
عًهًَظزي

تاالتفاقانهُذسح انًيكاَيكيح

305624600300اسبسيبث هيذرونيك1

305624600300هيذرونيك يتقذو2

305624600300اسبسيبث انكتزوهيذرونيك3

305624600300انكتزوهيذرونيك يتقذو4

305624600300اسبسيبث اننيىيبتيك5

305624600300نيىيبتيك يتقذو6

305624600300اسبسيبث انكتزونيىيبتيك7

601012481200600انكتزونيىيبتيك يتقذو8

9
انكتزونيىيبتيك ببستخذاو وحذاث

PLC (S7-200)
601012481200600

601012481200600انتحكى انعذدي فً انًبكينبث ببستخذاو انحبسب اآلن10ً

601012481200600بزيجت يبكينت انفزيشة ببستخذاو انحبسب اآلن11ً

305624600300صيبنت واصالح االعطبل انًيكبنيكيت12

13( 305624600300انطهًببث)اسبسيبث صيبنت انًضخبث 

تاالتفاقانهُذسح انكهزتيح

305624600300دوائز انتيبر انًستًز وانقيبسبث14

601012481200600دوائز انتيبر انًتزدد وانقذرة انكهزبيت15

305624600300انتًذيذاث انكهزببئيت16

305624600300دوائز انقىي وانتحكى فً اآلالث انكهزببئيت17

601012481200600تذابيز انىقبيت وحًبيت االنسب18ٌ

601012481200600آالث انتيار انًتردد وانًستًر19

305624600300االصالح وانصيبنت انكهزببئيت20

تاالتفاقانهُذسح االنكتزوَيح

305624600300انًكىنبث االنكتزونيت21

305624600300انًكبزاث22

305624600300يكبزاث انتشغيم23

305624600300يصادر انقذرة24

305624600300دوائز انًذبذببث25

305624600300تكنىنىجيا انحساساث26

305624600300انكتزونيبث انقىي27

305624600300اساسياث انتكنىنىجيا انرقًيت28

305624600300انتكنىنىجيب انزقًيت انًتقذيت29

30
تصًيى وتصنيع انكروث االكترونيت باستخذاو 

انحاسب اآلنً
305624600300

PIC 16-F84305624600300انًتحكًبث انذقيقت 31

تاالتفاقهُذسح انتحكى

32
اساسياث انبريجت النظًت

PLC (S7-200)
305624700350

تاريخ 

تُفيذ 

انذورج

اسى انًذرب
عذد 

األياو

خطة تدريب مصلحة الكفاية اإلنتاجية

اسى انذورجو

يذج 

انذورج

(ساعاخ)

عذد ساعاخ 

تكهفح انتذرية

انذورج

قثم انخصى

تكهفح 

انذورج تعذ 

انخصى

:انهيذرونيل

طارق انسيذ يحًىد احًذ/ و

أيم يحًذ يحًىد/ و

عهً سعيذ عهً انجشار/ و

:انُيىياتيل

يحًذ انشىادفً/ و

يحًذ يحًىد اسًاعيم/ و

رجة يحًذ عهً/ أ

:انًضخاخ

سيُة يحًىد يحًذ/ و

ايًاٌ فتحً يحًذ/ و

عثذ انُاصز عهً انسيذ/ و

سارج جثزائيم فىسي/ و

َزييٍ عادل/ و

أييز تزسىو/ و

هاًَ سعيذ/ و

PLC:

عاطف عهً/ و

سحز يحًذ صثزي/ و

:انذوائز انًغهقح

أيم يحًذيٍ/ و

رشا حُفً/ و

انتحكى فً انعًهياخ 

:انصُاعيح

سيُة يحًىد يحًذ/ و

ايًاٌ فتحً يحًذ/ و



عًهًَظزي

تاريخ 

تُفيذ 

انذورج

اسى انًذرب
عذد 

األياو
اسى انذورجو

يذج 

انذورج

(ساعاخ)

عذد ساعاخ 

تكهفح انتذرية

انذورج

قثم انخصى

تكهفح 

انذورج تعذ 

انخصى

:انهيذرونيل

طارق انسيذ يحًىد احًذ/ و

أيم يحًذ يحًىد/ و

عهً سعيذ عهً انجشار/ و

:انُيىياتيل

يحًذ انشىادفً/ و

يحًذ يحًىد اسًاعيم/ و

رجة يحًذ عهً/ أ

:انًضخاخ

سيُة يحًىد يحًذ/ و

ايًاٌ فتحً يحًذ/ و

33
اسبسيبث انبزيجت النظًت

PLC (S7-300)
3056241200600

34
تطبيقاث عًهيت صناعيت عهً انظًت

PLC (s7-300) يع اكتشاف االعطال
3056241200600

WinCC3056241200600انظًت انتحكى ببستخذاو بزنبيج 35

WinCC Flexible3056241200600انظًت انتحكى ببستخذاو بزنبيج 36

3056241200600اسبسيبث انتحكى ببنذوائز انًغهقت37

305624600300نظى انتحكى بانذوائر انًغهقت انرقًيت38

39

انتحكى فً يغيزاث سزعت انتيبر انًتزدد ببستخذاو 

جهبس

Micro Master 4 (MM4)

3056241200600

40
انتطبيقاث انصناعيت نىحذاث يصغرة باستخذاو

PLC (S7-200) واكتشاف االعطال
601012481200600

41

انتطبيقاث انصناعيت نىحذاث يصغرة باستخذاو

PLC (S7-200)  انًستىي )واكتشاف االعطال

(انًتقذو

601012481200600

42
انتحكى اآلنً فً انعًهياث انصناعيت

PLC S7-200باستخذاو انذوائر انًنطقيت و 
601012481200600

601012481200600تشغيم وصيبنت انىحذة انتجزيبيت انصنبعيت43

305624600300اجهزة انقياس وانتحكى فً انعًهياث انصناعيت44

تاالتفاقتشغيم انثياَاخ

%80%20تاالتفاقتاالتفاقMicrosoft Officeبرنايج 45
ج250 / 

االسثىع
125

46
انرسى انهنذسً باستخذاو انحاسب اآلنً

Auto CAD 2007 - 2D
305624600300

تاالتفاقصياَح واصالح انًصاعذ

305624600300اساسياث نىحت انتحكى انكهرب47ً

6010124820001000انتكىين انتذريجً نهذوائر انكهربيت نهًصعذ48

601012481200600فك وتركيب انًصعذ ييكانيكيا49

601012481500750فك وتركيب انًصعذ كهربيا50

51

قراءة رسىياث نىحاث انتحكى انكهربيت وصيانت 

االعطال

(طهب فردي)

601012481500750

52

قراءة رسىياث نىحاث انتحكى انكهربيت وصيانت 

االعطال

(طهب جًاعً)

601012481600800

601012481500750صيانت وفحص نىحاث انتحكى بانًيكروبروسيسىر53

305624600300عايم طىارئ يصعذ54

55
تحىيم عبيم عبدي انً عبيم فنً يصبعذ نههيئبث 

انحكىييت
360607228824001200

أحًذ فتحً/ و

انسيذ يثارك/ و

يحًذ عثذ انثاسط/ أ

احًذ اسايح/ أ

PLC:

عاطف عهً/ و

سحز يحًذ صثزي/ و

:انذوائز انًغهقح

أيم يحًذيٍ/ و

رشا حُفً/ و

انتحكى فً انعًهياخ 

:انصُاعيح

سيُة يحًىد يحًذ/ و

ايًاٌ فتحً يحًذ/ و

سهيز يحًىد يحًذ/ و

دعاء َادر/ أ


