولأ نيب ةنراقم

يدنكلا ماظنلا و يكيرم اال



األسالك ناولأ زومر



ةيئابرهكلا األسالك ةيمست

وأ لكشلا بسح فنصتو ةيئابرهكلا االسالك ىمست

وا هيف ةمدختسملا ماظنلا وا أشنملا دلب وا نوللا

االسالكوا مجح بسح ددعاالسالكوا بسح

لزعلا عون بسح األسالكوا ةدام بسح

ةيمست نم رثكأ كلسلا ةيمست يف عمتجي ابلا غو

ساحن ضيبا طسبم ينيص ءابرهك كلس ثمال

يلم 1.5 كلس 2 يرعش



لكشلا بسح األسالك ةيمست

Roundwire يرئاد كلس

موربم ىمسيو

فنصي لكشلا يرئاد االسالك ددعتم لباك وهو

5 432 هلخادب يتلا االسالك بسح

لورتنوك يفو ةرهاظلا تاديدمتلا يف مدختسي

فييكتلا



Streamlinedwire طسبم كلس

غابلا نيكلس ىلع يوتحي لكشلا طسبم كلس وهو

ساالهك ناولا بسح فنصي

طسبم نولم طسبم دوسا طسبم ضيبا طسبم

دوسا رمحا



مدختسملا ماظنلا بسح االسالك ةيمست

Electricwire ءابرهك كلس

يرعشو لودجمو تمصم ثالةث هعاوناو

ىوقلا و ةءاض اإل تاكبش يف مدختسي



Bellwire سرج كلس

لودجم جودزم كلس

فتاهلا وا سرجلا رئاودل مدختسي



Telephonewire فتاه كلس

ريب دحاولا جوزلا ىلع قلطي لودجم جودزم كلس

هلخاد يف يتلا تاريبلا دادعا بسح فنصيو

فتاهلا ةكبشل مدختسي



Netwire تن كلس

لودجم جودزم كلس جاوزا عبرا وهو

cat5 cat5e cat6 cat7 هفانصا

ياف ياولا و تينرتن واال كرووتنلا تاكبشل مدختسي



TVwire زافلت كلس

موينملا رعش كلس هقوفو لوزعم تمصم كلس وهو

ساحن وا

RG6RG59 RG11 هفانصا

التي وتسلا االنيتن تاكبش يف مدختسي



Audiowire توص كلس

صاخ كلس وا دوسا رمحا طسبم كلس وهو



Batterywire ةيراطب كلس

دوسا رمحا طسبم كلس وهو

رمتسملا رايتلا تاكبش يف مدختسي



Camerawire اريماك كلس

كلس وا تن كلس وا طسبم كلسو زافلت كلس اما وهو

صاخ

تاريماكلا تاكبش يف مدختسي



Firewire رياف كلس

قئارحلل ةمواقم ةدامب لوزعم لباك وهو

قيرحلا راذنا تاكبش يف مدختسي



Controlwire لورتنوك كلس

بولقلا ددعتم لباك وا تن لباك اما وهو

ةقرسلا راذنا تاكبشو مكحتلا تاكبش يف لمعتسي



Opticalwire يئوض كلس

ةصاخ تاكج هل جاجزلا نم عونصم كلس وهو

هفارطأ ىلع

DSL لا سا يدلا و فتاهلا تاكبش يف لمعتسي



ةيئابرهكلا األسالك بيحست

يه ريساوملا لخاد األسالك بيحست ةلحرم

ءاهتنا دعب يتأت داوسلا لحارم نم ةريخ األ ةلحرملا

( سييلتلا وا ةراصقلا وا ةقرولا ) ةراحملا لا معأ

طيلبتلا ةلحرم لبقو

زياربلا و حيتافملا بلعو عيزوتلا بلع فيظنت متي

صقو اديج ( نولباطلا وا هولباتلا ) عيزوتلا ةحولو

ةدئازلا ريساوملا

ةبسنلا ب تاططخملا بسحب األسالك بيحست متي

اهدادعاو اهناولأو اهمجحل

سرمتم ينف فارشإ تحت وا

يلا: األسالككتلا بيحست متي رصتخم لكشبو

(1.5-2.52)ملم ةرانإ

(2.5-3-4)ملم زيارب

(4-6)ملم تاناخسو فييكت



ةيضر األ ةكبشلا وأالمث ةيفقسلا ةكبشلا بيحست متي

ةمظن األ عيمج بيحست متيو ايناث



األسالك بيحست ةقيرط

ةيلا: تلا تاوطخلا بسح األسالك بيحست متي

يف ( ةتسوسلا ) بيحستلا روصار سار لا خدا -

بحسل ادادعتسا لخادلا ىلا هعفدو ريساوملا ةحتف



االسالك

ةقلح ىلا اهتيرعت االسالكدعب فارطا لا خدا -

( ةتسوسلا ) روصارلا

روصارلا ةقلح يف ديج لكشب طبراالسالك -

قيعي ال ىتح اريبك ةلصولا مجح نوكي ال نا بجي -

روصارلا بحس ريس

ديج لكشب دشيو قص لاال طيرشلا ب طبارملا فلغت -

وأ نيلزاف وا ةصاخ ةدامب ةلصولا هذه نهد نكميو

بحسلا ةيلمعل لضفا زناالاق يطعيل يلج لئاس

اهذفني نا بجي ةليوط بحسلا ةفاسم تناك -اذا

ءانثا بديلا اهليدعتو عفداالسالك هيلع فااللو نانثا

نماال روصارلا بحسب موقي يناثلا و بحسلا ةيلمع

االرخ هاجت



بلع ىلا عيزوتلا ةحول االسالكنم بحس متي

ةيعرفلا بلعلا بيحست مث زياربلا و حيتافملا

( ناردجلا سييلت ) ةراحملا االسالكلبق بحس مت اذا

قروب اهتيطغتو بلعلا لخاد فلاالسالك بجي

تنمس نماال اهتيامحل بطرلا تنمس اال



ةيئابرهكلا التاألسالك يصوت

قرط ةدعب اهلزعو ةيئابرهكلا األسالك ليصوت متي

األ ذيفنتب دهعتملا ىلع ضرفت تاكرشلا ضعبو

ليصوتلا نم ددحم عون ةيئابرهكلا معلا



ة يئابرهكلا التاألسالك يصوت عاونا

طيرشلا ب اهلزعو اهضعب األسالكعم ليصوت -1

قص لاال

( نوتيكرش وا نوتيترش )

اهفينصت بسح األسالك زرف متي

اهضعب رالتعم توينلا و اهضعب عم تازافلا



ةيارعلا وأ ةعاطقلا ةطساوب األسالك ةيرعت متي



( ةيادرزلا ) ةسنابلا ةطساوب اهضعب عم اهطبر متي

اديج



قص لاال طيرشلا ب اهلزع مثو

عاون األ صخرا وهو



نويسكنجلا ةطساوب ةيئابرهكلا األسالك ليصوت -2

نويسكنجلا ةطساوب اهليصوتو األسالك زرف متي

األسالك ماجحا بسح تاساقم وهو



تن رياولا ةطساوب األسالك ليصوت -3

( رتكانوكلا وا شوبرطلا )

ةطساوب اهضعب عم اهليصوتو األسالك زرف متي

تن رياولا

عاون األ ىلغا وهو



لصو سوك ةطساوب األسالك ليصوت -4

( لمارت )

ةطساوب اهضعب عم اهليصوتو األسالك زرف متي

لصولا سوك

تاسوكلا سبكم ةطساوب اهسبك متي



يرارح لزاعب اهلزع مث

صلقتي ىتح راوششلا ةطساوب لزاعلا نيخست متي

الت يصوتلا ىلع



ريدصقلا ب ميحلتلا ةطساوب األسالك ليصوت -5

اهضعب عم اهليصوتو األسالك زرف متي

ريدصقلا ةيواك ةطساوب اهميحلت مث



يرارحلا لزاع والا قص لاال طيرشلا ب اهلزع مث نمو

األسالك ليصوت متي امدنع ةقيرطلا هذه مدختسا متي

ةيرعشلا

يرعش كلس عم تمصم كلس ليصوت وا

ةروصلا و توصلا سأالك ليصوت وا



سبكلا نويسكنج ةطساوب األسالك ليصوت -6

ةطساوب اهضعب عم اهليصوتو األسالك زرف متي

سبكلا نويسكنج





ةزوجلا ةطساوب األسالك ليصوت -7

ةزوجلا ةطساوب األسالك ليصوت متي

دعاوصلا باكالت يف ةقيرطلا هذه مدختست

لباك ىلا يسيئر لباك نم عيرفتلا متي امدنع يا

يعرف



ةدمع األ تاكبش يف اضيا ةزوجلا ةليصوت مدختست

ضيرأتلا تاكبش يفو ةيجراخلا



ةيئابرهكلا ةزهج يفاألسالكواأل ةيفرطلا الت صولا

ىلع بكرت يتلا ةلصولا يه ةيفرطلا الت صولا

رايتلا لقن يف دعاستو يئابرهكلا لباكلا سأر

لضفأ لكشب تانايبلا وا يئابرهكلا



ةيمستلا ثيح نم ةيفرطلا الت صولا عاونأ

: تايمسم ثالةث يهو

socket ىثنأ ةيفرط ةلصو -1

ةزيرب وا ذخأم وا سبقم ىمستو

يئابرهكلا لباكلا سأر ىلع بكرت ةلصو يهو

وا طئاحلا يف ءابرهكلا بلع يف ةتباث نوكت غابلا

ةيئابرهكلا ةزهج يفاأل ةتباث

ركذلا ةلصو اهب بكري ثيحب عنصتو





Jackوأplug ركذ ةيفرط ةلصو -2

ةشيف وا ةكاج ىمستو

يئابرهكلا لباكلا سأر ىلع بكرت ةلصو يهو

ةكرحتم نوكت غابلا

األىثن ةلصولا يف بكرت ثيحب عنصتو





( ىثنخ ) سنجلا ةميدع ةيفرط ةلصو -3

يئابرهكلا لباكلا سأر ىلع بكرت ةلصو يهو

ركذ رخأو ىثنأ ءزج ىلع ىثنخلا ةلصولا يوتحتو

اهضعب يف بكرت ثيحب هسكعب األرخ ءزجلا نوكيو



عنصلا ثيح نم ةيفرطلا الت صولا عاونأ

: ناعون يهو

ةبوبصم ةلصو -1

لمعملا يف بصتو عنصت ةلصو يهو

لباك نودب وأ لباكب عنصتو

: عاونا يهو

ىثنأ --- ركذ ةلصو

نمو ركذ فرط نم ةزهاجو ةبوبصم ةلصو يهو

ىثنأ فرط





--ركذ ركذ ةلصو

نمو ركذ فرط نم ةزهاجو ةبوبصم ةلصو يهو

ركذ فرط



ىثنأ -- ىثنأ ةلصو

نمو ىثنأ فرط نم ةزهاجو ةبوبصم ةلصو يهو

ىثنأ فرط



ةليوحت ةلصو

نم ليوحتلل عنصت ةزهاجو ةبوبصم ةلصو يهو

رخآ ىلإ عون



ليلدب ةلصو

ىثنأ وا ركذ عنصت ةزهاجو ةبوبصم ةلصو يهو

دحاو هاجتاب اال بكرت ال ثيحبو





ةددعتم ىثنا -- ركذ ةلصو

نمو ركذ فرط نم ةزهاجو ةبوبصم ةلصو يهو

ةددعتم ىثنأ فرط



بيكرت ةلصو -2

لكشلا ب اهرايتخا متيو ايودي اهليكشت متي ةلصو يهو

بسانملا

لباك و ىثنأ سأر و ركذ سأر نم فلأتت يهو

تانايب لقن وا ةراشا لقن لباك وا ءابرهك

بسانملا لكشلا ب اهلوط رايتخا متي

ىثنأ ركذ-- روطلا ةيداحأ ءابرهك ةلصو بيكرت

ىلا جاتحن ىثنأ ركذ-- روطلا ةي داحأ ةلصو بيكرتل

لقاون ثالث لباك

ةجاحلا بسح هلوط رايتخا متي



ركذ شيف

كرحتم وأ تباث ىثنأ زيرب



ىثنأ ركذ--- روطلا ثالةيث ءابرهك ةلصو بيكرت

ىلا جاتحن ىثنأ -- ركذ روطلا ثالةيث ةلصو بيكرتل

لقاون ةسمخ لباك



روطلا ثاليث ركذ شيف

كرحتم باثتوا روطلا ثاليث ىثنأ زيرب



ىثنأ -- ركذ نوفلت ةلصو بيكرت

ىلا جاتحن ىثنأ -- ركذ نوفلت ةلصو بيكرتل

ساالك نيجوز نوفلت باكل

ةجاحلا بسح هلوط رايتخا متي

RJ11 ركذ نوفلت يفش



كرحتم وا تباث ىثنا نوفلت زيرب

رتستلا ةنكم عم شيفلا س بكم





تن ةلصو بيكرت

ىلا جاتحن تن ةلصو بيكرتل

تن لباك

RJ45 تن شيف



تباث وا كرحتم تن زيرب

رتست ةنكمو تنلا فشي سبكم





ةيلقا نلا ثيح نم ةيفرطلا الت صولا عاونأ

ىوقلا الت صو -1

ءابرهك ةلصو



IEC ةلصو



كلسب كلس ةلصو

اهنع ثيدحلا قبس دقو



لورتنوك ةلصو





يغارب ةلصو

نويسكنج يغارب ةلصو



فتاهلا الت صو -2

RJ11 ةلصو

RJ12 ةلصو



تنلا الت صو -3

RJ45 تن ةلصو



زافلتلا الت صو -4

RG6-F ةلصو

RF ةلصو



توصلا الت صو -5

XLR ةلصو

TS ةلصو



TRS ةلصو

TRRS ةلصو



اريماكلا الت صو -6

BNC ةلصو

ةروصلا و توصلا الت صو -7

RCA ةلصو



USBالت صو -8

USB-A ةلصو

USB-B ةلصو



USB-mini ةلصو

micro-USB ةلصو



تانايبلا التلقن صو -9

VGA ةلصو



DVI ةلصو



HDMI ةلصو



D-subالت صو -10

DA-15 ةلصو



DB-25 ةلصو

DE-9 ةلصو



DC-37 ةلصو

DD-50 ةلصو



HD ةلصو

ةيئوضلا الت باكلا الت صو -11



LC ةلصو

SC ةلصو



FC ةلصو

ST ةلصو



ةيراطبلا الت صو -12

SAEtopposts ةلصو

M6fermaletrminal ةلصو



SIDEpoststud ةلصو

pp3 ةلصو



حاسمتلا مف كسام ةلصو



رمتسملا رايتلا الت صو -13

ةيروحملا ةلصولا



Tamiyaconnecter ةلصو

JTSPCYconnecter ةلصو



سكلوم ةلصو



ةيسمشلا ةقاطلا حاولأ الت صو



تاكرحملا فارطأ الت صو -14



ضفخملا دهجلا الت صو -15

ساحن لباكةلصو

موينملأ لباك ةلصو



تكد صاب ةلصو

طسوتملا دهجلا الت صو -16





يلا علا دهجلا الت صو -17



ضيرأتلا تاكبش الت صو -18



ةيئابرهكلا تاديدمتلا نم االلو ءزجلا هللا نذإب مت

ةيلزنملا

مكوخأ هبتك

ءابرهك ينف دمحم ليقع

2020/5/17 يف توريب

يناثلا ءزجلا اوبقرت




