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 داري والتدريبإدارة التطوير اإل
 

 البرنامج التدريبي

 إعداد وكتابة التقارير الفنية للمهندسين والفنيين
 

 

  -:  الهدف العام للبرنامـج

إن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو امداد المتدربين بالمهارات والمعارف االساسية 

 لمراحل إعداد التقارير الفنية والطرق المتبعة في تحريرها  وكتابتها 

 

   -:  المحــــتوى العــــــلمي

 س كتابة التقارير. سأ 

  .( لرسمية والغير رسميةا )واع التقارير نأ 

 لتخطيط والكاتبة األولية والكتابة النهائية. التقاريراراحل إعداد م 

اإلطللار ، الخة لللللللة ، التو لللللليللات ،  ، يكللل التقرير المتنه 

 مدعمات التقرير. 

 لعلمية .اعداد التقرير الشكلية ، والموضوعية ، الفنية وإعايير م 

 فات وخصائص التقرير الجيد .  

ن جداول ماليب الفعالة في عرض المعلومات في التقرير سلللللألا 

 ورسوم وخرائط و ور .

 لمقدمة واالستنتاجات والمراجع .ا ات صخلتابة المك 

 طاء الشائعة في كتابة التقارير وكيفه تجنبها .خألا 

 ماذج وتدريبات عمليه  .ن 

 

  -: البرنـــامج موجـــه إلى

 المهندسين والفنيين  العاملين في مجال إعداد وكتابة التقارير . 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية. 5 -:   مـدة الـــدورة

 11/4/2019-7  -:   تاريخ االنعقاد

 
 

 

 



 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل
 

 البرنامج التدريبي

 PMPتأهيل محترف إدارة المشاريع 
 

 
 

   -:  الهدف العام للبرنامـج

The project Management Body of Knowledge is the sum of Knowledge 

within the profession of project Management. As with other professions 

such as law, medicine, and accounting, the body of Knowledge rests with 

the practitioners and academics who apply and advance tithe complete 

Project Management Body of Knowledge includes proven traditional 

practices that are widely applied, as well as innovative practices that are 

emerging in the profession, including published and unpublished 

material. As a result, the project Management Body of knowledge is 

constantly evolving. 

 

   -:  المحــــتوى العــــــلمي

 

 Pre-course assessment. 

 Introduction. 

 Project Life Cycle and Organization. 

 The Standard for project Management of project. 

 Project Management Processes for a project. 

 Project Scope Management. 

 Project Time Management. 

 Project Human Resource Management. 

 Project Cost Management. 

 Project Quality Management. 

 Project Communications Management. 

 Project Integration Management. 

 General revision. 

 Sample exam questions practice. 

  -: لىإالبرنـــامج موجـــه 

 المهندسين والفنيين العاملين في مجال إدارة المشاريع 

  أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية. 5 -:    مـدة الـــدورة

 25/4/2019-21  -:   تاريخ االنعقاد



 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل
 

 البرنامج التدريب

 الطاقة المتجددة وتطبيقها 

 
 

  -:  لهدف العام للبرنامـجا

البرنامج إلى تعريف المشاركين بالطاقة المتجددة ومصادرها المختلفة ) الخةيا  يهدف

الشمسية ، األمواج ، المد والجزر ، الرياح ( مع فهم المبادئ األساسية التي تنظم 

 المكونات الرئيسية ألنظمة الطاقة المتجدد .

 

   -:  المحــــتوى العــــــلمي

 

 لمكيفات الشمسية .ا 

 خةيا الشمسية في توليد الكهرباء .ستخدام الا 

 ياف الضوئية .لستخدام ضوء الشمس في إنارة األا 

 لفة كهرباء الخةيا الشمسية .كت 

 صنيع الخلية .ت 

 هم مكونات النظام الشمسي .أ 

 يفية حساب وتصميم نظام شمسي لمنزل بالكويت .ك 

 وليد الكهرباء في محطات الشمسية الحرارية .ت 

 تخدام حرارة الشمس .سإلتوليد بالكويت بافع كفاءة محطات ر 

 وليد الكهرباء من األمواج .ت 

 وليد الكهرباء من المد والجزر .ت 

 وليد الكهرباء من فرق درجات الحرارة .ت 

 من الرياح . ئيةاوليد الطاقة الكهربت 

 ستخدام حرارة باطن األرض في المنازل بالكويت .ا 

 

  -: البرنـــامج موجـــه إلى

 المهندسين والفنيين  العاملين في مجال الطاقة المتجددة .

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية. 5 -:    مـدة الـــدورة

 27/6/2019-23  -:   تاريخ االنعقاد
 

 

 



 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

 water treatmentطرق معالجة المياه 
 

 

   -:  للبرنامـجالهدف العام 

خصائص ومعايير ومقاييس المياه العادمة تمكين المشاركين  ب يهدف هذا البرنامج إلى

 الصناعية .

 تحديد طرق معالجة النفايات والتخلص منها .

 اإللمام التام بالقوانين والتشريعات المتصلة بالمياه العادمة 

   -:  المحــــتوى العـــــلمي

 

 الصناعية . صائص المياه العادمةخ 

 تعمال المختلفة .سعايير ومقاييس المياه العادمة الموجبة لغايات اإلم 

 رق المعالجة والتخلص من النفايات .ط 

 ه وكيفية التخلص منها واستخدامها في الزراعة .ايملا 

 لقوانين والتشريعات المحلية والدولية الخاصة بالمياه العادمة الصناعية ا 

 

 

 -: إلىالبرنامح موجـــه 

 المهندسين والفنيين العاملين في مجال معالجة المياه 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 11/7/2019-7  -:   تاريخ االنعقاد

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي
RO operation 

 

 

 -:  الهدف العام للبرنامـج

ماكن الخطوره أالمحطه و بأجزاء يهدف البرنامج الى تعريف المشاركين  

 وشرح عام عن المقطرات والتناضح العكسي و أجزاء المقطره وكيفية تعويض مياه

  البحر .

   -:  المحــــتوى العـــــلمي

 

 عريف بأجزاء المحطة وأماكن الخطورة ت 

 تباطها باألنظمة االخرى رإرح عام عن المقطرات  وش 

 رح عام عن التناضح العكسي ش 

 رح أجزاء المقطرة بشكل كامل وماخذ مياه البحر ش 

 رح نظام تعويض مياه البحر ش 

 رح نظام التصريف ونظام التقطير ش 

 

 -: البرنامح موجـــه إلى

 

 المهندسين والفنيين العاملين في مجال معالجة المياه 

 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 25/7/2019-21  -:   تاريخ االنعقاد

 

 

 

 



 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

  ( steam turbine +gas turbine )تشغيل الدورة المركبة 

 

 -:  الهدف العام للبرنامـج

الرئيسية ومساعدتها لمحطات هو إكتساب المشاركين مفاهيم عامة عن األنظمة 
لنظام الدوائر المشتركة  توليد الطاقة من النوع التي تعمل طبقا  

( Combined cycle power plants)  التصميم العام وأيضا تغطى الدورة
والتشغيل ووصف الغرض والمكونات لكل معدة من أجزاء محطة توليد الطاقة 

 ) الدوائر المركبة ( .
   -:  ــلميالمحــــتوى العـــ

 

 قدمة عن محطات توليد الطاقة ) الدوائر المشتركة والمركبة ( .م 

 .  Gas Turbineألجزاء الرئيسية للتوربينة الغازية ا 

 . ( HRSG )ولد البخار إلسترداد الحرارة م 

 . Steam Turbineكونات التوربينة البخارية م 

 لغازية .اظام مأخذ الهواء للتوربينة ن 

 لتوربينات .اظام تزييت ن 

 ظام الوقود السائل والغازي .ن 

 ظام تبريد ومنع التسرب للتوربينة الغازية والبخارية .ن 

 ظام مكافحة الحريق .ن 

 د المغلق .يظام مياه التبرن 

 . ( HRSG )ظام معالجة مياه الحرارة ن 

 -: البرنامح موجـــه إلى

  قطاع القوى الكهربائية المهندسين والفنيين العاملين في 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 26/9/2019-22  -:   تاريخ االنعقاد

 

 

 



 
 

 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

  Cathodic Protectionحماية األنابيب من التآكل 

 
 

  -:  الهدف العام للبرنامـج

 ساليب المستخدمةالبرنامج إلى تزويد المشاركين بمفهوم التآكل واألهذا  يهدف 

 في الرقابة والوقاية منه .

 

   -:  المحــــتوى العــــــلمي

 . عريف التآكلت 

 سباب التآكل في األنابيب .أ 

 صنيف التآكل .ت 

 .رار التى يسببها الفشل السطحى بسبب التآكل ضألا 

 ختبار التآكل .إ 

 عدالت التآكل .م 

    أثير العوامل والمتغيرات المختلفة على عملية التآكل منها : ت 

 األوكسجين ، درجة الحرارة ، الدالة الحامضية ،السرعة .

ريق الوقللايللة والحمللايللة من التللآكللل : الحمللايللة الكللاثوديللة ، ط 

 معالجة المحيط .المثبطات ، 

 بدأ الحماية الكاثودية وتطبيقاتها .م 

 رق الحماية الكاثودية .ط 

 ياس الحماية الكاثودية .ق 

 صميم الحماية الكاثودية .ت 

 ظم الحماية الكاثودية .ن 

 

  -: البرنـــامج موجـــه إلى

 العاملين في مجال فحص التآكل . ينفنيالمهندسين و ال

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية. 5 -:    مـدة الـــدورة

 10/10/2019-6  -:   تاريخ االنعقاد

 
 

 



 
 

 داري والتدريبالتطوير اإلإدارة 

 

 البرنامج التدريبي

  (PV )اللوحات الشمسية الكهروضوئية 

 

 -:  الهدف العام للبرنامـج

يهدف البرنامج الى تعريف الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، وأنواع الخةيا الشمسية 

   الكهروضوئية .

   -:  المحــــتوى العـــــلمي

 

 لكهروضوئية .اقدمة عن الطاقة الشمسية م 

 بيعة األشعة الشمسية .ط 

 كرة عمل الخلية الشمسية الكهروضوئية البلوريه .ف 

 نواع الخاليا الشمسية الكهروضوئية .أ 

 أللواح الشمسية الكهروضوئية .ا 

 نحنى الجهد والتيار في األلواح الشمسية الكهروضوئية .م 

لشمسية اشهر الطرق المستخدمة للحصول على أقصى قدرة من األلواح أ 

 الكهروضوئية .

 عايير اختبار األلواح الشمسية الجديدة .م 

 مارين علمية على األلواح الشمسية .ت 

 

 -: البرنامح موجـــه إلى

  الطاقة الشمسية الكهروضوئية المهندسين والفنيين العاملين في مجال 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 24/10/2019-20  -:   االنعقادتاريخ 

 

 

 

 

 

 



 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

الدروس المستفادة من المشاريع الهندسية ) الناجحة والمتعثرة 

 والفاشلة ( 

 

 -:  الهدف العام للبرنامـج

 التعريف بإدارة المشاريع واألهمية اإلستراتيجية إلدارة المشاريع .

   -:  المحــــتوى العـــــلمي

 

 لتأثيرات التنظيمية على المشروع ودورة حياه المشروع .ا 

 راحل دارسة وتنفيذ وإنهاء المشاريع الهندسية .م 

 ساليب تخطيط وجدولة ومراقبة المشاريع .أ 

 همية الوقت والكلفة في إدارة المشاريع .أ 

 نصر المخاطرة في عملية إدارة المشاريع .ع 

 لجودة في المشروع .ادارة إ 

 سباب فشل المشاريع .أ 

 رق المعالجة المرحلية للفشل .ط 

 راسة أسباب التأخر والتفاوت في المشاريع .د 

 ورة الدراسات السليمة في نجاح المشاريع .د 

  ل أداء مشاريع محلية .وحماذج واقعية ومناقشات ن 

 

 -: البرنامح موجـــه إلى

 الهندسية مشاريع المهندسين والفنيين العاملين في مجال 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 تاريخ االنعقاد   :- 2019/11/7-3
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

 العقود الهندسية والقوانيين المحلية 

 

 -:  للبرنامـجالهدف العام 

  ومسئولياتهم .تعريف العقود وطبيعتها واألطراف الرئيسية للعقد 

   -:  المحــــتوى العـــــلمي

 

 تبار نوع العقد المناسب .خإلعقود وانواع أ 

 لمراحل السابقة للعقد .ا 

 سئوليات أطراف العقد .م 

 ركان العقد وشروط صحته .أ 

 كونات ومستندات العقد .م 

 اإللتزامات أطراف المشروع طبقا  للقانون المدني . –واعد وبنود عقد المقاوالت ق 

 لمحافظة على توازن العقد في صالح جميع األطراف وفقا  للمعايير .ا 

 الجوانب القانونية لتنفيذ العقد . –لمسؤولية العقدية للمهندس والمقاول والمالك ا 

 ا على العقود الهندسية .انون لجنة المناقصات المركزية وتطبيقاتهق 

  أثر نوع العقد على النزاع .  –أطراف النزاع  –سباب النزاعات أ 

 

 -: البرنامح موجـــه إلى

  العقود الهندسية المهندسين والفنيين العاملين في مجال 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 تاريخ االنعقاد   :- 2019/11/21-17
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

 صيانة معدات الوقاية الرقمية  

 

 -:  الهدف العام للبرنامـج

 Computerيهدف البرنامج الي تقديم شللللللرح مفصلللللللل لهذه النظم الجديدة والمعروفة باسللللللم 

Relaying  or  Digital Protection   نظم والوقاية في مجال والعالم وهي النظم األحداث في

 القوي الكهربائية.

   -:  المحــــتوى العـــــلمي

  Electromechanicalطور أساليب وقاية نظم القوي الكهربائية بدء من أجهزة ت 

 . (Multifunction Adaptive)وو وال الي أجهزة الوقاية الرقمية بأجيالها المختلفة 

مع تقديم   Hardware Componentsلوقاية الرقمية رح تفيصلي للمكونات الداخلية اش 

 هذه المكونات وأثره علي أداء هذه األجهزة. ىالتحديث الذي طرأ عل

  Protective Algorithmsرح أساليب كتابة برامج الوقاية الخا ة بهذه األجهزة ش 

ية كتشاف األعطال المعقدة والتي كان يصعب علي أجهزة الوقاإوتميز هذه األساليب في 

 العادية اكتشافها وضرب أمثلة عملية علي ذلك.

رح الطرق األشهر في الوقاية الرقمية وتقديم أمثلة واقعية في مجال وقاية المحوالت ش 

 وقاية المولدات وقاية الكابةت.

اية خطوط قوفي الوقاية الرقمية في مجال وقاية خطوط النقل و رح أشهر الطرق تجاريا  ش 

 التوزيع.قاية قضبان والتوزيع و

 تبار أجهزة الوقاية الرقمية و يانتها .خإرح طرق ش 

 . ز بين األجهزة المنتجة من شركات مختلفةيييفية التمك 

 

 -: البرنامح موجـــه إلى

   يانة معدات المهندسين والفنيين العاملين في مجال 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 تاريخ االنعقاد   :- 2019/12/5-1

 

 



 

 

 
 

 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

 فحص زيوت العزل الكهربائية   

 

 -:  الهدف العام للبرنامـج

تعريف المشارك على المواد العازلة للكهرباء  ، وأنواع الزيوت المسخدمة للعزل 

 الكهربائي .

   -:  المحــــتوى العـــــلمي

 

 قدمة عن المواد العازلة الكهربائية وتطور صناعتها .م 

 اسية للمواد العازلة .سلخصائص األا 

 نواع الزيوت المستخدمة في العزل الكهربائي .أ 

لمواصفات الكيميائية والفيزيائية والكهربائية للزيوت المستخدمة في المحوالت ا 

 الكهربائية .

الكهربائية للزيوت المسفففتخدمة في الكيبالت ولمواصففففات الكهربائية والفيزيائية ا 

 الكهربائية .

 لفحوصات واألختبارات للزيوت المستخدمة في المحوالت الكهربائية وانواعها .ا 

لفحوصفففففات واإلختبارات الالزمة للزيوت المسفففففتخدمة في الكابالت االرضفففففية ا 

 وانواعها ) الضغط العالي ( .

العزل الكهربائي للمحوالت والكابةت  لصلللليانة الوقائية للزيوت المسللللتخدمة فيا 

 الكهربائية .

 

 -: البرنامح موجـــه إلى

  العزل الكهربائي المهندسين والفنيين العاملين في مجال 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 تاريخ االنعقاد   :- 2019/12/26-22

 

 

 

 



 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

 االختبارات الموقعية لمحوالت القدرة الكهربائية    

 

 -:  الهدف العام للبرنامـج

   وأهميتها وأنواعها . محوالت الكهربائيةاليهدف البرنامج إلى تعريف 
   -:  المحــــتوى العـــــلمي

 

 قدمة عن المحوالت الكهربائية وأهميتها .م 

 لكهربائية .انواع المحوالت أ 

 ختبار نسبة التحويل .ا 

 ختبار العازلية .ا 

 ختبار الضغط العالي .ا 

 ختبار البوخلز .ا 

 ختبار عدادات قياس درجة حرارة الزيت والملفات .ا 

 ختبار أجهزة الوقاية للمحول .ا 

  ختبار زيوت الوقاية للمحوالت بالموقع .ا 

 

 -: البرنامح موجـــه إلى

 

  محوالت الكهربائية الالمهندسين والفنيين العاملين في مجال 

 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 تاريخ االنعقاد   :- 2020/1/16-12
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

 صيانة وإصالح معدات كيبالت الضغط المنخفض  

 

 -:  العام للبرنامـج الهدف

وأنواعها من حيث الجهد والعزل ،  لى تعريف بالكيبةت األرضية عيهدف البرنامج 

   الصيانة وأنواع األعطال . وارات بالمادة التو يلية وأنواع االخت

   -:  المحــــتوى العـــــلمي

 

 ريف بالكيبالت األرضية والفرق بينها وبين الخطوط الهوائية .عتلا 

 نواع الكيبالت األرضية من حيث الجهد والعزل ومادة التوصيلية واستخداماتها .أ 

 يفية اختبار نوعية الكيبالت وحساباتها .ك 

 الختبارات والصيانات التى تتم على الكيبالت .ا 

 طال كيبالت الضغط المنخفض وكيفية التعامل معها .عأنواع أ 

 سباب أعطال كيبالت الضغط المنخفض .أ 

 داء شبكات الضغط المنخفض .أحسين ت 

 

 -: البرنامح موجـــه إلى

 

  يانة الكيبةت المهندسين والفنيين العاملين في مجال 

 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 تاريخ االنعقاد   :- 2020/2/13-9
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 التدريبيالبرنامج 

 المحطات الثانوية   في كيفية توزيع األحمال 

 

 

 -:  الهدف العام للبرنامـج

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعلومات الخا ه بالمحطات الثانوية  

والقواطع الكهربائية ومحوالت التوزيع باالضافه الى أجهزة الوقاية وكيبةت الضغط 

  المنخفض والمتوسط 

   -:  المحــــتوى العـــــلمي

 

 لقواطع الكهربائية كثيرة الزيت ، قليلة الزيت ، المفرغة من الهواء.ا 

 حوالت التوزيع الزيتية والجافه م 

 وح الضغط المنخفض ل 

 لبطاريات وشواحنها ا 

 ضد زيادة التيار ( –ضد التسرب االرضي  –جهزة الوقاية  ) الوقاية التفصيلية أ 

 لمتوسطيبالت الضغط اك 

   يبالت الضغط المنخفض ك 

 

 -: البرنامح موجـــه إلى

 

 المهندسين والفنيين العاملين في مجال معالجة المياه 

 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 تاريخ االنعقاد   :- 2020/3/5-1
 

 

 
 

 

 



 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

 وصيانة المحوالت الكهربائية اتاختبار

 

 -:  الهدف العام للبرنامـج

 رات على المحوالت .اختبنواع اإلأهميتها وأعلى المحوالت الكهربائية و التعرف

 عطال وأنواع الصيانة على المحوالت.معرفة األ
   -:  المحــــتوى العـــــلمي

 

 قدمة عن المحوالت الكهربائية وأهميتها .م 

 المحوالت الكهربائية . نواعأ 

 .نواع الصيانات واالختبارات على المحوالت الكهربائية أ 

 ختبار نسبة التحويل .ا 

 ختبار العازلية .ا 

 ختبارالضغط العالي .ا 

 ختبار البوخلز .ا 

 ختبار زيوت المحوالت الموقعية .ا 

 عطال المحوالت الكهربائية .أ 

 لصيانة الوقائية للمحوالت بالموقع . ا 

 -: البرنامح موجـــه إلى

 

   يانة المحوالت الكهربائيةالمهندسين والفنيين العاملين في مجال 

 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 تاريخ االنعقاد   :- 2020/3/12-8
 

 

 

 

 

 



 
 

 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

 تخطيط وإدارة وجدولة أعمال الصيانة 

 

   -:  الهدف العام للبرنامـج

بالمعلومات والتقنيات المتقدمة في مجال تخطيط  كينلى تزويد المشارإالتدريبي يهدف البرنامج 

 .وإدارة ومراقبة وتوثيق أعمال الصيانة 

   -:  المحــــتوى العـــــلمي

 صر وتعريف الصيانة .ح 

 هام الصيانة.م 

 ظم ومعلومات الصيانة .ن 

 قييم األداء المالي والمحاسبي للصيانة من خالل نظم معلومات الصيانة .ت 

 تاجية .نلصيانة واإلا 

 لمعايير الكمية والكيفية لتقييم أعمال الصيانة ) فاعلية الصيانة ( .ا 

 اإلتاحة التشغيلية . –لصيانة واإلتاحة ا 

 إلخفاق وأنواعه .ا 

 لصيانة والمعايير القياسية .اياس العمل في ق 

 مال الصيانة وانتاج قطع الغيار .عضع الحوافز أو 

 .ستخدام اإلحصاء في الصيانة ا 

 مال الميكانيكية .عاأل يفلصيانة التوقعية واألكتشاف المبكرا 

 لنماذج والمستندات المستخدمة في الصيانة .ا 

 رض لجدول الصيانة وتحليل النماذج .ع 

 الغيار .خطيط وإدارة قطع ت 

 -: البرنامح موجـــه إلى

 

  جدولة أعمال الصيانةالمهندسين والفنيين العاملين في مجال 

 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 تاريخ االنعقاد   :- 2020/3/19-15

 
 

 

 



 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

 فحص وصيانة أجهزة القياس وربطها بنظام التحكم 

 

 -:  الهدف العام للبرنامـج

يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بأنواع األجهزة الملحقة بمحوالت الجهد 

وأجهزة القياس من حيث االستخدام باإلضافة إلى االختبارات الدورية باألجهزة 

   وأساليب نقل بيانات التحكم .

   -:  العـــــلمي المحــــتوى

 

ألجهزة الملحقة ) محوالت الجهد والتيار ا جهزة وعنألاقدمة عن م 

 والترانسديوسر (.

 تخدام .سلتعريف بأجهزة القياس من حيث اإلا 

 تبارات الدورية على أجهزة القياس .خإلا 

 القة أجهزة القياس بأجهزة نقل البيانات للتحكم .ع 

 لتحكم .لساليب ونوعية نقل البيانات أ 

 بر في نقل بيانات أجهزة القياس .ياستخدام الفا 

 

 -: البرنامح موجـــه إلى

 

  يانة األجهزةالمهندسين والفنيين العاملين في مجال 

 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 تاريخ االنعقاد   :- 2020/3/26-22
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 والتدريبداري إدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

 رقابة جودة التحاليل الكميائية 

 

 -:  الهدف العام للبرنامـج

معرفة وساسيات إدارة الجودة في التحاليل الكيميائية أهو اكتساب المشاركين معرفة 

أنشطة ضبط الجودة في المختبرات الكيميائية ومعرفة إجراءات وعمليات توكيد 

الكيميائية وكيفية إعداد ملفات نظم الجودة في المختبرات الجودة في المختبرات 

 الكيميائية .

 

   -:  المحــــتوى العـــــلمي

 

 .قدمة عن أهمية وأدوار المختبرات الكيميائية م 

 بادئ العمل بالمختبرات الكيميائي .م 

 .عتماد المختبرات والمعامل الكيميائية ا 

 لشهادات للمختبرات الكيميائية .اهات وعملية تقييم المطابقة ومنح ج 

 لجهات المنوطة بالتفتيش والمراجعة .ا 

 رح خطوات منح االعتماد للمختبرات .ش 

 لجودة في المختبرات الكيميائية :ا 

 .جراءات وتوكيد وضمان الجودة في المختبرات الكيميائية إ 

 عداد ملفات الجودة في المختبرات الكيميائية.أ 

 

 -: إلىالبرنامح موجـــه 

  التحاليل الكيميائية المهندسين والفنيين العاملين في مجال 

 أيام تدريبية خةل الفترة الصباحية  5 -:   مـدة الـــدورة

 تاريخ االنعقاد   :-    2020/3/19-15

 

 

 
 

 



 
 داري والتدريبإدارة التطوير اإل

 

 البرنامج التدريبي

  )UPS(أجهزة التيار منقطع 

 

  -:  للبرنامـجالهدف العام 

والتعرف على  UPSيهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بأنواع األحمال لجهاز 

أنواع األجهزة وتطبيقها في تكنولوجيا العمل, أيضا إلى معرفة المعايير العالمية 

 . وكيفية تفادي األخطاء الشائعة في تصميم األجهزة  UPSألجهزة 

    -:  المحــــتوى العــــــلمي

 

 . وأنواع األحمال وتأثيرها على سعة تلك األجهزة  UPSهمية أجهزة أ 

 . نواع األجهزة المختلفة من حيث التكنولوجيا والتصنيع واألداءأ 

 . UPSالعتبارات الواجب اتخاذها لتركيب ا 

 .UPS لمعايير العالمية المختصة بأجهزة ا 

 . لمختلف األحمال: عالية, متوسطة, او قليلة الحساسية  UPSصميم أنظمة ت 

 . UPSصميم البطاريات ألجهزة ت 

 . UPSخطاء شائعة في تصميم أنظمة أ 

 . بأنظمة مراقبة المباني وشبكات الكمبيوتر  UPS  بط أنظمة ر 

 . UPSطبيقات لتصميم أنظمة  ت 

   -: البرنـــامج موجـــه الى

 UPSالمهندسين والفنيين العاملين  في مجال أنظمة  

 تدريبية خةل الفترة الصباحية  ايام 5 -:    مـدة الـــدورة

 26/3/2020-22  -:   تاريخ االنعقاد
 

 

 

 


