
 مجعية املهندسني الكويتية

 9191 – 9102الربامج التدريبية للسنة املالية 

 (9102)ديسمرب 

 التاريخ اسم الربنامج التدرييب ت

 PMP 2019/12/12-1تأهيل حمرتف إدارة مشاريع  1

 1-2019/12/5 الدينميكا احلرارية و تطبيقاتها 2

 1-2019/12/5 حتسني كفاءة انظمة القدرة الكهربائية 3

 1-2019/12/12 التصميم اإلنشائي 4

 8-2019/12/12 عقود الفيديك 5

 8-2019/12/12 اجهزة القياس و التحكم يف التلوث الصناعي الناتج عن النفط 6

 8-2019/12/12 تصميم وصيانة شبكات التكييف املركزي 7

 8-2019/12/12 صيانة و تقييم املنشآت اخلرسانية 8

 15-2019/12/19 الكهربائيةاألمن يف املواقع  9

 15-2019/12/19 تقنيات و تطبيقات املباني اخلضراء 11

 15-2019/12/19 هندسة محاية البيئة املائية من التلوث  11

 19-2020/1/23 هندسة الرتبة واألساسيات 11

 15-2019/12/19 أنظمة مكافحة احلريق تصميم 11

 22-2019/12/26 الكيبالت االرضية و اخلطوط اهلوائية 13

 22-2019/12/26 أسس ومهارات التعامل مع املقاولني 14

 22-2019/12/26 إعداد و إدارة املناقصات و العقود 15

 22-2019/12/26 إدارة املخلفات اإلنشائية 16

17 Advanced Technology Of Maintenance 

Processes 

 2020/1/2 – 2019/12/29 

 2019/12/29 – 2020/1/2 على احملطات الثانويةكيفية توزيع األمحال  18

 2019/12/29 – 2020/1/2 قراءة وحساب كميات املخططات املعمارية و اإلنشائية 19

 2019/12/29 – 2020/1/2 اختيار و تأهيل االستشارين و املقاولني 11

 

 

 

 



 

 (9191)يناير 

 التاريخ اسم الربنامج التدرييب ت

 5-2020/1/9 العقاريالتقييم و التثمني  1

 5-2020/1/9 العمارة البيئية 2

 5-2020/1/9 احلماية املهبطية 3

 5-2020/1/9 صيانة اجهزة التربيد و التكييف 4

 5-2020/1/9 تقييم املردود البيئي 5

 12-2020/1/16 قانون املناقصات العامة اجلديد و الئحته التنفيذية 6

 12-2020/1/16 املباني املريضة وطرق معاجلتها 7

 12-2020/1/16 صيانة حموالت القدرة الكهربائية 8

 12-2020/1/16 الغاليات و انظمة توليد البخار 9

 12-2020/1/16 تقنية حتلية املياه 11

 19-2020/1/23 إدارة العقود والتنفيذ والرقابة على املشاريع 11

 19-2020/1/23 هندسة الرتبة واألساسات 11

 19-2020/1/23 ضالتاري 13

 19-2020/1/23 رقابة جودة التحاليل الكيميائية 14

 19-2020/1/23 تكنولوجيا أنظمة مكافحة احلريق 15

 26-2020/1/30 اختيار و تأهيل االستشارين و املقاولني 16

 26-2020/1/30 صيانة و إدارة الطرق و اجلسور 17

 26-2020/1/30 توزيع االمحال على احملطات الثانوية 18

19 Heat Exchangers Design 2020/1/30-26 

 26-2020/1/30 إعداد و كتابة التقارير الفنية للمهندسني و الفنيني  11

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (9191)فرباير 

 التاريخ اسم الربنامج التدرييب ت

 2-2020/2/6 دراسة اجلدوى االقتصادية والفنية  1

 2-2020/2/6 املمارسات واإلدارة –هندسة الصيانة  2

 2-2020/2/6 تصميم وصيانة شبكات التكييف املركزي 3

 2-2020/2/6 رفع كفاءة إدارة الطاقة يف املباني 4

 2-2020/2/6 قراءة وحساب كميات املخططات املعمارية واالنشائية  5

 9-2020/2/13 مكافحة التلوث باملخلفات البرتولية 6

 9-2020/2/13 تصميم االضاءة الداخلية واخلارجية 7

انظمة املراقبة والتحكم الكهربائية : االختيار،التشغيل  8

 والصيانة

2020/2/13-9 

 9-2020/2/13 الطاقة الشمسية 9

 9-2020/2/13 إدارة األزمات و الكوارت يف قطاع التشييد والبناء 11

 9-2020/2/13 تقنيات و تطبيقات املباني اخلضراء 11

 16-2020/2/20 مكافحة التلوث البحري  11

 16-2020/2/20 فن التصميم الداخلي 13

14 Heat Exchangers Design 2020/2/20-16 

 16-2020/2/20 فحص و متديد كيبالت إنارة الشوارع  15

 16-2020/2/20 املواصفات الفنية للتصميم اهلندسي واملروري لشبكة الطرق  16

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (9191)مارس 

 التاريخ اسم الربنامج التدرييب ت

 PMP 2020/3/12-1تأهيل حمرتف إدارة مشاريع  1

 1-2020/3/5 اختيار وتأهيل اإلستشارين و املقاولني 2

 1-2020/3/5 الرتكيبات والتمديدات الكهربائية  3

 1-2020/3/5 تشغيل و صيانة املقطرات و الغاليات  4

 8-2020/3/12 فحص و اختبارات مواد البناء  5

 8-2020/3/12 املطالبات و املنازعات اهلندسية  6

 8-2020/3/12 شبكات االتصال الرقمية و تطبيقاتها 7

 8-2020/3/12 معايري األوشا إلجراءات الصحة و السالمة املهنية 8

 15-2020/3/19 األمن و السالمة يف املباني و املنشآت  9

 15-2020/3/19 الربنامج الزمين للدفعات الشهرية و نظام الدفعات الشهرية واستالم املشروع  11

 15-2020/3/19 ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية  11

 15-2020/3/19 تطوير و رفع كفاءة انظمة االمن والسالمة 11

 22-2020/3/26 التدقيق الداخلي على املشاريع و العقود 13

 22-2020/3/26 و تنفيذ العقود اهلندسيةابرام  14

 22-2020/3/26 تصميم و تشغيل املولدات املتزامنة 15

 22-2020/3/26 االساليب احلديثة لنظم تكاليف املشروعات اهلندسية 16

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 )برامج احلاسوب اهلندسية(

 التاريخ اسم الربنامج التدرييب ت

1 (Autodesk Rivet MEP( Mechanical) 2019/12/12-1 

1 Sap 2000 2019/12/22-2020/1/2 

3 Sketch Up 2020/1/9-5 

4 Autodesk AutoCAD 2018 2020/1/23-12 

5 Autodesk 3D Max 2018 2020/2/13-2 

 1-2020/3/12 6.1إدارة املشاريع باستخدام الربميافريا  6
 

 


