د .بكري بن معتوق عساس
معالي مدير جامعة أم القرى

د .علي بن محمد الشاعري
عميد معهد البحوث والدراسات االستشارية

د .يوسف بن عايض العتيبي

وكيل معهد البحوث والدراسات االستشارية

د .سهل بن عبداهلل وهيب

وكيل المعهد لدعم االعتماد المهني

د .رائد بن عبدالرحمن شالوالة

وكيل المعهد لتطوير وتنفيذ األعمال

د .حمزة بن احمد غلمان

عميد كلية الهندسة بجامعة أم القرى

د .اسكندر بن محمد هوساوي
عميد كلية الهندسة بالليث

د .جابر بن سعيد الزهراني
عميد كلية الهندسة بالقنفذة

م .حسام فقيها

المشرف العام على الوحدة الهندسية

تمهيد
تواصـل جامعتنـا جامعـة أم القـرى التخطيـط والعمـل الـدؤوب لبنـاء جامعـة رياديـة تنافـس غيرهـا مـن
الجامعـات علـى مسـتوى العالـم .وعلـى هـذا الصعيـد فـإن مسـؤوليتنا فـي معهـد البحـوث والدراسـات
االستشـارية مضاعفـة ،إذ أننـا نحمـل مهمـة نقـل وتوطيـن المعـارف والتقنيـات .هـذه المهمـة األساسـية
فـي جامعـات اليـوم والغـد .وهـذا مـا يخـدم ويعـزز دور جامعتنـا فـي تحقيـق اهـداف رؤيـة المملكـة 2030
فـي بنـاء اقتصـاد مزدهـر ،ومجتمـع معرفـي متطـور ،وقـادر علـى اإلطلاع بمهماتـه والمنافسـة العالمية.
لقـد تبنـى معهدنـا مـن ضمـن اهدافـه االسـتراتيجية تكويـن وتطويـر مراكـز ووحـدات متخصصة ،تشـكل
مرجعيـة وطنيـة ذات سـمعة عالميـة فـي مجـال نقـل وتوطيـن المعرفـة والتقنيـة ،وتقديـم الدراسـات
والخدمـات االستشـارية ،والتدريـب المهنـي للقطـاع العـام والخـاص والمجتمـع.
لقـد قطعنـا شـوطا كبيـرا فـي هـذا المسـار ،وأصبحنـا فـي مقدمـة جامعـات المملكـة فـي تبنـي نمـوذج
الجامعـات الرياديـة التـي تأخـذ دورهـا الفعـال فـي التنميـة المسـتدامة الشـاملة ،ويأتـي انشـاء وحـدة
التطويـر والتدريـب الهندسـي كأحـد مبـادرات المعهد االسـتراتيجية التي تصب في صميـم رؤية المملكة
 .2030حيـث حـددت رؤيـة المملكـة  2030فـي اولوياتهـا االسـتثمار فـي التعليـم والتدريـب والتوسـع فـي
التدريـب المهنـي لدفـع عجلـة التنميـة االقتصاديـة ،وتزويـد أبنـاء الوطـن بالمعـارف والمهـارات الالزمـة
للحاضـر والمسـتقبل .كمـا ركـزت علـى تعزيـز الجهـود فـي مواءمـة مخرجـات المنظومـة التعليميـة مـع
فعالـة
احتياجـات سـوق العمـل .وهنـا تتجلـى أهميـة هـذه الوحـدة فـي تدريـب وتطويـر كـوادر هندسـية ّ
تعمـل بأسـلوب مبتكـر وتكـون قـادرة علـى االرتقـاء بمسـتوى الخدمـات المقدمـة وجودتهـا .وهدفنـا
األساسـي هـو االسـتفادة المثلـى مـن كوادرنـا الهندسـية فـي كل المجـاالت لبنـاء الوطـن.

الرؤية:
الريادة محليا والتميز دوليا في التطوير والتأهيل والتدريب.

الرسالة:
تطوير وتأهيل وتدريب هندسي احترافي بجودة وإبداع.

القيم:
 المهنية واالحترافية في العمل. االبداع واالبتكار. التخطيط والرؤية المستقبلية. الجودة واإلتقان. الصدق والشفافية واألمانة العلمية. االلتزام بأخالقيات مهنة التدريب. نقل المعرفة. التعاون والعمل الجماعي. -احترام الملكية الفكرية.

األهداف االستراتيجية:
1.1اقامة الدورات التدريبية في المجاالت الهندسية والتنمية البشرية.
2.2تصميم وتقديم برامج تأهيلية هندسية ودبلومات هندسية مهنية.
3.3اقامـة المؤتمـرات والنـدوات والملتقيـات وورش العمـل فـي المجـاالت الهندسـية
المختلفـة.
4.4عقـد االتفاقيـات والشـراكات مـع المنظمـات المعنيـة بالوحـدة محليـا وإقليميـا
ودوليـا.
5.5تقديم االستشارات في المجال الهندسي.

قسم الهندسة الميكانيكية

وحدة التطوير والتدريب الهندسي

إدارة الجودة الشاملة

عن الدورة
 تعريفات الجودة. -تطور الجودة الشاملة.

الفئة المستهدفة
 -لكل من يريد تطوير العمل المؤسسي ورفع

 أساسيات الجودة الشاملة. -مقدمة عن ( األيزو .) ISO9001

 ٤أيام

الجودة للكوادر و المنتجات.
 -المتخصصين في مجال الجودة الشاملة.

دراسة جدوى المشروعات

الفئة المستهدفة
ألصحــاب المشــاريع الناشــئة وألصحــاب الوظائــف
التــي مــن مهامهــم دراســة جــدوى المشــروعات.
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 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
 مقدمة. االعتبارات العامة. الجدوى الفنية. الجدوى االقتصادية. الجدوى النظامية. جدوى التشغيل. جدوى الجدولة. العوامل األخرى للجدوى. جدوى التسويق والواقع. جدوى المصادر. الجدوى المالية. -دراسات بحوث التسويق.

 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

نظم إدارة الجودة والسالمة
المهنية
الفئة المستهدفة

عن الدورة
 مقدمة ومتطلبات أنظمة إدارة الجودة. مقدمة عن أنظمة إدارة األمن والسالمة. -متطلبات أنظمة إدارة السالمة.

 ٤أيام

 لكل من يهتم برفع معاير الجوة والسالمةالمهنية بالمؤسسة .

 ٥ساعات يوميا

تحليل العناصر المحددة

عن الدورة
 مقدمة عن تحليل العناصر المحددة. -تقنيات إستخدام العناصر المحددة.

الفئة المستهدفة
 العامليــن فــي مجــال تحليــل العناصــر واشــكال الهيــاكل المعدنيــة ولــكل مــن يهتــم
بتصميــم األجــزاء المســطحة و المجســمة ببرنامــج

 تحليل وأشكال الهياكل المعدنية. -العناصر المحددة فى البعدين الثانى والثالث.

 ٤أيام

 -تصميم األجزاء المسطحة والمجسمة برنامج (األنسيس .)Ansys

 ٥ساعات يوميا

ال(.)Ansys

قسم الهندسة الميكانيكية
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وحدة التطوير والتدريب الهندسي

األنظمة المخفية وتوصيل أنظمة
االستشعار
الفئة المستهدفة
للعامليــن فــي مجــال التحكــم بالمصانــع ولــكل
مــن يتعامــل مــع أنظمــة االستشــعار و أنظمــة
التحكــم.

برنامج ( )MATLAPللمهندسين

الفئة المستهدفة
للمهتمين بتصميم و النمذجة ببرنامج الماتالب .

عن الدورة
 أساسيات أنظمة التحكم. تحكم (.)PID تصميم نماذج التحكم التقليدية. قطب التثبيت. التحكم األمثل. أنظمة (.)MMO األنظمة الثابتة والمتغيرة مع الوقت. كيفية انشاء واختبار أنظمة التحكم. -مثال تصميمي.

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
 أساسيات برنامج (.)MATLAB النمذجة والتصميم باستخدام الماتالب. الدوال والمصفوفات والمنحنيات والملفات والتطبيقات فيالماتالب.
 -تطبيقات ( toolboxesو  )Smulinkفى الهندسة الميكانيكية.

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا
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طرق وتصميم تحلية المياه

عن الدورة
 تقنية وتحلية المياه. -أنواع تحلية المياه.

الفئة المستهدفة

 -محطات تحلية المياه.

 ٣أيام

 -الطاقات المتجددة فى تحلية المياه.

للعامليــن بشــركات تحليــة الميــاه و المتخصصيــن
بمحطــات التحليــة.

 ٥ساعات يوميا

نظام النمذجة السريع

الفئة المستهدفة
لك المهتمين بالنمذجة وبرنامج (.)CAD

عن الدورة
 نبذة عن أهمية النمذجة العاجلة. أدوات التصنيع. سلسلة عملية نموذجية. مقدمة عن ( )CADوآلية انتقال البيانات. تفصيالت نقل وتحويل البيانات واصالحها واختبارها. تشريح األجزاء وتوجيهها. تصنيف النمذجة العاجلة. المواد وقواعد التشغيل. مواصقات وتحليل العمليات الراهنة. اختيار العمليات والمنتج والمتطلبات. دراسة حالة. -تقنيات الطباعة فى البعد الثالث.

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة الميكانيكية
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وحدة التطوير والتدريب الهندسي

تصميم األنظمة الحرارية

عن الدورة
 القواعد األساسية للتصميم. تحديد ووصف النظام المطلوب. -تصميم النظام  -المحاكاة.

الفئة المستهدفة

 -االقتصاديات الهندسية.

للمهتميــن و الممارســين فــي مجــال التصميــم

 -مشروع تصميم.

 ٤أيام

لألنظمــة الحراريــة.

 ٥ساعات يوميا

تقنيات محطات توليد الطاقة

عن الدورة
 محطات القدرة البخارية. -محطات القدرة الغازية .

20

 -التشغيل .

الفئة المستهدفة

 -الصيانة.

للعامليــن بمحطــات توليــد الطاقــة و المهتميــن

 -األعطال.

بهــذا المجــال و المهندســين الراغبيــن بالتخصــص.

 -محطات القدرة الشمسية.

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

عملية ايجاد الحل األمثل
باستخدام الوسائل االستاتيكية
الفئة المستهدفة
للمهتمين بالتحليل اإلحصائية.

عن الدورة
 مقدمة عن إيجاد المعامالت المثلى ألية عملية. تصميم التجارب العملية. تصميم طريقة (تاجوشى). -اتخاذ القرار بناء على الحالة والتحليل اإلحصائي.

 ٤أيام

 تأطير حاالت الهندسة واألساليب اإلحصائية. االنحدار.( -أنوفا).

 ٥ساعات يوميا

 التحليل العاملي. -منهجية سطح االستجابة.

هياكل منصات انتاج البترول والغاز

عن الدورة
 مقدمة عن الهياكل البحرية. -أنواع الهياكل المعدنية.

الفئة المستهدفة
للمهندســين المهتميــن فــي العمــل علــى منصــات
البتــرول وكيــف يكــون التعامــل معهــا فــي وقــت
االزمــات.

 اعتبارات التصميم. -االعتبارات البيئية.

 ٣أيام

 هياكل المياه الضحلة والمياه العميقة. -األساليب الحالية للهياكل البحرية.

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة الميكانيكية
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وحدة التطوير والتدريب الهندسي

البرمجة باستخدام الوراثة فى
الهندسة

عن الدورة
 مقدمة عن البرمجة الجينية. النمذجة التنبئية. -النماذج الجينية.

الفئة المستهدفة

 -بحث الخوارزميات الجينية واالحتساب التطوري على أساس السكان.

لكل من يهتم بمجال البرمجة الجينية.

 -اعداد خوارزميات الستخدام التدريب وبيانات التجارب المحققة.

 ٤أيام

 تطبيقات فى الهندسة الميكانيكية. -الخوارزميات الرياضية للتنبؤ بالنتائج المستقبلية.

 ٥ساعات يوميا

 تنبؤ متوالية الوقت. -برمجيات (.)Discrpulus

التبريد والتكييف للهواء المركزى

عن الدورة
 أساسيات التبريد والتكييف. -دوائر وأنظمة التبريد.

الفئة المستهدفة

 -أنظمة تكييف الهواء.

 ٤أيام

 -تصميم وتشغيل أنظمة تكييف الهواء.

للمهندســين المهتميــن بدوائــر و أنظمــة التبريــد و
التكييــف.
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 ٥ساعات يوميا

تصميم أنظمة الطاقة الشمسية
الحرارية والكهربية

عن الدورة
 المفاهيم األساسية للطاقة الشمسية. مقدمة عن الطاقة الشمسية. -حساب وقياس اإلشعاع الشمسي.

الفئة المستهدفة

 -أجهزة الطاقة الشمسية.

للطــاب و مهندســين المهتميــن فــي الطاقــات

 -المجمعات الشمسية.

البديلــة عــن الكهربــاء واســتخدامها بطــرق يمكــن

 -تصميم نظام شمسي.

االســتفادة منهــا.

 -الخاليا الشمسية.

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

 -برنامج الترانزيس للمحاكاة الحسابية.

تقنيات الطاقات المتجددة

عن الدورة
 مصادر الطاقات المتجددة. تقنية الطاقة الشمسية. -أنظمة وأساسيات الطاقة الشمسية.

الفئة المستهدفة

 -تقنية طاقة الرياح.

للطــاب و المهندســين والمؤسســات والجهــات

 -توربينات الرياح وتصميمها.

الحكوميــة التــي تســعى إلــى ترشــيد الطاقــة
واســتخدام الطاقــات المتجــددة كبديــل.

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة الميكانيكية
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وحدة التطوير والتدريب الهندسي

Lean Six Sigma

عن الدورة

 فهم أساسيات ( )Six Sigmaوتعلم التفكير. تحديد أساسيات التعلم واألنواع المختلفة للهدر. -االلتحاق كعضو فعال فى بيئات التعلم.

الفئة المستهدفة

 -تعلم  5خطوات لـ( )DMAICوكيفية استخدام األدوات

لــكل مــن يســعى الــى رفــع اإلنتاجيــة وتقليــل

فى كل مرحلة.

الفواقــد وتحســين الجــودة فــي المؤسســة.

 تطبيق مهارات جديدة لجمع وتحليل البيانات بكفاءة. إيجاد حلول للمشكالت والتطور المستمر. -تغيير أساليب اإلدارة للتشغيل السلس.

أنظمة وتقنيات المضخات
وضواغط الهواء

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
 أساسيات ميكانيكا الموائع. نظرية المضخات. -أنواع المضخات.

الفئة المستهدفة

 -تصميم واختيار المضخات.

للمهنســين المهتميــن بمجــال ميكانيــكا الموائــع

 -أنواع الضواغط.

وتقنيــات المضخــات و أنواعهــا.

 تصميم واختيار الضواغط. -الصيانة والتشغيل.

24

 ٣أيام

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

التصنيع المتكامل بالحاسب CIM

عن الدورة
 تقنيات اآلالت الموجهة. مخرطة (.)CNC -ماكينات التشكيل (.)CNC

الفئة المستهدفة

 -خطوط االنتاج الظاهرية.

للمهتميــن و الممارســين فــي مجــال خطــوط

 -البرمجيات.

 ٤أيام

اإلنتــاج.

 ٥ساعات يوميا

برنامج Solidworks

عن الدورة
 مهارات البناء على (.)Solidworks الرسم التفصيلى لألجزاء والتجميع على (.)Solidworks -لوحات الرسم والمساقط والواجهات.

الفئة المستهدفة
لجميــع

المهندســين

 تجميع المناظير.المهتميــن

التفصيلي وتجميع المناظر.

بالرســم

 ٤أيام

 -قوائم المواد والجداول.

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة الميكانيكية
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وحدة التطوير والتدريب الهندسي

الدورة التدريبية في السالمة
والصحة المهنية

عن الدورة
 قضايا الصحة والسالمة لبيئات العمل المختلفة. دراســة الحالــة الراهنــة لعوامــل األمــان والســامة والصحــة فــىالواليــات المتحــدة وحــول العالــم والقوانيــن المنظمــة لهــا ودور

الفئة المستهدفة

العمــال واالتحــادات والموظفيــن.

لجميــع المهندســين العامليــن بالمؤسســات و

 -تحليــل العوامــل التاريخيــة واالقتصاديــة والثقافيــة التــى تســاهم

الجهــات الحكوميــة و المتخصصيــن فــي الســامة

فــى إيجــاد حلــول الســامة والصحــة.

و الصحــة المهنيــة.

التحليل اإلحصائي للبيانات
باستخدام برنامج ()SPSS
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 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
 يستخدم ( )SPSSفى المحاسبات األكاديمية والحكومية. تساعد الحقيبة االحصائية الهيئات والمختصين على التحليلوالفهم بصورة عميقة.

الفئة المستهدفة

 -يمتاز بالسهولة ومفيد جدا إلكتشاف العالقات والروابط للمتغيرات

 -للمهتمين باحصائيات الهيئات.

المختلفة.

 -للراغبين بالعمل على برنامج (.)SPSS

 -أداة قوية لعمل التحليل االحصائي والتنبؤ بالنتائج المستقبلية.

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

برنامج التوعية بالمفاهيم األساسية للجودة

عن الدورة

والمواصفة القياسية ()ISO 9001:2000

 فهم ودراسة متطلبات ( )ISO9001والجودة. تعلم تخطيط وتنفيذ التدقيق. -كيفية وضع األهداف وتقييم أثر سلوك الموظف.

الفئة المستهدفة

 -مكاسب التقارير ومهارات القدرة على القيادة واإلجراءات

التدريــب علــى تقنيــات اللحــام و التعــرف علــى ابــرز

التصحيحية.

 ٣أيام

عيوبهــا.

 ٥ساعات يوميا

أساسيات برمجة ماكينات
التشغيل الرقمية

عن الدورة
 مقدمة عن ( )CNCوتصنيف ماكيناتها وأنظمة التحكم بهاوأنظمة التوجه وتحديد المواقع وشكل البرمجة وأكواد ()G&M
ورموز (.)CNC

الفئة المستهدفة

 -ماكينات التشكيل.

لجميــع المهندســين و الممارســين فــي مجــال

 -برمجة (.)CNC

برمجــة مكائــن التشــغيل.

 برمجة ماكينات التشكيل والمثقاب. -برمجة التشغيل والوظائف.

يومان

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة الميكانيكية
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طرق اللحام وعيوبها و اختباراتها
غير المتلفة
الفئة المستهدفة
للمهندســين المهتميــن فــي إســتخدام طــرق
اللحــام بأكثــر مــن طريقــة.

المؤاد المؤلفة المتقدمة
واستخداماتها في الصناعة

عن الدورة
 مقدمة عن اللحام  -اللحام بالغاز  -اللحام بالقوس. (.)SMAW اللحام بالليزر. لحام البالزما. عوامل تأثير الحرارة والتحكم. اختبار اللحام  -عيوب اللحام. (.)Nondestructve method الموجات فوق الصوتية والجزيئات المغناطيسية. السائل المتخلل. التصوير اإلشعاعي و الفحص البصرى. اختبار التيار الدوامي. -التداخل المنخفض والتماسك.

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
 تصنيف المواد الهندسية. المواد المؤلفة. -أهمية وأنواع المواد المؤلفة وتعريفها.

الفئة المستهدفة

 -مواد التشتت والقوة.

طــاب كليــات الهندســة والمهندســين والفنييــن

 -المواد المؤلفة باأللياف وخواصها وتصنيعها وتصميمها.

بشــركات الكهربــاء والبتــرول والمصانــع وتحليــة

 -المواد المؤلفة الطبقية.

الميــاه والشــركات الكبــرى.

 اآلليات اليدوية. تطبيقات المواد الطبقية. -الهيكل المختلط.
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يومان

يومان

 ٥ساعات يوميا

الطباعة الثالثية االبعاد وكيفية إستخدامها

الفئة المستهدفة
لجميــع المهندســين المهتميــن بتصنيــع بتقنيــات
 3Dوكذلــك الطباعــة.

عن الدورة
 مقدمة عن التصنيع بتقنية ثالثية األبعاد. اآلالت والتصنيع. سلسلة العمليات القياسية. مقدمة عن (.)CAD تنسيقات تبادل البيانات. تفصيالتها وتحويلها واختبارها وإصالحها ونقلها وتصنيفها. تصنيفات النمذجة السريعة والمواد المستخدمة. أساسيات ومميزات وتحليل وتطوير عمليات ( )RP/RT/RMباالعتمادعلى متطلبات المنتج.
 دراسة حاله. -تقنيات الطباعة فى البعد الثالث.

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة

الفئة المستهدفة

 ٥ساعات يوميا
 ١٠أيام

قسم الهندسة الميكانيكية
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قسم الهندسة المدنية

وحدة التطوير والتدريب الهندسي

تصميم شبكات المياه

عن الدورة
 شرح جميع مراحل التصميم األمثل لشبكات المياه وجميع أجزاءالشبكة.
 -القدرة على تحديد وصياغة وحل المشاكل التحليلية.

الفئة المستهدفة

 ٣أيام

المختصيــن فــي تصميــم شــبكات الميــاه
والعامليــن

بهــا.

 ٥ساعات يوميا

األعمال المبتكرة لمنشآت حماية
الشوطئ
الفئة المستهدفة

عن الدورة
 شرح مشاكل المناطق الساحلية من تآكل الشواطئ وانهيارالمنشآت.
 شرح األنواع المختلفة لمنشآت الحماية وكيفية اختيار أسلوبالحماية المناسب لكل منطقة.

يومان

لــكل مــن يهتــم بحمايــة الشــواطئ مــن التــآكل و
المنشــات مــن األنهــار.

32

 ٥ساعات يوميا

المساحة اإلنشائية

عن الدورة
 تشــتمل الــدورة علــى جــزء نظــري و جــزء عملــي لشــرح دور المســاحةفــي األعمــال اإلنشــائية منــذ بدايــة المشــروع و حتــى نهايتــه.
 -تحتــوي الــدورة علــى شــرح لبعــض عمليــات التوقيــع للعناصــر

الفئة المستهدفة

اإلنشــائية فــي المشــاريع المختلفــة.

لــكل مــن يعمــل فــي المشــاريع االنشــائية

 -شــرح بعــض التطبيقــات الهامــة لعلــم المســاحة فــي المشــاريع

لتحديــد قيمــة واتجــاه ميــل االعمــدة والعامليــن

مثــل :تحديــد قيمــة و اتجــاه ميــل األعمــدة.

باالساســات.

 -تعيين تشكالت البالطات الخرسانية.

 ٥ساعات يوميا

 -تعيين هبوط و انزالق االساسات.

إدارة أخطار الكوارث

(المستوى األول)

 ٣أيام

عن الدورة
تهــدف الــدورة إلــى نقــل المعرفــة األساســية حــول الكــوارث لتعزيــز
الوعــي وفهــم المخاطــر وتشــجيع المشــاركة المجتمعيــة ،وهــذه

الفئة المستهدفة

المعلومــات ذات قيمــة للمهنييــن والمختصيــن علــى جميــع
المســتويات.

يوم واحد

 األشخاص العاملين بمنظمات إدارة الكوارث -لكل العاملين بالحج والعمرة.

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة المدنية
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إدارة أخطار الكوارث (المستوى الثاني)

عن الدورة
تهــدف الــدورة إلــى تعزيــز المعرفــة حــول مفاهيــم إدارة الكــوارث
واإلجــراءات والممارســات الســائدة والتقنيــات الحديثــة إلدارة الحقــوق
الرقميــة ،والهــدف مــن ذلــك هــو بنــاء ثقافــة الســامة والصمــود عنــد

الفئة المستهدفة

كل المخاطــر فــي األنشــطة التنمويــة وتعزيــز التأهــب للحــد مــن

 -األشخاص العاملين بمنظمات إدارة الكوارث.

المخاطــر وتحســين القــدرة علــى االســتجابة.

يوم واحد

 -لكل العاملين بالحج والعمرة.

 ٥ساعات يوميا

اإلدارة التنفيذية للمشاريع
الهندسية
الفئة المستهدفة

عن الدورة
يطلــع المتــدرب ويتعلــم كل مــا يحتاجــه مــن معرفــة ومهــارات
فــي إدارة المشــروع الهندســي (إداريــا وماليــا وفنيــا أو تقنيــا) علــى
ـاء بالتنفيــذ
إمتــداد مراحــل المشــروع بــدءًا مــن مرحلــة الفكــرة وانتهـ ً
والتســليم.

 ٥أيام

لــكل مــدراء المشــاريع و الراغبــون مــن المهندســين
فــي دخــول مجــال اإلدارة الهندســية .
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 ٥ساعات يوميا

العقود الهندسية و عقود
الفيديك
الفئة المستهدفة
لــكل

عن الدورة
يتعــرف المتــدرب و يتعلــم كل مــا لــه عالقــة بالعقــود الهندســية
(تعريفهــا ،أطرافهــا ،أنواعهــا ،نماذجهــا ،لوائحهــا و قوانينهــا) إضافــة
إلــى عقــود الفيديــك.

 ٥أيام

مــن يتعامــل أو لــه عالقــة بالعقــود

الهندسية.

 ٥ساعات يوميا

تصميم عناصر الهيكل الخرساني
طبقا للكود السعودي

عن الدورة
 تصميم عناصر الهياكل الخرسانية المسلحة. الكمرات. -األعمدة.

الفئة المستهدفة

 -البالطات.

للمصميمــن والعامليــن فــي الهيــاكل الخراســانية

 -الحوائط الساندة و األساسات.

المســلحة و الكمــرات و االعمــدة و الحوائــط

 -عمل التفاصيل اإلنشائية للعناصر المختلفة.

الســاندة و األساســات .

 ٥أيام

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة المدنية
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تنفيذ الهيكل الخرساني و أسس
إستالم األعمال

عن الدورة
التعــرف علــى أســس تنفيــذ عناصــر الهيــكل الخرســاني و خطــوات
اســتالم األعمــال لــكل العناصــر أثنــاء التنفيــذ.

 ٣أيام

الفئة المستهدفة
المهندســين حديثــي التخــرج و مهندســين التنفيــذ
بشــركات المقــاوالت و المكاتــب االستشــارية .

 ٥ساعات يوميا

اصالح وتقوية المنشات الخرسانية

عن الدورة
 التعرف علي العيوب اإلنشائية وغير اإلنشائية. أسباب العيوب وطرق تقييمها. -طرق العالج المختلفة.

الفئة المستهدفة

يومان

المهندســين والفنييــن العامليــن علــى اصــاح
وترميــم المنشــآت الخرســانية.
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 ٥ساعات يوميا

ضبط وتأكيد الجودة ألعمال
الخرسانة

عن الدورة
التعــرف علــي اإلجــراءات المتبعــة لضمــان جــودة المــواد وحســن
اســتخدامها وضمــان تحقيــق متطلبــات التصميــم واشــتراطات
التنفيــذ وأصــول الصناعــة بمــا يحقــق مســتوى األداء المطلــوب.

الفئة المستهدفة

يومان

للمهندســين المهتميــن فــي ضبــط الجــودة
ا لخر ســا نية .

 ٥ساعات يوميا

إنتاج الخرائط المساحية باستخدام
برنامجي ( ) AutoCAD and Surfer

عن الدورة
 الخرائط الرقمية. أهميتها. -إستخداماتها المساحية.

 ٤أيام

الفئة المستهدفة

 -أهم البرامج.

للمهندســين العامليــن علــى الخرائــط الرقميــة و

 -تدريبات عملية للتطبيقات المساحية لبرنامجي ( AutoCAD and

مهندســي المســاحات و الراغبيــن علــى التعلــم

 ) Surferباستخدام معلومات محطات الرصد المتكاملة.

علــى برنامــج اتــو كاد .

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة المدنية
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التطبيقات المساحية
لبرنامج ( ) AutoCAD CIVIL

عن الدورة
 التعرف علي أهم معالم البرنامج وتطبيقاته المساحية. تطبيقــات عمليــه إلســتخدام البرنامــج مــع المعلومــات الحقليــةألجهــزة الرصــد المتكاملــة فــي بعــض التطبيقــات المســاحية الهامــة.

الفئة المستهدفة

 ٤أيام

للراغبيــن مــن مهندســين أو طــاب االحتــراف فــي
برنامــج االتــو كاد ســيفل.

 ٥ساعات يوميا

اساسيات برنامج (ساب )2000

عن الدورة
 التعرف على واجهة البرنامج. -التعرف على استخدام البرنامج.

الفئة المستهدفة

 -نمذجة الكمرات واإلطارات والبالطات.

يومان

للراغبين بتعلم برنامج ساب .2000

 ٥ساعات يوميا
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نمذجة أحمال الرياح والزالزل
باستخدام برنامج (اإليتابس)

عن الدورة
نمذجــة األحمــال الجانبيــة مثــل :أحمــال الريــاح والــزالزل علــى المنشــآت
متعــددة الطوابــق.

 ٣أيام

الفئة المستهدفة
للمهندسين السالمة و إدارة االزمات.

 ٥ساعات يوميا

استكشاف التربة وإعداد تقرير
التربة

عن الدورة
 مراحل و طرق استكشاف التربة. -مكونات تقرير التربة و كيفية إعداده.

 ٣أيام

الفئة المستهدفة
للمهندســين المهتميــن فــي اعــداد التربــة
واستكشافها.

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة المدنية
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تحليل التطبيقات الجيوتقنية
ببرنامج ()PLAXIS

عن الدورة
 مبادئ النمذجة العددية للتطبيقات الجيوتقنية. -استخدام برنامج ( )PLAXISلتحليل التطبيقات.

 ٣أيام

الفئة المستهدفة
للمهندســين الراغبيــن فــي االحتــراف ببرنامــج
.plaxis

 ٥ساعات يوميا

نمذجة المرور

عن الدورة
إعــداد نمــاذج حركــة المــرور الصغيــرة باســتخدام معاييــر ()HCM
وحاســب مســتوى الخدمــة ( )LOSلدراســات المــرور.

الفئة المستهدفة

 ٥أيام

للمهتميــن فــي اعــداد وتنظيــم وحركــة المــرور
باســتخدام معاييــر .HCM
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 ٥ساعات يوميا

نمذجة ثالثية األبعاد

عن الدورة
 رسم نماذج ( )3Dالستكشاف األفكار ولمعرفة األمور. -توضيح اأفكار لألشخاص اآلخرين.

 ٥أيام

الفئة المستهدفة
للراغبيــن معرفــة كيفيــة توضيــح فكــرة الرســم
لألشــخاص.

 ٥ساعات يوميا

الجسور

عن الدورة
 معرفــة نشــأة الجســور والتطويــر االنشــائي بهــا مــن القديــم إلــىالحديــث.
 -األنظمة اإلنشائية المختلفة للجسور.

يومان

الفئة المستهدفة

 -الطرق الحديثة المستخدمة في إنشاء الجسور.

المهندســين والفنييــن أصحــاب التخصــص المدنــي

 -كيفيــة أخــذ األحمــال واالجهــادات باالعتبــار أثنــاء تصميــم وتنفيــذ

واإلنشــائي والعامليــن بهــذا المجــال.

الجســور.
 -بعض التفاصيل اإلنشائية بالجسور المختلفة.

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة المدنية
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تصميم ،وتحليل المنشآت لمقاومة أحمال
الرياح ،والزالزل باستخدام برنامج الـ ()ETABS

عن الدورة
 معرفة كيفية حساب وتحليل أحمال الرياح والزالزل بالمنشآت. كيفية تمثيل األحمال الجانبية ببرنامج (االيتابس). -كيفية قراءة وتحليل النتائج.

الفئة المستهدفة

 -كيفية تصميم العناصر المقاومة لألحمال الجانبية.

للمهتميــن فــي برامــج تحليــل احمــال الريــاح و

 -تفاصيل التسليح.

 ٣أيام

الــزالزل ببرنامــج االيتابــس.

 ٥ساعات يوميا

تصميم البالطات الخرسانية
المختلفة باستخدام برنامج الـ ()SAFE
الفئة المستهدفة

عن الدورة
 كيفية تمثيل البالطات الخرسانية المختلفة ببرنامج (ٍ.)SAFE تصميم البالطات الخرسانية بمختلف أنواعها. التفاصيل اإلنشائية وتفاصيل التسليح للبالطات الخرسانية. -الرسوم التنفيذية التفصيلية.

 ٣أيام

للطــاب و المهندســين العامليــن فــي البالطــات
الخرســانية .
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 ٥ساعات يوميا

(الهيدروليكا) و(هيدروليجيا)
المناطق الحضرية

عن الدورة
 تطبيق مبادئ الهيدروليكا على شكل عملي. فرصــة للحصــول علــى تجربــة التدريــس والتدريــب العملــي علــىأســاليب ونمــاذج.

الفئة المستهدفة

 -دراســة معاييــر التصميــم المتبعــة فــي الــدول المتقدمــة مثــل

للمهندســين الراغبيــن فــي تغذيــة وتطويــر

الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا.

الهيدروليــكا بمعاييــر المتبعــة فــي الواليــات

 -تطبيق برنامج الكمبيوتر في مجال الري في المناطق الحضرية.

المتحــدة و كنــدا .

 ٥ساعات يوميا

هندسة ،وإدارة القيمية

الفئة المستهدفة
المهتمــون بــإدارة القيميــة مــن المصمميــن
والمهندســين ومــدراء المشــاريع والعقــود
الهندســية

والماليــة

 ٥أيام

والمســتثمرين.

عن الدورة
 شرح تطور إدارة القيمية وتأثيرها وانتشارها. تعريــف مفهــوم القيميــة وشــرح مصطلحــات إدارة القيميــةواالختالفــات بينهــا.
 تعريــف إدارة القيميــة وتســليط الضــوء علــى أهــم خواصهــا التــيتميزهــا عــن غيرهــا.
 تحديد المشاريع والمشاكل التى تحتاح لدراسات قيمية. توصيــف مميــزات ومســاوئ إدارة القيميــة وتســليط الضــوء علــىنقــاط القــوة والضعــف فيهــا وكيفيــة تحســينها.
 توصيــف مديــر القيميــة وتســليط الضــوء علــى مهامــه و صفاتــهوالمهــارات الالزمــة لــه.
 تحديــد بعــض عوامــل النجــاح الحرجــة كمدخــات لدراســات القيميةوتســليط الضــوء علــى أهــم مخرجاتها.
 تحديــد أوقــات دراســات القيميــة ووضــع توصيــات ألهــم النقــاطالزمنيــة كفــرص لتطبيقهــا.

 ٥أيام

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة المدنية
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تحليل ،وإدارة المخاطر

عن الدورة

الفئة المستهدفة
المهتمــون

بتحليــل

وإدارة

المخاطــر

مــن

المصمميــن والمهندســين ومــدراء المشــاريع
والعقــود،

واإلدارات

الهندســية

والماليــة

والمســتثمرين،والتجار ،والراغبيــن بإتخــاذ قــرارات
واثقــة مــن المعنييــن بــإدارة األزمــات والكــوارث
و غير هــا .

 شرح تطور إدارة المخاطر وتأثيرها. تعريــف مفهــوم المخاطــر وشــرح مصطلحاتــه واالختالفــات بينهــاوعالقتــه بأهــداف المشــروع.
 تعريــف إدارة المخاطــر وتســليط الضــوء علــى أهــم خواصهــا التــيتميزهــا عــن غيرهــا.
 تحديد المشاريع واألمور التى تحتاح إلدارة مخاطر. توصيــف مميــزات ومســاوئ إدارة المخاطــر وتســليط الضــوء علــىنقــاط القــوة والضعــف فيهــا وكيفيــة تحســينها.
 تعريف المشاركين في دراسات المخاطر وصفات فريق العمل. توصيــف عمــل مديــر المخاطــر وتســليط الضــوء علــى مهامــه وصفاتــه والمهــارات الالزمــة لــه.
 تحديــد بعــض عوامــل النجــاح الحرجــة كمدخــات لدراســاتالمخاطــر وتســليط الضــوء علــى أهــم مخرجاتهــا.

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة

الفئة المستهدفة

 ٥ساعات يوميا
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مفهوم وتطبيق تحليل الموقع
للمشروعات المعمارية
الفئة المستهدفة
 طالب العمارة و التخطيط و التصميم البيئي. مهندســي العمــارة المبتدئيــن و المحترفيــن فــيمكاتــب التصميم.
 رجــال االعمــال و المســتثمرين فــي مجــال العقــارو اختيــار المواقــع.

المجسمات المعمارية

الفئة المستهدفة
 طالب العمارة و التخطيط و التصميم البيئي مهندســي العمــارة المبتدئيــن و المحترفيــن فــيمكاتــب التصميم
 اصحــاب الهوايــات الخاصــة بعمــل نمــاذجاالشــكال و التكوينــات المعماريــة و غيــر المعماريــة.
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عن الدورة
 شرح مراحل فهم و استيعاب وإنجاز عملية « تحليل الموقع». كيفيــة إعــداد تقريــر بأســاليب فنيــة متنوعــة لتحقيــق األهــدافالمرجــوة منــه .
 اتخــاذ القــرارات التصميميــة فــي خطــوات محــددة بحيــث تكــونتلــك القــرارات مبــررة ومقنعــة ونابعــة مــن خــال تفســير ظواهــر
الموقــع وتحليــل بياناتــه .
 دراســة ميدانيــة لتحليــل موقــع مشــروع إفتراضــي أو واقعــيحســب المتــاح لتطبيــق المفاهيــم والدراســات النظريــة.
 تقديــم تقريــر مــن كل متــدرب للتأكيــد علــى تحقيــق دور تحليــلالموقــع ضمــن عمليــة التصميــم المنهجيــة فــي توجيــه واتخــاذ
القــرار التصميمــي.

 ٣أيام

 ٦ساعات يوميًا

عن الدورة
 تطويــر مهــارة المتدربيــن فــي صناعــة النمــاذج والمجســماتالمعماريــة مــن خــال التعــرف علــى أنمــاط النمــاذج المختلفــة
و التعــرف علــى الخامــات المســتخدمة فــي إنتاجــه و أســاليب
قصهــا و لصقهــا .
 يعــزز التدريــب علــي األفــراد لألشــكال المختلفــة لتشــكيلالمنشــآت المعماريــة بمقاييــس الرســم المختلفــة  -إضافــة إلــى
التعــرف علــى أســاليب إنجــاز عناصــر التنســيق ،مــع إعطــاء تصــور
عــام عــن كيفيــة تصويــر مــا يتــم انتاجــه مــن مشــروعات.
 إنجــاز المواقــع المحيطــة بالمبانــي و يمكــن وضعــه مــن عناصــرتنســيق .
 -تعزيز مهارة التصوير الفوتوغرافي للمجسمات.

 ٣أيام

 ٦ساعات يوميًا

(اإلسكتش) المعماري

عن الدورة
 التدريــب علــى رفــع مهــارة صناعــة (اإلســكتش) المعمــاريبالرســم الحــر و التحكــم فــي اســتخدام أنمــاط مختلفــة مــن
ااألدوات والوســائط الفنيــة مــن خــال اســتيعاب مواصفــات

الفئة المستهدفة

االسكتشــات المختلفــة فــي مراحــل مختلفــة مــن عمليــة

 -طالب العمارة و التخطيط و التصميم البيئي

التصميــم .

 -مهندســي العمــارة المبتدئيــن و المحترفيــن فــي

 -تعزيــز إمكانيــة اســتخدامه فــي تطويــر إنتــاج المســاقط و

مكاتــب التصميم.

الواجهــات فــي عمليــات التصميــم المختلفــة و رفــع القــدرة

 -هــواة الرســم الهندســي أو المعمــاري الحــر مــن

علــى الربــط بيــن مهــارات (اإلســكتش) اليدويــة و المعرفيــة و

الفنانيــن و الرســامين.

اإلبداعية .

التقنيـــات الفنيــــة فـــى قــــراءة
وإعداد مستندات التنفيذ
الفئة المستهدفة
مهندســي العمــارة والمدنــي والمهندســين
بشــكل عــام والفنييــن الذيــن يعملــون فــي مجــال
اعــداد الرســومات التنفيذيــة والذيــن يشــرفون
علــى تنفيــذ الرســومات والمهتميــن بهــذا المجــال.

 ٣أيام

 ٦ساعات يوميًا

عن الدورة
التعــرف علــى مكونــات مســتندات اإلنشــاء ومحتويــات كل منهــا
(.)Construction Documents
 التعــرف علــى منظومــة البيانــات وتوزعهــا بيــن محتويــات مســتنداتاإلنشــاء (.)Items specs & discription
 تمييــز الفــرق بيــن الرســومات التنفيذيــة ورســومات الورشــة(Working.)drawings verses Shop Drawings
 التعــرف علــى الرســومات المعماريــة كأحــد أجــزاء الرســوماتالتنفيذيــة ومكوناتهــا وهيــكل البيانــات بهــا(.)Architectural Drawings
 مراحــل إعــداد الرســومات الهندســية التنفيذيــة ( Documents)Phasing
 التعــرف علــى طبيعــة أعمــال مراجعــة تناســق وتطابــق الرســوماتالمختلفــة (معمــاري وصحــي و كهربــي وإنشــائي).
التمــرس علــى قــراءة واســتخراج البيانــات مــن المخططــاتا لهند ســية .

يومان

ساعتين يوميًا

قسم الهندسة المعمارية
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نظم المعلومات الجغرافية

الفئة المستهدفة
مهندســي العمــارة والمدنــي والمهندســين
بشــكل عــام والفنييــن الذيــن يعملــون فــي مجــال
ربــط البيانــات المكانيــة والوصفيــة.

عن الدورة
 التعريف بتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واستخداماتهاالتعرف على أساســـيات قواعـــد البيانات وإجـــادة التعامل معها(.)Descriptive Infromation
 التعرف على نظام اإلحداثيات وإفراد الخرائط ()Coordinate systemإعــداد الرســومات والبيانــات المكانيــة وإجــراء التعديــات عليهــا(.)Spatial Information
 التمكن من ربط البيانات المكانية والوصفية. التمكن من إنشاء الخرائط بمعلومية البيانات(.)Cartography اإللمام بإنشاء الخرائط ثالثية األبعاد (.)3D GIS القــدرة علــى عمــل التحليــات األوليــة للبيانــات وعرضهــا فــيخرائط.

اظهار المشاريع المعمارية باستخدام

عن الدورة

برنامج الفوتوشوب ( ) Adobe Photoshop

 -تقدم الدوره أنواع ومهارا ت اإلظهار المعماري.
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 ٨أيام

 ٣ساعات يوميًا

 اســتخدام الحاســب اآللــي فــي اإلظهــار باســتخدام برنامــج(فوتوشــوب).

الفئة المستهدفة

 -المرحلــة األولــى :تجهيــز الرســومات باســتخدام برنامــج االوتــوكاد

لجميــع المهندســين وطــاب الهندســة الذيــن

وتصديرهــا الــى برنامــج (الفوتوشــوب) بمقيــاس الرســم المطلــوب .

يرغبــون باظهــار مشــاريعهم وعمــل بوســترات

 -المرحلــة الثانيــة  :التدريــب علــى إظهــار المســاقط األفقيــة بالفــرش

احترافيــة والتركيــز علــى المحتــوى وكيفيــة

والموقــع العــام والواجهــات المعماريــة.

الكتابــة عليــه.

 -المرحلة الثالثة  :تجميع المشاريع والكتابة.

 4أيام

 ٥ساعات يوميًا

الرسم المعماري ثنائي األبعاد
باستخدام ()Autocad 2D Drawing

عن الدورة
 تقــدم الــدورة أنــواع ومهــارات الرســم المعمــاري ثنائــي األبعــادباســتخدم الحاســب االلــي وباســتخدم برنامــج األوتــوكاد.
 -المرحلــة األولــى :التعــرف علــى واجهــة البرنامــج وامتــداد ملفــات

الفئة المستهدفة

البرنامــج وطــرق حفــظ الملفــات واســتعادتها.

لجميــع الطــاب والمهندســين المعمارييــن الذيــن

 -المرحلــة الثانيــة :التعــرف علــى أوامــر الرســم والتعديــل والطبقــات

يهتمــون بالرســم ببرنامــج االتــوكاد ثنائــي االبعــاد.

مــن خــال مجموعــة مــن التماريــن التــي تســاعد علــى إجــادة مهــارات
الرســم المعمــاري ثنائــي األبعــاد.
 -المرحلــة الثالثــة :كتابــة األبعــاد والبيانــات والطباعــة والتطبيــق علــى

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميًا

مشــروع متكامــل.

عن الدورة

الفئة المستهدفة

قسم الهندسة المعمارية
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التصمم األمثل للشبكات الكهربائية
المصغرة باستخدام مصادر مختلفة للطاقة
المتجددة باستخدام برنامج (هومر)
الفئة المستهدفة
لجميــع المهندســين الذيــن يرغبــون بتصميــم
و تخطيــط الشــبكات الكهربائيــة المصغــرة
المعتمــدة علــى الطاقــات المتجــددة.

برنامج ( )MATLABللمهندسين

عن الدورة
 تصميــم وتخطيــط الشــبكات الكهربائيــة المصغــرة المعتمــدةعلــى الطاقــة المتجــددة مــع األخــذ فــي اإلعتبــار الخيــارات المختلفــة
لمصــادر الطاقــة المتجــددة والخصائــص االقتصاديــة.
 تحديــد نقطــة التعــادل لتغذيــة الشــبكة المصغــرة مــن الشــبكةالرئيســية ،ومقارنــة ذلــك مــع تكلفــة تغذيتهــا بالطاقــة المتجــددة
كشــبكة معزولــة.
 مقارنــة الفوائــد العامــة مــن تصميــم الشــبكة المصغــرة علــىالنحــو األمثــل باســتخددام الطاقــة المتجــددة مــع الشــبكات
المصغــرة الموجــودة حاليــا.

 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
 التعرف على بيئة (.)MATLAB التعامل مع المتغيرات والمصفوفات والمؤثرات والدوال. -رسم المنحنيات.

الفئة المستهدفة

 -كتابة برامج باستخدام (.)MATLAB

 ٣أيام

لجميــع طــاب الهندســة و المهندســين الراغبــون
بتعامــل مــع المتغيــرات و المصفوفــات والــدوال
بشــكل احترافــي ببرنامــج الماتــاب .
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 ٥ساعات يوميا

تحسين معامل القدرة لألحمال
السكنية والصناعية

عن الدورة
 معامل القدرة لألحمال السكنية والصناعية. المشــاكل الناتجــة عــن انخفــاض معامــل القــدرة بالنســبة لشــركاتالتوزيــع أو للعميــل .

يومان

الفئة المستهدفة

 -أهمية تحسين معامل القدرة.

للمهندســين الذيــن يعملــون فــي النقــل والتوزيــع

 -انعــكاس ذلــك علــى حجــم المعــدات الكهربائيــة وكفاءتهــا

المهتميــن بتحســين معامــل القــدرة ألحمــال

وكذلــك علــى انخفــاض الجهــد.

المصانــع والمســاكن.

 -كيفية استخدام مجموعة المكثفات لتحسين معامل القدرة.

النمذجة المتعددة الظواهر الفيزيائية
لمحاكات الدوائر اإلليكترونية

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
 األنواع المختلفة من نماذج أجهزة أشباه الموصالت. األنواع المختلفة من أجهزة المحاكاة في مجال الهندسةالكهربائية.

 ٣أيام

الفئة المستهدفة

 -النمذجة الحرارية ألجهزة أشباه الموصالت.

لمهندســي االلكترونيــات المهتميــن بأجهــزة

 -دراسة االقتران بين الكهرباء والظواهر الحرارية.

المحــاكاة فــي مجــال الهندســة الكهربائيــة.

 كيفية اختيار جهاز محاكاة معين ومناسب لتصميم ومحاكاتالدوائر اإلليكترونية.

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة الكهربائية
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نمذجة نظم االتصاالت الحديثة
باستخدام الـ(ماتالب)
الفئة المستهدفة
لطــاب و مهندســي االتصــاالت و الذيــن يعملــون
فــي محــاكاة أنظمــة االتصــاالت الالســلكية .

تطبيقات (الالب فيو) في نظم
التحكم ،والقياس
الفئة المستهدفة
للطــاب و المنهدســين العامليــن فــي نظــم
التحكــم و القيــاس.
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عن الدورة
الموضوعات التي سوف يتم تغطيتها بالدروة هي كالتالي:
 مقدمة عن برنامج (.)Matlabكيفيــة محــاكاة أنظمــة االتصــاالت الالســلكية بواســطة ()Matlabنمذجــة القنــاة فــي االتصــاالت الالســلكية.
ترميــز المصــدر ( )Source Codingوأثــره فــي رفــع كفــاءة نظــماالتصــاالت الالســلكية.
ترميــز المصــدر ( )Channel Codingوأثــرة علــى نظــم االتصــاالتالالســلكية.
األنظمــة متعــددة المداخــل متعــددة المخــارج ( )MIMOترميــزالمصــدر ( )Channel Codingوأثرهــا علــى نظــم االتصــاالت الالســلكية.

 ٥أيام

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
 القدرات و اإلمكانيات لبرنامج (الالب فيو). مقارنة برنامج (الالب فيو) مع برنامج (الماتالب). قواعد تصميم التطبيقات داخل (الالب فيو)  ،تصميم الواجهةاألمامية للتطبيق.
 ٥أيام
 المكتبة المتكاملة لـ (الالب فيو) ألجهزة القياس. بناء الواجهة البرمجية للبرنامج  ،وتوصيل مكونات الواجهة البرمجية. الثوابت والمتغيرات  ،الحلقات الزمنية و الشرطية  ،التعامل مع ٥ساعات يوميا
المدخالت والمخرجات.
 المكتبة المتكاملة لـ(الالب فيو) للتطبيقات الحسابية للنظمالكهربية  ،وتوصيل الدوائر العملية.
 -أمثلة تطبيقية  ،تدريب عملي بمعامل القسم.

دراسة استقرار الجهد في نظم
القوي الكهربية

عن الدورة
 تعريف استقرار الجهد لنظم القوي. أنواع دراسات استقرار النظم الكهربية. -تأثير خطوط النقل  ،دراسة حمل منفرد مع نظام جهد ال نهائي.

الفئة المستهدفة

 -تحديد الحد االقصي للقدرة.

لطــاب و مهندســين القــوى العامليــن فــي التوليــد

 -حسابات سريان القدرة  ،تأثير القدرة غير الفعالة علي المولدات

و النقــل و التوزيــع .

 -أداء اآلالت غير المتزنة .

 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

 دراسة تأثير أنظمة الوقاية علي استقرار الجهد. دراسة األداء الديناميكي للنظام الكهربي وتاثيره علي االتزان ، -نظم التحكم والسيطرة علي نظم القوي.

الكتابة األكاديمية لطالب
الهندسة ،والعلوم
الفئة المستهدفة
لطــاب الهندســة و العلــوم باالخــص المســتويات
العليــا الذيــن يتعاملــون بالتقاريــر االكاديميــة .

عن الدورة
 تهدف هذه الدورة إلى تدريب طالب الهندسة والعلوم (وخاصةفي المستويات العليا) على أكثر الطرق مهنية في كتابة التقارير
األكاديمية (على سبيل المثال :تقرير بحث في مقرر دراسي ،تقرير
مشروع تخرج ،أطروحة دراسات عليا ،إلخ).
 تركز الدورة على العناصر الرئيسة المكونة للتقرير األكاديمي.إضافة إلى ذلك ،سيتم تدريب الطالب على المهارات األساسية
الالزمة إلجراء البحوث العلمية األساسية وكذلك قراءة/كتابة ورقة
بحثية.
 سيتم إطالع المتدربين على طرق االتصال/المراسالت الرسميةالمستخدمة بين أفراد المجتمع األكاديمي (وكذلك المهني).

 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة الكهربائية
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أنظمة الطاقات المتجددة المستقلة ،والمتصلة

عن الدورة

بالشبكة (الكهربائية) والمستقبل فيما يخص

 دراســة أنظمــة الطاقــة المتجــددة المتصلــة بشــبكة الكهربــاءأوالمســتقلة المســتخدمة عمليــا.
 التعرف على الشبكات الذكية. -التعرف على شبكات توزيع الطاقة المنخفضة.

توزيع الطاقة بالشبكة (الكهربائية)

الفئة المستهدفة

 ٤أيام

للطــاب والمهندســين العامليــن بالطاقــة
المتجــددة المتصلــة بشــبكة الكهربــاء.

 ٥ساعات يوميا

مقدمة في اإللكترونيات

الفئة المستهدفة
لطــاب الكهربــاء والمهندســين المهتميــن
با ال لكتر و نيــا ت .
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عن الدورة
 التعرف على أشباه الموصالت وانتقال التيار فيها. توصيلة الصمام الثنائي. صمام (شوتكي). (الترانزستور .)BJT & MOS -أمثلة على دوائر إلكترونية بسيطة

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

تطبيقات الحاسب في نظم القوى
(الكهربية)
الفئة المستهدفة
للطالب والمهندسين العاملين بهندسة القوى .

دوائر اإلشارات الصغيرة وإلكترونيات
القوى :أهم الفوارق لتصميم الدوائر
اإللكترونية
الفئة المستهدفة

عن الدورة
 الطرق الحاسوبية وتطبيقاتها في منظومات القوى الكهربية. طرق البرمجة المستخدمة. النمذجة الرياضية لعناصر النظم الكهربية. تصميم وبناء التطبيق الحاسوبي. إنشاء وتطبيق برامج سريان القدرة. إنشاء وتطبيق برامج االتزان لنظم القوى الكهربية. -أمثلة تطبيقية.

 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
فــي معظــم دوائــر اإلشــارة الصغيــرة األجهــزة تعمــل فــي وســائط
حقــن الناقــل المنخفضــة وتمثيــل دقيــق لهــذه األجهــزة عــن طريــق
نمــوذج تحليلــي مبســط ممكــن وســهل.

يوم واحد

لطــاب الكهربــاء والمهندســين المهتميــن
بتصميــم الدوائــر االلكترونيــة الصغيــرة.

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة الكهربائية
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(أردوينو)للمبتدئين

عن الدورة
 التعرف على (أردوينو). استكشاف لوحة (أردوينو) وبيئة برنامج التواصل. -الخطوات األولى.

الفئة المستهدفة

 -المكونات األساسية.

للطــاب والمهندســين المهتميــن بتعلــم برمجــة

 -العمل مع البرامج الفرعية.

قطــع االردوينــو .

 مقدمة لبرمجة (أردوينو). -تطبيقات.

المتممات الرقمية ،و طريقة عملها

الفئة المستهدفة
للطــاب والمهندســين العامليــن بهندســة القــوى
والتحكــم .
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 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
 مراجعة التاريخ العلمي لمتممات الحماية. مقارنة المتممات الرقمية بمثيالتها التقليدية. و صف التركيب العملي للمتمم الرقمي . دور المرشحات الرقمية وتصميمها في المتمم الرقمي. اختيار تردد التقطيع و التشوه الموجي. طرق تحليل اإلشارات الرقمية للمتمم الرقمي. المرشحات الرقمية باستخدام عينتين زمنيتين وثالث عينات زمنية. المرشحات الرقمية باستخدام متسلسالت (فوريير) الرقمية. اختبار أداء المرشحات الرقمية باستخدام (الماتالب). هيكل المتمم الرقمي التكراري و غير التكراري  ،األداء الديناميكيللمتمم الرقمي.
 -أمثلة و تطبيقات حقيقية.

 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

ورشة عمل على ()Raspberry Pi

الفئة المستهدفة
للطــاب والمهندســين المهتميــن بااللكترونيــات
وبرمجــة الراســبري بــي.

عن الدورة
 مقدمة تعريفية بنظام (.)Raspberry Pi تعريف بلغة (.)Python ربط األجهزة المكونة لنظام الـ ( )Raspberry Piوبرمجته. تشبيك النظام للوصول عن بعد. إعداد مخدمات اإلنترنت. -الوصول إلى النظام عبر اإلنترنت للتحكم بمكوناته المختلفة.

 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

فوائد ،وتأثير السيارات الكهربائية
على شبكة التوزيع الكهربائية
الفئة المستهدفة

عن الدورة
ـدءا مــن
هــذه الــدورة ســتكون الدليــل الشــامل للســيارات الكهربائيــة بـ ً
كيفيــة تصميــم األحمــال الناتجــة مــن شــحن الســيارات وحتــى دراســة
تأثيرهــا علــى النظــام الكهربائــي إيجابــا وســلبا.

 ٣أيام

للطــاب والمهندســين المهتميــن بتصميــم
الســيارات التــي تعمــل علــى الكهربــاء.

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة الكهربائية
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القواعد ،واألمان للتركيبات
الكهربائية فى المباني ،والمنشئات

عن الدورة
 خطورة وأهمية التركيبات الكهربائية فى المباني. األسس العلمية والفنية للتوصيالت الكهربائية. -كيفية تقدير األحمال المختلفة فى المباني.

الفئة المستهدفة

 -كيفيــة اختيــار األســاك والكابــات المالئمــة مــن حيــث اختــاف

للطــاب والمهندســين العامليــن بالتركيبــات

درجــات حــرارة التربــة والجــو .

الكهربائيــة بالمبانــي.

 إمكانية تصميم اللوحات الرئيسية والفرعية فى المباني. أهمية حماية التركيبات الكهربائية ضد تيار التسرب لألرضي. -التأريض وأهميته.

استخدامات برنامج (اإليتاب) في تحليل،
وتصميم نظم القوي الكهربية
الفئة المستهدفة
للطالب والمهندسين العاملين بهندسة القوى.

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
يعتبــر برنامــج (اإليتــاب) أحــد أهــم برامــج التصميــم الهندســي لألعمال
الكهربيــة والتــي تعتمــد عليــه معظــم المكاتــب الهندســية .تهــدف
الــدورة إلــى تدريــب الــدارس علــى برنامــج (اإليتــاب) لبنــاء التطبيقــات
الهندســية المختلفــة وإجــراء الدراســات والتحليــات المختلفــة حتــي

 ٥أيام

نصــل الــي التصميــم االمثــل للمنظومــة الكهربيــة مثــل اختيــار
المفاتيــح و الكابــات و المتممــات  ......الــخ .يتــم ذلــك مــن خــال أمثلــة
عديــدة و تطبيقــات حقيقيــة مــن الشــبكة.
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 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

الطرق الحديثة في تحليل نظم
انسياب القدرة
الفئة المستهدفة
للطالب والمهندسين العاملين بهندسة القوى.

عن الدورة
تحتوي الدورة على :
 الوسائط التكنولوجية المستخدمة. االلتزامات االقتصادية للمنظومة الكهربية. اشتراطات تنظيم الجهود للشبكات. متطلبات النمذجة الرياضية للمنظومة الكهربية. طرق التحليل األمثل لسريان القدرة. تحليل أداء الطرق غير التقليدية لدراسة سريان القدرة. -أمثلة تطبيقة وعملية.

كيفية محاكاة الدوائر اإللكترونية باستعمال

عن الدورة

أدوات البرمجة ( )ISISو ()Matlab SIMPOWER

تصميــم الدوائــر اإللكترونيــة يحتــاج أدوات المحــاكاة مــن أجــل
تنفيذمختلــف مكونــات الدائــرة  .هنــاك العديــد مــن األســر مــن أدوات
المحــاكاة مبوبــة ،خصوصــا ،مــن خــال مبــدأ نمذجــة المكونــات
اإللكترونيــة وخاصــة ألجهــزة أشــباه الموصــات  .فــي التدريــب
المقتــرح تســتخدم نوعيــن مــن أجهــزة المحــاكاة لتنفيــذ الوظائــف
اإللكترونيــة .يمكــن للمســتخدم مالحظــة الفــرق فــي نتائــج محــاكاة
األجهــزة اإللكترونيــة وذلــك ناتــج عــن اختــاف نمــاذج مكونــات أشــباه
الموصــات .

الفئة المستهدفة
لطــاب الكهربــاء والمهندســين المهتميــن
بتصميــم الدوائــر االلكترونيــة الصغيــرة.

 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا
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برمجة (أردوينو)

عن الدورة
 القواعد األساسية للبرمجة (اإلعداد والتهيئة ،حلقة التكرار ،الدوال). المتغيرات. -أنواع البيانات.

الفئة المستهدفة

 -الحساب.

للطــاب والمهندســين المهتميــن بتعلــم برمجــة

 -الثوابت.

االردوينــو .

 التحكم في التدفق. المنافذ الرقمية . I / O– المنافذ التناظرية . I / O

 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

– دوال الزمن  -الرياضيات  -التسلسل  -تطبيقات.

كيفية محاكات أنظمة الطاقة الشمسية

عن الدورة

(الفوتوفولتية)باستعمال ()Matlab

النمذجــة هــي أســاس المحــاكاة الحاســوبية لنظــام حقيقــي .وعــادة

الفئة المستهدفة
لطــاب الكهربــاء والمهندســين المهتميــن
بانظمــة الطاقــة الشمســية ومحاكاتهــا.

مــا تقــوم علــى التحليــل النظــري لمختلــف العمليــات الفيزيائيــة التــي
تحــدث فــي النظــام وجميــع العوامــل التــي تؤثر علــى هــذه العمليات.
تصــاغ النمــاذج الرياضيــة التــي تصــف خصائــص النظــام وترجمتهــا
إلــى رمــوز الكمبيوتــر الســتخدامها فــي عمليــة المحــاكاة .فــي هــذا
التدريــب نمــوذج مــن األلــواح الشمســية الكهروضوئيــة واألنظمــة
اإللكترونيــة التجاريــة ســيتم تنفيذهــا ومحاكاتهــا.
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 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

ضبط و تنسيق متممات الحماية
في أنظمة القوي الكهربية
الفئة المستهدفة
للطالب والمهندسين العاملين بهندسة القوى.

الكتابة الفنية للمهندسين

عن الدورة
 حسابات القصر في الشبكات الكهربية. فلسفة التنسيق لمتممات الوقاية. تعريف الضبط األمثل للمتمم. االختيار األمثل لمنظومة المتممات. فهم أداء متمم زيادة التيار. التوصيــات الرئيســية لضبــط متممــات التيــار  ،الضبــط والتنســيقالزمنــي لمتممــات التيــار.
 الضبــط والتنســيق الزمنــي االنعكاســي لمتممــات التيــار  ،ضبــط وتنســيق الفيــوزات مــع متممــات التيــار.
 ضبــط و تنســيق الغالــق األوتوماتيكــي مــع متممــات التيــار  ،تنســيقالفيــوزات مــع الغالــق األوتوماتيكــي  ،التوصيــات األساســية لضبــط
متممــات التســرب األرضــي .
 التوصيــات األساســية لضبــط متممــات عــدم االتــزان  ،ضبــط وتنســيقمتممــات الوقايــة المســافية  ،ضبــط وتنســيق المتممــات التفاضليــة
 -أمثلة تطبيقية و حاالت من المجال العملي.

 ٥أيام

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
تهدف هذه الدورة إلـــى تدريب المهندســـين العاملين في المجاالت
الهندســـية المختلفـــة علـــى صياغـــة التقاريـــر الفنية (على ســـبيل

الفئة المستهدفة
لطــاب الكهربــاء والمهندســين الذيــن يتعاملــون
بالتقريــر المهنيــة واليوميــة والميدانيــة.

المثال :تقريـــر مرحلي ،تقريـــر ميداني ،إلخ) كوســـيلة متبعـــة عالميا
لإلبـــاغ عن أي نشـــاط عملـــي والمســـتخدمة في كافة الشـــركات

 ٣أيام

والمؤسســـات .توفـــر الدورة نبذة عـــن أهمية الكتابـــة الفنية وكذلك
األجزاء الرئيســـة المطلوبة في إجراء هذا النشـــاط .ثـــم تقدم الدورة

أمثلـــة عملية تســـاعد على فهم كيفيـــة كتابة تقرير فنـــي بفاعلية  ٥ساعات يوميا
وكفاءة عالية .وأخيرا ،ســـيتم إطـــاع المتدربين على طـــرق االتصال/

المراســـات الرســـمية المســـتخدمة بين أفراد المجتمع المهني.
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مشاريع باستخدام (أردوينو)

عن الدورة

-

( )LEDالوامض.

 )LED( -ملتهب كتأثير الحريق.

الفئة المستهدفة
للطــاب والمهندســين المهتميــن بتطبيقــات
االردوينــو.

 حساس الضوء.– مصفوفة ( )LEDللرسوم المتحركة.

 ٤أيام

 -عرض درجة الحرارة على (. )7segments

-مكعب ( ٣×٣×٣ )LEDسم مع أردوينو.

 -التحكم في موتور تيار مستمر عن طريق (البلوتوث).

 ٥ساعات يوميا

– التحكم في (أردوينو) بأوامر صوتية .

( -أردوينو) مع مستشعر الحركة (.)PIR

أساسيات الحرب األلكترونية

عن الدورة
 هـــذه الـــدورة المكثفـــة تهـــدف لرفـــع الوعـــي بأهميـــة الحـــرباإللكترونيـــة.

الفئة المستهدفة
للطــاب والمهندســين العامليــن بنظــم االتصاالت
والحماية المؤسســية .
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 ســـتتطرق الـــدورة للعناصـــر الرئيســـية الثـــاث لنظـــم الحـــربااللكترونيـــة وهـــي المهاجمـــة االلكترونيـــة ،الدعـــم االلكترونـــي

يومان

والحمايـــة االلكترونيـــة.

 ٥ساعات يوميا

أتمتة المنزل

عن الدورة
التعرف على (.)ESP8266
 -تهيئة(.)NodeMCU

الفئة المستهدفة
للطــاب والمهندســين المهتميــن بنظــم التحكــم
بالمنــازل والــذكاء المنزلــي .

 -بناء مشروع ( )LEDالوامض مع (.)NodeMCU

 ٤أيام

– مواءمة منافذ ( )GPIOsمع (.)ESP8266

خادم الويب مع (.)ESP8266 -التحكم في المخرجات.

 ٥ساعات يوميا

 عرض درجة الحرارة والرطوبة على صفحة ويب . -منبه البريد اإللكتروني مع ( )ESP8266ومستشعر الحركة (.)PIR

تصميم منظومات الحماية

عن الدورة

باستخدام (االيتاب)

فلســـفة التنســـيق لمتممـــات الوقايـــة  ،الضبـــط األمثـــل للمتمـــم ،

الفئة المستهدفة
للطالب والمهندسين العاملين بهندسة القوى.

االختيـــار األمثـــل لمنظومـــة المتممـــات  ،التوصيات الرئيســـية لضبط
متممـــات التيار  ،ضبط وتنســـيق (الفيوزات) مع متممـــات التيار ،ضبط
وتنســـيق الغالق األوتوماتيكي مـــع متممات التيار  ،تنســـيق الفيوزات

 ٤أيام

مـــع الغالـــق االوتوماتيكـــي  ،اســـتخدام مكتبـــة (االيتـــاب) لضبـــط
وتنســـيق المتممات  ،الواجهة الرســـومية لضبط وتنســـيق المتممات

داخـــل (االيتـــاب)  ،اختبار منظومـــات الحماية داخل (االيتـــاب) ،أمثلة  ٥ساعات يوميا

تطبيقيـــة و حـــاالت من المجـــال العملي.
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التصميم (األوتوماتيكي) لدوائر
(الكترونيك) الطاقة  :التحدي فيما
يخص أدوات محاكاة الدوائر الدقيقة
الفئة المستهدفة

عن الدورة
 التعرف على الدوائر اإللكترونية للطاقة (.)PECs التعـــرف علـــى اســـتعمال نمـــاذج مبســـطة ودقيقـــة متعـــددةالظواهـــر الفيزيائية (الكهربائية والحرارية والمغناطيســـية) لســـلوك
أشـــباه الموصـــات والدوائـــر المتاحة .

 ٤أيام

لطــاب الكهربــاء والمهندســين المهتميــن
بتصميــم الدوائــر االلكترونيــة.

 ٥ساعات يوميا

مقدمة في (اإللكترونيات) الرقمية

عن الدورة
التعرف علـــى :البوابات المنطقية البســـيطة ،دوائـــر لبنائها ،المنطق
الثنائـــي ،جبـــر ( ،)booleanدوائـــر رقميـــة بســـيطة :جمـــع ،التصنيف،

الفئة المستهدفة

الدوائـــر المتزامنـــة والمتتابعة ،ودوائـــر المنطق.

 ٤أيام

لطــاب الكهربــاء والمهندســين المهتميــن
با ال لكتر و نيــا ت .
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 ٥ساعات يوميا

المولدات المصغرة المستديمة
(الموصلة بشبكة التوزيع)
الفئة المستهدفة

عن الدورة
هذه الدورة تقـــدم دليال متكامال عـــن المولدات المتصلة بشـــبكات
التوزيـــع (الجهـــد المنخفض) مـــن حيـــث أنواعها وطـــرق توصيلها
وتشـــغيلها ودراســـة تأثيرها على النظـــام الكهربائي.

 ٣أيام

للطــاب والمهندســين العامليــن بهندســة القــوى
وشــبكات التوزيــع للجهــد المنخفــض.

 ٥ساعات يوميا

إدارة ،وترشيد الطاقة :
ترشيد الطاقة = توفير المال
الفئة المستهدفة

عن الدورة
 التعرف على القطاعات المختلفة المستخدمة للطاقة الكهربائية.– األسس الفنية للتدقيق وادارة الطاقة.

– التعـــرف على المجاالت المختلفة التي تســـاعد فـــى فقد الطاقة.
– تعريف المســـتخدمين بمفهوم ترشـــيد الطاقة وأهميته .

للطــاب والمهندســين العامليــن بهندســة القــوى

 -اإلرشادات والنصائح المقدمة لقطاعات الطاقة المختلفة.

وقطــاع توليــد وتوزيــع ونقــل الطاقــة.

 المعـــدات واألجهـــزة الذكيـــة المســـتخدمة في ترشـــيد الطاقةا لكهر با ئية .

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا
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مدخل إلى الجيل الثاني ،والثالث،
والرابع من شبكات الهاتف النقال
الفئة المستهدفة
للطــاب

والمهندســين العامليــن بمجــال

ا ال تصــا ال ت .

أنظمة التوزيع األوتوماتيكية
وشبكات القوي الذكية
الفئة المستهدفة
للطالب والمهندسين العاملين بهندسة القوى .
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عن الدورة
 أساسيات الشبكات الخلوية. أجيال الشبكات الخلوية. تطور الشبكات الخلوية.– مشاكل الوصول المتعدد ومخططاته المختلفة.
– الجيـــل الثاني (الخدمات ،القنـــوات ،الترددات ،الهيكليـــة ،المكونات،
األنظمة الفرعية ،التســـليم ،التجوال) .
– الجيـــل الثالـــث (لمحـــة عامة ،التطـــور من الجيـــل الثانـــي ،خارطة
طريـــق الخدمة ،التطـــور من نظام الــــ( )GSMإلى نظـــام الـ (UMTS
.)UTRAN
– الجيـــل الرابع (مزايا نظلم الـ ( )LTEومقارنة الســـرعة ،المزايا التقنية
األساســـية ،المعمارية ،المقارنة بين نظامي الـ ( )UMTSوالـ(.)LTE

 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
 مراجعـــة الفوائـــد المتوقعـــة مـــن األنظمـــة الحديثة لشـــبكاتالتوزيـــع الكهربي.
 متطلبات النظم األوتوماتيكية لشبكات التوزيع الكهربي . أنواع محوالت التيار و الجهد الحديثة. وسائل االتصال الحديثة المتاحة . المواصفات القياسية لوسائل االتصال المستخدمة . وصـــف التركيـــب التفصيلـــي للشـــبكات الذكيـــة فـــي شـــبكاتالتوزيـــع .
 درجات التحكم للشبكات الذكية في شبكات التوزيع. االشتراطات االقتصادية. نظم تحديد مكان األعطال في شبكات التوزيع . -أمثلة تطبيقية ،مستقبل الشبكات الذكية في المملكة.

 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

تطوير السيرة الذاتية للمهندسين
الجدد

عن الدورة
تهـــدف هـــذه الـــدورة إلـــى تدريـــب المتخرجيـــن الجـــدد (أو الطالب
المتوقـــع تخرجهـــم قريبا) فـــي أي مجـــال من مجاالت الهندســـة
علـــى كيفية تطويـــر ســـيرتهم الذاتية لتأميـــن وظيفة جيـــدة .تبدأ

الفئة المستهدفة

الـــدورة بالتعريف بالغرض الرئيس من كتابة الســـيرة الذاتية والعناصر

لطالب الهندسة حديثي التخرج .

تمكن
ّ
األساســـية المكونـــة لهـــا .يتبـــع ذلك ورشـــة عمـــل قصيـــرة

 ٣أيام

المتـــدرب مـــن البدء فـــي تطوير أول مســـودة لســـيرته الذاتيـــة تبعا

لمجموعـــة واســـعة من الصيـــغ المعتمـــدة لدى الشـــركات بما في  ٥ساعات يوميا
ذلـــك تلك التـــي تتطلبها الشـــركات العاملـــة في الســـوق المحلية.

مقدمة في كيفية استخدام أداة
كتابة المستندات (التك)

عن الدورة
 الـــدورة عبارة عن مقدمـــة ألداة تحرير النصـــوص مفتوحة المصدرالتك (.)latex
 -التـــك هـــي أداة احترافيـــة لتحريـــر النصـــوص تتميز بأنهـــا تفصل

الفئة المستهدفة

بيـــن عملية تصميـــم المســـتند وبين كتابتـــه؛ فالمســـتندات تصمم

لجميــع المهندســين والطــاب الذيــن يتعاملــون

بشـــكل مســـبق على يـــد المحترفيـــن فـــي التصميـــم ويبقى على

مــع كتابــة وتصميــم المســتندات .

الكاتـــب التركيز على مضمون النـــص بدال من شـــكله ،فبتحديد نوع

يومان

المســـتند (مقال ،خطـــاب؛ عرض تقديمـــي؛ الخ) يختار التك التنســـيق  ٥ساعات يوميا
ا لمنا سب .
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تصميم الخاليا الشمسية
الكهربية باستخدام الكمبيوتر
الفئة المستهدفة
للطــاب والمهندســين المهتميــن بالطاقــة
الشمسية.

عن الدورة
 مقدمة للخاليا الشمسية الكهروضوئية.– تكوين ونظرية عمل الخاليا الشمسية الكهروضوئية.

– التوزيع الطيفي لإلشعاع الشمسي.

 -الخاليا الشمسية متعددة الطبقات.

 ٣أيام

– تصميم الخاليا الشمسية باستخدام برمجيات الكمبيوتر.

 ٥ساعات يوميا

البرمجة بالـ(ماتالب) و تطبيقاتها

عن الدورة

الهندسية

امكانيـــات البرمجة باســـتحدام (الماتـــاب) مقارنة بلغـــات البرمجة
ا لتقليد ية .
 شرح الواجهة التفاعلية لبرنامج (الماتالب). التخطيط الرياضي للبرنامج. كيفية كتابة البرنامج و تنفيذه. المتغيـــرات والثوابـــت وتحديدهـــا للتطبيـــق  ،الحلقـــات الزمنية والشـــرطية داخـــل (الماتـــاب)  ،التعامـــل الرياضـــي مـــع المتغيرات
المركبـــة داخـــل البرنامـــج  ،التعامـــل الرياضـــي مـــع المصفوفات و
المحـــددات داخـــل البرنامج.
 المكتبة المتكاملة والدوال الجاهزة داخل (الماتالب). بناء دوال إضافية متخصصة داخل (الماتالب). -تطبيقات رياضية متنوعة.

الفئة المستهدفة
للطالب والمهندسين العاملين بهندسة القوى .
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 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

تصميم النظم الرقمية باستخدام
FPGA
الفئة المستهدفة
للطالب والمهندسين المهتمين بااللكترونيات.

عن الدورة
 مقدمة في ( )FPGAو برمجيات (.)Xilinx تصميم الدوائر المنطقية باالعتماد على البرامج التخطيطية.– مقدمة في (.)Verilog

– تصميم الدوائر المنطقية باالعتماد على (.)Verilog
– تدفق البيانات والنمذجة السلوكية والمحاكاة.

– تحميل التصميم على لوحة الـ( )FPGAواختبارها.

تطبيقات نظم التأريض و تصميمها

الفئة المستهدفة
للطالب والمهندسين العاملين بهندسة القوى.

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
 أهمية نظم التأريض. الفرق بين نظم التأريض وتوصيل نقطة التعادل بالشبكة. فوائد أنظمة التأريض. جهد اللمس وجهد الخطوة. المواصفات القياسية لنظم التأريض. مقاومة األرضي وحساباتها. تصميم نظم التأريض. اختيار وتصميم التأريض . تصميم شبكات التاريض. الحماية من الظواهر العابرة. -تطبيقات عملية وأمثلة من الواقع.

 ٥أيام

 ٥ساعات يوميا
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معايير السالمة ،وإجراء القياس
لإلشعاعات (الكهرومغناطيسية)
المنبعثة من أبراج الهاتف النقال
الفئة المستهدفة
للطــاب

والمهندســين العامليــن بمجــال

ا ال تصــا ال ت .

أجهزة القياس ،والتحكم الخاصة
بالعمليات الصناعية
الفئة المستهدفة
للطالب والمهندسين العاملين بهندسة القوى.

74

عن الدورة
صممـــت هذه الـــدورة للمهندســـين العاملين في مجـــال االتصاالت.
تبـــدأ الـــدورة بمناقشـــة المخاطـــر المحتملـــة الناجمة عـــن تعرض
اإلنســـان إلشـــعاعات التـــرددات الراديويـــة اســـتنادا إلـــى أحـــدث
النتائـــج البحثيـــة المتوفـــرة (إلـــى اآلن) .تســـتعرض الـــدورة بعد ذلك
أهـــم المعاييـــر الدوليـــة وكذلـــك الوطنيـــة التـــي تحد مـــن تعرض
اإلنســـان للتـــرددات الراديويـــة (على ســـبيل المثـــال :الحـــد األقصى
المســـموح به مـــن قبـــل منظمـــات االتصـــاالت للتعـــرض للموجات
الكهرومغناطيســـية) .كما تقدم الدورة تجربـــة عملية حول كيفية
إجـــراء قياســـات اإلشـــعاعات الكهرومغناطيســـية المنبعثـــة مـــن
المقدمة
ّ
محطات الهاتـــف النقال باســـتخدام المبادئ التوجيهيـــة
من قبل هيئـــة االتصـــاالت وتقنية المعلومـــات بالمملكـــة ،وكيفية
تحليـــل نتائـــج القيـــاس بشـــكل علمـــي وصياغتها بطريقـــة فنية.

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
بجانـــب التنقيب عن النفـــط وصناعات التكرير ،تعـــد المملكة العربية
الســـعودية واحدة من أكبر المنتجين والمصدريـــن للمواد الكيميائية
والبوليمـــرات عبر أنـــواع مختلفة مـــن الصناعـــات الكيماويـــة .تعتبر
هندســـة القيـــاس والتحكم العمـــود الفقري للصناعـــات الكيماوية
والبتروكيماويـــة .صممـــت هذه الـــدورة التدريبية لكســـر الهـــوّ ة بين
المفاهيم التقنيـــة والمعرفـــة العملية المطلوبة من المهندســـين
المهتميـــن أو الذيـــن انضمـــوا مؤخـــرا إلـــى مجـــال الصناعـــات
الكيماويـــة والبتروكيماوية .بعـــد االنتهاء من هذه الدورة ســـيتمكن
المهندســـون من اكتســـاب المعرفة الالزمة حول مفاهيم القياس
والتحكم المطلوبـــة في مجال النفـــط والغاز والبوليمـــرات وغيرها
من الصناعـــات الكيماوية.

يومان

 ٥ساعات يوميا

نمذجة نظم القوي الكهربية،
ودراسة الظواهر العابرة باستخدام
(الماتالب)
الفئة المستهدفة
للطالب والمهندسين العاملين بهندسة القوى.

عن الدورة
حاالت االســـتقرار مقارنـــة بالظواهر العابـــرة في الشـــبكات العربية ،
النمذجـــة الديناميكيـــة لمكونات أنظمـــة القوي الكهربية  ،أســـباب
الظواهـــر العابـــرة فـــي شـــبكات القـــوي الكهربيـــة و أمثلـــة لهـــا ،
المهـــارات األساســـية الســـتخدام (الماتـــاب – ســـيمولينك) ،مكتبة

 ٥أيام

(الســـيمولينك) لعناصر النظم الكهربية ،بناء المولدات و المحركات

فـــي (الماتـــاب) ،بنـــاء أنظمة النقـــل والتوزيع فـــي (الماتـــاب) ،بناء

المحـــوالت في (الماتـــاب) ،بناء منظومـــات الكترونيـــات القوى في  ٥ساعات يوميا
(الماتـــاب) ،أمثلـــة متكاملة و حـــاالت تطبيقية.

شرح الجيل الرابع ألنظمة الجوال،
ووسائط البيانات
الفئة المستهدفة
للطــاب
االتصاالت.

والمهندســين العامليــن بمجــال

عن الدورة
 الجيل الرابع لالتصـــاالت المحمولة ومســـببات التطور المذهل فيســـرعة نقل البيانات فـــي هذا الجيل.
 تحليل التقنيات المستخدمة في الجيل الرابع وهي كالتالي: -الجيل الرابع نظرة تاريخية عامة.

 ٣أيام

 التقنيات خلف الجيل الرابع نظرة عامة. القناة الصاعدة والقناة الهابطة نظرة عامة. -وسائل تقييم األداء في الجيل الرابع.

 ٥ساعات يوميا

 -مستقبل الجيل الرابع.
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تصميم اإللكترونيات الخطية
 : ١األساسيات

عن الدورة
 تقنية صناعة (الترانزيستورات) بأطوال أقل من (الميكروميتر). الصمام الثنائي و (الترانزيستور) المكثفات والمقاومات ودوائر الحث. -الحماية من الشحنات الساكنة.

الفئة المستهدفة

 -محاكاة كل ماسبق ،التشويش.

لطــاب الكهربــاء والمهندســين المهتميــن

 -التأكد من تساوي مكونات الدائرة.

بااللكترونيات .

 نماذج المحاكاة واستخراج أجزائها األساسية. -دائرة الصمام في (.)MOS

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

 دوائر مصدر التيار ومرآة التيار و التيار المرجعي. -دائرة التيار المعياري.

ادارة النظام الكهربائي وأسواق
الكهرباء
الفئة المستهدفة

عن الدورة
تقــدم هــذه الــدورة تفصيــا شــامال ألســواق الكهربــاء وطــرق إدارتهــا
وتشــغيلها فــي ظــل تواجــد عــدة مشــغلين ومســتثمرين للنظــام
الكهربائــي ومقارنتهــا مــع األســواق العالميــة.

 ٣أيام

لطــاب الكهربــاء والمهندســين المهتمين بأســواق
الكهرباء وطرق إدارتها.
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 ٥ساعات يوميا

تصميم االلكترونيات الخطية
 : ٢مكبرات اإلشارة

عن الدورة
 مراجعة الدورة األولى. مكبر اإلشارة العاكس لها. -مكبر الفرق بين اإلشارات.

الفئة المستهدفة

 -مكبر اإلشارة عند دخولها و وسطيا وعند خروجها.

لطــاب الكهربــاء والمهندســين المهتميــن

 -مكبر اإلشـــارات ( : )OPAMPمراحله وأجـــزاؤه ومحاكاته وتصميمه

بااللكترونيات .

وقياســـه  ،و أنواعـــه :عالـــي الســـرعة ،ذو المخرجين ،ذو التشـــويش
المنخفـــض ،ذو الطاقـــة المنخفضة  ،وذو الجهـــد المنخفض.

نمذجة الجيل الرابع ألنظمة الجوال
بواسطة (الماتالب)
الفئة المستهدفة
للطــاب
االتصاالت.

والمهندســين العامليــن بمجــال

 ٤أيام

 ٥ساعات يوميا

عن الدورة
 الجيـــل الرابـــع لالتصـــاالت المحمولة ومســـببات التطـــور المذهلفي ســـرعة نقـــل البيانـــات في هـــذا الجيل.
 تحليـــل التقنيات المســـتخدمة فـــي الجيل الرابع بواســـطة برنامجالماتالب (.)Matlab
 نظرة عامة على نظم االتصاالت الرقمية باستخدام (.)Matlab الطبقة الفيزيائية في الجيل الرابع نظرة عامة. الترميز والتضمين في الجيل الرابع. تقسيم التردد المتعامد (.)OFDM األنظمة متعددة المداخل متعددة المخارج(. )MIMO -تكييف الجيل الرابع مع تغيرات القناة.

 ٣أيام

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة الكهربائية
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وحدة التطوير والتدريب الهندسي

طرق مبتكرة لتشغيل ،وإدارة
الشبكات الكهربائية الذكية
الفئة المستهدفة

عن الدورة
حيـــث أن التكنولوجيـــا وصلـــت إلـــى مســـتويات رفيعة فســـتهدف
هذه الـــدورة إلى التعرف علـــى الطرق الحديثة المســـتخدمة لتطوير
النظـــام الكهربائـــي حتى يواكب التطـــور وتشـــغيله والتحكم فيه
بطـــرق ذكية ومبتكـــرة حديثا.

 ٣أيام

للطالب والمهندسين العاملين بهندسة القوى.

 ٥ساعات يوميا

تصميم اإللكترونيات الخطية
 : ٣تحويل اإلشارات الخطية إلى رقمية،
والعكس

عن الدورة
 دوائر المقارنة :ذات االتجاه الواحد ،ذات السرعة العالي. دوائر حفظ قيمة الجهد. -دوائر تحويل اإلشارة الخطية إلى رقمية :خصائصها و تصميمها،

الفئة المستهدفة

 -دوائر أخذ عينات اإلشارات وحفظها.

لطــاب الكهربــاء والمهندســين المهتميــن

 -قانون (نايكويست).

بااللكترونيات.

 -سرعة أخذ العينات العالية.

 -دوائـــر تحويـــل اإلشـــارات الرقمية إلى خطيـــة :خصائصهـــا ،تكبير  ٥ساعات يوميا

التيـــار ،تكبير الجهـــد والشـــحنة ،المتتالية ،تحســـين الدقة.
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 ٤أيام

نظم اتصاالت البيانات الصناعية

عن الدورة
تعـــد عملية نقـــل البيانـــات الصناعية مســـألة معقدة جـــدا ومربكة
مـــن حيث المصطلحـــات والتكنولوجيـــا ،والبروتوكـــوالت ،والمعايير،

الفئة المستهدفة
للطــاب

والمهندســين العامليــن بمجــال

االتصاالت.

والتنفيـــذ  ...الـــخ .تهـــدف هـــذه الـــدورة إلـــى إزالـــة اللبـــس وتدريب
المهندســـين علـــى أفضـــل الممارســـات فـــي عمليـــات التصميـــم

 ٣أيام

والتركيـــب والتســـعير واستكشـــاف األخطاء وإصالحهـــا في أنظمة
اتصـــاالت البيانـــات الصناعية عبر وحـــدة تحكم المنطـــق ،والتحكم

اإلشـــرافي ،ونظـــام الحصول علـــى البيانـــات ( )SCADAباإلضافة إلى  ٥ساعات يوميا
ناقـــات المجـــال )Profibus، DeviceNet( ،أو (اإليثرنت) المســـتخدمة
فـــي المجـــاالت الصناعية.

عن الدورة

الفئة المستهدفة

 ٥ساعات يوميا

قسم الهندسة الكهربائية
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