
                          
                                                          

  التدريبية المفردات

 الدورة ت
عنوان  1

 :الدورة
 

 

 صيانة أجهزة تكييف الهواء

المفردات 
 :   التدريبية

 

 التبريد منظومة في والثانوية الرئيسية االجزاء. 

 البيئية اثيراتهاوت التبريد وسائط. 

 وانواعها الصيانة مفهوم. 

 والتكييف التثليج منظومات صيانة أثناء التثليج مائع مع التعامل. 

 المنظومة اجزاء من جزء كل في حدوثها المتوقع االعطال. 

 الصغيرة الوحدات اعطال وتشخيص صيانة. 

 والصناعية التجارية الوحدة اعطال وتشخيص صيانة. 

 المركزية الوحدة اعطال وتشخيص صيانة.  

عنوان  2
 :الدورة

 
 ال

        القيادة اإلبداعية       الغ             

Innovative leadership 
المفردات 
 :   التدريبية

 

 

 :فكرة البرنامج -

  صمم هذا البرنامح التدريبي للقادة والمهنيين الذين برغبون في تطوير مهاراتهم من خالل تزويدهم

انها . واألساليب التي تساعدهم على االبداع القيادة واالستفادة من ابداعات فرق العمل لديهم  باالدوات

فرصة الستكشاف الذات ومن ثم االنطالق للتميز في تطوير االعمال من خالل قيادة االخرين باحترافية 

ث سياخذ المشاركين الى سيكون التركيز في هذا البرنامج على التفكير بطرق مختلفة غير تقليدية حي. عالية

 .أساليب جديدة كليا من االلهام واالتصال القيادي لتحقيق الرؤية اإلبداعية

 :سنتعلم في هذا البرنامج -

 كيفية إيجاد فرص جديدة للتفكير. 

 التعرف على أنماط الشخصية لالخرين. 

 كيفية وضع رؤية وايصالها لالخرين. 

 كيفية االستفادة من ابداعات فريقك. 

 عد االخرين ليكونوا مبدعينكيف تسا. 

 :اهداف البرنامج -

  بنهاية هذا البرنامج ستكون قادرا على 

 وضع بصمتك القيادية الخاصة بك. 

 اختيار األسلوب األمثل الكتشاف ذاتك. 

 القيام بطرق إبداعية واالستفادة من ابداعات االخرين. 

 التعبير عن رؤيتك بطرق متعددة. 

 د امكانياتهمالتواصل مع االخرين ومعرفة حدو. 

 :طريقة التدريب -

. سيتخلل هذا البرنامج أنشطة فردية وجماعية. هذا البرنامج سيقدم بطريقة تفاعلية مع أسلوب عرض عالي التميز

سيكون أسلوب التدريب الغالب يتضمن مقاطع فيديو ولعب أدوار مع حاالت دراسية باإلضافة الى تبادل الخبرات بين 

 .إبداعية لحل مشكالت من الواقع العمليالمشاركين وإيجاد طرق 
 

عنوان  3
 :الدورة

 
 

 AUTO CADالرسم الهندسي بأستخدام برنامج 

المفردات 
 :   التدريبية

 

 

 التعريف بواجهة البرنامج. 

  أوامر الرسمDraw. 

  أوامر التعديلModify. 

 تدريب عملي داخل المحاضرة. 

 واجبات منزلية. 
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عنوان  4
 :الدورة

         

 الصحي الطمر مواقع وتشغيل وانشاء تصميم مبادئ 
Guidelines For The Design, Construction and Operation Of Manual Sanntary 

Landfills 
 

المفردات 
 :   التدريبية

 

 

 الصلبة البلدية نفايات عن مقدمة.      

 الصلبة البلدية نفايات ادارة. 

 للنفايات الصحي الطمر مواقع. 

 الصحي الطمر مواقع تصميم. 

 الصحي الطمر مواقع وادارة وتشغيل نشاء. 

عنوان  5
 :الدورة

 
 

 

 بالمواقع التنفيذ واصول الهندسي االشراف

المفردات 
 :   التدريبية

 

 

 هندسية برامج بموجب العمل متابعة. 

 للجودة مطابقتها ومدى للمشروع المستخدمة المواد متابعة. 

 للمتابعة يومي برنامج اعداد. 

 العمل او المادة ورفض قبول برنامج تصميم. 
 

عنوان  6
 :الدورة

 

 مهارات التفاوض

Negotiation skills  
 

المفردات 
 :   التدريبية

 

 

 :تعريف بالدورة -

  االفراد والجماعات في حياتهم اليومية  التي يحتاجهايعتبر التفاوض من اهم مظاهر السلوك اإلنساني, 

يحتاجها الشخص مهما كانت طبيعة عمله او , والعملية التفاوضية عملية مستمرة في جميع المجاالت 

كما انها تحتاج الى مهارات خاصة تمكن الفرد من الحصول على ما يرغب به بطريقة سهلة , رغباته 

المهارات واهم , ومن خالل هذه الدورة نتعرف على ماهية التفاوض وعملياته بشكل مفصل . وميسرة

 .المتعلقة بعملية التفاوض بشكل عام

 :األهداف الرئيسية للدورة -

 اكساب المشاركين المعرفة لمفهوم وماهية العمليات التفاوضية. 

 تنمية مهارات االعداد والتخطيط لعمليات التفاوض. 

 كيف تنمي مهاراتك الذاتية كمفاوض فعال. 

 كيف تقيم عملية التفاوض. 

 :محتويات الدورة -

 وخصائصه, أهدافه , مفهومه : وضالتفا. 

 المهارات الالزمة للتفاوض. 

 اطراف العملية التفاوضية. 

 النشاطات التفاوضية. 

 أنواع وأساليب التفاوض. 

 إدارة عملية التفاوض. 

 التنمية الذاتية للمفاوض الفعال. 

 تفادي النزاعات. 

 التعامل مع نتائج المفاوضات. 

 :طريقة التدريب -

  سيتخلل هذا البرنامج أنشطة فردية . بطريقة تفاعلية مع أسلوب عرض عالي التميزهذا البرنامج سيقدم

سيكون أسلوب التدريب الغالب يتضمن مقاطع فيديو ولعب أدوار مع حاالت دراسية باإلضافة , وجماعية 

 .الى تبادل الخبرات بين المشاركين وإيجاد طرق إبداعية لحل مشكالت من الواقع العملي
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عنوان  7
 :الدورة

 
 

 تصميم الخلطات االسفلتية
Asphalt Mixtures Design 

 

المفردات 
 :   التدريبية

 

 

 فحوصات االسفلت األساسية. 

 فحوصات الركام األساسية. 

 معادلة المزج. 

 طريفة مارشال لتصميم الخلطات االسفلتية 
 .الثبوتية -
 .الكثافة -
 .الفراغات الهوائية -
      .األمثلمحتوى االسفلت  -
 .االختراقفحص  -
 .فحص درجة الليونة -
  .فحص التقادم -

 

عنوان  8
 :الدورة

 
 

 التلوث البيئي وإدارة النفايات الخطرة
Environmental Pollution and Hazardous Waste Management 

  

المفردات 
 :   التدريبية

 

 

  التلوث البيئي .      

 تصنيف التلوث البيئي.    
  البيئيالطرق الالزمة لعالج التلوث. 
 ادارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية الخطرة. 
 طرق الحد والتقليل من التلوث البيئي. 

عنوان  9
 :الدورة

 

 (HAP)حساب الحمل التبريدي لالبنية باستخدام برنامج الـ 

المفردات 
 :   التدريبية

 

 البرنامج مكونات على التعرف. 
 العمل وجداول الطقس بيانات ادخال Schedule و الشبابيك و السقف و الجدار بيانات ادخال و 

 .المظالت و االبواب
 الحيز بيانات ادخال Space. 
 معين لحيز( التبريدي) الحراري  الحمل حساب. 
 الهواء تكييف منظومة وحساب اختيار. 

عنوان  11
 :الدورة

 

  الشروط العامة للمقاوالت

المفردات 
 :   التدريبية

 

 

 التعاريف. 

 التعاقد. 

 (المهندس ممثل) وصالحيات واجبات. 

 التنازل. 

 الباطن من التعاقد. 

 المقاولة نطاق. 

 المقاولة مستندات. 

 الخرائط. 

 العمل أساليب سالمة. 

 المقاولة نفاذ وتاريخ التعاقد صياغة. 

 التنفيذ ضمان. 

 الموقع على الكشف. 

 


