
 

 صيانت وفحص وتشخيص االعطال في انًىنذاث اسى انذورة

 1/2112/ 5 – 2 يىعذ انعقادها

 . اٌّزوثاخ ٌفحص اٌحاسىب تاسرخذاَ اٌّشاروٍٓ ذؼزٌف  هذف انذورة

 ينهاج انذورة

 ِمذِح ػاِح ػٍى اٌرطىر فً اٌسٍاراخ. -

 أىاع اٌّرحسساخ واٌؼطً اٌّىجىد فً اٌسٍارج.  -

 فحص اٌسٍاراخ تاسرخذاَ اٌحاسىب واٌّؼاٌجاخ.  -

 اخرثار.  -
 . اٌفًٕ اٌذتٍىَ او اٌهٕذسح فً اٌثىاٌىرٌىص شهادج ػٍى حاصال ٌىىْ اْ اٌّشارن فً ٌشرزط  شروط اإلشتراك

 ( يائـــت وخًسىٌ انف دينار001,111)  بذل اإلشتراك

 

  االداريت انقياداث اسى انذورة

  1/2112/ 5 – 2 يىعذ انعقادها

 هذف انذورة

 لٍادج ٔحى ِسرمثٍٍح رؤٌح ذىىٌٓ ِٓ اٌّشاروٍٓ وذىٍف تاٌمٍادج اٌّرؼٍمح تاٌّفاهٍُ اٌّشاروٍٓ ذؼزٌف اٌى اٌذورج ذهذف

 اٌرً اٌؼٍٍّح واٌحاالخ اٌرجارب ِٓ واإلسرفادج اٌؼًّ حمً فً اٌمٍادج ٌؼٍٍّاخ واٌّؼارف تاٌّهاراخ وإوساتهُ ِؤسساذهُ

 . اٌرٕفٍذ أثٕاء اٌثزٔاِج ٌمذِها

 

 ينهاج انذورة

 اٌّهاراخ اإلدارٌح واٌّاٌٍح . -

 اٌمٍادج اإلدارٌح . -

 ِهاراخ اٌمائذ اإلداري . -

 أّٔاط اٌّذراء . -

 أساٌٍة وأّٔاط اٌمٍادج . -

 إدارج اٌرغٍٍز . -

 إدارج اإلجرّاػاخ . -

 اٌرمارٌز . -

 إدارج اٌىلد . -

 ذّارٌٓ وحاالخ ػٍٍّح . -

 

 شروط اإلشتراك
 ِخرٍف فً وظٍفٍح ذزلٍح اٌى ٌحراجىْ ِّٓ واٌّاٌٍح اإلدارٌح اٌىظائف فً اٌؼآٍٍِ ِٓ ٌىىْ أْ اٌّشارن فً ٌشرزط

 .  واٌخذٍِح اإلٔراجٍح اٌشزواخ

 

  ( يائـــت وخًسىٌ انف دينار001,111)  بذل اإلشتراك

 

 االداريت واالرشفت وانتقييى االدارياعتًادريت انًراسالث االنكترونيت في انًعايالث وانتبهيغاث  اسى انذورة

 1/2112/ 5 – 2 يىعذ انعقادها

 هذف انذورة
ذؼزٌف وذذرٌة اٌّشاروٍٓ ػٓ اسرخذاَ اٌّزاسالخ االورزؤٍح فً اٌّؼاِالخ واٌرثٍٍغاخ االدارٌح فً ارشفح اٌىرة 

 اٌزسائً االٌىرزؤٍح وِىثمٍرهااالدارٌح والذمٍٍُ االداري السرثّار اٌىلد واٌجهذ اضافح اٌى وٍفٍح اػرّادٌح ذٍه 

 ينهاج انذورة

 ِذخً ػاَ ػٓ شثىح االٔرزٔد واٌّزاسالخ االورزؤٍح وفىائذها -

 اٌطزق االدارٌح اٌسٍٍّح فً اٌّزاسالخ ػثز اٌثزٌذ االٌىرزؤً -

 ِراتؼح ػذد ِٓ ػٕاوٌٓ اٌثزٌذ االٌىرزؤً اٌّخرٍفح فً اْ واحذ -

 فً حاي فمذاْ االذصاي تشثىح االٔرزٔدحفع اٌزسائً واٌثٍأاخ واسرزجاػها حرى  -

 ػًّ اٌرىالٍغ االورزؤٍح فً اٌّزاسالخ -

 ارشفح وذٕظٍُ اٌّزاسالخ االورزؤٍح وذىثٍمها -

 اِىأٍح ِرثاػح وذمٍٍُ اداء اٌؼآٍٍِ ِٓ لثً ِذرائهُ -

 وافح ِىظفً اٌذوٌح ِّٓ ٌذٌهُ خثزج اوٌٍح فً اسرخذاَ اٌحاسثح واالٔرزٔد شروط اإلشتراك

 ( يائـــت وخًسىٌ انف دينار001,111)  اإلشتراكبذل 

 

 Matlabتحهيم االخهاداث في انًىاد انًتراكبت باستخذاو برنايح  اسى انذورة

 1/2112/ 5 – 2 يىعذ انعقادها

 استخدام برنامج الماتالب لتحليل االجهادات في المواد المتراكبة هذف انذورة

 ينهاج انذورة

)العمليات واالوامر االساسية,كتابة  الدوال , العمليات الرياضية  الماتالب تشمل :مقدمة عن برنامج  -
 للمصفوفات, العمليات والعالقات المنطقية, رسم الدوال(

 كتابة ماتالب كود لتحليل ) االجهاد , االنفعال ( ضمن مدى المرونة )ثنائي االبعاد , ثالثي االبعاد ( -
 Global coordinate اهات غير قياسية وفقا لاالجهادات المسلطة باتجكتابة ماتالب كود لتحليل  -

system 
 Global coordinate systemكتابة ماتالب كود لحساب معامالت المرونة وفقا  -



 laminate analysisكتابة ماتالب كود لتحليل االجهادات في المواد المتراكبة الطبائقية  -
 االختبار -

 ي الهندسة او في العلوم التطبيقية وطالب الدراسات العليا بكالوريوس ف شروط اإلشتراك
 ( يائـــت وخًسىٌ انف دينار001,111)  بذل اإلشتراك

 

 

 نظاو انتصنيع انرشيك اسى انذورة

 1/2112/ 5 – 2 يىعذ انعقادها

 ذؼزٌف اٌّشاروٍٓ تٕظاَ اٌرصٍٕغ اٌزشٍك هذف انذورة

 ينهاج انذورة

 اٌرصٍٕغ اٌزشٍك.ِمذِح ذؼزٌفٍح ٌٕظاَ  -

 اشىاي اٌهذر فً إٌظاَ اٌرصٍٕؼً. -

 ِؼاٌٍز اٌرصٍٕغ اٌزشٍك. -

 اخرثار. -

 ِٕرسثً وسارج اٌصٕاػح واٌّؼادْ شروط اإلشتراك

 ( يائـــت وخًسىٌ انف دينار001,111)  بذل اإلشتراك

 

 كتابت انتقارير و انًراسالث اإلداريتانطرق انحذيثت ن اسى انذورة

 1/2112/ 5 – 2 يىعذ انعقادها

 هذف انذورة
 اإلدارٌح اٌّخاطثاخ وصٍاغح  اٌّطاٌؼاخ و اٌرمارٌز ٌىراتح اٌّطٍىتــــح اٌّؼزفح و اٌّهارج تاٌذورج اٌّشاروٍٓ إوساب

 . داٌح واضحح صحٍحح تٍغح اٌزسٍّح

 ينهاج انذورة

 ِاهٍح اٌّزاسالخ اإلدارٌح وأهٍّرها .  -

 ِاهٍح اٌرمارٌز و اٌّطاٌؼاخ وأهٍّرها .  -

 إػذاد ووراتح اٌرمارٌز .  -

 فىائذ اٌرمارٌز و ِشاٌاها . -

 أٔىاع اٌرمارٌز .  -

 وٍفٍح صٍاغح اٌّخاطثاخ اإلدارٌح اٌزسٍّح .  -

 اٌرؼزف ػٍى اٌصٍغ اٌصحٍحح و اٌذاٌح فً اٌّخاطثاخ اإلدارٌح و اٌرمارٌز اٌفؼاٌح . -
 . كافة الموظفين العاملين في المكاتب اإلدارية والفنية شروط اإلشتراك
 ( يائـــت وخًسىٌ انف دينار001,111)  بذل اإلشتراك

 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك

 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك
 

  اسى انذورة

  انعقادهايىعذ 

  هذف انذورة

  - ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك
 



  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك
 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك
 

  انذورةاسى 

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

   هذف انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك
 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك
 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  اإلشتراكبذل 
 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك
  بذل اإلشتراك

 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

   ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك
 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  - ينهاج انذورة

  اإلشتراكشروط 



  بذل اإلشتراك

 

 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك

 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

 ينهاج انذورة

 

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك

 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  انذورةينهاج 
  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك

 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك

 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك

 

 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  انذورةهذف 

  ينهاج انذورة



  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك

 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  - ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك

 

 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك

 

  اسى انذورة

  انعقادهايىعذ 

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك

 

 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك
 

  اسى انذورة

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  - ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك
 

  انذورةاسى 

  يىعذ انعقادها

  هذف انذورة

  -1 ينهاج انذورة

  شروط اإلشتراك

  بذل اإلشتراك
 

 


