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 فكرة البرنامج: -
  تزويدهم صمم هذا البرنامح التدريبي للقادة والمهنيين الذين برغبون في تطوير مهاراتهم من خلال

بالادوات والا ساليب التي تساعدهم على الابداع القيادة والاستفادة من ابداعات فرق العمل لديهم . 
انها فرصة لاستكشاف الذات ومن ثم الانطلاق للتميز في تطوير الاعمال من خلال قيادة الاخرين 

ة غير تقليدية حيث سياخذ باحترافية عالية. سيكون التركيز في هذا البرنامج على التفكير بطرق مختلف
بداعية.  المشاركين الى ا ساليب جديدة كليا من الالهام والاتصال القيادي لتحقيق الرؤية الا 

 في هذا البرنامج سنتعلم: -
 .كيفية ا يجاد فرص جديدة للتفكير 
 .التعرف على ا نماط الشخصية للاخرين 
 .كيفية وضع رؤية وايصالها للاخرين 
  ابداعات فريقك.كيفية الاستفادة من 
 .كيف تساعد الاخرين ليكونوا مبدعين 
 اهداف البرنامج: -
  بنهاية هذا البرنامج ستكون قادرا على 
 .وضع بصمتك القيادية الخاصة بك 
 .اختيار الا سلوب الا مثل لاكتشاف ذاتك 
 .القيام بطرق ا بداعية والاستفادة من ابداعات الاخرين 
 .التعبير عن رؤيتك بطرق متعددة 
 مع الاخرين ومعرفة حدود امكانياتهم. التواصل 
 طريقة التدريب: -

هذا البرنامج سيقدم بطريقة تفاعلية مع ا سلوب عرض عالي التميز. سيتخلل هذا البرنامج ا نشطة فردية 
ضافة الى  وجماعية. سيكون ا سلوب التدريب الغالب يتضمن مقاطع فيديو ولعب ا دوار مع حالات دراسية بالا 

 لمشاركين وا يجاد طرق ا بداعية لحل مشكلات من الواقع العملي.تبادل الخبرات بين ا
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 التنفيذ باملواقع واصولاالشراف اهلندسي 
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 .متابعة العمل بموجب برامج هندسية 

 .متابعة المواد المستخدمة للمشروع ومدى مطابقتها للجودة 

 .اعداد برنامج يومي للمتابعة 

 .تصميم برنامج قبول ورفض المادة او العمل 
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 .مقدمة في برنامج الجداول الالكترونية 

 .كيفية استخدام الجداول الالكترونية من طريقة الفتح الى حد اتقان الاستخدام 

  صفية ضمن الدورة.تنفيذ امثلة والقيام بنشاطات 
  , كيقية استخدام برنامج الجداول الالكترونية , الخزن . خطوات ادخال البيانات , ما هي الخلايا , الاعمدة

 الصفوف , كيفية دمج الخلايا , الحذف.

 .استخدام الرموز وكيفية استخراج المعدل , النجاح والرسوب , كتابة الدوال الرياضية وتنفيذها 

  يضم جميع انماط البرنامج.تنفيذ برنامج 
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 صيانة السيارات احلديثة
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 .تطور منظومات السيارات الحديثة 
 .شرح لا هم المنظومات تفصيليا 

 .اهم الاعطال الشائعة 

 .طرق معالجة واصلاح العطلات 
 .محاضرات عن اجهزة فحص المركبات 

  لا ستخدام اجهزة الفحص.محاضرات عملية 

عنوان  5
 :الدورة

 

لتنفيذ مشاريع البنى التحتية   PPP بني القطاع العام واخلاص عقود الشراكة
  واالستثمارية
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 لقات عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص.منط 

 .مميزات وخصائص الاستثمار في مشاريع البنى التحتية 

 .اليات واهمية دراسات الجدوى في عقود الشراكة 

  اليات تمويل عقود الشراكة(BOT). 

 .تقييم وادارة المخاطر في مشاريع البوت 

 .الطبيعة القانونية لمشاريع وعقود البوت 

 .عملية التفاوض العقدي 

 .صيغ وانواع عقود الشراكة 

 .تجارب دولية 
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 التحليل االقتصادي والتقييم املالي ملشاريع الطاقة املتجددة
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 تصنيف منظومات الطاقة الشمسية حسب سعة المنظومة وانواعها.    .1
 التكاليف الاقتصادية لمشاريع الطاقة الشمسية. .2
 ( التكاليف الثابتةhard costs) 
 تكلفة النصب والتركيبcosts  Installation   
 Incentivesالحوافز الاستثمارية  .3
 (Excel work sheetsالمؤشرات الاقتصادية للمشاريع وطرق حسابها )امثلة تطبيقية باستخدام  .4
  فترة استرداد راس المالpayback period  A 
  ( معدل العائد الداخليInternal Rate of Return(IRR 
  صافي القيمة الحالية للمشروع) NPV Net Present Value) 
  (نسبة الفائدة الى التكاليفBenefit Cost Ratio (BCR 
  القيمة الصافية الحالية ومعدل التضخمNPV and Inflation(i ) 
 Levelized Cost ofحساب التكلفة المعدلة لوحدة الطاقة الكهربائية المنتجة من الالواح الشمسية  .5

Energy(LCOE) 
  ا جمالي تكلفة  مكونات دورة الحياةTotal Life Cycle Cost Components For Solar Electricity 
  العوامل المؤثرة على انتاجية قدرة الذروهFactors Affecting Peak Capacity 
 Feed-in Tariffتعرفة الطاقة المتجددة  .6
 اهداف تعريفة التغذية للطاقة المتجددة 
 net meteringعدادات صافي القياس  .7
  الية عمل عدادات صافي القياسNet metering 
  الطاقةطريقة حساب صافي 
8. Techno Economic Feasibility Study 
 Basic Principles of Feasibility Study 
 Technical Aspect of Feasibility Study 
 PV Pumping Systems (PVPS) 
 Energy Demand Analysis 
 Financial Feasibility Analysis 
 Tools of Financial Feasibility Analysis 
 .الاختبار النهائي. 9
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 اخلطرةالبلدية والصناعية و التلوث البيئي وإدارة النفايات
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        .التلوث البيئي 

    .تصنيف التلوث البيئي 
 .الطرق اللازمة لعلاج التلوث البيئي 

 .ادارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية الخطرة 

 التلوث البيئي. طرق الحد والتقليل من 
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 استخدام برنامج املاثالب يف حل املعادالت الرياضية واجلربية
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 .مراجعة اساسيات البرمجة بلغة الماثلاب 
 .تبسيط المعادلات الجبرية 
 .)حل المعادلات الجبرية )متغير واحد واكثر 
 .تفاضل المعادلات الجبرية 
  المعادلات الجبرية.تكامل 
 .حل مسائل تطبيقية حول مواضيع اعلاه 
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 اسطح وانظمة السيطرة يف الطائرات
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  نظرة عامة على اسطح السيطرة في الطائرات وطرق السيطرة عليها قديما والتطور الكبير الحاصل في الطائرات
 الحديثة.
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التحليل االقتصادي والتقييم املالي ملشاريع الطاقة املتجددة بأستخدام الربنامج 
 REScreen softwareالكندي 
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 وتنصيبه على حاسبات المتدربين  RETScreen 4فكرة عامة عن برنامج -1
 .كيفية استخدام النوافذ ا لرئيسية للبرنامج 
  .المدخلات الانوائية و المالية في البرنامج 

 والتقييم الفني والاقتصادي لمشاريع الطاقة الشمسية,استخدام البرنامج في دراسة الجدوى الاقتصادية -2
 RETScreen Software is developed in Microsoft® Excel and the analysis follows five steps 

for each model: 
 Energy Model 
 Cost Analysis 
 Greenhouse Gas Analysis 
 Financial Summary 
 Sensitivity and Risk Analysis 

 استخدام البرنامج في دراسة الجدوى الاقتصادية ,والتقييم الفني والاقتصادي لمشاريع طاقة الرياح -3
 Energy Model 
 Cost Analysis 
 Greenhouse Gas Analysis 
 Financial Summary 
 Sensitivity and Risk Analysis 
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