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فى إطار الجهد المتواصل الذى تقوم به اإلدارة العليا للشركة لتحقيق أهداف وسياسات الشركة فى النمو   ▪

ظل   وفى  عمالئها  ثقة  على  والحصول  المطلوبة  الجودة  معايير  أعلى  تحقيق  مع  األعمال  حجم  وزيادة 

فى   المصرى  المجتمع  بها  يمر  التى  اإلقتصادية  شاملة  المتغيرات  لنهضة  أسس  فى وضع  الحالى  الوقت 

لتلحق مصر بركاب الدول المتقدمه معتمدة فى ذلك على سواعد أبنائها وهو األمر الذى سيلقى بالمسئولية 

على شركات البناء والتشييد المصرية فهى السواعد التى تعتمد عليها الدولة فى سبيل هذه النهضة وكانت 

يصة على المساهمه فى التنمية المجتمعية بكل صورها وأشكالها وعلى  دائماً شركة المقاولون العرب حر

 ذلك فإننا حريصون على اإلرتقاء بمستوى المهندسين والفنيين والحرفيين فى هذا المجال. 

الشكر  ▪ خالص  مع  التدريب  خطة  لتقديم  للشركة  التابع  التدريب  بمعهد  العاملين  جميع  يتقدم  ذلك  وعلى 

على اإلهتمام المتواصل والدعم المستمر للمعهد فى تقديم رسالتة لخدمة المجتمع   والتقدير لإلدارة العليا 

 والشركة على حد سواء. 
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 مقدمه : 

والتطوير   ▪ البشرية  للموارد  والمهارات  المعارف  لتنمية  التدريب  بأهمية  العرب  المقاولون  شركة  من  إيماناً 

والتحسين المستمر للكفاءات بإعتبارها أحد دعائم التنمية، لذا فقد كانت أولى شركات المقاوالت فى منطقة الشرق  

من   أكثر  منذ  للتدريب  معهد  بإنشاء  قامت  التى  مجال عام  40األوسط  فى  المستمرة  التطورات  لمواكبة   اً 

 التشييد والبناء.

إمتالك  ▪ على  ومساعدته  البشرى  العنصر  وقدرات  مهارات  تنمية  فى  للشركة  العليا  اإلدارة  إلستراتيجية  وتنفيذاً 

للش التنافسية  الميزة  لتعظيم  المتطورة  والوسائل  السريعه  األدوات  بالتغيرات  يتسم  الذى  اليوم  عالم  ظل  فى  ركة 

والتطور التكنولوجى فقد حرصنا على أن نقدم كل ما هو حديث فى مجال التشييد والبناء مع إختيار األساليب التى 

البشرية  يتم   مواردها  تنمية  فإنها من خاللها  التشييد  المجتمع وتطوير صناعة  تنمية  فى  الشركة  من  ومساهمة 

 جميع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة أن تستفيد بإمكانيات اإلدارة فى التدريب.تتيح ل

 

 

 

 فى فترة الصيف.  الجامعات طالب خالل تدريب منكما اننا نساهم فى ربط التعليم بالواقع العملى  ▪

مساهمتنا لرفع كفاءة العمالة الحرفية فاننا لدينا االمكانيات والخبرات فى مجال تدريب العمالة الحرفية    وفى مجال ▪

جمهورية مصر العربية    –وزارة القوى العاملة    منفى مجال التشييد والبناء حيث اننا نمتلك مركز تدريب معتمد  

اعتمادة  باال الى  مركزضافة  اودر"  من  )ح"  بالمانيا  فرانكفورت  لدينا  الب8يث  لتخصصات  والتشييد  ( ورش  ناء 

 تدريب المكيانيكا والكهرباء. ( ورش فى مجال 4و)

  

وضع الحلول التدريبية  –حيث اننا لدينا القدرة على عمل برامج تدريبية متنوعة منها " التدريب فى موقع العمل 

التحويلي وهى كما اننا لدينا برامج للتدريب  برامج لتكوين فرق التنفيذ الذاتى ..." –المتكاملة للمشروعات 

 البرامج التى نعالج مشاكل التكدس الوظيفي فى بعض المناطق الندرة فى وظائف اخرى داخل المنظمة.
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م " لتحقيق  التعل  -الخبرة   -زيج من " المعرفهإن مفهوم التدريب لدينا هو أحد وسائل التعلم المستمر المبنى على م  ▪

ناحية أخرى.  البشرية من  بالموارد  ناحية واإلرتقاء  المؤسسات من  تواجهه  التى  التحديات  بين  التوازن والتكامل 

عاليه   ومرونة  فائقة  بقدرة  ننفرد  والمستجدات   فىوأننا  المتغيرات  ومواكبة  المتطلبات  كافة   تلبية 

 الداخلية والخارجية .

م ▪ خدمات  تقديم  على  حرصنا  واقع  الجودة ومن  شهادة  على  حصل  األوسط  الشرق  فى  معهد  أول  كنا  فقد   ميزه 

 "ISO 9001  عالى مستوى  ذات  تدريبيه  خدمات  تقديم  لضمان  وذلك  التدريب  مجال  فى  المتغيرات    تواكب  " 

 الحادثه فى مجال إدارة األعمال حيث أننا نتبنى فلسفة قائمة على : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   كيفية تقديم خدمات التدريب

 حيث أننا نمتلك: ، مميزيمتلك المعهد مجموعة من المقومات التى تؤهله لتقديم خدمات تدريبيه 

ثروة بشرية هائلة لديها خبرات تراكمية تكونت عبر سنوات من العمل الطويل فى المشروعات القومية سواء  ▪

 كان ذلك فى داخل جمهورية مصر العربيه أو خارجها.

▪   " والتدريبيه  العلمية  المواد  من  كبيرة  مجموعه  تدريبيه  2500حوالى  نمتلك  خالل   مادة  من  موضوعه   "

"    ةمجموع  صورة  فى  الجامعات  وأساتذة  الخبراء  من  علمية  منتقاه  حاالت   -تمارين    -إستقصاء    -مواد 

 طبقاً لخطة المعهد أو طبقاً إلحتياجات العميل.  ة محدد ة" من خاللها يمكن تنفيذ دورات تدريبي  دراسية

" بكافة أنواعها لخدمة    اإلداريه  -الماليه    -الهندسية  نمتلك مركز للمعلومات ومكتبة متخصصة فى العلوم "   ▪

 قطاع البناء والتشييد والقطاعات األخرى بالدولة.

 الموقع والمشروعات التابعه للشركة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.  لدينا ميزة التدريب فى ▪

 نمتلك قاعات تدريب مجهزة بأحدث وسائل العرض والمساعدات التدريبيه.   ▪

  

إن تنمية القدرات البشرية هى األساس فى عملية التطوير والقدرة على المنافسة وأن اإلستثمار الحقيقى يجب أن 

ى الصعاب ومواجهة يكون فى الموارد البشرية التى تعتبر هى أساس العملية اإلنتاجية والقادرة على تخط

التحديات وعلى الرغم من تفردنا فى مجال البناء والتشييد إال أن ذلك لم يتأتى إال من خالل بناء قدرات بشرية 

 ً  قادرة على إستيعاب تكنولوجيا العصر علماً وتدريبا
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  المصرية والعربيه واألجنبيه الوزارات  

 رئاسة جمهورية مصر العربيه •  وزارة اإلسكان اليمنية •

 وزارة الدفاع المصرية  •  السودانيةوزارة اإلسكان  •

 هندسة المنشآت العسكرية الكويتية •  وزارة اإلسكان البحرانية  •

 وزارة البترول الليبية •  وزارة اإلسكان السودانية •

بالتع •  وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  • منولث  الكو  الخارجيـــدول  وزارة  مع   –ة  ــاون 

 جورجيا  -أرمنيا -أذربيجان -مانغوليا 

 شركات المقاوالت   

 النيل العامه للخرسانة المسلحة •  القاهره للمبانى العامه والمساكن الجاهزة  •

 الجيزة العامه للمقاوالت  •  مصر ألعمال األسمنت المسلح  •

 العربيه العامه للمقاوالت  •  القاهره العامه للمقاوالت   •

 للمرافق والتركيبات النصر  •  النيل العامه للمقاوالت •

 اإلسكندرية العامه للمقاوالت •  المساكن سابقة التجهيز  •

والمبانى   •  أطلس العامه للمقاوالت  • لإلنشاءات  المصرية  للمقاوالت  العامه  الدلتا 

 الجاهزه 

 الشمس لإلسكان والتعمير  •  العامه للمقاوالت واألعمال الصحية والتكميلية •

 الصعيد العامه للمقاوالت •  والتعمير مصر الجديده لإلسكان  •

 النصر للمبانى واإلنشاءات   •  الوادى الجديد العامه للمقاوالت •

 المحمودية العامه للمقاوالت •  المكتب العربى للتصميمات •

 طابا للمقاوالت •  البحر األحمر العامه للمقاوالت  •

 إبراهيم سابقاً( المقاوالت المصريه )مختار  •  النصر العامه لألعمال المدنية  •

 مدينة نصر لإلسكان والتعمير •  النصر العامه للمقاوالت )حسن عالم(  •

 العامه لإلنشاءات ) روالن(  •  القابضة للتشييد والتعمير  •

 مجموعة شركات طلعت مصطفى  •  دريم الند )أحمد بهجت(  •

 المصرية العامه للمقاوالت •  العربيه الدولية للمقاوالت  •

 المعادى للتنمية والتعمير  •  للمقاوالت واالستثمارات العقارية شركة وادى النيل  •
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 شركات البترول   

 شركات غاز مصر  •  شركة خليج السويس ) جابكو(  •

 شركة بتروجيت  •  شركة بترول بالعيم  •

  

 وجمعيات علمية   نقابات مهنية  

 المصريه العامهنقابة المهندسين  •  اإلتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء  •

 نقابة المهندسين المصريه الفرعيه بالقاهره  •  جمعية الهندسة اإلدارية  •

 نقابة المهندسين المصريه الفرعيه بالجيزه  •  الجمعيه العربيه لإلدارة  •

 نقابة المهندسين المصريه الفرعيه بدمياط  •  نقابة المقاولون السورية  •

 إتحاد عمال البناء )مصر(  •  

 

 الهيئات واألجهزة المختلفه   

 الهيئة العامه للطرق والكبارى والنقل البرى  •  الهيئة العامه لألبنية التعليمية •

 هيئة قناة السويس والشركات المنبثقة •  جهاز إشراف القطامية •

 الهيئة القومية لألنفاق  •  جهاز إشراف مدينة العبور  •

 هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء  •  

 

 الجامعات داخل جمهورية مصر العربيه   

 جامعة القاهره  •  جامعة المنوفية •

 جامعة عين شمس •  الجامعة األمريكية  •

 جامعة حلوان  •  الجامعة الروسية •

 جامعة قناة السويس  •  ( فرع السادس من اكتوبر )  المعهد العالى للتكنولوجيا •

 اكتوبر. 6جامعة  •  جامعة االهرام الكندية  •

 مدينة العاشر من رمضان  -المعهد العالى للتكنولوجيا  •  اكاديمى مودرن  •
 

 الجامعات العربيه  

 " السعودية " المملكة العربيةجامعة جازان  •  أم درمان " –جامعة السودان " الخرطوم  •

 صنعاء" -عدن –جامعة اليمن " تعز  •  جامعة دمشق •
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 برامج تأهيلية -أ

 "املرحلة األوىل"إعداد وتأهيل مهندس حديث مدني وعمارة 
 

 

الالزمة  التعيين  حديثيالتخرج    حديثيوعمارة    مدنيى  مهندس  تزويد • والمعارف  في    بالمهارات  المشروعات للعمل 

 بالطرق الصحيحة واآلمنة بالجودة المطلوبة.

 

 
 

 . االعمال االنشائية –حصر األعمال وحساب الكميات   •  التنظيمى للشركه نبذه عن الهيكل  •

والقانون   • وأفرعها  وأنواعها  القوانين  عن   نبذه 

 . التابع له الشركه

 .االعمال المعمارية –حصر األعمال وحساب الكميات   •

 .خطوات دراسة العطاء •

 طرق واسس تقدير التكاليف.  • . نبذه عن الدليل التنظيمى •

 . أنواع العقود فى مجال مقاوالت التشييد • .Method Statementدراسة طريقة التنفيذ  •

 .مستندات عقد المقاولة • .التحكم فى المستندات •

 .شروط العقد • . PMPفكرة عن إدارة المشروعات اإلحترافية  •

العمل  • ونطاق  ومواصفات  مقايسة   تحديد 

 .عند طرح األعمال

 .الباطنعقود ومستخلصات مقاولى  •

 .بيان أعمال مقاولى الباطن ومرفقاته •

 .المسحوبات المخزنية لمقاولى الباطن • . طلبات اإلعتماد والتسليم والخامات والبنود •

 . تقييم+  Presentation • . مسحوبات المخازن ومطابقتها مع المنفذ-التشوينات  •

 

 : طرق وأسس تقدير التكاليف  •

•  
 المشارك قادرا على : بانتهاء البرنامج سيكون 

 ذـــة التنفيـــقـــريـــطداد ـــــــاع •

خطوات دراسة العطاء ومراجعة مستندات وشروط   •

وتقدير   العمل  ونطاق  ومواصفات  ومقايسة  العقد 

  التكاليف 

مدير   • لمتطلبات  وفقاً  المشروع  ادارة  فى  المشاركة 

 .(PMPالمشروع المحترف )

 معرفة أنواع خطابات الضمان ووثائق التأمين  •

 .مستخلص العميل عمل  •

الالزمة  • والمستندات  الباطن  مقاولى  عقد  دراسة 

 إلعداد مستخلص المقاول . 

 

التشوينات   –طلبات اإلعتماد والتسليم  –حصر الكميات  •

 مسحوبات المخازن ومطابقتها مع العقد ( 

 

 . )خبره أقل عن خمس سنوات( التعيين مهندسى مدنى وعمارة حديثى •

 

  

 

 زيارات ميدانية.  • .محاضرات نظرية •

 . حاالت دراسية وتطبيقات عملية •

 

 تقييم في نهاية البرنامج.   •

 

  

  عشرة ايام •
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 حديث مدنى وعمارة"املرحلة الثانية"إعداد وتأهيل مهندس 
 

 الهدف من البرنامج:   •

التعيين  ومدني    مهندسى  تزويد • التخرج حديثى  التشييد  المعارف والمهاراتبعمارة حديثى  لتنفيذ مشروعات    الالزمه 

 بالطرق الصحيحة واآلمنة وكذلك بالجودة المطلوبة. 

•  

 برن  •

 موضوعات بحثية  •

 .وخصائصهامكونات الخرسانه  •

 اعمال ابحاث التربة واالساسات . •

 .األوناش المتنقله -ألوناش البرجيه •

 . الكمرات التلسكوبيه -الدعامات المفرده  -الشدات المعدنيه  • .الطرق المختلفه لنقل وصب وتشطيب الخرسانه •

 . الزراجين –الشدات المعدنيه  • .المراجعه اإلنشائية على الهيكل الخرسانى •

 .تطبيق عملى على الشدات المعدنيه • . الرسومات التنفيذيه للخرسانه المسلحهكيفية عمل  •

 .السالمه فى األوناش -مهمات السالمه للوقاية الشخصيه  • . القياسات األفقيه )مهندس حديث( –القياسات الرأسيه  •

 .العالمات اإلرشادية والتحذيريه • . أعمال البناء بالطوب •

 . بالطوبتطبيق عملى على البناء  •

 . إقتصاديات وتفريد حديد التسليح •

 .األماكن المغلقه •

 تقديم الموضوع البحثى   •

 . التقييم+  Presentation • .تطبيق عملى على الحداده المسلحه •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  •

 الخرسانىالمراجعة االنشائية على الهيكل عمل  • إستكشاف الموقع وخواص التربة •

 نظم إدارة السالمة والصحة المهنيةدراسة  • تفريد حديد التسليح عمل •

 لمن يعقد البرنامج :   •

 والذين اتموا المرحلة األولى. مهندسى مدنى وعمارة حديثى التعيين •

 طريقة تنفيذ البرنامج :   •

 . ميدانيةزيارات  • محاضرات نظرية. •

 تقييم نهائى لقياس نتائج التدريب.  • متخصصة.ورش تطبيقية في مواقع تدريبية  •

 

 عشرة ايام •
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 : "الثالثهإعداد وتأهيل مهندس حديث مدنى وعمارة "املرحلة 

 

التعيين  ومدني    تزويدمهندسى • حديثى  التخرج  حديثى  والمهاراتبعمارة  التشييد   المعارف  مشروعات  لتنفيذ    الالزمه 

 بالطرق الصحيحة واآلمنة وكذلك بالجودة المطلوبة. 

 محتويات البرنامج :   •

 التوعية بأسس حماية البيئة في نشاط المقاوالت  • أعمال البياض ) جسر السويس (  •

 رقابة زمن المشروع • تطبيق عملي علي البياض ) جسر السويس (  •

 المشروعتخطيط موارد  • أعمال الدهانات ) جسر السويس ( •

 الموازنه التخطيطيه للعقد • تطبيق عملي علي الدهانات ) جسر السويس( •

 التدفقات النقدية • أعمال الصحي الداخلي ) تغذية( / ) صرف( ) جسر السويس(  •

 الرقابة على التكاليف • تطبيق عملي علي أعمال الصحي الداخلي ) جسر السويس( •

 تحليل انحراف التكاليف • أعمال نجارة الباب والشباك  •

 خطابات الضمان • زيارة ميدانية لورشة النجارة •

 وثائق التأمين • رقابة الجودة  -نظم الجودة  •

• Presentation  تقييم +  

 

•  : 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  •

 أعمال نجارة باب والشباك اإلشراف على تنفيذ  • الدهاناتاإلشراف على تنفيذ أعمال البياض و •

 الموازنات التخطيطية والتدفقات النقديةإعداد  • المواصفات ..( –مستندات العقد )نطاق األعمال دراسة  •

  

 

 .والثانية مهندسى مدنى وعمارة حديثى التعيين والذين اتموا المرحلة األولى  •

•  : 

 محاضرات  •

 

 عشرة ايام •
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 ميكانيكا وكهرباء"املرحلة األوىل"إعداد وتأهيل مهندس حديث 
 الهدف من البرنامج:   •

التعيين    مهندسى   تزويد • حديثى  التخرج  حديثى  وكهرباء  تمكنهبميكانيكا  التي  والمهارات  فى من    مالمعارف  العمل 

 .ساليب الصحيحة واآلمنة وكذلك بالجودة المطلوبةباال مشروعات التشييد

 البرنامج : 

 الئحة الشركة •

 مبادى تجهيز مواقع االنشاءات كهربائيا  •

 . دراسة الموقع وتحليل الحركة •

 االوناش البرجيه •

 االوناش المتنقله •

 االعمال الكهروميكانيكيه فى المستشفيات  •

 المصاعد  •

 PLC   مقدمة عن الـ •

• Team Work Effectiveness 

 الكهروميكانيكية واالنشائية التنسيق بين االعمال  •

• Presentationالتقييم + 

 فائدة حضور البرنامج:  •

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

معرفة المتطلبات االساسية للقيام بمهام مهندس حديث فى المشروعات وكيفية التعرف على متطلبات الموقع وإختيار   •

 بالمشروع وتحديد إختصاصات كل فرد من فريق العمل.معداته والتعامل مع العاملين 

•  

 لمن يعقد البرنامج :   •

 .)خبره أقل عن خمس سنوات(مهندسي ميكانيكا وكهرباء حديثى التعيين •

•  

 طريقة تنفيذ البرنامج :   •

 زيارات ميدانية.  •    محاضرات نظرية. •

 تقييم نهائى. • تطبيقات عملية وحاالت دراسية.  •

 

 عشرة ايام •
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 "املرحلة الثانية"حديث ميكانيكا وكهرباءإعداد وتأهيل مهندس 
 الهدف من البرنامج:   •

التعيين    مهندسى   تزويد • حديثى  التخرج  حديثى  وكهرباء  تمكنهبميكانيكا  التي  والمهارات  فى من    مالمعارف  العمل 

 .باألسلوب الصحيح واآلمن وكذلك بالجودة المطلوبة مشروعات التشييد

محتويات  

 البرنامج : 
• Hydraulic Pumps and Motors –Hydraulic Control Valves –Basic of Hydraulic Circuits 

 إدارة عمليات الصيانه واإلصالح والعمرات  –عمرة المحركات  •

 توقعيهمؤشرات تحليل الزيوت وإستخدامها إلجراء الصيانه ال •

• Interior Lighting Design 

• Cable constants 

 نظم االنذار واالطفاء  •

 االعمال الكهروميكانيكيه فى حمامات السباحه •

 تكنولوجيا اللحام •

• Presentationالتقييم + 

 

 
 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

البنود االساسية بالمشاريع  التعرف على مشاكل المعدات وعمليات االصالح والصيانة   • والتشغيل باإلضافة إلى بعض 

 .كاإلضاءة وأعمال الكابالت ونظم االنذار

 لمن يعقد البرنامج :   •

 .مهندسى ميكانيكا وكهرباء حديثى التعيين والذين اتموا المرحلة األولى •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   •

 محاضرات نظرية. •

 تدريبية متخصصة.ورش تطبيقية في مواقع  •

 . ميدانيةزيارات  •

 تقييم نهائى لقياس نتائج التدريب.   •

 

  عشرة ايام •
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 "الثالثه"املرحلة حديث ميكانيكا وكهرباءإعداد وتأهيل مهندس 

 الهدف من البرنامج:   •

التعيين    مهندسى   تزويد • حديثى  التخرج  حديثى  وكهرباء  تمكنهبميكانيكا  التي  والمهارات  فى من    مالمعارف  العمل 

 .باألساليب الصحيحه واآلمنة بالجودة المطلوبة مشروعات التشييد

  

 محتويات البرنامج :   •

 مستندات العقد  –شروط التعاقد  • مقدمة فى تخطيط المشروعات  •

 انواع العقود فى مجال التشييد  • ( CPMالتحليل الشبكى )التخطيط باستخدام اسلوب  •

 ادارة مقاولى الباطن  • رقابة زمن المشروع •

 المفاهيم االساسية للجودة فى صناعة المقاوالت • تقليل وضغط زمن المشروع  •

 خطة االداء البيئى • الرقابة على التكاليف •

 المهنيةنظم ادارة السالمة والصحة  • تحليل انحراف التكاليف •

• Presentation+التقييم  

•  

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

إدارة المشروعات وفقاً ألسس سليمه من حيث إدارة الوقت والتكلفة والجودة والقيام بأعمال الحصر والقياس والتعامل  •

 . مع مقاولى الباطن وتقدير تكلفة البنود بالمشاريع

 لمن يعقد البرنامج :   •

 والثانية. مهندسى ميكانيكا وكهرباء حديثى التعيين والذين اتموا المرحلة األولى •

•  

 طريقة تنفيذ البرنامج :   •

 محاضرات نظرية. •

 ورش تطبيقية في مواقع تدريبية متخصصة. •

 . ميدانيةزيارات  •

 تقييم نهائى لقياس نتائج التدريب.   •

 

 عشرة ايام •
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 خواص املواد وأسس تصميم اخللطات اخلرسانية
 

 

 تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات االساسية الخاصة بخواص المواد وأسس تصميم الخلطات الخرسانية •

 

    

 ومتطلبات الكود المصرى لها  -مكونات الخرسانة وخصائصها  •

 الجودةتصميم الخلطة الخرسانية واسس   •

 اعمال سحب العينات واالختبارات الغير متلفة  •

 

 

  بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف مكونات الخرسانة وخصائصها •

 كيفية سحب العينات وعمل االختبارات الغير متلفة •

 

 

 مهندسى مدنى وعمارة  •

 

 

 محاضرات. •

 

 

 . يومان  •
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 األساسات والتحكم فى املياه اجلوفية وسند جوانب احلفرأعمال تنفيذ 
 

 

 تزويد المهندسين بالمعارف والمهارات الالزمة بأعمال تنفيذ األساسات والتحكم فى المياه الجوفية وسند جوانب الحفر.  •

 

  

 التربة.استكشاف الموقع وخواص  •

  سند جوانب الحفر •

 التاسيس على تربة ذات المشاكل •

 التاسيس على التربة االنهيارية االنتفاشية •

 التاسيس على التربة الطينية اللينة •

 انواع االساسات العميقة وطرق تنفيذها •

 التطبيق العملى لنظم التجفيف •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 القدرة على استكشاف الموقع وخواص التربة.  •

 جوانب الحفر معرفة االساليب الفنية فى سند •

 التعامل مع التربة ذات المشاكل •

 

 

 مهندسين  •

 

 

 محاضرات  •

 

 

 ثالثة ايام. •
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 نظم الشدات املختلفة املستخدمة فى املنشآت اخلرسانية

 

 

 تزويد المهندسين بالمعارف والمهارات الالزمة لنظم الشدات المختلفة فى المنشآت الخرسانية.  •

 

  

 المعدنية لألعمدة والحوائط  تصميم الشداتالشدات  •

 الكمرات التلسكوبية -الدعامات المفردة  -الشدات المعدنية  •

 الكمرات الثابتة -الشبابيك الخفيفة  -الشدات المعدنية  •

 الزراجين –الشدات المعدنية  •

 زيارة ميدانية •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على مكونات الشدة المعدنية.  •

 

 

 مهندسين  •

 

 

 محاضرات + زيارة ميدانية  •

 

 

 

 ثالثة ايام. •
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 مدنى Revitالتصميم بإستخدام برنامج 
 

 

 Revitالتعرف على كيفية التصميم باستخدام برنامج الــ  •

 

  

• Introduction - Building Information • Rooms and area - Import and link auto cad 

• Modeling - Revit Architecture - History • Annotations - Dimensions - Details - Tags 

• Features - Revit File Types - Exploring • Opening – Site 

• Roofs - Ceiling • Annotations - Dimensions - Details - Tags 

• Curtain Walls • Materials – Sheets 

• Stairs • Schedule’s - Rendering - Export files 

• Ramps / Railing  

• Modal in Place  

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

نماذج      Revitستخدام برامجا • إلى  امكانية تحويلها  مع  االبعاد  ثالثية  نماذج  فى  المبانى ومكوناتها  بكفاءة وتصميم 

 ثنائية االبعاد. 

 )تحريك للكاميرا( على مسار محدد. Animationعمل  •

 اخراج افالم ثالثية االبعاد. •

 

 

 مهندسى مدنى  •

 

 

 تمارين عملية+  محاضرات  •

 

 

 خمسة ايام. •
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 عمارة Revitالتصميم بإستخدام برنامج 
 

 

 Revitالتعرف على كيفية التصميم باستخدام برنامج الــ  • 

 

  

• Introduction - Building Information • Railing 

• Modeling - Revit Architecture - History • Modal in Place 

• Features - Revit File Types - Exploring • Rooms and area - Import and link auto cad 

• Roofs - Ceiling • Annotations - Dimensions - Details - Tags 

• Curtain Walls • Opening – Site 

• Stairs • Materials – Sheets 

• Ramps • Schedule’s - Rendering - Export files 

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

بكفاءة وتصميم المبانى ومكوناتها فى نماذج ثالثية االبعاد مع امكانية تحويلها إلى نماذج     Revit MEPاستخدام برامج •

 ثنائية االبعاد. 

 )تحريك للكاميرا( على مسار محدد. Animationعمل  •

 اخراج افالم ثالثية االبعاد. •

 

 

 عمارةمهندسى    •

 

 

 محاضرات + تمارين عملية  •

 

 

 خمسة ايام. •
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Auto CAD 2D VER 2019 
 

 

الــ    • برنامج  باستخدام  التصميم  كيفية  على  رسم    Auto CAD 2D VER 2019التعرف  فى  الهندسى  للرسم 

 .اللوحات االنشائيه والمعماريه والتفاصيل االنشائيه

 

  

• Downloading Program / installation •  • Printing 

• Program Overview •  • Other Similar Programs (True View, 

Etc. ….) 

• Drawing / Modification Basics •  • Advanced Concepts (Options, 

Dynamic Blocks, Annotative Objects, 

True View, constrains, Enhanced 

Attributes,3D,PROF.Cert 

• Drafting & Annotation •  

• Blocks •  

• Creating Views & Sheets •  

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 رفع كفاءة المتدربين فى الرسم الهندسى باستخدام الكمبيوتر  •

 

 

 مهندسى مدنى وعمارة  •

 

 

 محاضرات •

 تمارين عملية •

 

 

 

 خمسة ايام. •

 

 

 

 

 

  



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-13- 

 
 

 اعمال املصاعد والسالمل الكهربائية
 

 

 بالمصاعد والساللم الكهربائيهتزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الالزمه الخاصة     •

 

    

 مقدمة عن المصاعد  •

 اليات تحديد عدد المصاعد وحمولتها وسرعتها  •

 دراسة انواع المصاعد ومكوناتها والتركيبات ونظم التشغيل •

 الزمة للمصاعد واالختبارات لالحمايات ا •

 الكهربائية الساللم  •

 

 

  بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 تحديد عدد المصاعد وحمولتها وسرعتها . •

 تحديد الحماية الالزمة للمصاعد وعمل االختبارات الالزمه . •

 الساللم الكهربائيه ومكوناتها ونظم التشغيل . •

 

 

 مهندسين ميكانيكا وكهرباء •

 

 

 محاضرات. •

 

 
 

 ايام.ثالثة  •
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 على الصيانة إلستخدام األمثل للزيوت وتأثريهاا
 

 

إهدار  • يتم  بحيث ال  المعدات  فى  الزيوت  إستخدام  كيفية  فى  الالزمة  والمهارات  بالمعارف  الميكانيكا  مهندسي  تزويد 

 . كميات كبيره من الزيوت وأثر ذلك على اعمال الصيانة

 

    

 خواص الزيوت وأنواعها. •

 نظرية التزييت.  •

 أنواع الصيانات والصيانة التوقعيه. •

 مؤشرات تحليل الزيوت وإستخدامها إلجراء الصيانه التوقعيه. •

 

 

  بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على أنواع الزيوت المختلفه وخصائصها. •

 الصيانة. أثر إختيار الزيوت المناسبة وكيفية تأثير ذلك على أعمال   •

 

 

 

 ميكانيكامهندسى   •

 

 

 محاضرات. •

 

  
 

 ثالثة ايام. •
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 Centrifugal Pumps  أساسيات الطلمبات
 

 

 تزويد مهندسي الميكانيكا بالمعارف والمهارات الالزمة فى الطلمبات بأنواعها واإللمام بكيفية إختيارها وصيانتها  •

 

    

 . ) اختيار الطلمبات (  – الطلمبات(الطلمبات فى أعمال التشييد )تصنيف  •

 أداء الطلمبات. •

 الطلمبات. صيانة •

 أساسيات المحركات الكهربائية.  •

 

 

  بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على أنواع الطلمبات المختلفه. •

 صيانة الطلمبات والتعرف على أعطالها. •

 

 

 

 ميكانيكالمهندسى   •

 

 

 محاضرات. •

 

 

 ثالثة ايام. •
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 Revit MEPالتصميم بإستخدام برنامج  
 

 

 Revitالتعرف على كيفية التصميم باستخدام برنامج الــ  •

 

  

• Introduction •  HVAC 

• Basic Creation Tools •  Hydronic Piping Systems 

• Basic Editing Tools •  Plumbing Systems 

• Starting An MEP Project •  Fire Protection Systems 

• Views •  Electrical Systems 

• Component Families •  Panel Schedules 

• Spaces and Zones •  Scheduling 

• Building Performance Analysis •  Documentation 

• Systems •  Fire alarm   +  Documentation 

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

بكفاءة وتصميم المبانى ومكوناتها فى نماذج ثالثية االبعاد مع امكانية تحويلها إلى نماذج     Revit MEPاستخدام برامج •

 ثنائية االبعاد. 

 )تحريك للكاميرا( على مسار محدد. Animationعمل  •

 اخراج افالم ثالثية االبعاد. •

 

 

 مهندسى كهرباء   •

 مهندسى ميكانيكا  •

 

 

 محاضرات + تمارين عملية  •

 

 

 خمسة ايام. •
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  ال القياسات الرأسيهبرنامج أعم

 
تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المرتبطة بأعمال الميزانيات والتدريب عليها مع توضيح األسلوب السليم لعملل   •

 . الميزانيات بأنواعها ومستويات الدقة المطلوبة

 

  

 . والضبط المؤقت والدائمالتعريف بميزان القامة وأنواعه والغرض منه وملحقاته وطريقة االستخدام  •

 . تعريف الميزانية وأنواع الميزانيات والغرض من ك  نوع وطرق حساب الميزانية •

 .الميزانيه الطوليه •

 ه الطوليهيتصحيح خطأ قف  الميزان •

باسللتخدام  توزيللع الخطللأ –خطأ القف  المسموح   -أسلوب التنفيذ حساب مناسيب النقط   –الميزانية الدقيقة الغرض منها    •

 .برنامج االكسي  

 باستخدام برنامج االكسي  .  حساب المناسيب –أسلوب التنفيذ   –الميزانية الشبكية والغرض منها   •

 تعريف وخواص خطوط الكنتور •

 المعايره •

 تقييم •
  

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 . إنشاء شبكات الروبيرات بمستوى دقة عالي •

 .والردم بدقة عاليةحساب مكعبات الحفر  •

 

 

   حديث مهندس مساحة •

 أخصائى مساحة •

 مساح   •

 

 

 تطبيق عملىفى شكل  البرنامجيتم تنفيذ   •

 

 

 ايام اربعة •
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 برنامج أعمال القياسات األفقية   

 

تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المرتبطة بأهمية الترافرس فللى المسللاحة والغللرض منلله وتطبيقاتلله فللى اعمللال   •

 الرفع والتوقيع. 

 

  

 التدوين بدفتر الغيط –الرصد باستخدام االقواس  •

 حساب الزوايا الداخلية وحساب خطأ قف  الشك  الزاوى  •

 مقف .مشروع عملى لمضلع  –زيارة ميدانية  . •

 حساب انحرافات األضالع -االنواع المختلفه لإلنحرافات  •

 حساب المركبات األفقية والرأسية لألضالع وتصحيح خطأ قف  الشك  •

 حساب اإلحداثيات •

 باستخدام برنامج االكسي  .  قطحساب مساحة الشك  بمعلومية إحداثيات الن •

 التدريب على ح  نموذج لمضلع مقف  -زيارة ميدانية   •

 اختبار الجهاز –الضبط المؤقت  •

 تقييم  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 امكانية التعام  مع محطة الرصد المتكاملة بصورة أسه  وفهم دقيق للعمليات الحسابية التى تتم داخ  المحطة  •

  استالم أعمال الخرسانة والتشطيبات باستخدام محطة الرصد.سهولة إجراء أى اعمال رفع أو توقيع  •

 

 

  .مساحة  مهندس •

 .مساحة  أخصائي •

 .مساح •

 

 .البرنامج فى شك  تطبيق عملىيتم تنفيذ   •

 
   ايام اربعة •
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 األعمال املساحية للطرقبرنامج 

 

 تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف المساحيه المختلفه الالزمه لتنفيذ اعمال مساحه الطرق.  •

 

  

 مقدمة ألنواع الطرق وقطاعات الطرق المختلفة.  •

 . المحور الطولي للمشروع اختيارأسس  •

 .أعمال الرفع االبتدائى  •

 المنحنيات وأنواعها •

 تخطيط المنحني األفقي البسيط  , قوانين حساب المنحنى •

 كيفية حساب الميول الطولية والعرضية فى المنحنيات •

 كيفية عم  ويرات ضبط المناسيب - كيفية قراءة لوح الطرق والقطاعات الطولية •

 اعمال تشطيبات الطرق -  مياتالقطاعات وحساب الك •

 تقييم •

  

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 . تنفيذ االعمال المساحيه الخاصه بمشروعات الطرق بمستوى دقه عاليه •

 

 

 مهندس تنفيذ طرق •

 مهندس مساحة  •

 أخصائى مساحة  •

 مساح    •

 

 

  .محاضرات •

 .حاالت دراسية •

 
   ايام اربعة •
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 االعمال املساحية للكبارىبرنامج 

 
 

 . تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف المساحية المختلفة الالزمة لتنفيذ أعمال مساحة الكباري •

 

  

 مقدمه ) فكرة عامه عن أنواع الكبارى ( •

 . األعمال المساحية التى تتم قب  تصميم وتنفيذ الكبارى •

 .الخرسانية ) المخدات واألعمدة ( على األرضأعمال تنفيذ القواعد   •

 أعمال المساحة فى االساسات للكبارى •

 أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية ) المخدات واألعمدة ( فى االنهار والبحار •

 التشطيبات ( –تطبيقات مساحية على بعض أعمال الكبارى )الهيك  العلوى  •

 العربات المتحركة . •

 تقييم •

  

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

  إجراء األعمال المساحية الخاصة بمشروعات الكباري بمستوى الدقة المطلوب •

 

 

 مهندس تنفيذ كبارى   •

 مهندس مساحة  •

 أخصائى مساحة   •

 مساح    •

 

 

 

 حاالت دراسيةيتم تنفيذ البرنامج فى شك   •

 
   ايام خمسة •
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 الرصد املتكاملة ةحمطباستخدام  اإلنشاءاتالتطبيقات املساحية يف 
 

 

الستالم أعمال  محطة الرصد المتكاملة فى األعمال المساحية    بالمعارف والمهارات الالزمة الستخدامالمشاركين    تزويد •

 .  الخرسانة والتشطيبات
 

  

المعارف األساسية المطلوب توافرها  - الرصد المتكاملة والحاسب االلى  التطبيقات المساحية فى االبنية بأستخدام محطة •

 .فى مستخدم محطة الرصد المتكاملة

 فى مرحلة الخرسانات / التشطيبات.  واالستالمكيفية التخطيط   •

 اآلللليالحاسللب    بللرامج  اسللتخدام  -  التطبيقات المساحية فى االبنية بأسللتخدام محطللة الرصللد المتكاملللة والحاسللب االلللى •

 اإلحداثيات. إيجادفى  

 .كيفية التخطيط واالستالم فى مرحة التشطيبات •

 زيارة ميدانية. •

 زيارة ميدانية ) نادى شركة المقاولون العرب (  •

 .تقييم •

  

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 تطبيق أعمال التخطيط الصحيح فى جميع مراح  تنفيذ األعمال.  •

 والرسللومات اإلحللداثياتفللى تسللجي  واسللتخراج  يللةاآلل  اتالحاسللب  بللرامج  التكنولوجيللا الحدي للة والمتم لللة فللى  استخدام •

 .ةالمطلوب

  استالم أعمال الخرسانة والتشطيبات باستخدام محطة الرصد. •

 

  .مساحة  مهندس •

 مساحة   أخصائي •

 .مساح •

 

  .محاضرات •

 .حاالت دراسية •
 
 

   ايام اربعة •
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 (Liscad) وإنتاج اخلرائط باستخدام برنامج ليسكاداالرصاد معاجلة 
 

 

تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة للتعام  بسهوله مع البيانات التى تم الحصول عليها من خللالل محطللات  •

 . الخرائط المساحيهالرصد بغرض إنتاج 

 

  

 نق  البيانات من محطات الرصد المختلفة الى الحاسب االلى •

 شبكيةالرسم حدود األرض وتقسيم  •

 حساب الكميات واستخراج التقارير •

 تقييم •

  

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 البرنامج .إستخدام االوامر الخاصه بنق  البيانات من محطه الرصد الى  •

 إستخدام االوامر الخاصه بإنتاج الخرائط المساحيه . •

 نق  الخريطه الى برنامج االوتوكاد إلخراج الخريطه المساحيه •

 

 
 

  مساحة.  ىمهندس •

 مساحة   أخصائي •

 مساح •

 

 

 حاالت دراسيةيتم تنفيذ البرنامج فى شك    •

 

 

 ايام ثالثة •
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 Civil 3D  Auto CAD بإستخدام برنامجاألعمال املساحيه 
 

 
 

تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف التي تخص أعمال المسللاحه فللي الموقللع كتصللحيح الترافللرس وحسللاب  •

 . الكميات وأعمال التسويات المختلفه وتقسيم المدن
  

  
 

 ادراج بلوك لرمز محدد  – Excel/txtادخال نقاط من ملف  –التعام  مع نقاط الرفع المساحى  •

 اعداد قاعدة بيانات لتوصيف نقطة واعطائها رمز معين   –اضافة تصنيف للنقاط  •

 ادخال النقاط من ملف الند  –ادخال النقاط من ملف اتوكاد  •

           تخليق نقاط يمين ويسار مسار الطريق بمسافات   •

 تصحيح الترافرس بسيف  ثرى دى •

 عم  سطح مع خريطة كنتورية   –االسطح وكيفية تكوينها والتعدي  عليها والتعام  مع   Surfaceقائمة  •

 تخليق ميزانية شبكية من السطح  •

 حساب الكميات بين سطحين  •

 لنق  مسار طريق من على سيف  الى جوج  ارث  –تخليق سطح وخريطة كنتورية من على جوج  ارث  •

 Lines and Curvesقائمة  •

• Grading  )التسويات(   

• PARCELS االراضى( )تقسيم 

 تقييم •

                              
 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إدخال النقاط المساحيه للبرنامج والتعام  معها . •

 عم  السطح وعم  الكنتوريه وعم  ميزانيه شبكيه . •

للبرنللامج والتعاملل  معهللا كرفللع إبتللدائي لحللين إنتهللاء الرفللع وإدخالهللا  (  جوجلل  ايللرث)استخدام صور برنامج   •

 المساحي للموقع .

 تصحيح الترافرس وكيفيه الرسم اتوماتيكيا  للرفع المساحي . •

 حساب كميات الحفر والردم في أعمال التسويات وإختيار مناسيب التسويه األفض  . •

 ارج البرنامجتقسيم المدن وإخراج بياناتها في جدول علي لوحه الرسم او خ •

 

 

 

 مهندسى  مساحة   •

 مساحة  اخصائى •

 
 

  

 يتم تنفيذ البرنامج فى شك   تطبيق عملى علي الحاسب االلي •

 

 

 خمسة أيام •
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 ) المرحلة االولى (  Civil 3D  Auto CAD تصميم الطرق باستخدام برنامج 

  
 

أعمللال تصللميم الطللرق وحسللاب كميللات الحفللر والللردم تزويد المشللاركين بالمهللارات والمعللارف التللي تخللص   •

 . والطبقات وإخراج لوحات متكامله

  

 ط نقالالتعام  مع  -     التعريف بواجهه البرنامج •

 من لوحة رسم اخرى   styleادراج  -    ادخال نقاط من الندديسكتوب   •

  civilتحوي  نقاط من االتوكاد الى  -    قاط خارج البرنامج نطرق اخراج ال •

 Surfaceالتعريف بقائمة   -    تقسيم النقاط الى مجموعات  •

 توضيح مناسيب الخطوط الكنتورية   -       Surfaceطرق عرض  •

 Alignmentالتعريف بقائمة   -     عم  ميزانية شبكية   •

 Equationsالتعام  مع  -   ادخال معلومات وتفاصي  المنحنيات   •

 Profileريف بقائمة  التع •

 تقييم •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 ادخال النقاط المساحيه للبرنامج والتعام  معها .  •

 عم  السطح وعم  الكنتوريه وعم  ميزانيه شبكيه .  •

 إنتهاء الرفع المساحي للموقع ين  وإدخالها للبرنامج والتعامل معها كرفع إبتدائي لح(  جوجل إيرث)إستخدام صور برنامج  •

 رسم مسار الطريق  وإخراج بياناته . •

 إخراج القطاع الطولي لالرض الطبيعه ورسم التصميمي . •

 إخراج القطاعات العرضيه وإخراج البيانات عليها .  •

 اسفلت ( –أساس  –حساب كميات الحفر والردم وكميات الطبقات ) إحالل  •

 

 

 مهندس مساحه    • مهندس تنفيذ   •

 اخصائي مساحه   • مهندس مكتب فنى   •

 
 

 على الحاسب اآللى يتم تنفيذ البرنامج فى شكل  تطبيق عملى •

 

 ايام خمسة •
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 ) المرحلة الثانية (  Civil 3D  Auto CAD تصميم الطرق باستخدام برنامج  
 

تزويد المشللاركين بالمهللارات والمعللارف التللي تخللص أعمللال تصللميم الطللرق وحسللاب كميللات الحفللر والللردم  •

 . والطبقات وإخراج لوحات متكامله

  

      عم  قطاع طولى لألرض الطبيعية  •

      القطاعات العرضية  •

     التعريف بالقطاع التصميمى •

     التعريف بقوائم رسم القطاع العرضى التصميمى   •

      تعدي  القطاعات العرضية التصميمية  •

       استيراد القطاع التصميمى على الشاشة مع االرض الطبيعية   •

    التعريف بحساب الكميات   •

 اخراج الكميات لبرنامج االكس   •

 اخراج نقاط من الكوريدورالستخدامها فى العم  . •

 تقييم •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 ادخال النقاط المساحيه للبرنامج والتعام  معها .  •

 عم  السطح وعم  الكنتوريه وعم  ميزانيه شبكيه .  •

 والتعامل معها كرفع إبتدائي لحين  إنتهاء الرفع المساحي للموقع وإدخالها للبرنامج (  جوجل إيرث)إستخدام صور برنامج  •

 رسم مسار الطريق  وإخراج بياناته . •

 إخراج القطاع الطولي لالرض الطبيعه ورسم التصميمي . •

 إخراج القطاعات العرضيه وإخراج البيانات عليها .  •

 اسفلت ( –أساس  –حساب كميات الحفر والردم وكميات الطبقات ) إحالل  •

 

 

 مهندس مساحه    • مهندس تنفيذ   •

 اخصائي مساحه   • مهندس مكتب فنى   •

 
 

 على الحاسب اآللى يتم تنفيذ البرنامج فى شكل  تطبيق عملى •

 
   ايام ثالثة •
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 Surfer17األعمال املساحيه بإستخدام برنامج  سريفر 

 
 

كنتوريه وخرائط شبكية المجسمات  التى توضلح شلك  تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة إلنتاج خرائط   •

 األرض لموقع المشروع وكذلك حساب مكعبات الحفر والردم

  

 ت بيت البرنامج وتفعيلة . •

 Contour Mapشرح الخرائط الكنتورية  •

  Watershed Mapخريطة  •

  Classed Post mapخريطة  – Post mapخريطة  •

 D Surface 3 خريطة مجسمة  D Wireframe 3خريطة مجسمة  •

   Image Mapخريطة ميول لألرض الطبيعية  •

 حساب كميات الحفر والردم •

  Cadاخراج اللوحات الى  •

 مشروع متكام  على الحاسب االلى بالبرنامج  •

 تقييم •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 .  Contour Map ،Spot Level Mapإخراج لوحة   •

 كميات الحفر والردم باستخدام اوامر البرنامج.حساب  •

 عم  مجسمات ألرض المشروع بطرق مختلفة.  •

 مقارنة األرصاد المرفوعة من الموقع مع اللوحات المخرجة وكيفية االستفادة من المقارنة. •

 

 

 مهندس مساحه    •

 اخصائي مساحه   •

 مساح •

 

 

 على الحاسب اآللى يتم تنفيذ البرنامج فى شك   تطبيق عملى •

 

   ايام اربعة •
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 وإنتاج اخلرائط املساحيه AutoCADبرنامج الرسم اهلندسى 

 

 
 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة الستخدام البرنامج بغرض إنتاج الخرائط لمساحية.  •

 

 
 .التعريف بواجهه البرنامج وكيفيه التعام  معها وإعدادات اللوحه للرسم •

 التعرف على أوامر الرسم المختلفه •

 التعرف على قوائم البرنامج •

 خريطه مساحيهالتعام  مع ارصاد محطه الرصد لرسم  •

 رفع الواجهات والتطبيق العملى  •

 تقييم •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إعداد واجهه البرنامج قب  بدء التعام  مع البرنامج . •

 . سهوله التعام  مع البرنامج من خالل التعرف الكام  على اوامر الرسم وقوائم البرنامج •

 .وايضا إستخراج اى بيانات بالشك  المطلوب من البرنامج سهوله نق  االرصاد للبرنامج •

 .إخراج لوحه مساحيه بدقه عاليه •

 

 

 مهندسين جميع التخصصات •

 مهندس مساحه    •

 اخصائي مساحه   •

 مساح •

  

 

 لىيتم تنفيذ البرنامج فى شك   تطبيق عم •

 

 
 

   ايامخمسة  •
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 املساحية( فى االعمال GPSبرنامج استخدام جهاز )

 
 

 (G.P.Sتمكين المشاركين بالتعرف على أحد التقنيات المساحية الحدي ة إلنتاج وتعدي  الخرائط بإستخدام أجهزة ) •

  
 . مقدمة عن النظام الكوني لتحديد المواقع ومكوناته •

 ت(.ززمة إلى النظام الخاص بمصر )هلماألرصاد والتحويالت الال  •

 تقنيات الرصد المختلفة - G.P.Sمكونات جهاز  •

 تطبيق عملى •

 مصادر األخطاء وكيفية التغلب عليها •

 . في المجاالت المختلفةG.P.Sجهاز  تطبيقات استخدام •

 تقييم •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 . .ومعالجة النتائجG.P.Sالتعام  مع أجهزة استقبال   •

 ...G.P.Sالعم  الحقلي على أجهزة  •

  ..فى المجاالت المختلفةG.P.Sالتعام  مع تطبيقات جهاز   •

 

 

  .مساحة  مهندس •

 مساحة   أخصائي •

 

 

  .محاضرات •

 تطبيق عملى •

 
   ايام خمسة •
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 اعداد مهندس واخصائى مساحة طرقبرنامج 

 

 تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف المساحية المتعلقة بتنفيذ الطرق شاملة االعمال الخرسانية واالجهزة المساحية  •

  

مسللتندات المشللروع المطلللوب  –نبذه عن اعمال المساحه بمشللروعات الطللرق   –اعمال المساحة واالجهزة المستخدمة   •

 من االستشارى ومراجعتها  .

 ميزان القامه وانواعه وتصنيفه . –االعمال المساحية للمشروع   •

 االخطاء واسبابها وكيفية التخلص منها   –انواع الميزانيات واهميتها   –انواع الروبيرات   •

 استالم وت بيت النقاط ) الترافرس ( واجراء تصحيح الميزانية  •

 انواع الترافرس •

 اعمال الرصد بواسطة محطة الرصد وتصحيح الترافرس  •

 تدريب عملى  •

العتمللاد مللن البللردورات ( البللدء فللى الرفللع المسللاحى وتصللميم المشللروع وا –المواسللير  –العبللارات  –) الكبللارى  •

 االستشارى 

  –المواسللير  –العبللارات  –االعمللال الخرسللانية بمشللروعات الطللرق ) الكبللارى  –نمللاذج تشللغي  طبقللات الطريللق  •

 الردورات ( 

 البدء فى الرفع المساحى وتصميم المشروع واالعتماد من االستشارى  •

 لطريق طبقات ا –اعمال االتربة ودمك التربه وتشكي  الميول  –لوحات المشروع   •

 –عللرض فيللديوهات لتشللغي  المعللدات    –استالم اعمال الحفر والردم وطبقات الطريق    –كيفية ضبط مناسيب الطبقات   •

 اعمال االسفلت او االساس بالواير 

 تقييم •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :     

 حصر االنشطة المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطرق  •

 اعداد التجهيزات الالزمة لتنفيذ مشروعات الطرق من افراد واجهزة ومعدات وادوات مساعدة  •

 تنفيذ االعمال المساحية بمشروعات الطرق بدقة عاليه . •

 

 

 مهندس مساحة •

 اخصائى مساحة  •

 

  .محاضرات •

 تطبيق عملى •

 

   ايام خمسة •



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-30- 

 

 

 

 وتأهيل مهندس عمرات ديزل وبنزينإعداد 
 

>  

المحركات   عمرة  إجراء  حيث  من  العمرات  ورش  فى  الالزمة  والمهارات  بالمعارف  الميكانيكا  مهندسي   تزويد 

 وتخطيطها وأنواعها. 

 

>  

 إدارة عمليات الصيانه واإلصالح والعمرات. •

 دورة وقود محركات الديزل والبنزين. •

 البنزين.أنواع عمرة المحركات الديزل  •

 أساليب وطرق عمرة المحركات الديزل والبنزين.  •

 لورش العمرات.  ميدانية زيارة •

 . تخطيط عمرة المحركات •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 تخطيط وإجراء عمرة للمحركات الديزل والبنزين.  •

 

>   

 مهندسى ميكانيكا.  •

 
 

>  

 محاضرات + زيارة ميدانية. •

 
   ايام  خمسة •
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 االطفاء ونظم االنذارإعداد وتأهيل مهندس تصميم وتنفيذ أعمال 
  

>  

 تزويد مهندسي الميكانيكا والكهرباء بالمعارف والمهارات الالزمة فى تصميم وتنفيذ أعمال مكافحة الحرائق.

 

>  

 (. 2co –الفوم  –البودر شرح نظم اإلطفاء اليدوى بإستخدام الطفايات ) •

 . Fire hose cabinetsشرح نظم اإلطفاء اليدوى بإستخدام صناديق المياه الخاصه   •

 .  Sprinkler automaticشرح نظم اإلطفاء األتوماتيك بإستخدام رشاشات المياه التلقائية  •

 .  fm200 2co ,شرح نظم اإلطفاء األوتوماتيك بإستخدام  •

 محابس ووصالت وخزان المياه وكيفية حساب سعته التخزينية. شرح تفصيلى لغرفة الطلمبات وما يوجد بها من  •

 .  Sprinkler systemsشرح جميع أنظمة المرشات التلقائية  •

 .  Hydraulic Calculationشرح كام  مع م ال محلول للحسابات الهيدروليكية  •

 .  NFPAشرح كام  من الكود العالمى للحريق على جميع النقاط السابقه  •

 (. مكافحة الحريقحدى المشروعات الكهروميكانيكية ) زيارة ميدانية إل •

 

>  

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 تصميم كافة مكونات دائرة نظام مكافحة الحريق. •

 تنفيذ واإلختيار بين كافة أنظمة المكافحة للحريق. •

 

 

 مهندسى ميكانيكا وكهرباء.  •

 

>  

 محاضرات + زيارة ميدانية. •

 

 

   ايام اربعة •
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 إعداد وتأهيل مهندس تصميم وتنفيذ أعمال التكييف املركزى
 

  

>  

 تزويد مهندسي الميكانيكا  والكهرباء بالمعارف والمهارات الالزمة فى تصميم وتنفيذ أعمال التكييف المركزى.

 

 

>  

 دراسة األحمال الحرارية وحساباتها فى اعمال التكييف المركزى  •

 التكييف وكيفية اإلختيار منهاأنواع أنظمة  •

 كيفية إختيار مخارج الهواء وتوزيعها وتركيبها  •

 طلمبات المياه الم لجه وأنواعها وكيفية إختيارها •

وأنواعها  • المياه  وشيلرات  المبرده  بالمياه  التبريد  أنظمة 

 وإستخداماتها

 أبراج التبريد  • 

 دراسة شبكة مواسير المياه الم لجه  •

 إختيارها المراوح وأنواعها وطرق •

 دنابر الهواء والحريق والدخان  •

 زيارة ميدانية لمشروع تنفيذ اعمال تكييف مركزى   •

 دراسة خواص الهواء وتطبيقاتها  •

 تصميم أعمال مجارى الهواء وحساباتها وتركيبها  •  أعمال التهوية تصميم وتنفيذ  •

   زيارة ميدانية •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 تصميم وتنفيذ وإختيار كافة البنود المرتبطة بأنظمة التكييف المركزى بالمبانى.  •

 

 

 

 مهندسى ميكانيكا وكهرباء.  •

 

 

 محاضرات + زيارة ميدانية. •

 

   ايام خمسة •
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 أساليب إختيار وإقتصاديات املعدات
  

>  

مهندسي   قيمة  تزويد  أعلى  تحقق  بحيث  للمشاريع  المناسبة  المعدات  إلختيار  الالزمة  والمهارات  بالمعارف  الميكانيكا 

 إقتصادية للمشروع.

 
 

>  

 األساليب الكميه إلختيار المعدات. •

 أساليب إختيار وتوصيف المعدات. •

 إنتاجيات المعدات.  •

 إقتصاديات إحالل المعدات.  •

 

>  

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إختيار المعدات المناسبة للمشروع وتحديد اإلنتاجية المتوقعه للمعده وإقتصاديات شراءها أو تأجيرها أو إحاللها. •

 

 

 

 مهندسى ميكانيكا.  •

 

>  

 .محاضرات •

 

 

   ايام ثالثة  •
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 الفنىاعداد وتأهيل مهندس ميكانيكا وكهرباء للمكتب 
 

>  

 المكاتب الفنية.   ء بالمعارف والمهارات الالزمة فىكهرباميكانيكا و تزويد مهندسي  •
 

   

 ألعتماد. لطريقة تقديم العروض الفنية لألستشارى  •

 عمال الكهروميكانيكة. العقود مقاولى الباطن ل •

 دراسة العطاءات.  •

 المستخلصات ألعمال الكهروميكانيكة.   •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 قادرعلى عم  عروض فنية وتقديمها لألستشارى.  •

 قادر على التعاقد مع مقاولى الباطن.  •

 قادر على دراسة العطاءات وعم  المستخلصات.  •

 

>  

 ميكانيكا وكهرباء مهندسي  •

 

 

 

 محاضرات •

 

   ايام ثالثة •
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 التنسيق بني االعمال الكهروميكانيكية واألعمال االنشائية باملوقع

 

 المهندسين بالمعارف والمهارات الالزمة بمجال التنسيق فى االعمال الكهروميكانيك واالعمال االنشائية بالموقع.  تزويد •

  
 

   

 كهرباء(  -ميكانيكا   –عمارة  –اعمال الكهروميكانيك لمهندس )مدنى  •

 التعرف على المتطلبات االنشائية والمعمارية لألعمال الكهروميكانيك.   •

 التنسيق بين االنشطة المختلفة داخ  االسقف المستعارة.  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 المتطلبات المعمارية واالنشائية لخدمة االعمال الكهروميكانيكة بالموقع.  •

 

>  

 المهندسين كافة التخصصاتجميع  •

 

 

 

 محاضرات •

 
 

 ايامثالثة  •
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وميكانيكية إعداد وتأهيل مهندس تركيبات كهربائية  

 

 .تزويد مهندسي الكهرباء بالمعارف والمهارات الالزمة فى التركيبات الكهربائية •

 

 

   

 فى المستشفيات والمبانى العامة  الكهروميكانيكية االعمال •

 الالزمه النشاء حمامات السباحة  الكهروميكانيكية االعمال •

 الحسابات الهيدرولكية لشباكات المواسير فى انظمة التكييف وانظمة مكافحة الحريق  •

 تقييم •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على االساليب الم لى فى التركيبات الكهربائية •

  POWERالللكيفية توزيع أعمال  •

 كيفية التنسيق مع االعمال الميكانيكيه •

 التعرف على الفروق مابين االعمال العادية واعمال الطوارىء  •

 

>  

 مهندسي الكهرباء  •

 

 

 محاضرات •

 

 ايام خمسة •
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  Automation Control  إعداد و تأهيل مهندس

 
 

 Automationتزويد مهندسي الكهرباء بالمعارف والمهارات الالزمة فى عمليات التحكم باستخدام  •
 

 

    

• PLC - SCADA - HMIs  

• Test  

  
 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 PLC - SCADA - HMIs  استخدام  •

 

 
 مهندسى كهرباء •

  

 

 محاضرات •

 تمارين  •

 

 ايام خمسة •
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Preparation for Electrical distribution Engineer  

 
  

>  

 الكهربائى تزويد مهندسي الكهرباء بالمعارف والمهارات الالزمة فى التوزيع  •
 

>   

• General over view about consulting work. 

• Lighting system calculation (indoor) (manual calculation). 

• Lighting system calculation (computerized) by DIALUX program 

• Power system equipment 

• Circuit breaker & cable calculation (types of circuit breakers and cables) 

• Panel board or Load schedule calculation . 

• Short circuit and voltage drop calculation and Single line diagram . 

• Transformer, Generator, and UPS. 

• Automatic power factor correction. 

• AutoCAD 2d. 

• Design for a complete project. 

• Test 
    

  
 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

المستخدمة  • الكهربائى وسوف يكون بأستطاعته تصميم وتنفيذ وتركيب االجهزة  التوزيع  التعرف على مبادىء 

 فى التوزيع الكهربائى 

 

>  

 كهرباء  مهنسى •

 

 

 محاضرات  •

 

 ايام خمسة •
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 االسبوع االول -إلدارة املشروعات  التخصصىالربنامج 
 

 

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة  إلدارة المشروعات                                                •

 

    

 موضوعات بحثية •

 أنواع عقد  المقاوله واحكامه. •

 مستندات وشروط العقد  –شروط التعاقد  •

 FIDIC -شروط التعاقد الدولية  •

 اعداد وصياغة المطالبات •

 مطالبات العقود اإلدارية •

 A D R) الطرق الودية لتسوية النزاعات (  •

 التحكيم •

 مقدمة تخطيط المشروعات   •

 التخطيط باستخدام اسلوب التحليل الشبكى والمسار الحرج  •

 تقديم الموضوع البحثى   •

 تقييم •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على سمات العقود المختلفه. •

 إعداد المطالبات والتعرف على المستندات المطلوبه للمطالبات والتحكيم.  •

 التعرف على مبادئ التخطيط للمشروعات . •

 القدرة على تخطيط مشروعات التشييد باستخدام المسار الحرج .  •

 

 

 سنوات(.3المهندسين كافة التخصصات )خبره ال تقل عن   •

 

  

 محاضرات. •

 

 خمسة ايام •
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 االسبوع الثانى -الربنامج التخصصى إلدارة املشروعات 

 

 تزويد المهندسين بالمعارف والمهارات  إلدارة المشروعات •

 

 

 موضوعات بحثية  •

 جدولة المشروعات المتكررة   •

 تحديث (   –تنفيذ  –الجدول الزمنية للمشروع ) اعداد  •

 تخطيط موارد المشروع  •

 الموازنات التخطيطية للعقد   •

 رقابة التكاليف  •

 مؤشرات األداء لمشروعات التشييد باستخدام نظام القيمة المكتسبة . •

• Delay Analysis    

• Issues in delay analysis 

• Types of delays. 

• Delay analysis methods  

• Analysis of concurrent delays 

 تقييم •

 
 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التكلفة ( –الزمن  –) الموارد  تخطيط مشروعات التشييد ورقابتها أثناء التنفيذ •

 القدرة على حساب مؤشرات األداء لمشروعات التشييد .  •

 التأخيران المختلفة للمشروعات الهندسية وتحليل اسبابها . التعرف على انواع  •

 

 

 سنوات(. 3المهندسين كافة التخصصات )خبره ال تقل عن  •

 

 

  

 محاضرات.  •

 

 

 خمسة ايام •
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 ثالثالاالسبوع -الربنامج التخصصى إلدارة املشروعات 

 

 إلدارة المشروعات تزويد المهندسين بالمعارف والمهارات •

 

 

• Customize the Personal work place   

• Creating a Project   

• Project scheduling 

• Optimize the Project plan 

• Filtering and Reporting 

• Exam  

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إستخدام برنامج البريمافيرا فى تخطيط ورقابة مشروعات التشييد •

 

 

 سنوات(. 3المهندسين كافة التخصصات )خبره ال تقل عن  •

 

 

 محاضرات •

 

 خمسة ايام •
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 الرابعاالسبوع  -الربنامج التخصصى إلدارة املشروعات 

 

 تزويد المهندسين بالمعارف والمهارات  إلدارة المشروعات •

 

 

 .  مهارات مدير المشروع  •

 كتابة التقارير  •

 خطة التفاوض •

 االتصالمهارات  •

 ادارة االجتماعات •

 ادوات اتخاذ القرارات وحل المشكالت  •

 فن ادارة الوقت  •

 خطة التفويض •

 تقييم •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إدارة الوقت الشخصى.  •

 إدارة عملية اإلتصاالت فى المشروع والتفاوض مع الغير  •

 

 سنوات(. 3المهندسين كافة التخصصات )خبره ال تقل عن  •

 

 

 محاضرات •

 

 خمسة ايام •
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 اخلامساالسبوع  -الربنامج التخصصى إلدارة املشروعات 

 

 تزويد المهندسين بالمعارف والمهارات  إلدارة المشروعات •

 

 

 ادارة الموارد البشرية للمشروع  •

 مبادىء المحاسبة المالية •

 قائمة الدخل والمركز المالى   •

 الدورات المستنديه للمخازن   •

  )واالعتمادات المستندية التسهيالت البنكية والضمانات ) خطابات الضمان •

 خطوات اعداد الحسابات الختاميه •

 تقييم •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التشييد إدارة النواحى الماليه الخاصه بمشروعات  •

 

  

 

 سنوات(. 3المهندسين كافة التخصصات )خبره ال تقل عن  •

 

 

 محاضرات •

 

 خمسة ايام •
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 السادساالسبوع  -الربنامج التخصصى إلدارة املشروعات 

 

 تزويد المهندسين بالمعارف والمهارات  إلدارة المشروعات •

 

 

 السالمة والصحة المهنية  •

  ISO 45001ترجمة غير حرفية لنظم ادارة السالمة والصحة المهنية  •

  Risk Management –ادارة المخاطر  •

 الشراكة فى مشروعات المقاوالت الكبرى  •

 التأمين •

 نبذة عن الدليل التنظيمى   •

 تقييم •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 .  التعرف على نظم السالمة •

 مخاطر مشروعات التشييد وكيفية التعامل معها . التعرف على  •

 كيفية قراءة شروط التعاقد الدولية . •

  التعرف على الدليل التنظيمى للشركة . •

  

 

 سنوات(. 3المهندسين كافة التخصصات )خبره ال تقل عن  •

 

 

 محاضرات •

 

 خمسة ايام •
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  التخطيط والرقابة على زمن املشروع

 

 تزويد المهندسين بالمعارف والمهارات الالزمة للتخطيط والرقابة على زمن المشروع                                                •

 

 

 التخطيط باستخدام اسلوب التحليل الشبكى والمسار الحرج  •

 التخطيط باستخدام خطوط التوازن •

 رقابة زمن المشروع •

 ضغط  زمن المشروع •

 التخطيط باستخدام الجدولة الخطية •

 تقييم •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 تخطيط المشروع باستخدام خطوط التوازن  •

 التحكم والرقابة فى زمن المشروع •

 ضغط زمن المشروع باالسلوب العلمى •

 

  

 

 سنوات(. 3المهندسين كافة التخصصات )خبره ال تقل عن  •

 

 

 محاضرات •

 

 اربعة ايام •
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  املشروع تكلفةالتخطيط والرقابة على 

 

 المشروع                                                تكلفةتزويد المهندسين بالمعارف والمهارات الالزمة للتخطيط والرقابة على  •

 

 

 طرق واسس تقدير التكاليف  •

 تخطيط موارد المشروع •

 التدفقات النقديةاعداد خطة  •

 الموازنات التخطيطية للعقد  •

 الرقابة على التكاليف •

 تحليل انحراف التكاليف •

 تقييم •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 اسس تقرير التكاليف  •

 للعقد ةالتخطيطيعمل الموازنات  •

 الرقابة على التكاليف •

 تحليل االنحراف •

 النقديةاعداد خطة التدفقات  •

 

 

 المهندسين كافة التخصصات  •

 

 

 محاضرات •

 

 خمسة ايام •
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  Primaveraبرميافريا برنامج 

 

 تزويد المهندسين بالمعارف والمهارات  إلدارة المشروعات •

 

 

 مقدمة  عن إدارة المشروعات وبرنامج البريمافيرا  •

• (Enterprise Project Structure (EPS) & Organizational Breakdown Structure(OBS 

•  Calender, unit of measure & currencies 

 New projectفتح مشروع جديد     •

•  Work Breakdown Structure (WBS) 

• Project Schedule (Barchart & network) 

• Resource & cost 

• Filtering – group & sort 

• Monitoring and control 

• Reporting 

 تقييم •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إستخدام برنامج البريمافيرا فى تخطيط ورقابة مشروعات التشييد •

 

 

 سنوات(. 3المهندسين كافة التخصصات )خبره ال تقل عن  •

 

 

 محاضرات •

 

 خمسة ايام •
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PMP Training Course 
 

 وتأهيل المتدربين للحصول على الشهادة الدوليه.  العاملين بالطرق العلمية السليمة إلدارة المشروعاتتزويد  •

 
 

• Project Management framework 

• Project Management process group 

• Project scope Management 

• Project Time Management 

• Project Cost Management 

• Project Quality Management 

• Project resource Management 

• Project Communication Management 

• Project Risk Management 

• Project Procurement Management 

• Project Stakeholder Management 

• Practical Application 

• Project Integration Management 

• Practical Application 

• Code of responsibility and Professional conduct 

• Exam 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 )مدير مشروع محترف(  PMPالتأهيل للحصول على الشهادة الدولية إلدارة المشروعات  •

 PMIدخول امتحان مدير مشروع محترف الذى يعقد بمعرفه معهد إدارة المشروعات  •

  

 

 جميع العاملين حاملى المؤهالت العليا مع ضرورة المعرفة السابقة بإدارة المشروعات •

 

 محاضرات •
  

 

 )عدد ساعات( أيامثمانية  •

 



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-49- 

 

 

 (A) إعداد مراجع داخلى لنظم توكيد اجلوده

  

 

تزويد المهندسين بالمهارات والمعارف الالزمة لتخطيط وإدارة ومتابعة برامج المراجعة الداخلية طبقاً للمواصفات    •

 العالمية للجودة. 

  

 مقدمة تعريفات ومصطلحات ومبادئ المراجعة  •

 السمات الشخصية والفنية المطلوبة •

 ISO 19011 : 2018التخطيط والتنفيذ والتقرير النهائى طبقا لاليزو   •

 ISO 9001 : 2015استعراض وكيفية تطبيق البنود المختلفة للمواصفة  •

 مراجعة عامة والتقيبم  •

 

  
 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 التعامل مع مشكالت التطبيق للمراجعات التي يشارك فيها .  •

 استخدام افضل األساليب اإلحصائية بما يفيد في رصد وتوثيق مؤشرات اإلنجاز والتطوير .  •

 تحديد نقاط القوة والضعف لدى الجهات المراجع عليها بسهولة .  •

 مهارة التعامل مع األنماط البشرية المختلفة.   •

 

   

 .كافة التخصصات من المراجعين الداخليين بالفروع واإلدارات )مؤهالت عليا( •

   
 

 محاضرات . •

 ورش عمل  •

 حاالت تطبيقية. •

  

 
 خمسة ايام
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 2015اصدار  9001ومكونات خطة توكيد اجلودة طبقا لاليزو عناصر

  
 

 تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف  والمبادىء والمفاهيم االساسية للجودة •

  
  

  

 خطة الجودة للمشروع . •

 سياق المنظمة.  •

 المعلومات الموثقة  •

  فكير المبنى على المخاطر الت •

 المنتج غير المطابق .  •

 رضاء العمالء . •

 تقييم . •

 

  

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 االعداد والمشاركة فى تطوير نظام توكيد الجودة باإلدارة / الفرع  •

 مراقبة وضمان جودة وثائق وسجالت الجوده •

 تطويرو تحسين جودة االعمالالمشاركة فى  •

 

  

 

 المهندسين كافة التخصصات  •

  
 

 

 

 محاضرات . •

 ورش عمل وتمارين  •

 

 

 

 خمسة ايام
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   ISO 9001/2015اعداد خطة الرقابة على اجلودة للمشروع 
 

 

 تزويد المهندسين بالمهارات والمعارف الالزمة إلعداد خطة الرقابة على تأكيد الجودة •

 

 

 الجودة  تعريف •

 مفاهيم ومصطلحات . الجودة رقابة •

 خطط التفتيش واالختبار ) الواردات واألعمال المرحلية ( . •

 كيفية العمل على منع تكراره (  –عالجه  –المنتج غير المطابق ) اسبابة  •

 استخدام االساليب االحصائية وغير االحصائية فى ضبط الجودة . •

 طة الرقابة على الجودة . التفكير المبنى على المخاطر فى خ •

 تقييم . •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 المشاركة فى وضع خطة الرقابة على الجودة وتحديد االحتياجت الالزمه •

 الرقابة الالزمة على الوثائق والمستندات المعتمدة والمستخدمة بالمشروع.  –عمل  •

 الالزم على مراحل العمل المختلفةاجراء اعمال التفتيش واالختبار  •

 المشاركة فى وضع معايير القبول والرفض واعداد التقارير الالزمة •

 

  

 مهندسين من كافة التخصصات. •

  

 

 محاضرات  •

 تطبيقات عملية  •

 

 

 خمسة ايام
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 للمشروعات  إعداد مراقب جودة

 

 

  لتطبيق المفاهيم العلمية للرقابة على جودة تنفيذ األعمال .تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف الالزمة  •

   

 

 مفاهيم وتعريفات   •

 نبذة سريعة عن تطور الجودة  •

 رقابة الجودة وتوكيد الجودة  •

 السمات الشخصية والفنية لمراقب الجودة . •

 مهمات مراقب الجودة ) خطط التفتيش واالختبار (   •

 االساليب االحصائية .  •

 المنتج غير المطابق   •

 تقييم . •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 تمييز واستيعاب واجبات واختصاصات مراقب الجودة . •

 إعداد قوائم الفحص بما يفيد في إنجاز أعماله بسهولة ويسر. •

 خطة الرقابة على الجودة.إعداد وتنفيذ  •

  استخدام بنود االيزو في التطبيق.  •

 

 مهندسي مدني وعمارة ومديري التنفيذ ومراقبى الجودة. •

 

 

 محاضرات •

 تدريبات عملية  •

 

 ايام ثالثة •

 



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-53- 

 

 

 
 

Six Sigma  
 

 
المنتجات والخدمات فى ظل   • فى  التفوق والتميز  فى  العلمية  األساليب  بأحدث  المشاركين  الشرسة والحجم  تزويد  المنافسة 

  الهائل من اإلنتاج المتطور على مستوى العالم..

 

 

 Six  sigmaالـــ  التطور التاريخى للجودة وصوال  •

 Six  sigmaلماذا  •

 Six  sigmaنظرة سريعة على تطور مفهوم .  •

 Six  sigmaمبادئ وأهداف  •

• Six  sigma  كفلسفة ومنهاج عمل 

 Six  sigmaتطبيق  •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 . Six sigmaفهم نظام الــ  •

 ربط العالقة بين هذا النظام والجودة الشاملة.  •

 استخدام النظام فى  االرتقاء باالداء بالمنظمات.  •

 المشاركة فى تجربة تطبيق هذا النظام فى شركات التشييد.  •

 
 

 الجودة بالفروع واإلدارات مديري ضمان  –المهندسين كافة التخصصات  •

 

 

 محاضرات •

 تدريبات عملية .  •

 

 

 يومان  •
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  اخصائى /فنى مراقبة جودة فى الورش االنتاجية واخلدمية

 
 

 لرقابة الجودة فى الورش االنتاجية والخدمية. كين بالمهارات والمعارف الالزمةتزويد المشار •

 

 

   الجودة وضمان الجودة (الجودة الشاملة ) وادماج مراقبة    •

 خطط التفتيش واالختبار ) الواردات واألعمال المرحلية (  •

 كيفية العمل على منع تكراره وحساب التكلفة (  –عالجه  –غير المطابق ) اسبابة المنتج  •

 التفكير المبنى على المخاطر . •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 المواصفات العالمية المطبقه فى الشركة  التعرف على •

 خطط التفتيش واالختبارات على الوردات التعرف   •

 على االعمال المرحلية  اتراخطط التفتيش واالختبالتعرف  •

 المنتج غير المطابق  •

 

 

 اخصائى فنى مراقبة  •

 

 

 محاضرات •

 

 

 يومان  •
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 2015لسنة  9001طبقًا لنظم ادارة اجلودة ايزو  -ادارة املخاطر 

 
 

  بمفهوم المخاطر فى العمليات المختلفة.تزويد المشاركين  •

 

  

 

 مقدمة وتعريفات ومصطلحات   •

 المبادئ األساسية فى ادارة المخاطر . •

 عالقة الجودة بالمخاطر . •

 فوائد التفكير المبنى على المخاطر . •

 تصنيف المخاطر .  •

 تحديد المخاطر .كيفية  •

   ورش عمل وتدريبات . •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 التعرف على المخاطر المختلفة فى المشروع من منظور المواصفه. •

 

 

 جميع العاملين بمجال الجودة والسالمة والبيئة.  – مؤهالت عليا –كافة التخصصات بالفروع واإلدارات  •

 

 

 + تطبيق عملى محاضرات •

 

 

 ايام ةثالث •
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 2015لسنة  9001التطبيق العملى للمواصفة 
 

   بالتعديالت الخاصة بالجودةتزويد المشاركين  •

 

 

 مقدمة وتعريف بمنظمة األيزو واصداراتها من المواصفات العالمية   •

 . ISO 9001 : 2015التعريف بنظام ادارة الجودة  •

 التعديالت الواردة باالصدار األخير عن االصدار السابق . •

 استعراض لبنود المواصفة وتحديد متطلبات كل بند   •

 والعمليات المختلفة . تطبيقات عملية لبنود المواصفة فى االنشطه  •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 م التعديالت بالمواصفه.للتعرف على اه التطبيق العملى والعمل من خالل ورش عمل •

 

 

 مؤهالت عليا  –كافة التخصصات بالفروع واإلدارات  •

 

 

 + ورش عمل محاضرات •

 

 

 ايام ثالثة  •
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 2015لسنة  9001تطبيق نظام ادارة اجلودة ايزو دور املكاتب الفنية فى 
 

 

   توعية مهندسى المكاتب الفنية بمتطلبات المواصفة الدولية فى المكاتب الفنية.  •

  

 

 .  ISO 9001 : 2015نبذة مختصرة عن المواصفة الدولية  •

 تحديد متطلبات المواصفة التى تخص وتتعلق بالمكتب الفنى للمشروع / المشروعات  •

 )التعرف على بنود المواصفة التى تتعلق بمهام مهندسى المكاتب الفنية(. 

 متطلبات التوثيق للوثائق والسجالت وكيفية التحكم فيها  •

 )تحديد الوثائق والسجالت المتعلقة بالمكتب الفنى(. 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

بما   • الفنى  المكتب  مهندس  مهام  أداء  على  المتدرب  المطبقةقدرة  واالجراءات  المواصفة  متطلبات   يحقق 

 بالفرع / اإلدارة التابع لها.  

 

 

 اإلنتاجية والخدمية.جميع العاملين فى المكاتب الفنية ومراقبى المستندات فى المشروعات واإلدارات والورش  •

 

 

 محاضرات •

 

 

 ايام ثالثة  •
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 2015لسنة  9001دور مشرفى فنى التنفيذ فى تطبيق معايري اجلودة طبقًا لأليزو 

 
 

   توعية مشرفى التنفيذ فى المشروعات / الورش بمتطلبات ومسئوليات وظيفتهم طبقاً لمتطلبات المواصفة. •

  

 مفاهيم وتعريفات .  •

 سريعة عن تطور الجودة .نبذة  •

 رقابة الجودة وتوكيد الجودة . •

 نبذة مختصرة عن مواصفات االيزو . •

 السمات الفنية لمشرف التنفيذ .  •

 مهام مشرف التنفيذ . •

 المنتج غير المطابق وكيفية التعامل معه . •

 تطبيقات عملية على كيفية تحديد اسباب عدم التطابق واالجراءات المتخذة . •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 قدرة المتدرب على أداء مهام وظيفته بما يحقق متطلبات المواصفة واألجراءات المطبقة بالفرع / اإلدارة التابع لها. •

 

 

 جميع مشرفى التنفيذ فى المشروعات والورش اإلنتاجية والخدمية. •

 

 

 محاضرات •

 

 ايام ثالثة  •
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 املنتجات الغري مطابقة )اخطاء التنفيذ الشائعة( طبقًا لنظم ادارة اجلودة 

 
 

   توعية مهندسى ومراقبى الجودة بكيفية التعامل مع المنتجات الغير مطابقة للمواصفات الفنية. •

  

 

 التطور التاريخى للجودة . •

 رقابة الجودة وتوكيد الجودة . •

 الفحص واالختبار . خطط التفتيش واالختبار وقوائم  •

 المنتجات غير المطابقة واالجراءات العالجية والتصحيحية . •

 تطبيقات عملية على المنتجات غير المطابقة وتحديد اسبابها وكيفية تالفى تكراره .  •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

االجراءات المناسبة لعالج هذا المنتج واتخاذ االجراءات  قدرة المتدرب على التعرف على المنتج الغير مطابق وتحديد   •

 التصحيحية والوقائية الالزمة لمنع حدوثه وتكراره مرة أخرى. 

 

 

 جميع العاملين فى مجال التنفيذ فى المشروعات واإلدارات والورش اإلنتاجية والخدمية   •

 

 

 محاضرات •

 

 

 ايام ثالثة  •
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 (متقدمة) إعداد مراجع داخلى لنظم توكيد اجلوده
 

 

 

 

 

تزويد المهندسين بالمهارات والمعارف الالزمة لتخطيط وإدارة ومتابعة برامج المراجعة الداخلية طبقاً للمواصفات    •

 العالمية للجودة. 

  

 2018:1911التنشيط والتذكرة باهم البنود فى مواصفة  •

 ورش عمل العداد برامج وخطط المراجعة  •

 المختلفة ورش عمل تدريب على اجراء المراجعات على االنشطة  •

 التقييم  •

  
 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 التعامل مع مشكالت التطبيق للمراجعات التي يشارك فيها .  •

 استخدام افضل األساليب اإلحصائية بما يفيد في رصد وتوثيق مؤشرات اإلنجاز والتطوير .  •

 بسهولة . تحديد نقاط القوة والضعف لدى الجهات المراجع عليها  •

 مهارة التعامل مع األنماط البشرية المختلفة.   •

 

   

 .سنوات(  5للقائمين باعمال المراجعات الداخليه بالفروع واالدارات )خبره التقل عن  •

   
 

 محاضرات  •

 ورش عمل  •

 حاالت تطبيقية. •

 

 

 ايام خمسة  •

 

 

 

  



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-61- 

 

 

 

 

 ISO 9001 : 2015للمواصفة   طبقا  فى نظام ادارة اجلودةهداف الا

 
 

  فى العمليات المختلفة. جودهبمفهوم التزويد المشاركين  •

  

 

 2015:  9001وتعريفات ومصطلحات طبقا أليزو  2015 & 2008:9001االهداف بين ايزو مفهوم   •

 فوائد تحديد اهداف الجودة .  •

 التسلسل الهرمى االستراتيجى لنظام ادارة الجودة .  •

 ادارة الجودة . بعض االمثلة على اهداف نظام  •

 مصادر االهداف   •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 المختلفة فى المشروع من منظور المواصفه.   اهداف الجودةالتعرف على  •

 

 

 كافة التخصصات بالفروع واإلدارات  •

 

 

  محاضرات •

 

 

 ايام ثالثة  •
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 على اعمال اخلرسانة رقابة اجلودة 

 

 اعمال الخرسانة تزويد المهندسين بالمهارات والمعارف الالزمة إلعداد خطة الرقابة على  •

    

 

 تعريفات ومصطلحات  •

 مراجعة التصميم والمواصفات والرسومات  •

 التفتيش الفنى على المواد •

 الفنى على التنفيذ  التفتيش •

 التعامل مع المنتجات الغير مطابقه •

 صور ومناقشتها لطرق تالفيها عرض  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 اعمال الخرسانه المشاركة فى وضع خطة الرقابة على  •

 وعمل التفتيش الفنى على التنفيذ االعمال •

 مكونات الخرسانهاجراء اعمال التفتيش واالختبار الالزم على  •

 للخرسانه التعامل مع المنتجات الغير مطابقه  •

 

  

 . محطات الخلط ومهندسى التنفيذمهندسين  •

  

 

 محاضرات  •

 

 

 ايام ثالثة  •
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 2015اصدار  9001املعلومات املوثقه طبقا لاليزو 

 

 الموثقه  بالتعامل مع المستنداتتزويد المشاركين  •

 

 

 مقدمة مصطلحات وتعريفات  •

 التحكم فى المعلومات الموثقه  •

 كمستندات ووثائقمعلومات موثقه  •

 معلومات موثقه كسجالت  •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 الموثقه التعامل مع حفظ توثيق المستندات  •

  

  

 

 كافة التخصصات  •

 

 

 محاضرات •

 

 ايام ثالثة  •
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 دورة أساسية لنظم إدارة اجلودة ملهندسى اإلدارة الوسطى

 

 المهندسين بالمهارات والمفاهيم والمبادىء االساسية للجودة. وحصول تزويد  •

 

 

 لماذا الجودة.  •

 تعريفات,  •

 التطور التاريخى للجودة. •

 رقابة الجودة وتوكيد الجودة  •

 المواصفات الدولية لنظم االدارة )االيزو(  •

 ( 9001:   205التعرف على نظام ادارة الجودة )ايزو  •

 تقييم. •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على المفاهيم االساسية للجودة .  •

 التعامل مع نظم االدارة بالفرع/ االدارة.  •

 (9001:   2015مواكبة التطور فى احداث نظم ادارة الجودة )االيزو  •

 التعامل والتفاعل مع كل اجراءات نظام الجودة بالفرع / اإلدارة.  •

 المشاركة فى تطوير نظام توكيد الجودة المطبقة على المعلومات الكافية لمفهوم الجودة بأقسامها المختلفة.  •

 المشاركة فى تطوير وتحسين نظام توكيد الجودة.   •

 المشاركة فى تطوير وتحسين جودة تنفيذ االعمال.   •

  

  

 

 .... ( -كهرباء   –ميكانيكا  –فنية  –المهندسن كافة التخصصات )تنفيذ  •

 

 

 محاضرات •

 

 ايام  ثالثة •
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 القوة الدافعية للقياده( -مسات القائد الفعال -الرؤية الذاتية -القياده التنفيذيه )القياده
 
 

 .الفعالةالتعرف على أساليب القيادة  •

 

 مفهوم القيادة.  •

 األنماط المختلفه للقيادة.  •

 أساليب القيادة الفعالة.  •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 وتدعيم وتشجيع االبتكار داخل الفريق إدراك مفاهيم القيادة الفعالة فى مجال العمل •

 

 

 المهندسين كافة التخصصات  •

 .المؤهالت العليا •

 

 

 محاضرات •

 

 

 يوم  •
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 أساليب حتليل املشكالت وإختاذ القرارات

 
 

 التعرف على األساليب العلمية فى تحليل وحل المشكالت وإتخاذ القرارات •

 

 االسلوب االدارى فى تحليل وحل المشكالت  •

 انماط المديرين فى المشكالت  •

 اتخاذ القرارات  •

 اسلوب شجرة القرارات  •

 ادوات اتخاذ القرارات وحل المشكالت  •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 األسلوب العلمى فى تحليل وحل المشكالت.  •

 كيفية إتخاذ القرارات الفعالة.  •
 

 

 

 المهندسين كافة التخصصات  •

 .المؤهالت العليا •

 

 

 محاضرات •

 
 

 

 يومان  •
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 ودراسة العطاءات  اساليب طرح االعمال
 

التخصصات    تزويد • كافة  من  ودراسة بالمهندسين  التأهيل  في  ومسئولياتهم  بواجباتهم  للقيام  والمهارات  المعارف 

 ة في تحديد افضل طرق التنفيذ.يهندسة القيمالالعطاءات وتسعيرها واستخدام األساليب الحديثة من 

 

 طرق طرح االعمال فى المشروعات المحلية والدولية  •

 موضوعات بحثية  •

 خطوات دراسة العطاءات •

 ومستندات التأهيل للعطاءاتخطوات  •

 Method Statementطريقة التنفيذ  •

 الهندسة القيمية •

 العمالة المعدات -تقدير تكلفة المواد  -دراسة العطاءات  •

 تقدير التكلفة غير المباشرة وتسعير العطاء •

 ( Candyحالة دراسية متكاملة عن العطاءات )برنامج  •

 تقديم الموضوع البحثى   •

 تقييم •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 تجهيز بيانات سابقة الخبرة.   •

 تقدير تكاليف بنود األعمال وفقاً لمتطلبات العميل.   •

 إعداد تصور عن طريقة التنفيذ المقترحة.  •

 تسعير العطاءات.  •

  

 . واإلدارات والمشروعاتالمهندسين العاملين بأقسام العطاءات بالمكاتب الفنية بالفروع  •

 

  .محاضرات •

 .ورش عمل •

  .حاالت دراسية •

 

 اربعة ايام •
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 أسس املطالبة وحساب فروق األسعار فى العقود اإلدارية )مطالبات العقود االدارية(

  
 المشاركين من كافة التخصصات بالمعارف والمهارات الخاصة بالعقود اإلداريه  تزويد •

 

  

 
 .  مفاهيم وسمات العقد االدارى -العقود االدارية  •

 موضوعات بحثية . •

 .  2018لسنه   182قانون التعاقدات الحكومية رقم  •

 قانون المناقصات والمزيدات .بتعديل بعض احكام  2008لسنة  191وقانون رقم  2005لسنه   5قانون رقم  •

 اعداد وصياغة المطالبات ومطالبات العقود االدارية . •

 .حالة دراسية فى اعداد المطالبات •

 تقديم الموضوع البحثى .  •

 تقييم •

  

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 
 إعداد وصياغة المطالبات فى العقود اإلدارية.  •

 

  
 الفنية والعاملين بأقسام المطالبات ودراسات األسعار بالفروع واإلدارات مهندسى المكاتب  •

  
   .محاضرات •

 حاالت دراسية. •

  مناقشات عامة. •

 

  ثالثة  ايام •
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  اجراءات التعاقد على التوريدات واملشرتيات للمهندسني فى الدليل التنظيمى للشركة

 

 الالزمه بالتوريدات والمشتريات والعقود بالمهارات والمعارفتزويد القائمين على دراسة العطاءات  •

  

 الدورة المستندية للمشتريات  -التعاقد على االعمال والتوريدات  •

 اعداد كراسة الشروط  -االحكام العامة للمشتريات ومتابعتها  •

 طرق التعاقد طبقا للدليل التنظيمى االصدار الخامس •

 ومالياسحب العروض ودراستها فنيا  •

 اصدار امر الشراء وابرام العقود •

 االخطاء الكتابية من مقدمى العطاء ومشاكل البت  •

 التفاوض ومتابعة التوريد •

 تقييم •

  

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 تجهيز مستندات الطرح للمشتريات •

 إتمام التعاقدات على التوريدات والمشتريات  •

  

 المهندسين كافة التخصصات   •

  العاملين في مجال المشتريات من غير المهندسين •

 

 

 .محاضرات •

 

 اربعة ايام •
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  لألعمال املدنية عقود الفيديك
  

 المعارف والمهارات الخاصة بعقود الفيديك لألعمال المدنية. ب المشاركين تزويد •

  

 . فكرة عامة عن عقود الفيديك •

 . المتعلقة بالوقتالبنود  •

 .البنود المتعلقة بالتغيرات والمطالبات •

 . البنود المتعلقة بدفع المستحقات •

 .تسوية النزاعات فى عقود الفيديك •

 تقديم الموضوع البحثى .  •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :   

 دراسة شروط العقد النمطى ) الفيديك( وقراءة  •

 شروط العقد ذات الصله بالوقت / المستحقات / تسوية النزاعاتالتعرف على بنود  •

  

  المهندسين باإلدارات الفنية والمشروعات •

 

 

  .محاضرات •

 

 يومان  •
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  املالية لغري املاليني

 

 .رفع كفاءة العاملين بالقطاعات الفنية والتنفيذية •

  

 مبادىء المحاسبة المالية.  •

  • التسهيالت البنكية والضمانات )خطابات الضمان (  •

  • التسهيالت البنكية والضمانات ) االعتمادات المستندية (   •

  • الموردين. –تكلفة مقاولى الباطن  •

 الرقابة على التكاليف.  •

 . المحاسبى  خطوات اعداد الحسابات الختامية وشرح الدليل •

•  

  

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على مبادىء المحاسبة.   •

 التسهيالت البنكية.   •

 حساب تكلفة مقاولى الباطن والموردين.  •

 خطوات اعداد الحسابات الختامية. •

  

 لجميع العالمين بالقطاع الهندسى والشئون الفنية •

 

 

  .محاضرات •

 

 خمسة ايام •
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  عامة وانشاءات OSHAاوشا 
 

  

 تطوير معارف العاملين بالسالمة والصحة المهنية  •

 

 

 العالمات االرشاديه والتحذيرية.  -العمل على السقاالت  -اعمال اللحام والقطع  •

 اعمال الحفر.  - العدد االلية -السالمة فى الفوركات  •

الخطرة   • المخلفات  من  والتخلص  للمواد  االمن  السقوط     -  التخزين  مخاطر  من  المناطق   -  الحماية   تامين 

 المصنفة خطرة 

 االصطدام باالشياء الصلبة مهمات الحماية الشخصية -السالمة الكهربائية وعزل الطاقة عن المعدات  •

االنشاءات   • فى  الصحية  والمتنقلة    -المخاطر  الثابته  والتصبين    -الساللم  الرفع  وادوات  داخل  -االوناش   العمل 

 .االماكن المغلقة 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 مخاطر اعمال اللحام والقطع وطرق تأمينها  •

 رافعات والتأكد من سالمتها فحص ال •

 النظاقة الوقائية فى اماكن العمل والساللم والدرج  •

 

 مهنية ن سالمة وصحة مهندسي •

 اخصائى سالمة وصحة مهنية •

 بالمشروع السالمةالقائم باعمال مدير •

 مشرف سالمة وصحة مهنيه  •

 

 محاضرات. •

 تطبيق عملي. •

 

 خمسة ايام •
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 وكيفية تطبيقها ISO 45001نظام ادارة السالمة والصحة املهنية 

  

 تعربف العاملين بالمواصفة الحديثة وكيفية تطبيقها  •
 

 

 عن نظام ادارة السالمة والصحة المهنية .مقدمة  •

• POPIMAR   . 

 الفروق بين المواصفات ونظام الدمج . •

 بنود المواصفة . •

 ات على بنود المواصفة .تطبيق •

 للمشاركين . ورشة عمل  •

  

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :    

 ISO45001فهم متطلبات مواصفة   •

 ISO45001, OHSAS 18001فهم الفروقات بين مواصفتين   •

 تطبيق وتفعيل متطلبات المواصفة  •

 نظام ادارة سالمة وصحة مهنية  •

 

 

 

 مهندس مدنى وعمارة   -                                     مهندسي السالمة والصحة المهنية  •

 مهندس ميكانيكا وكهرباء   -                                           وصحة مهنية اخصائى سالمه •

 القائم بأعمال مدير السالمة بالمشروع  •

   النظام (  المستنداتوصحة مهنية ) مسئول  سالمةمشرف  •

 مهندس مدير مشروع   •

 
 

 محاضرات.  •

 ورشة عمل.  •

 

 خمسة ايام •

 



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-74- 

 

 

 

 والصحة املهنيةمراجع داخلى لنظم السالمة دورة 
  

 

 التحسين المستمر لتطبيق نظام السالمة والصحة المهنية  •

 

  

 م ادارة السالمة والصحة المهنيةانظمقدمة عن  •

• POPIMAR . 

 الفروق بين المواصفات ونظام الدمج . •

 بنود المواصفة.  •

 19011المراجعة الداخلية ونبذة عن مواصفة  •

 تطبيقات على اسس المراجعة .  •

 للمشاركين . ورشة عمل  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :    

 ISO45001معرفة متطلبات نظام ادارة السالمة والصحه المهنية المواصفة  •

 ISO19011:2018التعرف على نظم المراجعة الداخلية  •

 

 

                                      مهندسي السالمة والصحة المهنية  •

 وصحة مهنية                                            اخصائى سالمه •

 القائم بأعمال مدير السالمة بالمشروع  •

   (  مراجع داخلىوصحة مهنية )  سالمةمشرف  •

 

 

 

 تمحاضرا  •

8 

 خمسة ايام •

  



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-75- 

 

 

 

 

 السالمة فى األوناش
  

 

 منع حوادث االوناش  •

 

 

 السالمة فى االوناش  •

 السالمة فى ادوات الرفع والتصبين . •

 خطة الرفع  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 التعريف باجراءات السالمة فى االوناش   •

  معرفة خطة الرفع •

 

 

 مهندس سالمة وصحة مهنية   •

 اخصائى سالمة وصحة مهنية  •

 القائم بأعمال مدير السالمة بالمشروع  •

   مشروع سالمة وصحة مهنية •

 

 

 محاضرات.  •

 

  يومان  •



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-76- 

 

 

   

 دور مهندس التنفيذ فى تطبيق نظام السالمة\
 

 

 التحكم فى الحوادث بمواقع العمل وتجنب المسائلة القانونية •

  

 األدوار والمسئوليات  •

 المسائلة القانونية •

 التسلسل الهرمى للتحكم فى المخاطر •

 تصاريح األعمال وقوائم الفحص  •

 ورشة عمل فى تقييم المخاطر •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :    

 التعرف على المتطلبات القانونية والتعاقدية للسالمة والصحة المهنية  •

 ISO45001تطبيق متطلبات نظام ادارة السالمة  •

 تنفيذ خطة السالمة والصحة المهنية للمشروع  •

 التعرف على المخاطر المختلفة فى مكان العمل وكيفية تقيمها وطرق الوقاية   •

 

 

  مهندس مدنى وعمارة   •

  مهندس كهرباء وميكانيكا  •

  مهندس مدير مشروع  •

 

 

 محاضرات.  •

 

 

  يومان  •



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-77- 

 

 

 

 تصميم وفحص الشدات املعدنية
 

 

 .منع حوادث السقاالت بالشركة  •
 

  

 ادارة عملية تشييد واستخدام الشدات المعدنية   •

 فحص الشدة المعدنية •

 تصميم الشدة المعدنية •

 فحص عملى ألنواع الشدات المختلفة ومكوناتها بالتفصيل ) يتم بأحد إدارات الشركة (  

  

  

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :   

 ادارة تشييد واستخدام الشدات المعدنية التعرف على كيفية   •

 التعرف على كيفية فحص وتصميم الشدة المعدنية •

 فحص الشدات المختلفة •

 

 مهنية  مهندس سالمة وصحة  •

 وصحة مهنية  اخصائى سالمة •

 القائم بأعمال مدير السالمة بالمشروع  •

 سالمة وصحة مهنية   مشرف •

 مشرف تنفيذ ) أعمال مدنية (   •

 أعمال شدة معدنية •

 فنى تركيبات   •

 براد •

 

 

 محاضرات.  •

 

  يومان  •



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-78- 

 

 

 

 تقييم املخاطر 
 

 معرفة العامليين كيفية التحكم وتقييم األخطار •
 

  

 تعريف عملية تقييم المخاطر   •

 الخطر والمخاطرةالفرق بين  •

 أنواع المخاطر •

 التسلسل الهرمى للتحكم فى المخاطر •

 ورشة عمل للمشاركين فى تطبيق عملية تقييم المخاطر  •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :    

  معرفة كيفية تقييم المخاطر وانواعها  •

 معرفة الفرق بين الخطر والمخاطرة  •

 تطبيق كيفية تقييم المخاطر  •

 

 

 مهنية  مهندس سالمة وصحة  •

  اخصائى سالمة وصحة مهنية •

 القائم بأعمال مدير السالمة بالمشروع   •

 وصحة مهنية مشرف سالمة  •

 

 

 محاضرات.  •

  

    يومان •



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-79- 

 

 

 

 وكيفية تطبيقهاالسالمة  شرح إجراءات

 

 

 يق نظام السالمة والصحة المهنية. تطب بكيفية العاملين  تعريف •
 

  

 اجراءات السالمة والصحة المهنية  •

 كيفية تطبيق النماذج الخاصة باإلجراءات  •

 

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :    

 معرفة اجراءات السالمة والصحة المهنية •

  باإلجراءاتمعرفة كيفية تطبيق النماذج الخاصة  •

 

 

 مهنية  مهندس سالمة وصحة  •

  اخصائى سالمة وصحة مهنية •

 القائم بأعمال مدير السالمة بالمشروع   •

 وصحة مهنية مشرف سالمة  •

 

 

 محاضرات.  •

 

 

 

 يومان  •

 

  



 

 
  :مكان االنعقاد  >
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-80- 

 

 

 ثاإلصابات واحلواد
 

 

  .فى الحوادث وارسال البيانات بكل دقة معرفة كيفية التحقيق •
 

  

 التحقيق فى الحوادث •

 اإلصابات واإلحصائيات   •

 السالمة فى األعمال المكتبية اإلرجنوميكس وحاالت الطوارئ  •

 

   

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 معرفة كيفية التحقيق فى الحوادث •

 معرفة كيفية عمل تقارير االصابات واالحصائيات   •

 معرفة قواعد السالمة فى االعمال المكتبية   •

 معرفة كيفية االستجابة فى الحاالت الطارئه  •

 

 مهنية  مهندس سالمة وصحة  •

  اخصائى سالمة وصحة مهنية •

 القائم بأعمال مدير السالمة بالمشروع   •

 وصحة مهنية  مشرف سالمة  •

 مكتبية وإداريةأعمال  •

  

 

 محاضرات.  •

 

 ثالثة ايام •

 

 

 

 

 

 



 

 
  :مكان االنعقاد  >
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-81- 

 

 

 

 السالمة فى املعدات والعدد اليدوية

 

 الحفاظ على سالمة المعدات والعدد اليدوية والعاملين عليها وبيئة العمل  •

 

  

 السالمة فى المعدات الميكانيكية   •

 التداول والعدد اليدوية واآلالت  •

 مهمات الوقاية الشخصية ) اختيارها وإدارتها وفحصها (  •

 أنواع الحرائق وأسبابها وأنواع المواد المخمدة •

•  

   

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 معرفة قواعد السالمة فى المعدات والعدد اليدوية   •

 معرفة اصول الفحص واختبار مهمات الوقاية الشخصية  •

 معرفة انواع الحرائق واسبابها وكيفية اخمادها  •

 

 

 مهنية  مهندس سالمة وصحة  •

  اخصائى سالمة وصحة مهنية •

 القائم بأعمال مدير السالمة بالمشروع   •

 وصحة مهنية مشرف سالمة  •

  

 

 محاضرات  •

 

 

 ثالثة ايام •

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-82- 

 

 

 
 

 واإلسعافات األولية الطوارىحاالت 

 

 تدريب العاملين على حاالت الطوارى لتجنب األضرار وقت حدوثها  •

  

 

 االستعداد واالستجابة للطوارئ واإلخالء •

 اإلسعافات األولية  •

 أنواع الحرائق وأسبابها وأنواع المواد المخمدة •

 

   

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 سرعة انقاذ المصاب . معرفة مبادئ االسعافات االولية وكيفية   •

 التعرف على كيفية التصرف فى حالة تطبيق محطة الطوارئ واالخالء فى مكان العمل  •

 

 

                                 مهنية مهندس سالمة وصحة  •

                                اخصائى سالمة وصحة مهنية •

 القائم بأعمال مدير السالمة بالمشروع                         •

 وصحة مهنية                                 مشرف سالمة  •

 امين مخزن •

  

 

 محاضرات  •

 

 

 ثالثة ايام •

 

 

  



 

 
  :مكان االنعقاد  >
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-83- 

 

 

 القيادة الدفاعية اآلمنة

 

 تطوير معارف السائقين لمنع حوادث الطرق بالشركة •
  

 

 تعريف القيادة الدفاعية   •

 القواعد المطلقة للقيادة الدفاعية   •

 الحوادث وتحليل األسباب  •

 العوامل المؤثرة على القيادة  •

 تخطيط الرحلة اآلمنة •

 إجراءات الطوارئ   •

 زيارة ميدانية إلدارة النقل الثقيل . •

   

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 التعريف بالقواعد المعمول بها بالقيادة الدفاعية  •

 معرفة المهارات االساسية للقيادة الدفاعية   •

 اجادة التطبيق العملى  •

 

 

 سائق / مالحظ سائقين   •

  

 

 محاضرات  •

 

  يومان  •



 

 
  :مكان االنعقاد  >
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 فى املخازنوالصحة املهنية السالمة 

 

 معارف العاملين بالمخازن ومنع حوادث الموارد المخزنةتطوير  •
  

 

 السالمة فى أعمال المخازن  •

 توصيل المعلومات عن المواد الكيميائية   •

 لحرائق وأسبابها وأنواع المواد المخمدةانواع ا •

 
 

   

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 التعرف على المتطلبات القانونية المرتبطة بالسالمة والصحة المهنية وكيفية تأمين بيئة العمل طبقا لها  •
 

 

 

 مهنية  مهندس سالمة وصحة  •

  اخصائى سالمة وصحة مهنية •

 القائم بأعمال مدير السالمة بالمشروع   •

 وصحة مهنية مشرف سالمة  •

 امين مخزن  •

  

 

 محاضرات  •

 

 

 يومان   •

  



 

 
  :مكان االنعقاد  >
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 السالمة والصحة املهنية الدورة الشاملة فى 
 

 

     العاملين بالسالمة والصحة المهنية فى الشق النظرى والعملى ونظم اإلدارةتطوير معارف  •
 

 

 نظام إدارة السالمة  •  مقدمة عن السالمة والصحة المهنية  •

 التشريعات والقوانين • تقييم المخاطر  •

 تأمين األماكن المغلقة • السقوطالحماية من مخاطر  •

 تأمين أعمال الحفر  • تأمين أعمال اللحام والقطع   •

 األوناش وأدوات الرفع والتصبين • السالمة الكهربية وعزل الطاقة عن المعدات •

 العالمات االرشادية والتحذيرية • السالمة فى الفوركات  •

 مهمات الحماية الشخصية   •

 توصيل المعلومات عن المواد الكيميائية   •

 التخزين اآلمن للمواد والتخلص من المخلفات الخطرة  •

 (  45001نظام إدارة السالمة والصحة المهنية ) متطلبات مواصفة  •

 التحقيق فى الحوادث  •

 انواع الحرائق وأسبابها وأنواع المواد المخمدة •

 اإلسعافات األولية  •

 مبادئ التدقيق  •

 
 

    

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 معرفة اشتراطات السالمة والصحة المهنية الخاصة بمختلف أعمال االنشاءات   •

 .  45001معرفة نظم ادارة السالمة والخاصة بااليزو  •

 

 

 مهنية  مهندس سالمة وصحة  •

  اخصائى سالمة وصحة مهنية •

 بالمشروع القائم بأعمال مدير السالمة   •

 وصحة مهنية مشرف سالمة  •

 امين مخزن  •

  

 

 محاضرات نظرية مع فيديوهات   •

 

  عشرة ايام •
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  مبادئ اللغة االجنليزية للسالمة 
 

 

 التعريف بمبادئ اللغه االنجليزية الفنية فى مجال السالمة      •

 

 

 
 

 

• Language for giving instructions • Countries and Nationalities – Names of jobs     

• Describing stages of work • Indefinite Articles 

• The Imperative • Verb to be – Numbers 1-100 

• Language for site safety – Giving Directions   • Colors – Writing a business Card 

• Describing Problems and explaining injuries • Family – Possessive ,s 

• Past Progressive • Possessive adjectives – Safety basics 

• Describing Projects (Schedules) • Singular and Plural Nouns – Days of the week 

• Shapes ,Dimensions & Measurements    • Months – Question Words – Safety basics 

• The Passive Voice • Surveying Terminology  

• Communicating with subcontractors and clients 

• E- mail writing 

• Review of the Present simple ( be + Action & non 

– action verbs) 

• First Conditional + Exam • The Comparative adj. 

 
 

    

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  
 

 األلمام بالمصطلحات السالمة المعمول بها فى الموقع باللغه االنجليزية  •

 فهم المصطلحات العالمية الواردة بالمنشورات والتقارير المتداولة •

 

 
 

 مهنية  مهندس سالمة وصحة  •

  اخصائى سالمة وصحة مهنية •

 السالمة بالمشروع القائم بأعمال مدير   •

 وصحة مهنية مشرف سالمة  •

  

 

 محاضرات نظرية مع فيديوهات   •

 

 

 

 عشرة ايام •
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 ISO 14001:2015 مراجع داخلى لنظم االدارة البيئية

 
 تزويد المشاركين من العاملين في مجال البيئة بالمعارف والمهارات الالزمة لنظم اإلدارة البيئية •

    
 

 ISO 19011ارشادات عن المراجعة  •

 ( ISO 14001نظم االدارة البيئية )المتطلبات وارشادات  •

 اجراء تحديد وتقييم المظاهر البيئية وعدم المطابقة والمخالفات •

 تطبيقات عملية على عدم المطابقات •

 اعداد قوائم االسئلة  •

 تطبيق اعداد قوائم التحقيق  •

 حالة دراسية عن البيئة •

 تقييم •

 

 قادرا على : بانتهاء البرنامج سيكون المشارك 

 اإللمام بمحتويات نظام اإلدارة البيئية واإلجراءات وكيفية تطبيقها.  •

 كيفية تحديد وتقييم المظاهر البيئية. •

 كيفية تحديد حاالت عدم المطابقة والمخالفات البيئية وتقييمها.  •

 الالزمة. كيفية إعداد قوائم التحقق وتوجيه األسئلة للمراجع عليهم للحصول على المعلومات  •

 كيفية إعداد تقرير المراجعه على نظم اإلدارة البيئية.  •

  
 

 ممن سبق لهم حضور دورة في مجال البيئة. ىجميع العاملين الحاصلين على مؤهل عال •

 

 

 

 محاضرات.  •

 حالة تطبيقية.    •

 
 خمسة ايام •

 
 

  



 

 
  :مكان االنعقاد  >
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 وحمطات اخللطإعداد خطة األداء البيئى/سجل احلالة البيئية للمشروعات والورش 
 

 

 تزويد المشاركين من المسئولين عن تنفيذ المشروعات بالمعارف والمهارات األساسية إلعداد خطة االداء البيئى •

 

   

 سس حماية البيئة فى نشاط المقاوالت. أالتوعية ب •

 حالة تطبيقية لورشة او محطة خلط.  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 خطة األداء البيئى وسجل الحاله البيئية.إعداد  •

 كيفية تحديد المظاهر البيئية وتقييمها وإعداد اإلحتياطات البيئية لألنشطة. •

 

 

 مديرى ومسئولى البيئة بالمشاريع والورش ومحطات الخلط ومهندسى مكتب فنى وميكانيكا وكهرباء. •

 

 

 محاضرات.   •

 

 

 يومان  •
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 واالستجابة للطوارئ البيئيةاالستعداد 
 

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الخاصة بأسس وخطوات مجال االستعداد واالستجابة للطوارىء البيئية   •

  

 

 االطار العام لخطة االداء البيئى •

 االطار العام لخطة الطوارىء البيئية •

 اجراءات االستعداد واالستجابة للطوارئ •

 والحوادث البيئيةأمثلة للطوارىء  •

 اعداد خطة الطوارىء البيئية •

 كيفية اجراء التجارب •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 إعداد خطة الطوارىء البيئية. •

 تحديد وتقييم الحوادث البيئية.  •

 تكوين فريق الطوارىء وإجراء التجارب اإلفتراضية للحوادث.   •

 

 

البيئة   • بمواقع العمل المختلفة )مؤهالت عليا( ومديرى المشروعات ومهندسى ميكانيكا وكهرباء  مديرى ومسئولى 

 مؤهل متوسط وفوق المتوسط -مهندسى مكتب فنى   -مهندسى تنفيذ 

 

 

 محاضرات.  •

 
 

 يومان  •
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 إدارة املخلفات الصلبة والسائلة
  

  

 إدارة المخلفات الصلبه والسائلة.   وخطوات مجالتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الخاصة بأسس  •

 

 

 تصنيف وفرز المخلفات  •

 برنامج ادارة المخلفات الصلبة  •

 برنامج ادارة المخلفات السائلة  •

 تدوير المخلفات  •

 من من المخلفاتآلاالتخلص  •

 التعليمات التنظيمية والقوانين التشريعية  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 تحديد اإلستراتيجيات المناسبة إلدارة المخلفات. •

 التحكم فى المخلفات بالمشروع.  •

 معرفة القوانيين والتشريعات المتعلقه بالمخلفات.   •

 

 

 مديرى ومسئولى البيئة لإلدارات والفروع  والمشروعات •

 المهندسين كافة التخصصات )مؤهالت عليا(. •

 

 

 محاضرات.  •

 

 يومان  •
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 تقييم األثر البيئى 

  

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الخاصة بأسس وخطوات مجال تقييم اآلثر البيئى.   •

 

 

 اهداف ومصطلحات التقييم البيئى  •

 األطار العام لدراسة التقييم البيئى •

 تقييم التأثيرات البيئية والمشاركة الشعبية لخطوات عملية  •

 حالة البيئة الراهنة  •

 الهواء والمياه تلوث  •

 التقييم األيكولوجى والصحى البيئي •

 تقييم األثار األجتماعية والنفسية •

 استخدام نظم المعلومات الجغرافية والتقييم البيئى  •

 والتقييم البيئى التشريعات والقوانين  •
 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 تحديد مدى حاجة المشروع لتقييم اآلثر البيئى المتكامل.  •

 المشاركة فى دراسات إعداد تقييم اآلثر البيئى.  •

 إختيار الموقع األفضل للمشروع. •
 

 

اخصائي شئون بيئة /   –جميع العاملين من مديرى ومسئولى البيئة )مؤهالت عليا( /مهندسى التنفيذ والمكتب الفنى •

 سالمة وصحة مهنية 

 اخصائى اجتماعى –اخصائى معامل  –ين محاسب •

 

 محاضرات.  •

 

 خمسة ايام •
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 حساب التكلفة البيئية

 

  

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الخاصة بأسس وخطوات مجال حساب التكلفه البيئية.   •

 

 

 (والمشاركة الشعبيةتقييم التأثيرات البيئية  -خطوات عملية )التكلفة البيئية واستخداماتها   •

 عناصر التكلفة البيئية  •

 توزيع التكاليف البيئية   •

 
 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 حساب التكلفه البيئية للمشروع فى مرحلة دراسة العطاء.  •

 تحديد عناصر التكلفه البيئية.  •

 

 

عليا(   • )مؤهالت  البيئة  ومسئولى  مديرى  من  العاملين  والعطاءات  جميع  الفنى  والمكتب  التنفيذ  اخصائي    –مهندسى 

 شئون بيئة / سالمة وصحة مهنية

 

 

 محاضرات.  •

 

  يوم •
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 البصمة البيئية
 

  

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الخاصة بأسس وخطوات مجال البيئة.  •

 

 

 مفهوم البصمة البيئية  •

 قياس البصمة البيئية •

 البصمة البيئية •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 التعرف على الفرق بين البصمة البيئية والقدرة البيولوجية.   •

 كيفية اإلستفادة من معرفة البصمة البيئية لدولة من الدول.  •

 

 

 مهندس / اخصائي كافة التخصصات •

 مؤهالت عليا ومتوسطة من كافة التخصصات  •

 

 

 محاضرات.  •

 

 

 يوم •
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 التنمية املستدامة فى صناعة التشييد

 
 تعريف المهندسين بأبعاد التنمية المستدامة وكيفية تطبيقها فى صناعة التشييد. •

    
 

 مفهوم التنمية المستدامة. •

 ابعاد التنمية المستدامة .  •

 اهداف التنمية المستدامة. •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 التعريف بمفهوم التنمية المستدامة.  •

 .كيفية تطبيق مفهوم التنمية المستدامة •

  
 

 من مديرى ومسئولى التنمية مؤهالت عليا. جميع العاملين  •

 اخصائى شئون بيئه / سالمة وصحة مهنية.   •

 . مهندسى التنفيذ والمكتب الفنى والعطاءات •

 

 

 

 محاضرات.  •

 
 ايامثالثة  •
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 البيئيهالقوانني والتشريعات 

  
 تعريف العاملين بالشركة بالقوانين والتشريعات البيئيه. •

    
 

 القوانين والتشريعات البيئه فى مصر.  •

 .  1994لسنه   4قانون البيئه رقم  •

 . الحوافز االقتصادية •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 التعريف بقانون البيئة فى مصر.  •

 

  
 

 بالشركة. جميع العاملين  •

 

 

 

 محاضرات.  •

 
 يوم •

 
 

  



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-96- 

 

 ISO 14001:2015اإلدارة البيئية  تفعيل اجراءات ومتطلبات نظم

  

 التطبيق على بنود المواصفة.  •

 امثلة وتطبيق على المواصفة.  •

    
 

• ISO 14001-2015 Implementation-  تعريفات -مقدمه عامه 

• ISO 14001-2015 Implementation - سياق المنظمه 

• ISO 14001-2015 Implementation - القياده 

• ISO 14001-2015 Implementation –  التخطيط لنظم اإلدارة البيئية 

• ISO 14001-2015 Implementation –  )االدعم )الموارد 

• ISO 14001-2015 Implementation –  التشغيل- Operation 

• ISO 14001-2015 Implementation – تقييم االداء 

• ISO 14001-2015 Implementation - التحسن 

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 التعرف على بنود المواصفة وكيفية تطبيقها.   •

 

  
 

العاملين   • عليا(  جميع  )مؤهالت  البيئة  ومسئولى  مديرى  الفنى /من  والمكتب  التنفيذ  مهندسى 

 اخصائى شئون بيئة / سالمة وصحة مهنية. 

 اخصائى اجتماعى –اخصائى معامل  –محاسبين  •
 
 

 

 .+ تطبيق عملى محاضرات  •

 

 ثالثة ايام •
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 2015لسنة  14001 يزوأ االهداف البيئية

  
بالشركة • العاملين  العامة    تعريف  األهداف  بين  تحقيقها    Target  والمستهدفة  Goalsبالفرق  ومتابعة   وتحديدها 

 بطريقة صحيحة. 

    
 

 . تحديد األهداف البيئية •

 . خطة تحقيق األهداف •

 . متابعة تحقيق األهداف •

 

 

 المشارك قادرا على : بانتهاء البرنامج سيكون 

 . سيكون المشارك قادراً على تحديد األهداف بطريقة صحيحة ورصد التحسين فى األداء •

 

  
 

الفنية   • المكاتب  مشروع    –مديرى/مهندسى  تنفيذ    –مدير  التنفيذ    –مدير  مهندسى    –مهندس 

 . مدير المخازن –المدير اإلدارى  –مسئولى البيئة  –ميكانيكا وكهرباء 

 

 
 .محاضرات •

 
 يوم •
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 التفتيش البيئى

  
 يساعد الحضور على تحديد المعايير الالزمة لتقييم األداء البيئى وكيفية إجراء التفتيش البيئى.   •

    
 

 . اهداف التفتيش البيئى  ومسئوليات المفتش البيئي •

 انشطة التفتيش البيئي. •

 الطوارئ وسجل الحالة البيئية.األداء البيئى وخطة خطة  •

 التزامات التطابق.  •

 التحكم فى المواد والمخلفات الصلبة والسائلة والخطرة  •

 . الحفاظ على الموارد والطاقة وحماية النباتات •

 .المظهر العام للمشروع وتجهيزات الموقع •

 دور مسئول البيئة ومدى التزام مقاولى الباطن والتدريب. •

 البيئية. القياسات  •

 . وإعداد تقرير التفتيش البيئى حاالت عدم االلتزام البيئى •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 . تقييم األداء البيئى طبقاً للمعايير المحددة •

 

  
 

 مراجعى البيئه  -مديرى ومسئولى البيئه •

 
 

 

 .محاضرات •
 

 

 ثالثة ايام •

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-99- 

 

 

 

 

 

 

  العمارة اخلضراءمفهوم   
  

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الخاصة بأسس وخطوات مجال العمارة الخضراء.  

 
 

• Sick Building   

• Green architecture principles 

• Environmental Impact of Urban planning in Green Construction 

• Life Cycle Cost and Cost Benefits 

• Ventilation Systems of the low energy buildings 

• Energy Efficiency in buildings 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على : 

 اإللمام بمفهوم العمارة الخضراء والتنميه المستدامة. •

 تقييم المبانى الخضراء. •

 تحليل التكلفه للمشروع. •

 والموارد .ترشيد المياه والطاقه  •

 اإللمام بمصادر الطاقه المتجدده.  •

 

 مهندسى مدنى وعمارة  •

 

 

 محاضرات.  •

 
 

 يومان  •
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 مهارات التفاوض الفعال 
 
 

 المعارف والمهارات الالزمه للتفاوض الفعالبالعاملين من كافة التخصصات  تزويد •

 

 

 التفاوض االخالقى •

 مناهج واستراتيجيات التفاوض  •

 خطة التفاوض •

 انماط المفاوضين  •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على مناهج واستراتيجيات التفاوض •

 وضع خطة التفاوض الفعال  •

 
 

 المهندسين كافة التخصصات   •

 .المؤهالت العليا •

 

 

 محاضرات •

 

 يومان  •
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 إدارة الوقت والتفويض
 
 

 المعارف والمهارات الالزمه بإدارة الوقت والتفويضبالعاملين من كافة التخصصات  تزويد •

 

 حلل موقفك من تنظيم الوقت •

 فن ادارة الوقت  •

 الوقت االمثل للمدير الفعال •

 مهارة وفن التفويض  •

 توجه المديرين نحو اعطاء فرص للمرؤسين •

 خطة التفويض •

 

   بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :

 تنظيم اوقات العمل بطريقة فعاله •

 مهارة التفويض وكيفية اعطاء فرص للمرؤوسين لتنمية المهاره فى مجال العملاكتساب  •

 

 

 

 المهندسين كافة التخصصات  •

 .المؤهالت العليا •

 

 محاضرات •

 

 يومان  •
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 إدارة اإلجتماعات وكتابة التقارير
 
 

 لإلجتماعات وكتابة التقارير الفنية.كيفية اإلعداد والتحضير   •

 
 

 الفنية  كتابة التقارير •

 مشروع انشاء بوابة عسكرية  •

 ادارة االجتماعات االكثر فاعلية •

 فن إدارة االجتماعات •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 كتابة التقارير الفنيه.  •

 التحضير لإلجتماعات بكفاءة وفاعلية  •

 

 المهندسين كافة التخصصات  •

 .المؤهالت العليا •

 

 محاضرات •

 

 يومان  •
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 أساليب تقييم األداء
 
 

 األداء.  لتقييماألساليب العلمية الحديثه بف يالتعر  •

 

 . مفاهيم وعناصر تقييم االداء •

 تقييم وتقويم اآلداء. •

 الحصول على أفضل آداء من المرؤوسين. •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 يم األداء.قي التعرف على العناصر الرئيسية لت •

 النظم واألساليب المختلفه لقياس األداء. تطبيق  •

 سلوب بطاقات األداء المتوازن. تطبيق ا •

 

 

 مهندسين بكافة التخصصات   •

 مؤهالت عليا   •

 

 محاضرات •

 

 ومي •
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 إدارة املخاطر
 

>  

 التعرف على المخاطر الماليه وكيفية التنبؤ بمخاطر الغش والفشل المالى. •

 

>  

 المخاطر المالية   •

 درجة الدافع المالي   •

 المحاسبة عن تغطية المخاطر المالية •

 مخاطر التقديرات المحاسبية  •

 التنبؤ بمخاطر الغش والفشل المالى •

 برنامج االصالح المالى •

 

 

 قادراً على :   بانتهاء البرنامج سيكون المشارك

 التعامل مع المخاطر الماليه المختلفه.  •

 وضع برامج اإلصالح المالى.  •

 

>   

 مهندسين بكافة التخصصات   •

 مؤهالت عليا   •

 

 

 محاضرات. •

 

 

 يومان  •
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 إدارة األزمات
 

>  

 التعرف على أنواع األزمات المختلفه. •

 

 

 . تعريف االزمة  •

 مراحل تطوير االزمةاسباب  •

 االزمات ومعوقاتها ادارة  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على أنواع األزمات. •

 وضع الخطط إلدارة األزمات. •

 

>   

 مهندسين بكافة التخصصات   •

 مؤهالت عليا   •

 

 

 محاضرات. •

 
 يوم •
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 النظم االحرتافية واخالقيات املهنة للمهندسني

 

 المهنةاالساسية الخاصة بأخالقيات المعارف والمهارات بالمهندسين من كافة التخصصات  تزويد •

 

 

 

• Business Ethics   - اخالقيات المهنة 

 ورشة عمل  •

 تخطيط وتطوير المسار المهنى للمهندس  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التخطيط وتطوير المسار المهنى للمهندس  •

 

 

 المهندسين كافة التخصصات   •

 

 

 محاضرات •

 ورشة عمل  •

 

 

 يوم •
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 إعداد وتأهيل حماسب
 

>  

 تنمية مهارات المحاسب الجديد فى كل ما يتعلق بالموضوعات المحاسبيه المختلفه. •
 

>  

 مقدمة تخطيط المشروعات والتحليل الشبكى -   وظيفة المحاسب فى شركة المقاوالت  •

 الدليل التنظيمى -     دليل المحاسب •

 العمل الجماعى  -  التشريعات الضريبية وتأثرها على تكلفة العقد  •

 خطابات الضمان واالعمال المستندية  -   البنوك  –اختصاصات قسم الدفع  •

 التدفقات النقدية -    الموازنات التخطيطية  •

 مراقبة تكلفة الموردين -  والعمالء  احكام تكلفة مقاولى الباطن ومراقباتها •

 تقييم  -   ابات الختاميةخطوات اعداد الحس •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

   اإللمام بكافة أعمال األقسام المحاسبيه المختلفه باإلضافة إلى تنميه مهاراته اإلدارية واإلشرافيه. •

 

 

 قبل مدير مالى مساعد  –محاسب  •

 

 

 محاضرات •

 

 عشرة ايام •
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 إختصاصات قسم املقاولون والعمالء 
 

>  

 التعرف على إختصاصات قسم المقاولون والعمالء والتأمين. 

 

>  

 اختصاصات قسم مقاولى الباطن  طبقا لدليل المحاسب. •

 اختصاصات قسم العمالء طبقا لدليل المحاسب. •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على إختصاصات قسم مقاولى الباطن. •

 التعرف على إختصاصات قسم التأمين.  •

 التعرف على إختصاصات قسم العمالء.  •

 

>   

 قبل مدير مالى مساعد  –محاسب  •

 مدير مالى  –نائب مدير مالى  –مدير مالى مساعد  •

 

>  

 محاضرات •

 
 

 يومان  •
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 إختصاصات قسم الدفع والبنوك واملراجعة والتسويات
 

>  

 التعرف على إختصاصات قسم الدفع والبنوك والمراجعة والتسويات. •

 

>  

  اختصاصات قسم المراجعة والتسويات طبقا لدليل المحاسب •

  اختصاصات قسم البنوك طبقا لدليل المحاسب •

 اختصاصات قسم الدفع طبقا لدليل المحاسب •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على إختصاصات قسم المراجعه والتسويات.  •

 التعرف على إختصاصات قسم البنوك.  •

 التعرف على إختصاصات قسم الدفع. •

 

>   

 قبل مدير مالى مساعد  –محاسب  •

 مدير مالى –نائب مدير مالى  –مدير مالى مساعد  •

 

 

 محاضرات •

 
 

 يومان  •
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 التطبيقإعداد القوائم املاليه ومشاكل 
 

>  

 التعرف على إختصاصات قسم السجالت وكيفية إعداد القوائم الماليه. •

 

  

>  

 اختصاصات قسم السجالت المالية  •

 خطوات اعداد الحسابات الختامية •

 

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على إختصاصات قسم السجالت الماليه. •

 كيفية إعداد الحسابات الختامية. •

 
 

>   

 قبل مدير مالى مساعد  –محاسب  •

 مدير مالى –نائب مدير مالى  –مدير مالى مساعد  •

 

 

>  

 محاضرات •

 

 

 يومان  •
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 املصريه )مرحلة أوىل(معايري احملاسبة 

>  

 التعرف على معايير المحاسبه المصريه  •
  

>  

 (1) معيار عرض القوائم المالية •

 ( 10) معيار االصول الثابتة •

 ( 2) معيار المخزون •

 (4) معيار قائمة التدفقات النقدية •

 (48)من العقود مع العمالء  معيار االيراد •

 تقييم •

 

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

المتعلقه   • المحاسبيه  المشكالت  حل  كيفية  ومعرفة  المحاسبيه  للمعالجات  المطلوب  األداء  مستوى  على  التعرف 

 بالموضوعات المذكورة كما أنها تعتبر أداة إرشادية للمحاسبين والمعنيين والقائمين باألعمال المحاسبيه.

>   

 مدير مالى مساعد قبل  –محاسب  •

 مدير مالى مساعد. •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 

 

>  

 محاضرات •

 
 

 خمسة ايام •
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 معايري احملاسبة املصريه )مرحلة ثانية(
 

 

>  

 التعرف على معايير المحاسبه المصريه.  •

 

 

 (49رقم ) –معيار التأجير التمويلى  •

 (18)رقم  –معيار االستثمارات  فى شركات شقيقه  •

 (15) –معيار االفصاح عن االطراف ذوى العالقه  •

 (17رقم ) –معيار القوائم الماليه المجمعه والمستقله  •

 ( 34رقم ) –معيار االستثمار العقارى  •

 ( 24رقم) -معيار ضرائب الدخل •

 (13رقم)–معيار اثر التغيرات فى اسعار صرف العمالت  •

 تقييم •

 

 على :  بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً 

 معرفة مشاكل التأجير التمويلى القابضة والثابته. •

 التعرف على معالجات الشركات. •

 معالجة التغيرات فى أسعار الصرف. •

 المشاكل الضريبيه وكيفية التعرف عليها. •

 اإلفصاح للجهات المعنيه. •

 التفرقة بين اإلستثمار العقارى وإستخدام العقارات كأصول ثابته. •
 

 

 

 

 قبل مدير مالى مساعد –محاسب   •

 مدير مالى مساعد. •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 

 

 محاضرات •

•  

 خمسة ايام •
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 معايري احملاسبة املصريه )مرحلة ثالثة(

 

 التعرف على معايير المحاسبه المصريه.  •

 

 (33) معيار التقارير القطاعية •

 (30) معيار القوائم المالية الدورية •

 (31) أضمحالل االصولمعيار  •

 (27)معيار حصص الملكية  •

 (7معيار االحداث التاليه لتاريخ الميزانية ) •

 (37) التأمينمعيار  •

 (28) المخصصاتمعيار  •

 (14)تكلفة اإلقتراضمعيار  •

  (25االفصاح والعرض ) –معير االدوات المالية  •

 ( 5المحاسبية واالخطاء )معيار السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات  •

 تقييم •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

ومواجهة  • الدورية  الماليه  القوائم  إعداد  وكيفية  الملكية  وحصص  الثابته  األصول  إضمحالل  مشاكل  على  التعرف 

 المخصصات واإللتزامات العرضية.

>   

 قبل مدير مالى مساعد  –محاسب  •

 مساعد.مدير مالى  •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 

 
 محاضرات •

 

 خمسة ايام •
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 اجلوانب التطبيقية لنظم التكاليف

 

 التعرف على الجوانب التطبيقيه لنظم التكاليف  •

 

 

 مقدمة عن محاسبة التكاليف الصناعية  •

 تحديد تكلفة المنتج ونظام التحميل  •

 المعياريةنظام المحاسبة عن التكاليف  •

 نظام المحاسبة عن التكاليف الفعلية •

 نظام المحاسبة عن التكاليف العادية •

 نظام المحاسبة عن تكاليف االوامر االنتاجية  •

 نقطة التعادل •

 اعداد تقارير التكاليف ومحاسبة المسئولية •

 مشاكل التطبيق  •

 تقييم •
 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 كيفية إعداد تقارير التكاليف.  •

 حساب نقطة التعادل. •

 التعامل معش مشاكل التطبيق.  •

>   

  قبل مدير مالى مساعد  –محاسب  •

 مالىمدير  –نائب مدير مالى  –مدير مالى مساعد  •

 مدير عام مساعد  –نائب مدير عام  –مدير عام  •

 

>  

 محاضرات

 

 ثالثة ايام •
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 (خطابات الضمان -التسهيالت اإلئتمانية )اإلعتمادات املستندية 
 

>  

 التعرف على التسهيالت اإلئتمانية. •

 

>  

 ( االعتمادات المستندية التسهيالت البنكية والضمانات ) •

 (خطابات الضمان )  •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إعداد اإلعتمادات المستندية. •

 إعداد خطابات الضمان.  •

 

>   

 قبل مدير مالى مساعد  –محاسب  •

 مدير مالى مساعد. •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 

 

 محاضرات •

 

 يومان  •
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 املقاوالتدور اإلدارة املاليه فى دراسة وتنفيذ عقود 
 

>  

 التعرف على دور اإلدارة الماليه فى دراسة وتنفيذ عقود المقاوالت.

 

>  

 انواع عقد المقاولة واحكامه •

 الشراكة فى مشروعات المقاوالت الكبرى •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على أنواع عقود المقاوالت وأحكامها.  •

 مشروعات المقاوالت الكبرى. أنواع الشراكة فى  •

  

>   

 قبل مدير مالى مساعد  –محاسب  •

 

>  

 محاضرات •

 
 يومان  •
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  اتاإلتصاالت والعمل اجلماعى وإدارة الصراع
 

 كيفية العمل بأسلوب جماعى وإدارة الصراع والتوتر فى العمل. 

 

 

 .تحليل ردود الفعل االتصاليه مع االخرين  •

 . اإلتصاليهتحليل ردود الفعل  •

 . االستماع واالنصات •

 . فن االنصات وكيفية االستفادة من محدثيك •

 .فن اإلنصـات •

 .بناء فرق العمل الفعالة •

 .توجـه وسـلوك الفريق •

 .إدارة الصراعات •

 . أنماط إدارة الصراعات •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 كيفية إختيار وبناء فريق العمل.  •

 اإلتصاالت داخل فريق العمل. •

 كيفية إدارة الصراع والتوتر. •

>   

  قبل مدير مالى مساعد  –محاسب  •

  مدير مالى مساعد. •

  نائب مدير مالى. •

  مدير مالى. •

 

>  

 محاضرات •

 

 يومان  •
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 أنواع التعاقدات واجلوانب الفنيه واملاليه للعطاءات واملناقصات
 

>  

 التعاقدات والجوانب الفنيه والماليه للعطاءات والمناقصات.التعرف على أنواع  •

 

>  

 اجراءات طرح العطاءات •

 دراسة العطاءات طرح خطوات  •

 طرق واسس تقدير التكاليف  •

 الشروط المالية فى العطاءات •

 انواع التعاقدات •

 تقييم •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على أنواع التعاقدات المختلفه. •

 اإلجراءات الخاصه بطرح العطاء. •

 طرق واسس تقدير التكاليف.  •

 

>   

 قبل مدير مالى مساعد  –محاسب  •

 مدير مالى مساعد. •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 

 

 محاضرات. •

 

 يومان  •
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 ...إخل(-دائنون -املخزون  -املدينون -)النقديه النقديةإدارة 
 

>  

 التعرف على أساليب إدارة رأس المال العامل.  •

 

>  

 ادارة العمالء •

 ادارة المخزن  •

 ادارة النقدية  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 كيفية إدارة المخزون.  •

 إدارة النقدية.  •

 

>   

 مدير مالى مساعد. •

 مدير مالى.نائب   •

 مدير مالى. •

 . مدير عام مساعد  –نائب مدير عام  –عام مدير  •

 

>  

 محاضرات. •

 

 يومان  •
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 وأسلوب معاجلتها الرقابيةمالحظات اجلهات 
 

>  

 التعامل مع مالحظات الجهات الخارجية وأسلوب معالجتها  •

 

>  

 نموذج مالحظات الجهات الخارجية والرد عليها •

 الميزانيات فى الرد على تقارير الجهات الخارجيةدور ادارة  •

 دور ومهام اجهزة الرقابة الخارجية   •

 تقرير المراجع الخارجى  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على مالحظات الجهات الخارجية وكيفية الرد عليها •

  

>   

 مدير مالى مساعد. •

 نائب مدير مالى. •

 مالى.مدير  •

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

>  

 محاضرات •

 

 يومان  •
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 الرقابه على التكاليف وحتليل اإلحنرافات
 

>  

 التعرف على أساليب الرقابه على التكاليف وتحليل اإلنحرافات.  •

 

 

 التكاليفرقابة  •

 طرق واسس تقدير التكاليف  •

 وتسعير العطاء .  تقدير التكاليف الغير مباشرة •

 تحليل انحرافات التكلفة •

 تقييم •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 تقدير التكاليف المباشرة.  •

 تقدير التكاليف الغير مباشرة.  •

 تحليل اإلنحرافات. •
 

>   

 مساعد.مدير مالى  -محاسب  •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد.  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

 محاضرات. •

 

 ثالثة ايام •
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 التحصيل ووسائل متويل املشروعات
 

>  

 المشروعات.التعرف على أساليب التحصيل ووسائل تمويل  •

 

 التنبؤ بالفشل المالى •

 طرق تمويل المشروعات وقياس الربحية •

 قائمة التدفقات النقدية  •

 اساليب تحسين السيولة •

 المشاكل المتعلقة بالتحصيل ومتابعة مستحقات الشركة   •

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 الربحية.إختيار طرق تمويل المشروعات وقياس  •

 إعداد قوائم التدفقات النقدية.  •

 إدارة وتحسين السيولة.  •

 

>   

 مدير مالى مساعد. -محاسب  •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

 

 محاضرات •

 

 يومان •
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 التأمني والتعويضات والتأمني اهلندسىأنواع 
 

>  

 التعريف بأهمية التأمين فى الحفاظ على األصول  •

 

>  

 التامين واهميتة فى المحافظة على االصول   •

 التغطيات المختلفة التى تمنحها وثيقة التامين ضد جميع االخطار للمقاولين  •

 مشاكل التامين فى الفروع واالدارات  •

 شروط الوثيقة فى التأمينات الهندسية •

 تامين جميع اخطار التركيبات   •

 التامين الهندسى والنواحى االجرائية •

 

 
 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على التغطيات المختلفه التى تمنحها الوثيقه.  •

 التأمين والنواحى اإلجرائية.التعرف على مشاكل  •

 اإلشتراطات الخاصه بوثيقة التأمين •

>   

 مدير مالى مساعد. •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 

 

 محاضرات •

 

 خمسة ايام •
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 حتليل القوائم املالية
 

>  

 تنمية مهارات المشاركين فى كيفية إعداد القوائم الماليه وتحليلها.

 

>  

 الماليه معايير عرض القوائم  •

 التحليل المالى للقوائم المالية  •

 كشف العمليات الجارية •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التحليل المالى للقوائم المالية  •

 اساليب عرض القوائم المالية  •

 

>   

 مدير مالى مساعد. •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 . مدير عام مساعد  –نائب مدير عام  –عام مدير  •

 

>  

 محاضرات •

 

 يومان  •

 

 

 

 

 



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-125- 

 

 

 فحص مستندى ورقابة داخلية
 

>  

 اساليب الفحص المستندى والرقابه الداخليه  •

 

>  

 داخلية رقابة فحص مستندى و –رفع كفاءة المراجع  •

 اساليب عينات الفحص •

 اساليب فحص ومراجعة المستندات •

 مراجعة االلتزام بالقواعد المالية  •

 تقرير المراجعاعداد  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 أساليب عينات الفحص •

 مراجعة اإللتزام بالقواعد الماليه  •

 

>   

 مدير مالى مساعد. •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد  -نائب مدير عام -مدير عام •

 
 

 

 محاضرات •

 

 يومان  •
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 إدارة اإلجتماعات وكتابة التقارير
 

>  

 كيفية اإلعداد والتحضير لإلجتماعات وكتابة التقارير الفنية. •

 

>  

 كتابة التقارير  •

 مشروع انشاء بوابة عسكرية   •

 ادارة االجتماعات االكثر فاعلية  •

 فن ادارة االجتماعات  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 كتابة التقارير الفنيه.  •

 التحضير لإلجتماعات بكفاءة وفاعلية.  •

 

>   

 مدير مالى مساعد. •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مساعد مدير عام  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

 

 محاضرات •

 

 يومان •
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 القوة الدافعية للقياده( -مسات القائد الفعال -الرؤية الذاتية -القياده التنفيذيه )القياده
 

>  

 التعرف على أساليب القيادة الفعالة. •

 

>  

 . مفهوم القيادة  •

 . األنماط المختلفه للقيادة •

 . أساليب القيادة الفعالة •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إدراك مفاهيم القيادة الفعالة فى مجال العمل.  •

 

>   

 مدير مالى مساعد. •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

>  

 محاضرات. •

 

 .يوم •
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 -التأمينات اإلجتماعيه وصندوق التأمني  -املوارد البشرية للمديرين املاليني )نظم وقواعد الرتقيات
 تقارير قياس الكفاءة( -لوائح العاملني بالشركه

 

 
 

 التوعية بنظم وقواعد الترقيات والتأمينات واللوائح. •

   

 

>  

االدارية   • الخدمات  ومهام  بالفروع  دور 

 واالدارات والمشروعات

مستوى  •  على  باالستراحات  االعاشة  تكلفة  نظام 

 الشركة 

 ملخص اعمال ادارة السجالت والذمة المالية  •

 تقارير قياس الكفاءة ومشاكل التطبيق  •

 مبادىء التنظيم   -توصيف وتقييم الوظائف  • 

 ضوابط ونظم التحفيز   •

 ت نظم وقواعد الترقيا •

 الحسابات واألجور االرتباط بين  •

 شروط استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة  • 

   

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على قواعد الترقيات وأنواع التأمينات.  •

 التعرف على لوائح العاملين بالشركة. •

 كيفية التعامل مع تقارير قياس الكفاءة.  •
 

 

>   

 نائب مدير مالى. • مساعد.مدير مالى  •

 رئيس قطاع.  • مدير مالى. •

 نائب مدير شئون ماليه.  • مدير شئون مالية وإمداد. •

  مدير عام مساعد  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

 محاضرات. •

 

 ثالثة ايام •
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تقدير  -مستنداتها وشروطها  -أنواعها -إدارة عقود اإلنشاءات )النواحى القانونية

 إدارة مقاوىل الباطن ختطيط ورقابة املشروعات( -التكاليف
 

>  

 التعرف على كيفية إدارة عقود اإلنشاءات.  •

 

>  

 عقد المقاولة واحكامهانواع  •

 مستندات وشروط العقد •

 المقاوالت  لمشروع رقابةالتخطيط وال •

 رقابة التكاليف •

 عقود ومستخلصات مقاولى الباطن •

 تقييم •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على أنواع العقود فى مجال اإلنشاءات. •

 التعرف على المستندات المطلوبة وشروط العقد. •

 كيفية إدارة التكاليف.  •

 كيفية التعامل مع مقاولى الباطن. •

 ر  <

 مدير مالى مساعد. •

 نائب مدير مالى. •

 مدير مالى. •

 . مدير عام مساعد  –نائب مدير عام  –عام مدير  •

 

 

 محاضرات. •

 

 ثالثة ايام •
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  يهتب الفناملكبا اإلدارة املالية وعالقتها
 

>  

 بعمل الماليين. المرتبطةالتعرف على إختصاصات المكتب الفنى  •

 

>  

 الموازنات التخطيطية  •

 التدفقات النقدية •

 تكاليف المشروع  •

 والمشتريات خطة االحتياجات  •

 عقود ومستخلصات مقاولى الباطن •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 عمل الموازنات التخطيطية  •

 تقدير التكاليف للمشروع  •

 عمل مستخلصات مقاولى الباطن •

 

>   

 مدير مالى مساعد -محاسب  •

 نائب مدير مالى •

 مدير مالى •

 

 

 محاضرات •

 

 يومان  •
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 وعالقته بالتطبيق العملى التأجريالتمويلى
 

>  

 التعرف على أساليب التأجير التمويلى. •

 

>  

 التاجير التمويلى طبقا لمعايير المحاسبة المصرية  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إختيار األسلوب األنسب للتأجير التمويلى طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية. •

 

>   

 مدير مالى –نائب مدير مالى  –مدير مالى مساعد  •

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

 

 محاضرات. •

 

 يوم •
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 أساليب حتليل املشكالت وإختاذ القرارات
 

>  

 المشكالت وإتخاذ القرارات.التعرف على األساليب العلمية فى تحليل وحل  •

 

>  

 االسلوب االدارى فى تحليل وحل المشكالت  •

 انماط المديرين فى المشكالت  •

 اتخاذ القرارات  •

 أسلوب شجرة القرارات  •

 ادوات اتخاذ القرارات وحل المشكالت  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 المشكالت. األسلوب العلمى فى تحليل وحل  •

 كيفية إتخاذ القرارات الفعالة.  •

 

>   

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد.  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

 

 محاضرات. •

 

 يومان  •
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 إدارة الوقت والتفويض
 

>  

 كيفية إدارة الوقت والتفويض الفعال. •

 

>  

 الوقتحلل موقفك من تنظيم  •

 فن ادارة الوقت  •

 الوقت االمثل للمدير الفعال •

 مهارة وفن التفويض  •

 توجه المديرين نحو اعطاء فرص للمرؤسين •

 خطة التفويض •

 
 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إدارة وقت العمل بفاعلية.  •

 إكتساب مهارة وفن التفويض.  •

 

 

>   

  مدير مالى –نائب مدير مالى  –مدير مالى مساعد  •

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

 

 محاضرات •

 

  يومان  •
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 مهارات التفاوض الفعال
 

>  

 التعرف على أساليب التفاوض الفعال. •

 

 

 االخالقىالتفاوض  •

 واستراتيجيات التفاوض مناهج  •

 خطة التفاوض •

 انماط المفاوضين  •

 

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على االساليب العلمية فى مجال التفاوض. •

 كيفية وضع خطة التفاوض. •

 التعرف على مناهج وإستراتيجيات التفاوض. •

 

 

>   

 مدير مالى –نائب مدير مالى  –مدير مالى مساعد  •

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

 

 محاضرات •

 

  يومان  •
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 أساليب تقييم األداء
 

>  

 األداء.  لتقييمالتعرف على األساليب العلمية الحديثه  •

 

 

>  

 االداء مفاهيم وعناصر تقييم  •

 وتقويم االداء .تقييم  •

 مدى الحصول على افضل اداء من المرؤوسين •

 

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على العناصر الرئيسية لتصميم األداء. •

 النظم واألساليب المختلفه لقياس األداء. •

 التعرف على أسلوب بطاقات األداء المتوازن. •

 

 

>   

 قطاع. رئيس  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

 

 محاضرات. •

 

 يوم •
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 إدارة املخاطر
 

>  

 التعرف على المخاطر الماليه وكيفية التنبؤ بمخاطر الغش والفشل المالى. •

 

>  

 المخاطر المالية   •

 درجة الدافع المالي   •

 المحاسبة عن تغطية المخاطر المالية •

 مخاطر التقديرات المحاسبية  •

 التنبؤ بمخاطر الغش والفشل المالى •

 برنامج االصالح المالى •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعامل مع المخاطر الماليه المختلفه.  •

 وضع برامج اإلصالح المالى.  •

 

>   

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

 

 محاضرات. •

 

 يومان  •
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 إدارة األزمات
 

>  

 التعرف على أنواع األزمات المختلفه. •

 

 

 

 تعريف االزمة   •

 ر االزمة مراحل تطواسباب  •

 ادارة االزمات ومعوقاتها  •

 

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على أنواع األزمات. •

 كيفية وضع الخطط إلدارة األزمات. •

 

>   

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

 

 محاضرات. •

 

 

 يوم •
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- 

 

 

 والتحكيم وبدائل حل املنازعاتاملطالبات 
 

>  

 التعرف على أنواع المطالبات وكيفية حل المنازعات. •

   

 

 

 أنواع المطالبات المختلفه. •

 أساليب حل المنازعات. •

 التحكيم. •

 

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على انواع المطالبات. •

 الوديه.اساليب حل المنازعات بالطرق  •

 

 

>   

 رئيس قطاع.  •

 مدير شئون مالية وإمداد. •

 نائب مدير شئون ماليه.  •

 مدير عام مساعد  -نائب مدير عام -مدير عام •

 

 

 محاضرات. •

 

 يومان  •
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 الدليل التنظيمى اجلديد
 

>  

 التعاقد. االلمام بمواد الدليل التنظيمي المنظمة للعمل بالشركة للنواحي المالية واجراءات   •

 

 

 الدليل التنظيمي الجديد  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

تنفيذ اعمال الشركة وتنظيم المحافظة على اموالها ونظام الضبط الداخلى وقواعد الصرف والتحصيل وسلطات االعتماد   •

 وقواعد الرقابة والضبط الداخلي للحسابات والتكاليف. 

 

>   

 نائب مدير مالى  • مدير مالى مساعد -محاسب  •

 مدير شئون مالية  • مدير مالى •

 مدير مساعد –نائب مدير عام  –مدير عام  • نائب مدير شئون مالية  •

 

 محاضرات  •

 

 يوم •
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 نقدية( -مالية  -)عينية  اساليب اعداد املوازنه التخطيطية
 

>  

 بأساليب إعداد الموازنة التخطيطية. تعريف المتدربين •

  

 

 مسئولية وخطوات اعداد الموازانات •

 الخطوات االساسية فى اعداد الموازانات  •

 انواع الموازانات واساليب التنبؤ المالى  •

 نماذج اعداد الموازنة   •

 مشاكل التطبيق فى الفروع  •

 

 

 
 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 عمل الخطوات األساسية فى إعداد الموازنات. •

 نماذج إعداد الموازنة.  •

 التعامل مع مشاكل التطبيق فى الفروع. •

 

  

 العليا الوسطى واإلدارة  •

 

 

 محاضرات •

 

 

 يومان  •

  



 

 
  :مكان االنعقاد  >

 المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد واإلدارة
-141- 

 

 

  اجلوانب الفنية واملالية للمخازن
 

>  

 .المشكالت المهارية للعاملين بالمخزن بصورة علمية وعملية وتدعيم مهارات التدريب بأساليب حلزيادة القدرات  •

  

 

 ادارة المخزون.  •

 سياسات تسعير المخزون.   •

 .   المخزون الراكد وعديم الحركه •

 التأكد من سالمة العمل المخزنى باستخدام نظام المخازن اآللى.   •

 .   يلهاالجرد بأنواعه ومشاكل الجرد وطرق تذل •

 زن.  اواجبات واختصاصات العاملين بالمخ •

 

 
 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 أللمام التام بأعمال المخازن عملياً وعلمياُ. •

 اادارة المخزون.   •

اآللى   • المخازن  نظام  باستخدام  المخزنى  العمل  اساليب  تطور  مواكبة 

 .االستفاده القصوى من إمكانياتهواإللمام بجميع جوانبه بهدف 

 

  

 جميع العاملين بقطاع المخازن بمستوياتهم المختلفة. •

 
 م

 محاضرات . •

 

 يومان  •
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 ضريبة الدمغه( -ضريبة الدخل  -)القيمه املضافة واالئحة التنفيذية الضرائب 

 

>  

 المقاولون العرب واالوعية الضريبية واالعفاءات الخاصة. لها شركة الخاضعة التعريف بانواع الضرائب  •

  

 

 قانون القيمة المضافة.   •

 الالئحة التنفيذية للقيمة المضافة.   •

 

 
 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على انواع الضرائب المختلفة.  •

 كيفية حساب ضريبة الدخل على األجور.  •

 ل على صافى الربح. خكيفية حساب ضريبة الد •

 

  

 محاسبين كافة التخصصات. •

 

 

 محاضرات •

 

 

 يومان  •
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 فروق االسعار للعقود اإلداريةمطالبات 
 

>  

 .كيفية احتساب مطالبات فروق االسعار للعقود اإلدارية )عطاءات( •

  

 

 االسعار. كيفية حساب فروق  •

 كيفية عمل المطالبات. •

 

 

 
 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 . كيفية عمل المطالبات وحساب فروق االسعار •

 

  

 وسطى(  –ماليين )ادارة عليا  –مهندسين  •

 

 

 محاضرات •

 

 

 يوم •
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   )تعديل مهن( خمازن واخصائي حملاسبللمخازن اجلوانب الفنية واملالية 

 

>  

 اعداد محاسب مخازن واخصائى مخازن على دراية وكفاءة بحسابات المخازن  •

 . اإللمام باألهمية العلمية واألقتصادية إلدارة المخازن وحسابات المخازن •

  

 

 واجبات واختصاصات محاسب المخازن واخصائى مخازن وسلطاته ومسئولياته . •

 إللمام التام باعمال حسابات المخازن.  ا •

 دراسة األحتياجات والحد األقتصادى للتخزين.   •

 سياسات تسعير وتقييم المخزون.  •

 المخزون الراكد وعديم الحركة.   •

 التأكد من سالمة العمل المخزنى باستخدام نظام المخازن اآللى.   •

 الجرد وانواعه وتقيمه ومشاكل الجرد وطرق تذليلها.  •

 . احكام الرقابة على المخزون •

 

 
 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 اإللمام التام باعمال المخازن وحسابات المخازن اسس احكام الراقبة على المخزون.  •

 . مواكبة تطور اساليب العمل المخزنى باستخدام نظام المخازن اآللى وتحديثاته •

 

  

 .اخصائى مخازن ومحاسب مخازن •

 

 

 .محاضرات •

 

 يومان  •
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  )تعديل مهن(إلمني خمزن للمخازن اجلوانب الفنية واملالية 
 

>  

 .مفهوم وأهمية وظيفة التخزين واإللمام التام باسس التخزين المتعارف عليها •

  

 

 .انواع المخزون واسباب االحتفاظ به •

 قواعد حفظ وتخزين المخزون.   •

 الطرق السليمة للتخزين داخل المخازن.   •

 تكويد وتصنيف وتسجيل المخزون.  •

 والجرد(.  مهام )الفحص ، االستالم ، الصرف •

 األمن والسالمة والصحة المهنية للعاملين بالمخازن والتأمين على المخزون.   •

 .اعداد تقارير المخزون •

 

 
 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 اإللمام التام بعمل امين المخزن وأسس وقواعد التخزين الصحيحة المتعارف عليها .  •

 .مواكبة تطور اساليب العمل المخزنى باستخدام نظام المخازن اآللى •

 

  

 .امناء المخازن •

 

 

 .محاضرات •

 

 

 يومان  •
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 ل خمازن )تعديل مهن(وملنا للمخازن اجلوانب الفنية
 

>  

 اعداد وتدريب مناول مخازن على العمل المخزنى.  •

 االرتقاء باألداء الوظيفى للمهنة والقائمين عليها وتنمية خبراته وقدراته العملية.   •

 .تدعيم مهارات التدريب باساليب حل المشكالت •

  

 

 حالتة.   علىالهدف من التخزين واالحتفاظ بالمخزون  •

 .الصنف المطلوب تخزينةاسس التخزين السليمة تباعا لنوع  •

 قواعد األمن والسالمة بالمخازن ومشكالت التخزين وكيفية معالجتها.  •

واستالمها  • البضاعة  وصول  ثم  توريد  امر  صورة  وصول  لحظة  من  المخزنية  األصناف  مع  التعامل  كيفية 

 وتكويدها وتوريدها وصرفها وكافة األجراءات الالزمة طبقاً لألصول المتعارف عليها. 

 رق السليمة لمناولة المواد. الط •

 وسالمة المخزون  امن •

 المخزون الراكد وعديم الحركة.   •

 الجرد وانواعه ومشاكل الجرد وطرق تذليلها.   •

 . واجبات واختصاصات مناول مخازن وسلطاته ومسئولياته •

 

 
 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 اإللمام التام باألجراءات واألسس المتعارف عليها للتخزين واعمال مناول المخازن عمليا وعلمياً.  •

 . اساليب العمل المخزنى باستخدام نظام المخازن اآللى •

 

  

 .مناولى المخازن •

 
 

 .محاضرات •

 

 يومان  •
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 لرئيس خمازن )تعديل مهن( للمخازن واملاليةاجلوانب الفنية 
 

>  

 اعداد كوادر بشرية على دراية وكفاءة بمتطلبات العمل.   •

 االرتقاء باألداء الوظيفى للمهنة والقائمين عليها.   •

 .تدعيم مهارات التدريب باساليب حل المشكالت •

  

 

 إدارة المخزون.   •

 السياسات تسعير وتقييم المخزون.  •

 المخزون الراكد وعديم الحركة.   •

 التأكد من سالمة العمل المخزنى باستخدام نظام المخازن اآللى.   •

 الجرد وانواعه ومشاكل الجرد وطرق تذليلها.   •

 احكام الرقابة على المخزون.   •

 . ياتهواجبات واختصاصات رئيس المخازن وسلطاته ومسئول •

 

 
 رنامج سيكون المشارك قادراً على :  بانتهاء الب

 اإللمام التام باعمال المخازن عمليا وعلمياً وكذلك اسس احكام الرقابة على المخزون.  •

 .مواكبة تطور اساليب العمل المخزنى باستخدام نظام المخازن اآللى •

 

  

 .رؤساء المخازن •

 

 

 .محاضرات •

 

 

 يومان  •
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 يعمل باملشروع (حماسب  -حديث)  حماسب مشروع 
 

>  

   .تزويد المشاركين بالمعارف الالزمة لتنفيذ مهام عملهم بصورة صحيحة  •

 

 

 دور محاسب المشروع فى مراقبة حركة بوابة المشروع.  •

 اوجه صرف الخزينة والعهد المستديمة داخل المشروع. •

 مراجعة مستخلص المقاول وربط مستخلص العميل بالمقاول. •

 العميل وربط مستخلص العميل بالمنصرف مخزينا. مراجعة مستخلص  •

 الجوانب الفنية والمالية للمخازن.   •

 اعداد موقف مالى بالمشروع ومراجعته مع بيانات الفرع   •

 االدارة المالية وعالقتها بالمكاتب الفنية .  •

 الدائنون (  –المدينون  –ادارة النقدية ) المخزون  •

 التحصيل ووسائل تمويل المشروعات  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 مراقبة بوابات المشروع.  •

 التحكم فى العهد والمشتريات داخل المشروع. •

 مراجعة مستخلص المقاول وربطة بمستخلص العميل.  •

 مراجعة مستخلص العميل وربطة بالمنصرف مخزنياً.  •

>   

 محاسب مشروع  •

 

 محاضرات  •

 
 

 خمسة ايام •
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 9رقم  معايري احملاسبه الدولية
 

>  

 .الدوليةالتعرف على معايير المحاسبة  •

 المالية.  لالدوات المتوقعة احتساب الخسائر االئتمانية  9الهدف من المعيار رقم  •

 

 

 ( على القوائم المالية. 9طريقة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) •

 .(9المحاور التى تناولها المعيار الدولى للتقارير المالية رقم )  •

 المتوقعة على االدوات المالية ( الحتساب المخاطر االئتمانية 9تغيير طريقة تطبيق معيار رقم ) •

 متطلبات شروط إنشاء نموذج االعمال. •

 (.9الدولى للتقارير المالية رقم )مراحل احتساب المخاطر والخسائر االئتمانية المتوقعة ضمن المعيار  •

 التي يضعها البنك النتقال العميل ما بين المراحل. الشروط او المحددات  •

 (ECLالمعادلة الخاصة باحتساب المخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة لالدوات المالية ) •

 . 9التطبيق العملي للمعيار الدولى للتقارير المالية رقم  •

 ( 9الواجب على البنوك تثبيتها لغايات التوافق مع المعيار الدولى للتقارير المالية رقم ) التوصيات او المتطلبات •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 .تقدير مبالغ وتوقيت ومدى التأكد من التدفقات النقدية الناتجة عن االصول  •

 ( فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية.Expected credit losses) (ECLاحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة ) •

 احتساب القيمة العادلة لالدوات المالية باستثناء التسهيالت االئتمانية. •

 

>   

  عامنائب مدير  • عاممدير  •

 رئيس قطاع  • عام مساعدمدير  •

 

  محاضرات  •

 

 يوم •
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 مندوب أمن وإطفاء تدريب  وإعداد 
 

 

 لمسئوليات ومهام رجال األمن.الالزمة  العلميه والعملية تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات •

  

 التعريف باألمن ومجاالته •

 مسئوليات ومهام رجل األمن )مهام ومجاالت جهاز األمن( •

 التخطيط المن العمليات   •

 معدات(  -سيارات  –طرق التفتيش السليمة )افراد  •

 الحراسات والتأمين منواجبات فرد األمن  •

 .األمن ونماذج  دفاتر سجالت  •

 .وقاية المنشآت من خطر الحريق )مسببات الحرائق وكيفية مكافحتها والوقاية منها( •

 نظرية االشتعال واالطفاء •

 اجهزة االطفاء اليدوية •

 السالمة والصحة المهنيةالمفاهيم العامة فى  •

 انواع الحرائق •

 تدريبات عملية على مواجهة الحريق  •

 تقييم •
 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 التعرف على مسئوليات ومهام رجل األمن. •

 تأمين وحراسة المنشآت والمبانى. •

 معدات(. -سيارات -القيام بالتفتيش السليم )أفراد •

 الوقاية للمنشآت من خطر الحريق •

 

 مندوبى اآلمن وإطفاء العاملين بقطاع اآلمن •

 

 حاضراتم •

 

 خمسة ايام •
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 مشرف أمن وإطفاء  دورة
 

 

 لمسئوليات ومهام مشرف األمن.تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الالزمة  •

  

 األمن(مسئوليات ومهام رجل األمن )مهام ومجاالت جهاز  •

 القيادة والسيطرة فى مجال األمن واعداد التقارير •

 دفاتر وسجالت ونماذج االمن •

 األساليب والوسائل الحديثة للتأمين -التخطيط ألمن العمليات  •

 ( معدات -سيارات  –)اشخاص  التفتيش وفحص المترددين –اعمال البوابات  •

 إلجراءات الخاصة باالسلحة والذخائر بالشركة ا •

 نظرية االشتعال واالطفاء •

 انواع المخاطر والحوادث والبالغات وكيفية التصرف فيها •

 انواع  الحرائق . •

                     اجهزة االطفاء اليدوية  •

 تدريب عملي على مكافحة الحريق   •

 االطفائية.الوسائط  •

 .المنشات من خطر الحريق الطوارئ ومراقبة وتامين خطة  •

 المفاهيم العامة فى السالمة والصحة المهنية •

 تقييم   •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 القيام باألعمال اإلدارية والدفترية والسجالت الخاصه باألمن. •

 تطبيق الوسائل الحديثه لتأمين المنشآت والفراد. •

 وإجراءات ترخيصها.التعامل مع األسلحه  •

 

 

 مشرفى اآلمن وإطفاء العاملين بقطاع اآلمن  •

  

 محاضرات •

 

 خمسة ايام •
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 رئيس أمن وإطفاء  دورة
 

 لمسئوليات عمل اآلمن بالفروع واإلدارات.تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الالزمة  •

  

 تنمية الحس األمنى لرجل األمن -نظام عمل األمن بالفروع واإلدارات  •

 الخاصة باالسلحة والذخائر بالشركةجراءات الا •

 انواع الجرائم والعقوبات فى التشريع الجنائى •

 العالقات األنسانية •

 القيادة والسيطرة فى مجال األمن •

  الشئون المالية المخزنية •

 .الحريق )مسببات الحرائق وكيفية مكافتحها والوقاية منهاوقاية المنشآت من خطر  •

 السالمة والصحة المهنيةالمفاهيم العامة فى  •

 نظرية االشتعال واالطفاء •

 انواع الحرائق •

 تدريب عملي على مكافحة الحريق  •

 وانواع الحرائق . مسببات الحرائق •

 تقييم   •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 التعرف على الجرائم والعقوبات التشريعيه. •

 القياده والسيطره فى مجال األمن. •

 وقاية المنشآت من خطر الحريق. •

 

 
 

 رؤساء اآلمن وإطفاء العاملين بقطاع اآلمن  •

  

 

 محاضرات •

 

 خمسة ايام •
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  إدارة وسطى
 

 

 لمهام ومجاالت جهاز اآلمن.تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الالزمة  •

  

 

 . معايير إختيار رجل األمن -مهام ومجاالت جهاز األمن  •

 . اسس التخطيط لتأمين المنشآت -ونماذج االمن  سجالت دفاتر و •

 والذخائر بالشركةألسلحة االجراءات الخاصة با •

  -المدير ونظريات اإلدارة الحديثة )الممارسة اإلدارية( -األساليب والوسائل الحديثة فى التأمين •

 .  مفاهيم وابعاد األمن القومى   

 خطة الطوارئ ومراقبة وتامين المنشات من خطر الحريق  . •

 خطة االخالء اثناء الكوارث  . •

 .  انواع الحرائق وكيفية التعامل معها •

 . السالمة والصحة المهنيةالمفاهيم العامة فى   -االطفائيةالوسائط  •

 تقييم . •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 عمل خطط لتأمين المنشآت. •

 دراسة المشكالت اآلمنية وطرق حلها. •

 وقاية المنشآت من خطر الحريق. •

 

 
 

 للعاملين بقطاع اآلمنمديرى مساعد ونواب مديرى األمن واإلطفاء    •

  

 

 محاضرات •

 

 

 ايام ثالثة •
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 قيادات األمن واإلطفاء
 

 

 للتعامل مع األسلحه والذخائر.تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الالزمة  •

  

 

 (التخطيط ألمن العمليات )األمن الوقائى  -وسائل األتصاالت األمنية -مهام ومجاالت جهاز األمن  •

 دور األمن فى ظل المتغيرات الجديدة  -اسس التخطيط لتأمين المنشآت  -النماذج والسجالت والتقارير •

 االجراءات العامة باالسلحة والذخائر بالشركة •

المئئدير ونظريئئات اإلدارة الحديثئئة )الممارسئئة  - الشئون اإلدارية والمخزينة واعمال الموارد البشرية والشئئئون الماليئئة •

 ه .لمشكالت األمنية واساليب المواجهدراسة ا -اإلدارية(

 ومسببتهاانواع الحرائق  •

 .  نظرية االشتعال واالطفاء •

 مسببات الحرائق وكيفية مكافحتها من خطر الحريق . •

 السالمة والصحة المهنيةالمفاهيم العامة فى  •

 تقييم

  

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 كيفية إستخدام السالح وقواعد الرماية. •

 وقاية المنشأة من خطر الحريق.كيفية   •

 

 
 

 قيادات قطاع اآلمن  •

  

 

 محاضرات •

 

 

 الثة ايامث •
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 ختصصى فى األسلحه والذخائر
 

 

 للتعامل مع أنواع الحرائق المختلفه.تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الالزمة  •

  

 

 قانون األسلحة والذخائر )إحراز حمل االسلحة النارية( •

 احوال استخدام السالح )االجراءات الخاصة باألسلحة والذخائر بالشركة( •

 كيفية استخدام السالح وقواعد الرماية •

 تدريب عملى –كيفية صيانة السالح  •

 + تقييم رماية بالذخيرة الحيه فى احد ميادين الرماية بوزارة الداخلية •

 

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 .التعرف على قوانين حيازة االسلحة النارية •

 .على قواعد الرمايةالتعرف  •

 .عمل الصيانة الالزمة للسالح •

 .رمايةتنفيذ اعمال ال •

 

 
 

 العاملين بقطاع األمن الحاصلين على رخص حمل وإحراز سالح للحراسة  •

  

 

 محاضرات •

 تدريب عملى •

 

 

 ثالثة ايام •
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 اإلطفاء ومكافحة احلريق
 

 

 لعمليات ومكافحة الحريق واستخدام تجهيزات ومعدات االطفاء.تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الالزمة  •

  

 

 المواد المستخدمة فى األطفاء -نظريتى االشتعال واألطفاء   •

 اجهزة األطفاء اليدوية )شبكات االطفاء( •

 األطفاء التلقائى ... الخ( –شبكات األطفاء   –تجهيزات األطفاء الثابته فى المبانى )خزانات المياه  •

 اآللى( –نظم األنذار )اليدوى  •

 الخارجى( –التخزين )الداخلى  •

 وكيفية مكافحتها ووقاية منها   الحرائقمسببات   •

 ) شبكات االطفاء ( انواع الحريق •

 استراتيجية ومكافحة الحريق - ةتامين المنشات من خطر الحريقخطة الطوارىء  •

 تدريب على مكافحة الحريق •

 تقييم  •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 اإلطفاء ألنواع الحرائق المختلفه.التعرف على المواد المستخدمه فى  •

 التعرف على خطة اإلخالء للمبنى وتأمين العاملين ضد األخطار. •

 عمل خطط متابعه وتفتيش. •

 

 مشرف أمن وإطفاء( من العاملين بقطاع األمن  -مندوب أمن وإطفاء   –)حارس   •

  

 نظريه محاضرات •

 محاضرات عمليه •

 

 

 خمسة ايام •
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 ووقاية املنشآت من خطر احلريق وإعداد خطة الطوارىءتأمني 
 

 لمعايير إختيار رجل األمن.تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات الالزمة  •

  

 والمواد المستخدمة فى االطفاء .  نظرية االشتعال واالطفاء •

 مسببات الحرائق •

 هزة االطفاء اليدوية وطرق صيانتها وتوزيعهاجا •

 وكيفية مكافحتها والوقاية منها  الحرائقمسببات   •

 تجهيزات االطفاء الثابته والمتحركة •

 اشتراطات الوقاية الخاصه بتصميم وانشاء المبانى •

 االشتراطات الخاصة بتجهيزات االطفاء بالمبانى •

 التوعيه والتدريب •

 المتابعة والتفتيش •

 الخارجى ( –التخزين )الداخلى  •

  الهروبخطة االخالء ومسالك   •

 تقييم •

 

 

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادرا على :  

 بمسببات الحريق. اإللمام •

 وضع أساليب فعالة للمتابعه والتفتيش. •

 وضع خطة اإلخالء والهروب. •

 اإلختيار األمثل للتجهيزات الخاصه باإلطفاء. •

 

 مشرف أمن وإطفاء( من العاملين بقطاع األمن  -مندوب أمن وإطفاء   –)حارس   •

  

 

 محاضرات •

 

 خمسة ايام •
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 ( اعمال اخلرسانةاالوىل ) املرحلة  -عداد وتاهيل مشرف تنفيذ ا
 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة لتنفيذ بنود أعمال الخرسانه.   •

 محتويات البرنامج :   <

وخصائصها • الخرسانة  الخرسانة  -مكونات  وصب    -الخرسانةمعالجة     -  اضافات  لنقل  المختلفة   الطرق 

 وتشطيب الخرسانة

        تطبيق عملى -اعمال الشدات المعدنية •

   تطبيق عملى  -(اسقف –كمرات  -اعمدة  -قواعد  -طرق استالم النجارة المسلحة )محاور  •

       تطبيق عملى -اقتصاديات وتفريد حديد التسليح •

 قراءة اللوحات االنشائية •

 ميات اعمال حصرالك •

 استخدام الميزان فى اعمال الهيكل الخرسانى  •

         تقييم نهائى •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إستالم النجاره المسلحه طبقاً للوحات. •

 إستالم الحداده المسلحه طبقاً للوحات. •

 قراءة اللوحات اإلنشائية وأعمال الحصر.  •

 نظم السالمه والصحه المهنيه.تطبيق  •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 عشرة ايام •

 

  



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 مركز تدريب جسر السويسبرامج 

 :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب جسر السويس 

-159- 

 

 

 

 التشطيبات( اعمال الثانية ) املرحلة  -اعداد وتاهيل مشرف تنفيذ 
 الهدف من البرنامج :   <

 والمهارات الالزمة ألعمال التشطيبات.تزويد المشاركين بالمعارف  •

 محتويات البرنامج :   <

          أعمال البناء •

        تنفيذ اعمال البياض •

          اعمال الدهانات •

     اعمال الكهرباء داخل المبانى •

          نجارة باب وشباك  •

         قراءة الرسومات المعمارية  •

         اعمال حصرالكميات  •

      تطبيق عملى  -التغذية ومواسير التغذية التقليديةأعمال  •

        تطبيق عملى -اعمال صرف المخلفات •

         تقييم نهائى •

 فائدة حضور البرنامج : <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 دهانات". -بياض  –اإلستالم السليم ألعمال التشطيبات " مبانى  •

 المعمارية وعمل الحصر الالزم. قراءة الرسومات  •

 متابعة وإستالم أعمال الصحى.  •

 تطبيق نظم السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 والذين حصلوا على المرحلة األولى مشرفى التنفيذ •

     

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 عشرة ايام •
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 املرحلة الثالثة ) اعمال الصحى اخلارجى(  -اعداد وتاهيل مشرف تنفيذ 
 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال الصحى الخارجى  •

 محتويات البرنامج :   <

 المنشات المائية  •

         محطات تنقية مياه الشرب  •

 الصحى محطات تنقية ومعالجة مياه الصرف  •

       ( تسليم –اختبار  -االنحدار) تنفيذ  •

 ( التنفيذ –االستالم  -) التوصيف  فى شبكات االنحدار المواسير المستخدمة •

       (تسليم  -اختبار  -خطوط الطرد ) تنفيذ  •

 ( التنفيذ -االستالم  -المواسير المستخدمة ) التوصيف  •

        التطبيق العملى لنظم التجفيف  •

        فة لسند جوانب الحفرالطرق المختل •

         غرفة المحابس و الصمامات •

 ( حفر موجه -نفقية  -حفر مكشوف  -العدايات ) السطحية •

       الدقارات لالكواع و المشتركات و االختبارات  •

   مشاكل تنفيذ البيارات ( –ظ تغويص بالهواء المضغو -تغويص بلدى  -تنفيذ البيارات ) مكشوف  •

 ذ فى الصحى الخارجىمشاكل التنفي •

 زيارة ميدانية لمشروع صرف خارجى •

         تقييم نهائى   •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على مكونات محطات المياه.  •

 تنفيذ خطوط شبكات اإلنحدار. •

 إستالم المواسير بأقطارها وأنواعها المختلفه. •

 السالمه والصحه المهنيه.تطبيق نظم  •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 والثانية والذين حصلوا على المرحلة األولى مشرفى التنفيذ •

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 عشرة ايام •
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 رفع كفاءة مشرف تنفيذ اعمال تشطيبات 
 الهدف من البرنامج :   <

 بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال التشطيبات.تزويد المشاركين  •

 محتويات البرنامج :   <

          أعمال البناء •

        تنفيذ اعمال البياض •

          اعمال الدهانات •

 اعمال السيراميك •

          نجارة باب وشباك  •

         تقييم نهائى •

 فائدة حضور البرنامج : <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 حصر البنود وكيفية تشوين الخامات بطريقة صحيحة •

 جودة تنفيذ االعمال •

 طرق اشتالم االعمال بطريقة صحيحة وتسليمها •

 لمن يعقد البرنامج :   <

   مشرفى التنفيذ •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :    <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 أيامعشرة  •
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 اعمال املبانى  -لتدريب العملى ملشرفى التنفيذ ا
 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال المبانى •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على العدد المستخدمة وطرق استخداماتها وطرق صيانتها وتشوينها •

 المستخدمة بجميع أنواعها وطرق تشوينها ونسب الخلطالتعرف على الخامات  •

 شرح العمل باسلوب تقليل التكاليف والحصر والقياس  •

زاوية   • طوبة  نصف  حائط  بناء   ( على  العملى  الرباط    –التطبيق  طرق  بعمود    –عمل  طوبة   حائط 

 انواع االربطة ( –أنواع العقود  –

 العالمية القياسيةشرح معدالت اآلداء حسب المواصفات  •

 متطلبات السالمة والصحة المهنية •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على العدد المستخدمه فى أعمال المبانى وطرق صيانتها.  •

 التعرف على الخامات المستخدمه وطرق تشوينها ونسب الخلط.  •

 على تقليل التكاليف وعمل الحصر والقياس الالزم.  القدره •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •
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 البياض  اعمال -التنفيذ ملشرفى العملى التدريب
 الهدف من البرنامج :   <

 والمهارات الالزمة ألعمال البياضتزويد المشاركين بالمعارف  •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على العدد المستخدمة وطرق استخداماتها وصيانتها وتشوينها  •

 التعرف على الخامات المستخدمة بجميع انواعها وطرق تشوينها والنسب ومعدالت الفرد •

 السقاالت شرح العمل باسلوب تقليل التكاليف والحصر والقياس وعمل  •

اللحامات   • خلخلة   ( على  العملى  الفواصل    –التطبيق  فى  المعدنى  الشبك  واالوتار    –تركيب   البؤج 

 ) الظهارات بانواعها –البطانه  –

 عيوب البياض وطرق العالج  •

 شرح معدالت اآلداء حسب المواصفات العالمية القياسية •

 متطلبات السالمة والصحة المهنية •

 ( عملى  -تقييم )نظرى  •

 ئدة حضور البرنامج : فا <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على العدد المستخدمه فى اعمال البياض وطرق صيانتها.  •

 التعرف على الخامات المستخدمه وطرق تشوينها.  •

 القدرة على عمل اعمال القياس والحصر وتقدير الكميات.  •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •
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 اعمال الدهانات -التدريب العملى ملشرفى التنفيذ 
 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال الدهانات  •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على العدد المستخدمة وطرق صيانتها وطرق تشوينها   •

 شرح طريقة عمل تجليخ الحوائط ونوع المونة المستخدمة •

 التعرف على الخامات المستخدمة وطرق تشوينها  •

 طريقة تركيب المعجون البلدى بالنسب ومعدالت الفرد وطريقة السحب على الحوائط  •

 المسطحات وحساب المون والخاماتطريقة حساب  •

 الجملكة ( –الرخامى  –البالستيك  –التطبيق العملى على عمل الدهانات بجميع انواعها ) الزيت  •

 متطلبات السالمة والصحة المهنية •

 عملى(   -تقييم )نظرى  •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 العدد واألدوات المستخدمه وطرق صيانتها. التعرف على  •

 التعرف على الخامات المستخدمه وطرق تشوينها.  •

 التعرف على متطلبات السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •
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 اعمال السرياميك -ملشرفى التنفيذ التدريب العملى 
 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال السيراميك •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على العدد المستخدمة وكيفية استعمالها بالطريقة الصحيحة  •

 التعرف على طرق التشوين والنسب ومعادالت الفرد والحصر والقياس •

 تدريب عملى تركيب السيراميك بالمونة •

 تدريب عملى على تركيب السيراميك حوائط بالمادة  •

 تدريب عملى تركيب سيراميك االرضيات  •

 السالمة والصحة المهنيةمتطلبات  •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على العدد واألدوات المستخدمه وطرق صيانتها.  •

 التعرف على المواد الخام المستخدمه وطرق التشوين. •

 المادة الالصقه.  –المونه التدريب العملى على " تركيب السيراميك " ب •

 التعرف على متطلبات السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •
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 اعمال الشدات املعدنية -التدريب العملى ملشرفى التنفيذ 
 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال الشدات المعدنية.   •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على انواع الدعامات المفردة والمزدوجة والثقيلة والخفيفة   •

 تدريب عملى على نظام ال كب لوك  •

 تدريب عملى على شدة العمود  •

 تدريب عملى على جميع انظمة الشدات المعدنية  •

 متطلبات السالمة والصحة المهنية •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على الشدات بأنواعها والدعامات الالزمة.  •

 التعرف على أنظمة الشدات المعدنية. •

 الحوائط.  –األسقف  -الكمرات –المتطلبات الخاصه لشدة العمود  •

 متطلبات السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •
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 النجارة املسلحةاعمال  -التدريب العملى ملشرفى التنفيذ 
 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال النجاره المسلحه •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على العدد المستخدمة وكيفية استعمالها بالطريقة الصحيحة وطرق صيانتها   •

 تدريب عملى على القواعد والسمالت  •

 تدريب عملى على شدة العامود  •

 تدريب عملى على الكمرات واالسقف  •

 معدالت االداء  •

 حصر وقياس وحساب الكميات  •

 متطلبات السالمة والصحة المهنية •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على العدد المستخدمه ألعمال النجاره المسلحه.  •

 األسقف".  -الكمرات –التدريب العملى على عمل شدة " العمود  •

 قياس وحصر الكميات.  •

 متطلبات السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 عشرة ايام •
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 اعمال احلدادة املسلحة -التدريب العملى ملشرفى التنفيذ 
 الهدف من البرنامج :   <

 المسلحه.تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال الحداده  •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على العدد المستخدمة وكيفية وطرق استعمالها بالطريقة الصحيحة  •

 تدريب عملى على فرد واستعمال الحديد   •

 تدريب عملى على تشكيل حديد القواعد والسمالت  •

 الكمرات واالعمدة  •

 تدريب عملى على حساب أطوال الكانات  •

 تدريب عملى على تشكيل حديد الكانات  •

 متطلبات السالمة والصحة المهنية •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على العدد المستخدمه وطرق إستخدامها وصيانتها.  •

 العملى على فرد وإستعدال الحديد والتشكيل.التدريب  •

 التدريب على حساب أطوال وتشكيل الكانات.  •

 متطلبات السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •
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 اعمال الصرف الصحى الداخلى -التنفيذ التدريب العملى ملشرفى 
 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال الصرف الصحى الداخلى.   •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على العدد المستخدمة وطرق استعمالها وطرق صيانتها   •

 التعرف على الخامات المستخدمة وطرق تشوينها   •

 قراءة السومات وعمل الحصر والقياس وحساب الكميات  •

وملحقاتة   • الحديد  مواسير   ( على  العملى  وملحقاتة    –التطبيق  الزهر  وملحقاتها    –المواسير  البالستيك    –المواسير 

 االستعالمات (   –غرف التفتيش   –عمود العمل وعمود التهوية  –الصحية  االجهزة

 متطلبات السالمة والصحة المهنية •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على العدد المستخدمه وطرق صيانتها.  •

 الحصر والقياس.قراءة الرسومات وعمل  •

 تطبيق عمل على أعمال القطع والتفصيل واللحام.  •

 متطلبات السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 عشرة ايام •
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 اعمـال العـزل   
 

 الهدف من البرنامج :   <

 . بصورة متكاملة عن خواص وطبيعة مواد العزل وطرق تطبيقها بما يتماشى مع سوق العملتزويد المشاركين  •

 محتويات البرنامج :   <

 ....(  -الجمالية  –البيئية  –الغرض من اعمال العزل )االهمية االقتصادية  •

 مم"(  4أو  3الواح " –اساس اسمنتى"   –عزل الرطوبة )دهانات "اساس بيتومين  اعمال •

    الواح الفوم( –اعمال عزل الحرارة )الخرسانة الرغوية  •

 اعمال العزل الصوت )الصوف الصخرى(  •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التنفيذ ومعدالت التنفيذ  التعرف على خواص المواد وطريقة  •

 القدرة على تسليم االعمال بصورة صحيحة طبقا لالشتراطات.  •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •
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االحتياجات العمال الربنامج التخصصى فى قراءة الرسومات واحلصر والقياس وحساب 
 االعتيادية

 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة لقراءة الرسومات وأعمال الحصر والقياس •

 محتويات البرنامج :   <

       قراءة الرسومات االنشائية •

   (اعمدة-اعمال الحصر والقياس العمال الخرسانة المسلحة )قواعد •

      )اسقف –الحصر والقياس العمال الخرسانة المسلحة )كمرات اعمال  •

 اختبار وتقييم  •

 

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 قراءة الرسومات وعمل أعمال الحصر والقياس للكميات للبند.  •

 حساب اإلحتياجات من المواد الخام. •

 ده وإستالم الخامات بأسلوب سليم طبقاً للمواصفات. التعرف على نسب الخلط المعتم •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •
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الربنامج التخصصى فى قراءة الرسومات واحلصر والقياس وحساب االحتياجات العمال 
 التشطيبات

 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة لقراءة الرسومات وأعمال الحصر والقياس.  •

 محتويات البرنامج :   <

        قراءة الرسومات المعمارية  •

    ( دهانات –بياض   -اعمال الحصر والقياس العمال التشطيبات )مبانى  •

    (بالط سيراميك  -التشطيبات )عزل اعمال الحصر والقياس العمال  •

      ( حساب االحتياجات من المواد )مبانى  •

      (حساب االحتياجات من المواد )بياض  •

      ( حساب االحتياجات من المواد )دهانات •

 اختبار وتقييم  •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 قراءة الرسومات وعمل أعمال الحصر والقياس للكميات للبند.  •

 حساب اإلحتياجات من المواد الخام. •

 التعرف على نسب الخلط المعتمده وإستالم الخامات بأسلوب سليم طبقاً للمواصفات.  •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •
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 اعداد وتاهيل قياس 
 

 الهدف من البرنامج :   <

الالزمة • والمهارات  بالمعارف  المشاركين  القياس  تزويد  شريط  بأستخدام  المساحية  االعمال  على  وميزان   والتدريب 

 القامة

 محتويات البرنامج :   <

 انواع القياسات   •

 اداوات القياس •

 شريط القياس ونواعه  •

 التوجيه بشريط القياس  •

 طرق القياس •

 كيفية ضبط ميزان القامة •
  

 فائدة حضور البرنامج :  <

 كيفية التعامل مع االدوات المساحية وصيانتها  •

 كيفية القيام باالعمال المساحية بأستخدام شريط القياس •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 قياس  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :    <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 اربعة ايام •
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 ات يحساب املساحات والكم
 

 الهدف من البرنامج :   <

 لحساب المساحات والكميات  تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة •

 محتويات البرنامج :   <

 المثلثات الضرويةمبادئ حساب  •

 الحصر باستخدام شريط القياس •

 حساب كميات الخرسانات بالمشروع  •

 حساب كميات القطع والردم بمشروعات االنشاءات  •

 طريقة رفع االعمال بالموقع •

 طريقة حساب القطاعات العرضية للطرق  •

 تدريب على بعض اعمال الحصر  •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 ى اعمال الطرق كيفية حساب المساحات والكميات ف •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 
 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى <

 البرنامج :   مدة  <

 ثالثة ايام •
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 Wordتنمية مهارة كتابة التقارير ملشرفى التنفيــذ باستخــدام برنامــج 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة لكتابة التقارير الفنيه.  •

 محتويات البرنامج :   <

 االعداد والتجهيز للتقرير الفنى •

 الترتيب والتنسيق  •

 كتابة التقارير الفنية  •

 المراجعة  •

 MS Wordمقدمة لالستخدام   •

 التعامل مع الملف   •

 تحرير النصوص •

 تنسيق الخط  •

 تنسيق الفقرات   •

 ....الخ(-رمز  –نص خارجى   –اداراج )صورة   •

 انشاء الجداول وتنسيقها  •

 تدريب عملى •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 كيفية كتابة التقارير الفنيه.  •

 الترتيب والتنسيق وحفظ الملفات وإستراجاعها. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •

 

  



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 مركز تدريب جسر السويسبرامج 

 :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب جسر السويس 

-176- 

 

 

 

 

 فى عمل املستخلصات(Excel)استخدام برنامج االكسل 
 

 الهدف من البرنامج :   <

 .Excelتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال الحصر بإستخدام برنامج  •

 

 محتويات البرنامج :   <

 عمل المستخلصات •

 MS Excelمقدمة لالستخدام   •

 وتحريره  EXCELMSالتعامل مع المستند فى  •

 تنسيق المستند  •

 التحكم فى الشاشة   •

 المعادالت والدوال •

 الرسوم البيانية •

 طباعة المستند  •

 تدريب عملى •
 

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 عمل حصر بالكميات من خالل البرنامج.  •

 تنسيق المستند وحفظ الملفات وإسترجاعها. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •
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 بناءاعداد وتأهيل 

 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة لمهنة بناء.   •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على العدد المستخدمة وكيفية استعمالها بالطريقة الصحيحة •

 نسب خلط المونة  •

 نصف طوبة زاوية مع استخدام طرف رباط حائط على عملى تدريب  •

 الحوائط بالطوب المفرغ تدريب عملى على  •

 متطلبات السالمة والصحة المهنية •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •
 

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على العدد المستخدمه وكيفية صيانتها.  •

 التعرف على نسب خلط المونة. •

 المصمت ".  –تدريب عملى " حوائط الطوب المفرغ  •

 السالمه والصحه المهنيه.متطلبات  •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 عامل بناء •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 تسعة ايام •
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 مبيض اعداد وتأهيل
 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة لمهنة مبيض  •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على العدد المستخدمة وكيفية استعمالها بالطريقة الصحيحة •

 ازالة الزوائد من الحوائط والمبانى والخرسانات –طريقة خلخة وتفريغ اللحامات  •

 عمل الطرطشة العمومية من الداخل والخارج على عملى  تدريب •

 تدريب عملى على عمل البطانة  •

 السالمة والصحة المهنيةمتطلبات  •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •
 

 

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على العدد المستخدمه وطرق صيانتها.  •

 التعرف على نسب الخلط.  •

 .......". -البطانه  –التدريب العملى على أعمال " الطرطشة  •

 والصحه المهنيه.متطلبات السالمه  •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مستوى ثالث(  –مستوى ثانى   -مبيض )مستوى اول  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 عشرة ايام •
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 نقاش اعداد وتأهيل
 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال الدهانات   •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على العدد المستخدمة فى المهنة . •

 تركيب المعجون البلدى. •

 الدهانات البالستيك.  •

 سحب المعجون على الحوائط وطرق استالمها   •

 الدهانات بالرولة.  •

 الدهان الرخامى.  •

 والصحة المهنيةمتطلبات السالمة  •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •
 

 

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على العدد المستخدمه وطرق الصيانه. •

 التدريب العملى على أعمال سحب المعجون. •

 التدريب العملى على أعمال الدهانات بالفرش المختلفه والروالت.  •

 متطلبات السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مستوى ثالث(  –مستوى ثانى  -نقاش )مستوى اول  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 تسعة ايام •

 

 

 

  



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 مركز تدريب جسر السويسبرامج 

 :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب جسر السويس 
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 مبلط سرياميك اعداد وتأهيل
 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال لصق السيراميك.   •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على العدد المستخدمة فى المهنة  •

 نسب خلط المونة ومعدالت الفرد  •

 تدريب عملى على تركيب سيراميك الحوائط بالمونة •

 تدريب عملى على تركيب سيراميك الحوائط بالمادة  •

 لى تركيب سيراميك االرضيات تدريب عملى ع •

 متطلبات السالمة والصحة المهنية •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •
 
 

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعرف على العدد واألدوات المستخدمه وطرق صيانتها.  •

 التعرف على نسب الخلط ومعدالت الفرد. •

 لتشوين الخامات.األسلوب األمثل  •

 متطلبات السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مستوى ثالث(  –مستوى ثانى  -مبلط سيراميك )مستوى اول  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 عشرة ايام •

 

 

 

 

  



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 مركز تدريب جسر السويسبرامج 

 :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب جسر السويس 
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 فنى شدة معدنية اعداد وتأهيل
 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال الشده المعدنية •

 محتويات البرنامج :   <

 شرح شدة الدعامات المفرد.  •

 شرح شدة الدعامة المزدوجة الثقيلة والخفيفة .  •

 . CUP LOCKشرح شدة كب لوك  •

 تطبيق عملى على جميع الشدات . •

 والصحة المهنيةمتطلبات السالمة  •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •
 

 

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعامل مع الشدات المعنيه المختلفه. •

 أساليب التشوين والتركيب لكل نوع من أنواع الشدات. •

 متطلبات السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مستوى ثالث(  –فنى شدة معدنية )مستوى ثانى  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 تسعة ايام •

 

 

 

  



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 مركز تدريب جسر السويسبرامج 

 :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب جسر السويس 
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 جنار مسلح اعداد وتأهيل
 

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال النجاره المسلحه.  •

 محتويات البرنامج :   <

 شرح طريقة عمل القواعد والسمالت . •

 شرح طريقة عمل االعمدة. •

 شرح طريقة عمل الكمرات واالسقف. •

 متطلبات السالمة والصحة المهنية •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •
 

 

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 تنفيذ القواعد والسمالت طبقاً للوحات. •

 تنفيذ األعمده وعمل الكمرات واألسقف.  •

 تطبيق السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مستوى ثالث(  –مستوى ثانى  –نجار مسلح )مستوى اول  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 عشرة ايام •

 

 

 

 

  



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 مركز تدريب جسر السويسبرامج 

 :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب جسر السويس 
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 حداد مسلح اعداد وتأهيل
 

 الهدف من البرنامج :   <

 . تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال الحداده المسلحه •

 محتويات البرنامج :   <

 التعرف على العدد المستخدمة فى المهنة . •

 استعدال الحديد .فرد و  •

 طريقة تشكيل الكانات .  •

 تشكيل حديد القواعد والسمالت واالعمدة . •

 تشكيل الكانات وحديد القواعد واالعمدة •

 تشكيل حديد الكمرات واالسقف والساللم  -طريقة تسليح الكمرات واالسقف والساللم  •

 متطلبات السالمة والصحة المهنية •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •
 

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 الحديد.إستخدام العدد واألدوات الخاصه بأعمال فرد وتشكيل  •

 عمل الكانات بأشكالها ومقاساتها المختلفه. •

 تطبيق نظم السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مستوى ثالث(  –مستوى ثانى  –حداد مسلح )مستوى اول  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 عشرة ايام •

 

 

 

  



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 مركز تدريب جسر السويسبرامج 

 :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب جسر السويس 
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 إعداد وتأهيل سباك

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة الصحى.  •

 محتويات البرنامج :   <

 فى المهنةالتعرف على العدد المستخدمة  •

 تدريب عملى على المواسير الحديد والزهر والبالستيك والبولى بروبلين •

 تركيب االجهزة الصحية على عملى  تدريب •

 لعمل والتهويةتركيب عمود اعلى عملى  تدريب •

 تدريب عملى على كيفية عمل غرف التفتيش  •

 تدريب عملى على تركيب الجاليتراب •

 متطلبات السالمة والصحة المهنية •

 ( عملى  -نظرى )تقييم  •
 

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إستخدام العدد واآلالت المختلفه وطرق صيانتها.  •

 تركيب المواسير بأشكال المختلفه وأنواعها. •

 تطبيق نظم السالمه والصحه المهنيه. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مستوى ثالث(  –مستوى ثانى  -سباك )مستوى اول  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 عشرة ايام •

 

 

 

  



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 مركز تدريب جسر السويسبرامج 

 :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب جسر السويس 
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 املهنية ملشرفى التنفيذالربنامج االساسى للسالمة والصحة 

 الهدف من البرنامج :   <

 ساسيات السالمة والصحة المهنية.بامن مشرفى التنفيذ  تزويد المشاركين •

 محتويات البرنامج :   <

          تأمين العمل على ارتفاعات •

        تأمين اعمال الصرف الصحى والعمل فى البيارات •

    التداول األمن للمواد المختلفة  –تأمين االعمال المتنوعة بالطرق العامة والسريعة ...الخ  •

  االستعمال الصحيح لمهمات الوقاية الشخصية   -تأمين االعمال الميكانيكية وعمل المعدات والمخاطر الكهربائية  •

 انواع واسباب الحرائق وطرق مكافحتها  •

       عملى تدريب •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 .اساسيات السالمة والصحة المهنية التعرف على  •

 كيفية تأمين االعمال المختلفة بالمشروع  •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرفى التنفيذ •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •

 

  



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 مركز تدريب جسر السويسبرامج 

 :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب جسر السويس 
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 اعداد وتأهيل مشرف سالمة وصحة مهنية

 الهدف من البرنامج :   <

المشروعات  • فى  تطبيقها  وكيفية  المهنية  والصحة  السالمة  عن  االساسية  بالمعلومات  شامل  بشكل  المشاركين  تزويد 

 واالنشطة المختبفة لتحويل عامل السالمة الى مشرف سالمة وصحة مهنية. . 

 محتويات البرنامج :   <

 مقدمة عامة عن السالمة والصحة المهنية •

 محاضرات متخصصة فى السالمة والصحة المهنية •

 تطبيق وتفعيل نظم ادارة السالمة والصحة المهنية •

   الدورة المستندية للسالمة والصحة المهنية •

 فائدة حضور البرنامج :   <

 -:بانتهاء بالبرنامج سيكون المشارك قادر على  

 للتشريعات والقوانيناعطاء ارشادات السالمة والصحة المهنية طبقاً  •

 معرفة متطلبات وكيفية ادارة السالمة والصحة المهنية طبقاً الخر مواصفة . •

 عمل خطة للسالمة والتعرف على جميع انواع تصاريح العمل •

 كيفية متابعة تنفيذ اجراءات السالمة والصحة المهنية •

 المة والصحة المهنيةالتحقق فى الحوادث واالصابات واالمراض وتحليل البيانات ومؤشرات الس •

 التعرف على حاالت عدم المطابقة واعداد خطة االصالح  •

 التعرف على المخاطر المختلفة واكتشاف مسببات الحوادث واالصابات المختلفة •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 عامل السالمة والمرشحين للعمل كمشرف سالمة  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 عشرة ايام •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 مركز تدريب جسر السويسبرامج 

 :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب جسر السويس 
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 (اعمال السالمة والصحة املهنية) اعداد وتأهيل عامل مهن تشييد 

 الهدف من البرنامج :   <

 .مهن التشييدعمال تطوير معارف  •

 

 محتويات البرنامج :   <

 االسعافات االولية   •

 انواع الحرائق و اسبابها و انواع المواد المخمدة  •

 تداول العدد اليدوية و االالت  •

 الفحص و التفتيش فى مواقع العمل  •

 التصرفات الغير امنة و الوقاية منها   •

 استخدام مهمات الوقاية الشخصية وفحصها •

 فائدة حضور البرنامج :   <

 -بانتهاء البرنامج سيقوم المشارك بالتعرف على :

 .انواع الحرائق و اسبابها و انواع المواد المخمدة •

 .الفحص و التفتيش فى مواقع العمل  •

 مبدئى االسعافات االولية.  •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 عامل سالمة و صحة مهنية   •

 عامل مهن تشييد  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى  •

 البرنامج :   مدة  <

 خمسة ايام •

 

 

  



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 مركز تدريب جسر السويسبرامج 

 :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب جسر السويس 
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ملشرف / فنى شدة معدنية  برنامج السالمة والصحة املهنية   

 الهدف من البرنامج :   <

 تطوير معارف مشرف / فنى شدة معدنية    •

 

 محتويات البرنامج :   <

 االسعافات االولية    •

 انواع الحرائق و اسبابها و انواع المواد المخمدة  •

 تداول العدد اليدوية و االالت  •

 التصرفات الغير امنة و الوقاية منها   •

 العمل على ارتفاعات  •

 فائدة حضور البرنامج :   <

  -بانتهاء البرنامج سيقوم المشارك بالتعرف على :

 .انواع الحرائق و اسبابها و انواع المواد المخمدة  •

 .الفحص و التفتيش فى مواقع العمل  •

 مبادئ االسعافات االولية.   •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشرف شدة معدنية  •

 فنى شدة معدنية  •

 عامل شدة معدنية  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملى •

 البرنامج :   مدة  <

 ثالثة ايام •

 

  



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 مركز تدريب جسر السويسبرامج 

 :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب جسر السويس 
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 حاالت الطوارئ واالسعافات االولية

 الهدف من البرنامج :   <

 الطوارئ لتجنب االضرار وقت حدوثهاتدريب العاملين على حاالت  •

 محتويات البرنامج :   <

 االستعداد واالستجابة للطوارئ واالخالء •

 االسعافات األولية  •

 انواع الحرائق واسبابها وانواع المواد المخمدة •

   الدورة المستندية للسالمة والصحة المهنية •

 فائدة حضور البرنامج :   <

 -:بانتهاء بالبرنامج سيكون المشارك قادر على  

 التعامل مع كافة حاالت الطوارئ  •

 الحرائق  انواع التعامل مع  •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 ت فنى كهنرباء  /  فنى ميكانيكا /  فنى تركيبا •

 مسئول األمن اإلدارى  •

 أمين المخزن •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات  •

 البرنامج :   مدة  <

 ثالثة ايام •

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 سيارات  اإعداد وتأهيل ميكانيك
 

 الهدف من البرنامج :   <

األعطال  • وتشخيص  السيارات  لميكانيكا  المتقدمة  الصيانات  ألعمال  الالزمة  والمهارات  بالمعارف  المشاركين  تزويد 

 وإصالحها.

 محتويات البرنامج :   <

 أساسيات المحرك -1

 صيانة وتشخيص أعطال نظام اإلشعال -2

 ة وقود محركات الديزل والبنزينصيانة منظوم -3

 أنظمة تبريد وتزييت المحرك وتشخيص أعطالهما  -4

 أنظمة السحب والعادم  -5

 أنظمة مجموعة نقل الحركة -6

 صيانة وتشخيص أعطال مجموعة نقل الحركة  -7

 الهواء(  -أنظمة الفرامل )الزيت  -8

 أنظمة التعليق / التوجيه -9

 هنية إجراءات الصحة والسالمة الم -10

 فائدة حضور البرنامج :   

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إجراء أعمال الصيانة المتقدمة للسيارات . •

 تشخيص كافة األعطال وإصالحها. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 ميكانيكي سيارات  •

 طريقة تنفيذ البرنامج :    <

 محاضرات + عملي •

 البرنامج :   مدة <

 عشرة ايام •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 

-191- 

 

 

 سيارات اميكانيكعداد وتأهيل فنى إ

 الهدف من البرنامج :   <

الحديثة   • للسيارات  الوقود والتحكم األوتوماتيكي  التحكم في  الالزمة ألعمال  المشاركين بالمعارف والمهارات  تزويد 

 وأنظمة الفرامل المتقدمة

 

 محتويات البرنامج :   <

 أنظمة حقن وقود الديزل اإللكترونية  -1

 ل اإللكترونيةأنظمة اإلشعا -2

 أنظمة سحب الهواء وطرد العادم )التربو والبالور(  -3

 تشخيص أعطال المحرك  -4

 عمليات عمرة المحرك -5

 أساسيات الفتيس األوتوماتيكي -6

 إصالح أعطال مجموعة نقل الحركة  -7

 ABSتشخيص أعطال منع غلق الفرامل  -8

 إصالح أعطال منظومة التوجيه والتعليق  -9

 ت الصحة والسالمة المهنية إجراءا -10

 فائدة حضور البرنامج :    <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 صيانة السيارات ذات أنظمة الحركة والتحكم األوتوماتيكي. •

 تشخيص أعطال النقل األوتوماتيكي وأنظمة الفرامل الحديثة.  •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 فني ومالحظ ميكانيكي سيارات •
 

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :    <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 عشرة ايام •

 

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 معدات  اإعداد وتأهيل ميكانيك

 الهدف من البرنامج :   <

األعطال  • وتشخيص  المعدات  لميكانيكا  المتقدمة  الصيانة  ألعمال  الالزمة  والمهارات  بالمعارف  المشاركين  تزويد 

 وإصالحها بالمعدات.  

 

 امج : محتويات البرن  <

 أساسيات المحرك -1

 أنظمة حقن وقود الديزل وصيانتها  -2

 أنظمة شحن الهواء الجبري  -3

 أنظمة التزييت وأنظمة التبريد )الماء والهواء(  -4

 إجراءات صيانة محركات الديزل -5

 أنظمة مجموعة نقل الحركة -6

 صيانة وتشخيص أعطال مجموعة نقل الحركة  -7

 الهواء( -أنظمة فرامل )الزيت  -8

 صيانة األنظمة الهيدروليكية  -9

 إجراءات الصحة والسالمة المهنية  -10

 فائدة حضور البرنامج :    <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 إجراء أعمال الصيانة المتقدمة للمعدات.  •

 المعدات وإصالحها. أعطالتشخيص  •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 •   ميكانيكي معدات 
 

 

 ريقة تنفيذ البرنامج :  ط  <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 عشرة ايام •

 

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 معدات اميكانيكفين إعداد وتأهيل 
 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألعمال التحكم في الوقود للمعدات وأنظمة الهيدروليك الحديثة •

 محتويات البرنامج :   <

 قن الوقود ذات التحكم اإللكتروني  أنظمة ح -1

 أنظمة حقن الوقود ذات الوحدات وتشخيص أعطالها -2

 ( اإللكترونية Common Railصيانة المسار المشترك ) -3

 اختبار وضبط نظام الوقود  -4

 تشخيص األعطال على محركات الديزل  -5

 إصالح أعطال أنظمة مجموعة نقل الحركة   -6

 لفرامل الهيدروليكية صيانة وتشخيص أنظمة ا -7

 )فرامل الهواء والزيت( ABSأنظمة منع غلق الفرامل   -8

 تشخيص أعطال المنظومة الهيدروليكية  -9

 إجراءات الصحة والسالمة المهنية  -10

 فائدة حضور البرنامج :    <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 وتوماتيكية للحركة والتحكم. إدارة عمليات الصيانة للمعدات ذات األنظمة األ •

 تشخيص أعطال النقل األوتوماتيكي وأنظمة الفرامل الحديثة بمعدات الطرق والمعدات المتطورة.  •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 فني مالحظ ميكانيكي معدات  •
 

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :    <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 عشرة ايام •

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 هيدروليك كانيكاميفين إعداد وتأهيل 
 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة ألنظمة الهيدروليك بالمعدات ومكوناتها وتطبيقاتها. •

 محتويات البرنامج :   <

 المفاهيم األساسية في الهيدروليك •

 تحويل الطاقة الهيدروليكية   •

 صمامات التحكم     •

 المشغالت الهيدروليكية   •

 ت األنظمة الهيدروليكية  ملحقا •

 تطبيقات لبعض الدوائر الهيدروليكية •

 المالحق والجداول  •

 

 فائدة حضور البرنامج :    <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

األنظمة   • جميع  مع  والتعامل    الهيدروليكيةالتعامل  بالمعدات  وتطبيقاتها  مكوناتها  ومعرفة   المختلفة 

 .مع أعطالها وإصالحها

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 فني مالحظ ميكانيكي معدات  •
 

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :    <

 محاضرات + عملي •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 حمركات اميكانيكفين إعداد وتأهيل 
 الهدف من البرنامج :   <

 والبنزين. تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام بأعمال العمرة للمحركات الديزل  •

 

 محتويات البرنامج :   <

 األجزاء والمكونات الرئيسية للمحرك الديزل / البنزين. •

 الدورات والمنظومات ودورها في كفاءة األداء.  •

 طريقة الكشف وتحديد نوع اإلصالح المطلوب للمحرك. •

 طريقة فك المحرك وفحص وتفتيش األجزاء والمجموعات وإصالح التالف منها.  •

 بعد اإلصالح و تجربة المحرك واختبار األجزاء.إعادة التجميع  •

 

 فائدة حضور البرنامج :    <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

العمرة   • أو  اإلصالح  عملية  وتحديد  المحركات  علي  والكشف  والبنزين  الديزل  المحركات  عمرة  أعمال  إجراء 

 .واختبارهالمطلوبة والتجربة للمحرك 

 

 نامج :  لمن يعقد البر <

 فني/ مالحظ ميكانيكا محركات  •

 محركات   ميكانيكي •
 

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :    <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 

-196- 

 
 

 ( Power Trainجمموعة نقل القدرة ) 
 الهدف من البرنامج :   <

 ة.أجزاء ومكونات مجموعة نقل القدر الالزمة فيتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات  •

    

 محتويات البرنامج :   <

 أنواع منظومات الجر  -1

 األجزاء والمكونات الرئيسية للفتيس العادي واألوتوماتيكي  -2

 طريقة عمل الدبرياج ومحول العزم ومقّسم العزم  -3

 مجموعات التروس الكوكبية وطريقة الحصول علي السرعات -4

  ي. فك وتركيب نوعين مختلفين من الفتيس األوتوماتيك -5

 فائدة حضور البرنامج :    <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 التعامل مع كافة منظومات الجر ومجموعة نقل القدرة وتشخيص األعطال بكل مجموعة وصيانتها.  •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 فني/ مالحظ ميكانيكا معدات •

 فني/ مالحظ ميكانيكا سيارات  •

 

 :   طريقة تنفيذ البرنامج  <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •

 

 

 

 

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 معداتإعداد وتأهيل فين تشغيل 

 الهدف من البرنامج :   <

التربة والتعرف علي أعطالها   • تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة لتأهليهم لتشغيل معدات الحفر ونقل 

 والتعامل معها. 

    

 محتويات البرنامج :   <

 ات ودورات محرك الديزل  أجزاء ومكون •

 أجهزة نقل القدرة من المحرك إلى المعدة  •

 جداول الصيانات الدورية الالزمة للمعدة   •

 تعليمات السالمة والصحة المهنية والبيئة في مجال عملة   •

 كيفية عمل الصيانة الدورية   •

 تدريب عملي على تعليمات التشغيل  •

 اختبار عملي للسائق  •

 

 :  فائدة حضور البرنامج   <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 تشغيل معدات الحفر ونقل التربة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها وقيادتها.   •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مشغل معدات الحفر ونقل التربة •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •

 

 

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 وناش ارضيفين تأهيل إعداد و

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة لتأهيلهم لتشغيل األوناش وإختيارها والتعامل مع أعطالها. •

    

 محتويات البرنامج :   <

 مراجعة طرق التشغيل والصيانة  •

 ها كيفية قراءة دائرة الهيدروليك والكهرباء الخاص بالونش وكيفية تتبع •

 كيفية تحديد قطع الغيار المطلوبة للونش وعمل محاضر الفحص لها  •

 كيفية توزيع وتنظيم األعمال المطلوب إنجازها  •

 جداول الصيانات وكيفية فحصها ومراجعتها     •

 كيفية اختيار الونش للعمل ومعاينة مواقع العمل.  •

 إحتياطات األمن والسالمة والصحة المهنية في تشغيل األوناش  •

 

 ة حضور البرنامج :  فائد  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 تشغيل األوناش وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها وقيادتها وقراءة دوائر الهيدروليك والكهرباء الخاصة بها. •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 وناش ونش على عجل •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :    <

 محاضرات + عملي  •

 رنامج :  الب مدة <

 خمسة ايام •

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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  دورة عامة عن سيارات اإلفيكو
 الهدف من البرنامج :   <

   IVECOماركة  الشاقةصيانة سيارات الخدمة   في الالزمةتزويد فنى أو مالحظ الميكانيكا بالمعارف و المهارات  •

 

 محتويات البرنامج :   <

 اإلفيكو محرك و قابض سيارات  •

 ات ـصندوق التروس و السرع •

 ومة التوجيه و المحاورمنظ •

 الفرامل  •

 فائدة حضور البرنامج :    <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 و عالجها. األعطالو كيفية صيانتها و التعامل مع  IVECOالـ  سياراتمعرفة كافة أجزاء و مكونات  •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 سيارات أوفني أو مالحظ ميكانيكا معدات  •

 ت اكا معدات أو سيارميكاني •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :    <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 صيانة وإصالح اإلطارات ) حلام كاوتش (
 الهدف من البرنامج :   <

 وإصالح اإلطارات صيانة  في الالزمةبالمعارف و المهارات لحام الكاوتش تزويد فنى أو مالحظ  •

 ج :  محتويات البرنام <

 تعريف عام باإلطارات وأهميتها   •

 مصطلحات اإلطاراترموز و كيفية قراءة  •

 طرق معالجة اإلطارات التالفة •

 أنواع لحام الكاوتش وطرق اللحام •

 سالمة اإلطارات •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 عالجها.و األعطالصيانتها و التعامل مع و كيفية  اإلطاراتمكونات معرفة كافة أجزاء و •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 لحام كاوتش  فني أو مالحظ  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :    <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •

 

 

 

  

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 و مالحظ برادة معادن  فين رفع كفاءة

 الهدف من البرنامج :   <

 البرادة . أنواعت الالزمة بجميع تزويد المشاركين بالمعارف و المهارا •

 محتويات البرنامج :   <

 و الفرنساوى . االنجليزيتصنيف القياسات  •

 المعادن و السبائك . •

 .  الهندسيالرسم  •

 طرق وصل و فصل المعادن .  •

 المنتجات . فيو تأثيرها  اإلجهادات •

 يقوم بها .  التي  األعمالورشة براد التزجة و  •

 و االدوات و االعمال . ورشة براد التركيبات و العدد •

 ورشة براد الصاج و المواسير و عمليات االفراد . •

 ماكينات التشغيل و االعمال التى تقوم بها . •

 فائدة حضور البرنامج :    <

 . المعادن والسبائك طرق وصل وفصل المعادن االجهادات وتأثيرها فى المنتجاتمعرفة  •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 فنى و مالحظ برادة معادن •

 سنوات  10خبره اكثر من  •

 سنوات 5حاصل على دبلوم  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 عشرة ايام •

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 براد تركيبات فين كفاءة رفع

 الهدف من البرنامج :   <

 تجميع المواسير . ألعمالتزويد المشاركين بالمعارف و المهارات الالزمة  •

 محتويات البرنامج :   <

 . و الفرنساوى االنجليزيتصنيف القياسات  •

 المعدن.طرق التجميع الصحيحة حسب سمك  •

 . الكثافات واألوزان •

 طرق التصبين و الرفع .  •

 اللحام .  أنواعفكرة عامة عن  •

 فائدة حضور البرنامج :    <

 طرق رفعهاالمختلفة للمعادن وطرق تجميع المواسير و األوزانالقياس و الكثافات و أدواتالتعرف على  •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 براد معادن حديث التعيين  •

 سنوات  10براد معادن خبرة  حتى  •

 سنوات 10مشغل االت خبرة حتى  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •

 

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 فنى و مالحظ حلام معادن  رفع كفاءة

 الهدف من البرنامج :   <

 ين بالمعارف و المهارات الالزمة عن جميع انواع اللحامات المستخدمة داخل الورش . تزويد المشارك •

 محتويات البرنامج :   <

 مصادر التيار الكهربى . •

 انواع اللحام و انواع القطع بالغاز و البالزما . •

 مكونات ورشة اللحام .  •

 اللحام بالقوس الكهربى . •

 اللحام باستخدام غاز واقى .  •

 لمغمور .اللحام بالقوس ا •

 السالمة و الصحة المهنية فى اللحام . •

 انواع وصالت و اوضاع اللحام . •

 طرق الكشف عن عيوب اللحام و كيفية عالجها . •

 رموز اللحام و كيفية قراءة اللوح الهندسية . •

 فائدة حضور البرنامج :    <

 . مصادر التيار الكهربى و انواع اللحام و مكونات ورشة اللحاممعرفة  •

 

 د البرنامج :  لمن يعق <

 فنى و مالحظ  •

 سنوات  10خبره اكثر من  •

 سنوات 5حاصل على دبلوم  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 عشرة ايام •

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 كهرباء واكسجنيحلام  فنى رفع كفاءة

 الهدف من البرنامج :   <

 باستخدام الغاز و طرق القطع بالغاز . تزويد المشاركين بالمعارف و المهارات الالزمة لمعرفة اللحام •

 محتويات البرنامج :   <

 .  اللحامالمعدات المستخدمة فى  •

 . لحام المعادن الحديدية و الغير حديدية •

 . االسالك و مساعد الصهر •

 . و الكهرباء المهارات االساسية للحام االكسى استيلين  •

 القطع باالكسى استيلين . •

 فائدة حضور البرنامج : <

 للحام باالكسى استيلين و المهارات االساسية و كيفية القطع باستخدام االكسى استيلين . معرفة ا •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 لحام كهرباء  •

 لحام نص اتوماتيك  •

 لحام اتوماتيك  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •

 

 

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 Co2حلام  فنى رفع كفاءة

 برنامج :  الهدف من ال <

 تزويد المشاركين بالمعارف و المهارات الالزمة للحام بالغاز الواقى ) المحجب ( .   •

 محتويات البرنامج :   <

 . CO2مكونات ماكينة اللحام  •

 بورى ماكينة اللحام ومدى امكنياتة . •

 أوضاع اللحام المسموح بها فى الماكينة . •

 اقطار أسالك اللحام المستخدمة .  •

 . CO2ام مميزات وعيوب لح •

 فائدة حضور البرنامج :    <

 معرفة اللحام باستخدام الغاز الواقى و التعرف على انواع الغازات المستخدمة و انواع المعادن . •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 لحام   •

 CO2لحام نصف اتوماتيك  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 اللحام و القطع املختلفة عمليات رفع كفاءة فى

 الهدف من البرنامج :   <

الالزمة   • المهارات  و  بالمعارف  المشاركين  انواع تزويد  و  الورشة  فى  المستخدمة  القطع  و  اللحام  انواع  للعديد من 

 االدوات وماكينات القطع و وصالت و اوضاع اللحام . 

 محتويات البرنامج :   <

 . انواع اللحام و انواع القطع •

 لحام بالقوس الكهربى .ال •

 القطع بالغاز والبالزما   •

 اللحام باستخدام غاز واقى .  •

 انواع وصالت و اوضاع اللحام . •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 . معرفة انواع مختلفة من لحام والقطع و الوصالت و االوضاع المستخدمة فى هذه اللحامات  •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 لحام اول معادن  •

 سير لحام خطوط موا •

 لحام منشأت معدنية  •

 لحام خزانات وتنكات  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •

 
 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 طرق فحص اللحام و كيفية تالفيها 

 الهدف من البرنامج :   <

اللحام وت • اللحام وطرق فحص وصالت  للتعرف علي عيوب  الالزمة  المشاركين بالمعارف والمهارات  الفي تزويد 

 العيوب الممكن حدوثها.  

 محتويات البرنامج :   <

 طرق عالجها .انواع عيوب اللحام و  •

 .تالفية اال  اللحامفحص طرق  •

 اللحام الغير اتالفيه .طرق الفحص  •

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 الفية لكشف انواع عيوب اللحام المختلفة . التعرف على طرق فحص اللحام االتالفية و الغير ات •

 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 لحام كهرباء  •

 لحام نص اتوماتيك  •

 لحام اتوماتيك  •

 فاحص لحام  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 ثالثة ايام •



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 املستوى املهارى الثاني -ة عداد وتأهيل كهربائي تركيبات داخليإ

 البرنامج :   الهدف من <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام بأعمال كهرباء التركيبات الداخلية المتطورة.  •
  

 محتويات البرنامج :   <

 الكابالت الكهربائية •

 المواسير والمجارى الكهربائية  •

 المفاتيح الكهربائية •

 مصابيح التفريغ الكهربى وملحقاتها •

 المحول الكهربى •

 وزيع لوحات الت •

 دوائر التحكم االلى •

 اجراء االصالح والصيانة لالعمال الكهربائية الداخلية ومكوناتها  •

 االعداد لتنفيذ اعمال الدوائر الكهربائية ومكوناتها  •

 تجميع وتركيب الدوائر الكهربائية ومكوناتها  •

 التأريض و مانعات الصواعق  •

 الدوائر الخطية والتنفيذية  •

 المرحالت ) الريالى ( •
 

 حضور البرنامج : فائدة  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

التعرف علي أنواع الكابالت الكهربائية ومقاساتها وكيفية عمل المجاري الكهربائية والمفاتيح وإختيار وتركيب المفاتيح   •

 الكهربائية ولوحات التوزيع. 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 مساعد كهربائي تركيبات  •

 بات كهربائى تركي  •

 طريقة تنفيذ البرنامج :  <

 محاضرات + عملي. •

 البرنامج :   مدة <

 عشرة ايام •



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 املستوى الثالث -تركيبات كهربائية وتأهيل فين/مالحظ كهرباء إعداد 

 الهدف من البرنامج :   <

والمتقدمة  • الحديثة  الداخلي  التركيبات  كهرباء  بأعمال  للقيام  الالزمة  والمهارات  بالمعارف  المشاركين   تزويد 

 كدوائر التنبيه بالحريق والتأريض وأنظمة التحكم.
  

 محتويات البرنامج :   <

 تخطيط وتنظيم مراحل تجميع وتنفيذ المبانى والمنشئات  •

 فحص األعمال الجاريه و المنتهيه بالمبانى و المنشأت   •

 تركيب الدوائر الكهربائية ومكوناتها داخل وخارج المبانى والمنشئات •

 لوحات التوزيع  •

 ت الكهربائيةالكابال •

 دوائر التنبيه للحريق •

 المواسير الكهربائية  •

 المقايسات  •

 التأريض  •

 مخطط توصيل نظام االتصاالت الداخلية  •

 دوائر التشغيل والتحكم  •

 قراءه لوحات التصميم و تتبع تنفيذها  •

 

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

جميع وتنفيذ المباني والمنشأت وفحص وإختبار األعمال الكهربية المنفذة والتعامل مع  تخطيط وتنظيم مراحل ت •

 الدوائر الكهربائية المتقدمة كالحريق والتأريض. 

  

 لمن يعقد البرنامج :   <

 كهربائي تركيبات كهربائيه  •

 رئيس كهرباء تركيبات   •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :  <

 محاضرات + عملي •

 البرنامج :   مدة <

 ايامعشرة  •



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 إعداد وتأهيل فين/مالحظ كهرباء صيانة و تشغيل 

 الهدف من البرنامج :   <

 .تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام  بأعمال صيانة وتشغيل دوائر الكهرباء بالمعدات الحديثة •

 محتويات البرنامج :   <

 الكابالت و القواطع الكهربائيه و أجهزه القياس المختلفه.  •

 وائر التحكم االلى المختلفه و التعامل معها . د •

 المقايسات  •

 الكروت االليكترونيه و كيفيه التعامل معها.  •

 الكتالوجات و المواصفات و رسومات الدوائر الكهربائيه   •

 قراءه و تتبع الدوائر الكهربائيه المختلفه لمعدات  •

 ماكينات التوليد و البطاريات و ماكينات اللحام .  •

 حه المهنيهالسالمه و الص •

 اساسيات الدوائر الهيدروليكيه وعالقتها بالكهرباء.  •

 فائدة حضور البرنامج :    <

 التعامل مع الدوائر الكهربائية المرتبطة بدوائر هيدروليكية بالمعدات وتحديد األعطال وإصالحها. •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 كهربائي صيانة و تشغيل •

 فنى / مالحظ كهرباء صيانة و تشغيل  •

 

 قة تنفيذ البرنامج :  طري <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 عشرة ايام •

 

 
 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 إعداد وتأهيل فين/مالحظ كهرباء سيارات و معدات 

 الهدف من البرنامج :   <

تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام بأعمال كهرباء السيارات والمعدات واإلشراف علي   •

 .تنفيذها ومتابعتها فنيا

 محتويات البرنامج :   <

 القوانين االساسيه فى الكهرباء .  •

 الكابالت و القواطع الكهربائيه و أجهزه القياس.  •

 بادى الحركه ) المارش( و مولد التيار المتغير ) الدينامو( و البطاريات  •

 ماكينات التوليد .  •

 الكتالوجات و المواصفات للدوائر الكهربائيه  •

 يه المختلفه لمعدات قراءه و تتبع الدوائر الكهربائ •

 المكونات الكهربائيه للسيارات و المعدات •

 السالمه والصحه المهنيه •

 فائدة حضور البرنامج :    <

وحصر  • والمعدات  السيارات  كهرباء  بدوائر  األعطال  وكشف  واإلصالح  الصيانة  أعمال  تنفيذ  علي  اإلشراف 

 الكميات والمتابعة الفنية. 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 ت و معدات كهربائي سيارا •

 فنى/ مالحظ كهرباء سيارات و معدات •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 عشرة ايام •

 

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 PLC مقدمة فى التحكم املنطقى املربمج

 الهدف من البرنامج :   <

 (  PLCتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام بأعمال التحكم المنطقي المبرمج )  •

 محتويات البرنامج   <

 PLCمقدمة عامة عن الـ  •

 دوائر التشغيل والتحكم الكالسيكى  •

 الدوائر المنطقية •

 PLCانواع الـ  •

 تكوين الجهاز   •

 طرق برمجه الجهاز  •

 تنفيذ برامج متعددة على الجهاز لبرمجته   •

 PLCبرنامج للتحكم فى تشغيل و ايقاف محرك عن طريق جهاز الـ  •

 تايمرات و العدادات األنواع المختلفه لل •

 قراءه لوحات التصميم و تتبع تنفيذها  •

 

 فائدة حضور البرنامج :  <

 بانتهاء البرنامج سيكون المشارك قادراً على :  

 ( وكيفية برمجته بطرق مختلفة وقراءة لوحات التصميم وتتبع تنفيذها.  PLCمعرفة أنواع الــ)  •

 

 لمن يعقد البرنامج  <

 فني كهرباء صيانة و تشغيل  •

 ني كهرباء تركيبات كهربائية ف •

 كهربائي تركيبات كهربائيه  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :  <

 عملي.محاضرات +  •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 التمديدات و لوحات التوزيع الكهربائية 

 الهدف من البرنامج :   <

الكهربائ • التركيبات  بدوائر  الخاصة  الالزمة  والمهارات  بالمعارف  المشاركين  تحديد  تزويد  و  االساسية  ية 

 . االعطال و اصالحها و أعمال صيانة لوحات التوزيع و مكوناتها

 محتويات البرنامج :   <

 القوانين و أساسيات الكهرباء  •

 العدد و االدوات و اجهزة القياس المختلفة •

 دوائر التركيبات الكهربائية االساسية •

 لوحات التوزيع و مكوناتها و صياناتها   •

 رنامج :  فائدة حضور الب  <

تنفيذ بعض الدوائر الكهربائية االساسية و تحديد االعطال و اصالحها و كذلك صيانه و تركيب لوحات التوزيع   •

 الفرعية و صيانة مكوناتها . 

 لمن يعقد البرنامج :   <

 كهربائي تركيبات كهربائيه  •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •

 



 

 

 املعهد التكنولوجي هلندسة التشييد واإلدارة
 برامج مركز تدريب شربا

  :مكان االنعقاد  >
 مركز تدريب شبرا 
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 ائــر التحكــم االلـــى دو

 الهدف من البرنامج :   <

 تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام بأعمال صيانة و تشغيل دوائر التحكم االلى المختلفة •

 محتويات البرنامج :   <

 اساسيات و مكونات دوائر التحكم االلى •

 دوائر التحكم االلى •

 اف محرك ثالثى االوجه .دائرة القوى و التحكم فى تشغيل و ايق •

 دائرة القوى و التحكم فى عكس دوران محرك ثالثى االوجه.  •

 طرق بدء التشغيل للمحركات   •

 فائدة حضور البرنامج :    <

 تنفيذ دوائر التحكم االلى المختلفة و تتبع االعطال بها و اصالحها  . •

 لمن يعقد البرنامج :   <

 كهربائي صيانة و تشغيل •

 ائيه كهربائي تركيبات كهرب •

 

 طريقة تنفيذ البرنامج :   <

 محاضرات + عملي  •

 البرنامج :   مدة <

 خمسة ايام •
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 التدريب في الموقع  .1

هو تدريب تطبيقي علي المشروعات تحت التنفيذ ويتم بناء علي طلب العميل في المشروع المطلوب التدريب فيه   •

 للمهندسين / المشرفين / العمالة.

 الرسومات(  –المواصفات الفنية  –التدريب بناء علي مستندات المشروع ) المقايسة  •

خرسانة  يتم   •  ( المجاالت  كافة  في  متخصصين  بخبراء  وتطبيق    –تشطيبات    –اإلستعانة  لشرح  كهروميكانيك( 

بنود   إستالم  وأسس  الصناعة  عيوب  إكتشاف  علي  التدريب  وكذلك  المشروع  في  العمل  بنود  علي  المعلومات 

 األعمال المختلفة.

 إستيعابهم لموضوعات التدريب المختلفة. يتم عمل إختبار في نهاية البرنامج لقياس كفاءة المتدربين ومدي  •

 تحليل اإلحتياجات التدريبية بكافة مستوياتها الهندسية والفنية والحرفية  .2

 تحليل إحتياجات العمالء التدريبية من خالل: •

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة / الفرع / اإلدارة. ➢

 تحديد الوصف الوظيفي لألقسام / اإلدارات المختلفة.  ➢

 حرفي(. –فني  –متطلبات شغل الوظائف المختلفة ) هندسي تحديد  ➢

 تحديد الفجوة بين المتطلبات الضرورية لشغل الوظيفة / المهنة وبين الوضع الحالي.  ➢

 تصميم البرامج التدريبية المناسبة لملئ هذه الفجوة.  ➢

 التدربية. تبة البرامج التدريبية لإلحتياجاعمل القياسات واإلختبارات الالزمة لقياس مدي مناس ➢

 اختبارات الذكاء والقدرات ونوعية الشخصية والقياسات السيكومترية .3

لمهندسين بهدف إنتقاء أفضل الكفاءات وذلك من خالل  ايقوم المعهد بعمل إختبارات وقياسات سيكومترية للسادة   •

الشخصية   نوعية  تحديد   ( الشخصية  لرسم مالمح  المختلفة  التقييمات  من  تنظيمها    –عدد  الذكاء   –دقة  مستوي 

والفراغي   مدي    –الرقمي  قياس  كذلك  القيادة(  علي  المعالقدرة  الهندسية  ولتحصيل  اللغوية    –مات  المحصلة 

ا إستخدام  نتائج  ومهارات  علي  بناء  األنسب  الوظيفة  وتحديد  المناسبة  القبول  معايير  وضع  مع  اآللي  لحاسب 

 اإلختبارات والقياسات السيكومترية.
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