
المهندسين جمعية

التــاريــخالرسومالــــــــــــدورات التدريبيةرقم
سوف تعقد كل اول شهرج1000(PMP)إدارة المشروعات اإلحترافية 1

13:17 01/09/2015ج500.تحسين معامل القدرة وتنظيم القدرة غير الفعالة2

13:17 01/09/2015ج600أيام6  (مهندس إستشارى)توعية الساده المهندسين لنيل لقب3

04:08 01/10/2015ج500منظومة التأريض الوقائى فى الشبكات الكهربائية4

11:15 01/10/2015ج500(وإصالح األعطال– اإلختبارات –األنواع )الكابالت الكهربائية 5

18:22 01/10/2015ج500مفهوم وانواع الحمايات الكهربائية6

42279.06181ج500أنواع وصيانة وإختبارات المحوالت الكهربائية7

01:05 01/11/2015جPLC500نظم التحكم الحديثة فى الصناعة بإستخدام  8

10:15 01/11/2015ج500إجراءات السالمة والصحة المهنية طبقاً لمعايير منظمة األوشا العالمية9

22:26 01/11/2015ج500ووسائل العالج... األسباب ..التوافقيات فى الشبكات الكهربائية10

3/12/2015 : 29/11ج500ترشيد إستهالك الطاقة الكهربائية11

13:24 01/12/2015ج1000.(أسبوعان)الحلول ..المشاكل ...جودة تغذية الطاقة الكهربائية12

ج500تصميم نظم اإلضاءة داخل المبانى والمناطق المفتوحة13

جISO 50001500  إدارة نظم الطاقة طبقاً لمعايير ومواصفات 14

ج500 نظم صيانة وإختبارات المعدات واآلالت الكهربائية15

ج500تقييــــم اآلثــــــر البيئى16

ج500تكنولوجيا اإلتصاالت الرقمية17

ج500صيانة معدات الشبكات الكهربائية18

ج500تصميم شبكات اإلنارة والتركيبات الكهربائية فى المصانع19

ج500(SCADA)نظم اإلسكاد 20

21Quality Systems and ISO 90001500ج

22Auditing For Quality Systems500ج

23Electrical Safety For H.V  M.V  and L.V Systems500ج

ج500.حماية االجهز ة الكهربائية فى المناطق الخطرة24

ج500الحرائق فى مجال الكهرباء ووسائل الوقاية25

ج500.مكافحة الحرائق فى مجال الكهرباء وتأمين المنشأت26

ج500.التلوث الكهرومغناطيسى27

ج500مخاطر اإلشعاع المؤين وغير المؤين28

ج500السالمة والصحة المهنية وإصابات العمل و اإلسعافات األوليه29

1/1/2016ستعقد الدورات إعتباراًمن 

 المهنية والصحة السالمة مجال فى والنوعى التخصصى التدريب لتنفيذ والهجرة العاملة القوى وزارة من (1) رقم الترخيص على حاصلة الجمعية 

.الخارجية وزارة من عليها التصديق ويتم الوزارة من معتمدة الدورات لهذه الصادرة والشهادات.   العمل بيئة وتأمين

ً تدريبية دورات بتنفيذ الجمعية تقوم   الموضحه الدورات عن مختلفة موضوعات فى واألفراد الهندسية والمكاتب والشركات الهيئات إلحتياجات طبقا

.عاليه

والمواعيد الشروط

.الخميس وحتى األحد من تبدأ أيام 5:   الدورة مدة 

ً التاسعة تبدأ الخميس يوم ماعدا مساءاً الخامسة من إعتباراً المسائية الفترة فى الدورات تعقد  .صباحا

ً–  األسبوع فى أيام ثالثة-  أيام 10  (PMP) اإلحترافية المشروعات إدارة دورة   بمقر اآلن من التسجيل. (PMI)  األمريكى اإلدارة معهد لمنهج طبقا

.المهندسين نقابة بجوار–    الجمعية

.                                              (01001525101-25784502- 29860400) ت:  ل اإلتصا المعلومات من لمزيد 

.المهندسين نقابة من المرشحين للمهندسين% 10 بنسبة خاص خصم الجمعية تمنح   


