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 دورةـــــوان الـــــعن ت
 دورةـفترة ال

 الفئة المستفيدة
 مدة الدورة تاريخ الدورة

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط والبئية اسبوع 11/1- 7/1 المواد الكيميائية في الصناعات النفطية وتاثيراتها البيئية 2 .1

2. 8 
 ية والماليةوالرقابة االدار  جاىات الحديثة في التدقيقاالت

 للمشاربع الهندسية
 المهندسين والفنيين والعاملين في االدارة والمالية اسبوع 11/1- 7/1

3. 1
 الحاسباتالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اسبوع Photoshop 7/1 -11/1برنامج ال 0

4. 1
1 

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  بوعاس 11/1- 7/1 استعماالتها والصيانة الدورية(المضخات الميكانيكية )انواعها ,
 والميكانيك

5. 1
2 

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الهندسة اسبوع 11/1- 7/1 السالمة المهنية والوقاية من الحوادث

 ل الهندسةالمهندسين والفنيين والعاملين في مجا اسبوع 11/1- 7/1 اللغة االنكليزية للمبتدئين )مهندسين وفنيين(  .6

7. 1
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اسبوع 11/1- 7/1 طرق السيطرة على المحركات الكهربائية 5

 والكهرباءسيطرةا

8. 1
6 

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 11/1- 7/1 الضاغطات الهوائية )اساسيات وتطبيقات(
 والميكانيك

9. 1
7 

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 11/1- 7/1 ةادارة المشاريع الصناعي
 والمدني والكهرباء

10. 1
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 11/1- 7/1 المنظومات الهيدروليكية )اساسيات ، تطبيق ، تصميم( 8

 والميكانيك

11. 1
9 

 ن والفنيين والعاملين في مجال الكهرباءالمهندسي اسبوع 11/1- 7/1 صيانة المولدات الكهربائية

12. 2
0 

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 11/1- 7/1 التلوث النفطي وطرق السيطرة عليو

13. 2
 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الميكانيك اسبوع 11/1- 7/1  لسيطرة النوعيةلالجهزة والمعدات ضمن ا االساليب االحصائية 1

 والنفط والكهرباء والسيطرة

14. 2
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء  اسبوع 11/1- 7/1 صيانة واصالح المصاعد الكهربائية والهيدروليكية 3

 والميكانيك

15. 2
5 

 للمهندسين لتحليل البيانات و لجميع االختصاصات اسبوع 11/1- 7/1 في تحليل البيانات  SPSSأستخدام برنامج  

16. 2
8 

النفط  مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوع 11/1- 7/1 اساسيات التشغيل الميكانيكي / التفريز
 والميكانيك

17. 3
النفط  مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوع 11/1- 7/1 تخطيط وجدولة وتنظيم ومتابعة المشاريع االنشائية 0

 والمدني
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18. 3
1 

اعها , استعماالتها والصيانة المضخات الميكانيكية )انو 
 الدورية(

 الميكانيك مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوع 11/1- 7/1

19. 3
الكهرباء  مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوع 11/1- 7/1  صيانة الحاسبات 2

 والحاسبات
20. 3

3 
 معايير السالمة الصناعية والبيئية في محطات التعبئة للوقود

 النفط مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوع 11/1- 7/1

21. 3
4 

النفط  مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوع 11/1- 7/1 الحماية الكاثودية
 والكيمياوي

 السيطرة  مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوعان 18/1- 7/1 نظام النقل الذكي  .22

 الحاسبات مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوعان 18/1- 7/1 كيةالشبكات السلكية والالسل  .23

24. 3
6 

 الجودة في والعاملين واالداريين الفنيين اسبوع 14/0/ 1 – 18 مراقبة وضمان الجودة في المشاريع الهندسية

25. 3
7 

ملين في مجال النفط المهندسين والفنيين والعا اسبوع 14/0/ 1 – 18 الفحوصات الهندسية لألجزاء الميكانيكية
 والميكانيك

26. 3
 تقييم األداء الحراري ألجهزة ومعدات التكييف 8

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 14/0/ 1 – 18
 والميكانيك

27. 3
9 

 (HSEمفاىيم الصحة والسالمة والبيئة )
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 14/0/ 1 – 18

 يكانيكوالم

28. 3
6 

 االبداع والتميز في ادارة االزمات لوضع الحلول والمعالجات
 الفنية

 االداريين والفنيين والعاملين في االدارة اسبوع 14/0/ 1 – 18

29. 4
 االنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة 4

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 14/0/ 1 – 18
 والمدني

30. 4
5 

  وصيانة المصاعد الكهربائية تخطيط
كهرباء المهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اناسبوع 1425/0/ 1 – 

 والميكانيك

31. 4
7 

المضخات الميكانيكية )انواعها , استعماالتها والصيانة 
 الدورية(

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 14/0/ 1 – 18
 والميكانيك

32. 4
 ت الرقميةاالتصاال 8

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 14/0/ 1 – 18
 واالتصاالت

 الهندسةالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اسبوع 14/0/ 1 – 18 ادارة المشاريع الهندسية  .33

34. 4
9 

العاملين في مجال الكهرباء المهندسين والفنيين و  اسبوع 14/0/ 1 – 18 منظومات السيطرة الميكانيكية والكهربائية
 والميكانيك والسيطرة

35. 5
0 

 برمجةالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اناسبوع Access 21/1 – 1/2برنامج 

36. 5
1 

الفحوصات الميكانيكية االتالفية للمواد الهندسية في 
 الصناعات

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 21/0/ 1– 25
 يكانيكوالم
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37. 5
3 

الطرق العملية المستخدمة لفحص نوع اللحام األمثل للمواد 
 الحديدية وغير الحديدية

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 21/0/ 1– 25
 والميكانيك

38. 5
 وعملهاالكهربائية ركات أنواع المح 4

 رباءالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكه اسبوع 21/0/ 1– 25

39. 5
5 

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال االدارة اسبوع 21/0/ 1– 25 والمعالجات الحلول لوضع االزمات ادارة في والتميز االبداع

 primaveraادارة المشاريع باستخدام   .40
الهندسة  المهندسين والفنيين والعاملين في مجال اناسبوع 1/2- 21/1

 المدنية

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط والبئية اسبوع 21/0/ 1– 25 المنشات النفطية السالمة الهندسية في  .41

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الحاسبات اسبوع 25 –1 /21/0 (Visual Basic)برامجيات الحاسوب   .42

 نيين والعاملين في مجال المدنيالمهندسين والف اسبوع 21/0/ 1– 25 الفحوص المختبرية العمال تحريات التربة  .43

 االدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة  .44
  المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 21/0/ 1– 25

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 0/8– 28/1 منظومات تكييف الهواء المركزية  .45
 والكهرباء

 ت والتحكم في المقاوالت االنشائيةادارة المتطلبا  .46
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 0/8– 28/1

 والكهرباء والمدني

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 0/8– 28/1 ادارة التفاوض للمشاريع الهندسية ومستلزمات نجاحها  .47

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال االتصاالت اناسبوع 2/8– 28/1 لمستقبليةشبكات الحاسبة واالتصاالت وافاقها ا  .48

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 0/8– 28/1 أنواع وطريقة عمل الضواغط في اجهزة التبريد والتكييف  .49

 جريان السوائل في االنابيب وتأثيراتها  .50
نيين والعاملين في مجال النفط المهندسين والف اسبوع 0/8– 28/1

 والكهرباء

 ربط ولحام سبائك االلمنيوم وطرق مقاومة من التاكل  .51
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 0/8– 28/1

 والميكانيك

52.  
ية والداخلية كيفية التغلب على مهاجمة األمالح الخارج

  للكونكريت
 ن والعاملين في مجال الكيمياويالمهندسين والفنيي اسبوع 0/8– 28/1

 مفاىيم وضوابط الرقابة النوعية في تنفيذ المشاريع الهندسية  .53
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 0/8– 28/1

 والمدني

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال والمدني اناسبوع Revit 28/1 8 –/8اساسيات برنامج ال   .54

 لماتالب وتطبيقاتوبرنامج ا  .55
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الحاسبات  اسبوع 2/8– 4/2

 والبرمجة

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال البرمجة اسبوع 2/8– 4/2 المتحكم الدقيق األردوينو  .56
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 ل المساحةالمهندسين والفنيين والعاملين في مجا اسبوع 2/8– 4/2 اجهزة المساحة وطرق استخدامها  .57

 المواصفات الخاصة بالتصاميم الهندسية للطرق  .58
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المساحة  اسبوع 2/8– 4/2

 والمدني

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الهندسة اسبوع 2/8– 4/2 الصيانة الدورية الجهزة التكييف  .59

60.  
ووصفات المنتج  االرتقاء االداري بعمليات االنتاج الوسيط

 النهائي
 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال االدارة اسبوع 2/8– 4/2

61.  
أستخدام انواع جديدة من المواد البنائية لتسهيل العمل 

 األنشائي
4/2 –2/8 

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المدني اسبوع

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الميكانيك اسبوع 2/8– 4/2 تكييف المركزيال االستالم االولي والنهائي لمشاريع  .62

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 2/8– 4/2 بيب النفطاخسائر االحتكاك داخل ان  .63

 MS projectادارة المشاريع باستخدام   .64
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال االدارة  اناسبوع 01/8– 4/2

 المدنيو 

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 2/8– 4/2 دراسات الجدوى للمشاريع الريادية  .65
 والكهرباء والمدني

 البرمجة المهندسين والفنيين والعاملين في مجال اسبوعان C++ 4/215 –/8البرمجة باستخدام   .66

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المساحة عاسبو  11/8 / 2– 15 الخرائط الرقمية : مفاىيم وتطبيقات  .67

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المدني اسبوع 11/8 / 2– 15 تاثير الرص على تصرف التربة  .68

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء اسبوع 11/8 / 2– 15 صيانة المحوالت الكهربائية  .69

 رة الخدمات الفنية التميز واالبداع في ادا  .70
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال االدارة  اسبوع 11/8 / 2– 15

 والجودة

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المدني اسبوع 11/8 / 2– 15 تصميم وبناء وصيانة الجسور  .71

 بمنتسبي وزارتي التعليم العالي والتربية خاص اسبوع 11/8 / 2– 15 تعليمات الترقيات العلمية والية تطبيقها في الواقع   .72

73.  
المتطلبات العامة لمحطات الضخ خالل التصميم والعمل 

 والصيانة
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 11/8 / 2– 15

 والميكانيك

 فنيين والعاملين في مجال الميكانيكالمهندسين وال اسبوع 11/8 / 2– 15 االعطال الشائعة في اجهزة ومعدات التكييف المركزية  .74

75.  
 (Total Station)استخدام انواع اجهزة المحطة الكاملة 

 في اعمال االعمال الهندسية 
 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المساحة اسبوع 11/8 / 2– 15

 ن والفنيين والعاملين في مجال المدنيالمهندسي اسبوع 11/8 / 2– 15 للمشاريع الهندسية التسوية أعمالمصادر األخطاء في   .76

 Excelتمثيل البيانات احصائيا بأستخدام جداول برنامج   .77
 كافة  المهندسين والفنيين اسبوع 18/2 / 2– 22
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 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء اسبوع 18/2 / 2– 22 تصميم منظومات كاميرات المراقبة  .78

79.  
لرسمية والمراسالت والتقارير اعداد وصياغة المخاطبات ا

 الفنية
 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال االدارة اسبوع 18/2 / 2– 22

 المدني مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوع 18/2 / 2– 22 مقارنة بين طرق تصميم الخلطات الخرسانية  .80

 الحاسبات مجال في والعاملين والفنيين المهندسين اسبوع 18/2 / 2– 22 برنامج االوتوكاد متقدم  .81

 والحاسبات مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوع 18/2 / 2– 22 والبرامج الملحقة بو  Windowsمبادئ تنصيب   .82

 اساسيات تصميم األنارة  .83
النفط  مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوع 18/2 / 2– 22

 والكهرباء

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 18/2 / 2– 22 ة المضخات النفطيةاختيار وصيان  .84
 والميكانيك

 تكنولجيا الحفر العميق لألبار النفطية  .85
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 18/2 / 2– 22

 والميكانيك

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال االتصاالت اسبوع 18/2 / 2– 22 الهندسية في مخاطبة الشركات ةنكليزياللغة اال  .86

 الكيمياويالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اسبوع 25/3 / 2 – 1 المواد الكيميائية في الصناعات النفطية وتاثيراتها البيئية  .87

 ين والعاملين في مجال النفطالمهندسين والفني اسبوع 25/3 / 2 – 1 الحماية الكاثودية لالنابيب النفطية  .88

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 25/3 / 2 – 1 محطات توليد الطاقة الكهربائيةاسس تصميم   .89
 والميكانيك والكهرباء والطاقة

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 25/3 / 2 – 1 تصميم شبكات الحاسبات   .90
 والميكانيك

91.  Development of GIS Models for Asset 
Management 

 مدنيالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع 25/3 / 2 – 1

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 25/3 / 2 – 1 ئل المستقبلية للوقود النفطيالبدا  .92
 والميكانيك والكهرباء

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال البرمجة اسبوع C# 1 – 2 / 25/3البرمجة بلغة   .93

سين والفنيين والعاملين في مجال النفط المهند اسبوع 25/3 / 2 – 1 انواع القابلوات الكهربائية وصيانتها  .94
 والميكانيك

تاثير المضادات الكيمياوية والمعدنية على خواص الخرسانة   .95
 الطرية والمتصلبة

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المدني اسبوع 25/3 / 2 – 1

96.  
تصاميم مجاري ىواء وانابيب التبريد لمنظومات التكييف 

 المركزية
 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الميكانيك اسبوع 25/3 / 2 – 1

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 4/3 / 3– 8 ادارة المشاريع الصناعية  .97
 والميكانيك والمدني

http://www.asce.org/development-of-gis-models-for-asset-management/
http://www.asce.org/development-of-gis-models-for-asset-management/
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 لين في مجال الميكانيكالمهندسين والفنيين والعام اسبوع 4/3 / 3– 8 مضخات ميكانيكية مائية )اساسيات ، تطبيقات ، تصاميم(  .98

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء  اسبوع 4/3 / 3– 8 طرق السيطرة على المحركات الكهربائية  .99
 والسيطرة

 المهندسين والفنيين في مجال الهندسية الكهربائية اسبوع 4/3 / 3– 8 برنامج نظام محاكاة القدرة الكهربائية  .100

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط والبيئة اسبوع 4/3 / 3– 8 بيئي ومعرفة المسببات وكيفية عالجو طرق تصنيف التلوث ال  .101

102.  
( في مراقبة السدود total stationاستخدام جهاز )

 والمنشات الضخمة
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المدني  اسبوع 4/3 / 3– 8

 والمساحة

103.  
ن عمليات الحفر واإلنتاج في الصناعة اإلضرار الناتجة م

 النفطية
 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 4/3 / 3– 8

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء  اسبوع 4/3 / 3– 8 الفحوصات الهندسية للمواد المعدنية والالمعدنية  .104
 والميكانيك

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 4/3 / 3– 8 مواصفات المنتجات النفطية  .105

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 4/3 / 3– 8 التصميم الهيدروليكي للمحطات الكهرومائية  .106
 والميكانيك

 جال الكهرباءالمهندسين والفنيين والعاملين في م اسبوع 11/3 / 3– 15 الكهربائية اساسيات تصميم اإلنارة  .107

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المدني اسبوع 11/3 / 3– 15 دراسة عن تاثير الرص على تصرف التربة  .108

 MS projectادارة المشاريع باستخدام   .109
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال ادارة  اسبوع 11/3 / 3– 15

 المشاريع

 الصناعية ( في المنشاتhazopتقييم االخطار )  .110
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء  اسبوع 11/3 / 3– 15

 والميكانيك

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الميكانيك اسبوع 11/3 / 3– 15 مضخات ميكانيكية مائية )اساسيات ، تطبيقات ، تصاميم(  .111

 تطبيقات المدينة الذكية االساسية  .112
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء  عاسبو  11/3 / 3– 15

 والسيطرة

113.  
الفحوصات الميكانيكية االتالفية للمواد الهندسية في 

 الصناعات
 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال والميكانيك اسبوع 11/3 / 3– 15

 االت الكهرباء والسيطرةالمهندسين في مجال االتص اسبوع 11/3 / 3– 15 االجهزة السلكية والالسلكية  .114

 المهندسين من يمتلكون مهارات باللغة اسبوع 11/3 / 3– 15 اللغة االنكليزية متوسطة )للمهندسين والفنيين(  .115

116.  
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء  اسبوع 11/3 / 3– 15 محطات توليد الطاقة الكهربائية

 والسيطرة
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 المهندسين والفنيين في مجال الكهرباء والسيطرة اسبوع 18/3 / 3– 22 برمجة وتطبيق االردوينو   .117

 مخاطبة الشركات االجنبية الهندسيةالوهندسين في  اسبوع 18/3 / 3– 22 اللغة االنكليزية في مراسلة الشركات الهندسية  .118

119.  
 

 اساسيات طاقة الرياح وتوربينات  الرياح
 

22 –3 / 18/3 
العاملين في مجال الطاقة المهندسين والفنيين و  اسبوع

 والكهرباء والسيطرة

120.  
 اسلوب كتابة مقترح البحث العلمي 

scientific research proposal  
22 –3 / 18/3 

  الهندسية االكادميين والباحثين  في االختصاصات اسبوع
 كافة

 ن في مجال والكهرباء المهندسين والفنيين والعاملي اسبوع 18/3 / 3– 22 اسس التصميمة الكهربائي للبنايات  .121

 اسبوع 18/3 / 3– 22 والبحثية العلمية لالغراض البيانات تحليل تقنيات   .122
االكادميين والباحثين  وطالب الدراسات العليا في  

 كافة االختصاصات

 قةالمهندسين والفنيين في مجال النفط والطا اسبوع 18/3 / 3– 22 خزن ونقل وتداول وتصنيع المواد المحرمة دوليا  .123

 كافةالمهندسين والفنيين    اسبوع E.mail  22 –3 / 18/3  استخدام البريد االلكتروني  .124

 مهندسين وفنيين في المجال النفطي اسبوع 18/3 / 3– 22 التلوث النفطي وطرائق السيطرة عليو  .125

126.  
 الجغرافية المعلومات نظام باستخدام  الهيدرولوجي التحليل

(GIS 
 سين وفنيين في ىندسة المساحة والمدني مهند اسبوع 18/3 / 3– 22

 المهندسين في البرمجة اسبوع VISUAL basic 25/3-29/3اساسيات البرمجة في برنامج ال  .127

 والطرق االراضي تسوية في اللفل جهاز استخدام   .128
المهندسين والفنيين في الموارد المائية واالعمار   اسبوع 25/3-29/3

 والبلديات

129.  
 التطبيقات في( matlab) لمتالبا برنامج استخدام 

 المساحية الهندسية
 واالعمار البلدياتالمهندسين في الزراعة و اسبوع 25/3-29/3

 المهندسين كافة اسبوع Autocad   25/3-29/3اساسيات برنامج   .130

 بلديات والمساحةالمهندسين في الزراعة وال  اسبوع 29/3-25/3  المساحة ىندسة التطبيقات في التصويري المسح استخدام   .131

 GPSالتطبيق العملي للمسح باالقمار الصناعية   .132
المهندسين والفنيين في االتصاالت والمساحة  اسبوع 25/3-29/3

 والمدني

 في مجال الميكانيك والفنيين المهندسين اسبوع 29/3-25/3 المضخات الميكانيكية  .133

 وااللكترونيك مهندسين في مجال االتصاالتال اسبوع 29/3-25/3 جهزة االتصاالت السلكية والالسلكيةا  .134

 الجودة بتطبيق ادارة العمل الهندسي والفني اداء تحسين  .135
          الشاملة             

 والهندسية                          الفنية الكوادر اسبوع 25/3-29/3
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 والهندسية الفنية درالكوا اسبوع 29/3-25/3     الفنية للكوادر والمخازن المشتريات ادارة  .136

 الكوادر الفنية والهندسية اسبوع   5/4-1/4 مهارات ومتطلبات نجاح العملية التفاوضية للكوادر الفنية      .137

   الهندسية                          الكمية واالساليب االحصاء  .138
  

 والهندسية                          الفنية الكوادر اسبوع 1/4-5/4

                       في الهندسة المدنيةوالهندسية   الفنية الكوادر اسبوع 5/4-1/4 في تطبيقات الهندسة المدنية ETABاسس برنامج ال   .139

                       في مجال الكهرباءوالهندسية  الفنية الكوادر اسبوع 5/4-1/4 طرق تنظيم الفولتية في الشبكات الكهربائية  .140

141.  SQL data base 1/4-5/4 البرمجةالمهندسين والفنيين في   اسبوع               

142.  
 مهارات يمتلكون منالمهندسين والفنيين  اسبوع 5/4-1/4                                                                        للمهندسين والفنيينمتوسطة ال االنكليزية اللغة

       باللغة              

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الهندسة اسبوع 5/4-1/4 اجهزة الحماية في المصانع والمعامل  .143

144.  
 المفاىيم االساسية لقاعدة بيانات نشر البحوث العلمية

scopus 
االكادميين والباحثين  وطالب الدراسات  اسبوع 1/4-5/4

 العليا في كافة االختصاصات

 المهندسين في المجال المدني والمعماري اناسبوع Primavera 1/4-12/4برنامج ال   .145

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الهندسة اسبوع 12/4-8/4 اليو تنفيذ تعليمات الترقيات العلمية    .146

 في مجال الهندسةالمهندسين والفنيين والعاملين  اسبوع 12/4-8/4 لمشاريع الهندسية في ا البشرية مهارات ادارة الموارد  .147

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الهندسة اسبوع 12/4-8/4 المهارات االساسية في التفاوض ودبلوماسية االقناع  .148

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الهندسة اسبوع 12/4-8/4 مهارات القيادة وصفات المدير االمشاريع الهندسية   .149

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الهندسة اسبوع GIS 8/4-12/4ي باستخدام التحليل الطوبوغراف  .150

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط والبئية اسبوع 12/4-8/4 المواد الكيميائية في الصناعات النفطية وتاثيراتها البيئية  .151

 االتجاىات الحديثة في التدقيق الداخلي والرقابة االدارية  .152
 والمالية

 المهندسين والفنيين والعاملين في االدارة والمالية اسبوع 8/4-12/4

 صيانة اجهزة التكييف  .153
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 8/4-12/4

 والميكانيك

154.  
المضخات الميكانيكية )انواعها , استعماالتها والصيانة 

 الدورية(
فنيين والعاملين في مجال النفط المهندسين وال اسبوع 8/4-12/4

 والميكانيك

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الهندسة اسبوع 12/4-8/4 السالمة المهنية والوقاية من الحوادث  .155

 وبرمجة حل في لالستخدامة التفصيلي المتالب برنامج  .156
 الهندسية التطبيقات في الرياضية المعادالت

 لفنيين والعاملين في مجال البرمجةواالمهندسين  اسبوع 15/4-91/4
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 اليات خفض الكلفة في المشاريع االنشائية  .157
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 15/4-91/4

 والمدني والكهرباء

 الضاغطات الهوائية )اساسيات وتطبيقات(  .158
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 15/4-91/4

 كانيكوالمي

 ادارة المشاريع الصناعية  .159
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 15/4-91/4

 والمدني والكهرباء

 معايير السالمة الصناعية والبيئية في محطات التعبئة للوقود  .160
 النفط مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوع 15/4-91/4

 الحماية الكاثودية  .161
النفط  مجال في والعاملين المهندسين والفنيين اسبوع 15/4-91/4

 والكيمياوي

162.  
 جيدة مهارات يمتلكون منالمهندسين والفنيين  اسبوع 91/4-15/4                                   للمهندسين والفنيين متقدمةال االنكليزية اللغة

 باللغة            

 الجودة في والعاملين واالداريين الفنيين اسبوع 91/4-15/4 ندسيةمراقبة وضمان الجودة في المشاريع اله  .163

 الفحوصات الهندسية لألجزاء الميكانيكية  .164
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 15/4-91/4

 والميكانيك

 تقييم األداء الحراري ألجهزة ومعدات التكييف  .165
ملين في مجال النفط المهندسين والفنيين والعا اسبوع 15/4-91/4

 والميكانيك

 (HSEمفاىيم الصحة والسالمة والبيئة )  .166
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 15/4-91/4

 والميكانيك

 كافةلمجاالت  االداريين والفنيين والعاملين في ا اسبوع 26/4-22/4     الفنية للكوادر والمخزون المخازن وتنظيم المشتريات ادارة  .167

 االنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة  .168
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 22/4-26/4

 والمدني

 الكهرباء المهندسين والفنيين والعاملين في مجال اسبوع 26/4-22/4 تصميم منظومات الحرائق  .169

المضخات الميكانيكية )انواعها , استعماالتها والصيانة   .170
 دورية(ال

المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 22/4-26/4
 والميكانيك

 االتصاالتوالفنيين والعاملين في مجال المهندسين  اسبوع 26/4-22/4 االتصاالت الرقمية  .171

 نيالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال المد اسبوع 3/5-29/4 الفحوص المختبرية العمال تحريات التربة  .172

 االدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة  .173
  المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 29/4-3/5

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء اسبوع 3/5-29/4 منظومات تكييف الهواء المركزية  .174

 ادارة المتطلبات والتحكم في المقاوالت االنشائية  .175
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 29/4-3/5

 والكهرباء والمدني
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 مدنيالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع 3/5-29/4 ادارة التفاوض ومستلزمات نجاحها  .176

 مجال االتصاالتالمهندسين والفنيين والعاملين في  اسبوع 3/5-29/4 شبكات الحاسبة واالتصاالت وافاقها المستقبلية  .177

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 3/5-29/4 أنواع وطريقة عمل الضواغط في اجهزة التبريد والتكييف  .178

 جريان السوائل في االنابيب وتأثيراتها  .179
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 29/4-3/5

 والكهرباء

 نيوم وطرق مقاومة من التاكلربط ولحام سبائك االلم  .180
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 29/4-3/5

 والميكانيك

181.  
 كيفية التغلب على مهاجمة األمالح الخارجية والداخلية

 للكونكريت في العراق
 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكيمياوي اسبوع 29/4-3/5

 لنوعية في تنفيذ المشاريع الهندسيةمفاىيم وضوابط الرقابة ا  .182
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 29/4-3/5

 والمدني

 الهندسيمجال الالمهندسين والفنيين والعاملين في  اسبوع 3/5-29/4 الفنية للكوادر التفاوضية العملية نجاح مستلزمات  .183

 PLCبرمجة ال   .184
 الفنيين والعاملين في مجال البرمجةالمهندسين و  اناسبوع 10/5 -29/4

 والكهرباء والسيطرة

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المساحة اسبوع 3/5-29/4 اجهزة المساحة وطرق استخدامها  .185

 المدنيفنيين والعاملين في مجال المهندسين وال اسبوع 3/5-29/4 المواصفات الخاصة بالتصاميم الهندسية للطرق  .186

 MS projectلمشاريع باستخدام ادارة ا  .187
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال االدارة  اناسبوع 6/5-17/5

 والمدني

 المتحكم الدقيق األردوينو  .188
لكهرباء المهندسين والفنيين والعاملين في مجال ا اناسبوع 6/5-17/5

 وااللكترونيك

 دراسات الجدوى للمشاريع الريادية  .189
سين والفنيين والعاملين في مجال النفط المهند اسبوع 6/5-10/5

 والكهرباء والمدني

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المساحة اسبوع 10/5-6/5 الخرائط الرقمية : مفاىيم وتطبيقات  .190

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المدني اسبوع 10/5-6/5 تاثير الرص على تصرف التربة  .191

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء اسبوع 10/5-6/5 الكهربائيةصيانة المحوالت   .192

 الجودة المهندسين والفنيين والعاملين في مجال اسبوع 10/5-6/5 التميز واالبداع في ادارة الخدمات الفنية  .193

 والعاملين في مجال المدنيالمهندسين والفنيين  اسبوع 10/5-6/5 ادارة المطالبات والتحكم في المقاوالت االنشائية  .194

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الميكانيك اسبوع 10/5-6/5 صيانة اجهزة التكييف  .195

 في مجال النفط والميكانيك المهندسين والفنيين اسبوع 10/5-6/5 صيانةلمحطات الضخ خالل التصميم والالمتطلبات العامة   .196
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 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الميكانيك اسبوع 10/5-6/5 لتكييف المركزيةاالعطال الشائعة في اجهزة ومعدات ا  .197

 اختيار وصيانة المضخات النفطية  .198
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 13/5-17/5

 والميكانيك

 لألبار النفطية تكنولجيا الحفر  .199
في مجال النفط  المهندسين والفنيين والعاملين اسبوع 13/5-17/5

 والميكانيك

 دسين والفنيين المهن اسبوع 17/5-13/5 الهندسية نكليزي في االدارة ومخاطبة الشركاتاال  .200

 الطاقات المتجددةالمهندسين والفنيين والعاملين في  اسبوع 17/5-13/5 تصميم منظومة سيطرة على توربينات الرياح  .201

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 17/5-13/5 الحماية الكاثودية لالنابيب النفطية  .202

 تأىيل األدارات الوسطى لتولي مهام األدارة العليا  .203
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 13/5-17/5

 والميكانيك والكهرباء والطاقة

 الحاسبات ن والعاملين في مجالالمهندسين والفنيي اناسبوع 24/5-13/5 طرق تصميم شبكات الحاسبات  .204

 الطاقات المتجددة : انواعها وتطبيقاتها  .205
طاقات المهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع 13/5-17/5

 المتجددة

 االلكترونيكالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اسبوع 17/5-13/5 الدوائر المنطقية  .206

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال البرمجة اناسبوع C# 13/5-24/5البرمجة بلغة   .207

 لكهرباءالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ا اسبوع 24/5-20/5 انواع القابلوات الكهربائية وصيانتها  .208

209.  
تاثير المضادات الكيمياوية والمعدنية على خواص الخرسانة 

 الطرية والمتصلبة
 والعاملين في مجال المدنيالمهندسين والفنيين  اسبوع 20/5-24/5

تصاميم مجاري ىواء وانابيب التبريد لمنظومات التكييف   .210
 المركزية

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الميكانيك اسبوع 20/5-24/5

 والفنيين والعاملين في مجال المدنيالمهندسين  اسبوع 24/5-20/5 ادارة المشاريع الصناعية  .211

 تصاالتالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال اال اسبوع 24/5-20/5 لالسلكيةالشبكات السلكية وا  .212

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الميكانيك اسبوع 24/5-20/5 مضخات ميكانيكية )اساسيات ، تطبيقات ، تصاميم(  .213

 العاملين في مجال الكهرباء المهندسين والفنيين و  اسبوع 24/5-20/5 طرق السيطرة على المحركات الكهربائية  .214

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال االدارة اسبوع 24/5-20/5 المراسالت االكاديميةفي االخطاء النحوية   .215

216.  
طرق تصنيف التلوث البيئي ومعرفة المسببات وكيفية عالجو 

 والتخلص منو
 البيئةالفنيين والعاملين في مجال المهندسين و  اسبوع 20/5-24/5

217.  
( في مراقبة السدود total stationاستخدام جهاز )

 والمنشات الضخمة
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المدني  اسبوع 20/5-24/5

 والمساحة
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218.  
اإلضرار الناتجة من عمليات الحفر واإلنتاج في الصناعة 

 النفطية
 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 20/5-24/5

 الفحوصات الهندسية للمواد المعدنية والالمعدنية  .219
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء  اسبوع 27/5-31/5

 والميكانيك

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 31/5-27/5 مواصفات المنتجات النفطية  .220

 التصميم الهيدروليكي للمحطات الكهرومائية  .221
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 27/5-31/5

 والميكانيك

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء اسبوع 31/5-27/5 اساسيات تصميم اإلنارة  .222

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال المدني اسبوع 31/5-27/5 دراسة عن تاثير الرص على تصرف التربة  .223

 الحاسبات المهندسين والفنيين والعاملين في مجال اسبوع HTML&CSS 27/5-31/5مواقع تصميم ال  .224

 ( في المنشات الصناعيةhazopتقييم االخطار )  .225
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء  اسبوع 27/5-31/5

 والميكانيك

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الميكانيك عاسبو  31/5-27/5 مضخات ميكانيكية  )اساسيات ، تطبيقات ، تصاميم(  .226

 عاملين في مجال الكهرباء المهندسين والفنيين وال اسبوع 31/5-27/5 طرق السيطرة على المحركات الكهربائية  .227

الفحوصات الميكانيكية االتالفية للمواد الهندسية في   .228
 الصناعات

 في مجال لميكانيكالمهندسين والفنيين والعاملين  اسبوع 27/5-31/5

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط والبئية اسبوع 7/6-3/6 المواد الكيميائية في الصناعات النفطية وتاثيراتها البيئية  .229

230.  
االتجاىات الحديثة في التدقيق الداخلي والرقابة االدارية 

 والمالية
 دارة والماليةالمهندسين والفنيين والعاملين في اال اسبوع 3/6-7/6

 لميكانيكالفنيين والعاملين في مجال االمهندسين و  اسبوع 7/6-3/6 صيانة اجهزة التكييف  .231

 الكهرباء المهندسين والفنيين والعاملين في مجال اسبوع 7/6-3/6 جيل االتصاالت الرابع  .232

 الهندسة ملين في لمهندسين والفنيين والعاا اسبوع 7/6-3/6 السالمة المهنية والوقاية من الحوادث  .233

 المدنيالفنيين والعاملين في مجال المهندسين و  اسبوع GIS 3/6-7/6التحليل الهندسي باستخدام   .234

 والفنيين والعاملين في الهندسةالمهندسين  اسبوع 7/6-3/6 اليات خفض الكلفة في المشاريع االنشائية  .235

 الضاغطات الهوائية )اساسيات وتطبيقات(  .236
مهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط ال اسبوع 3/6-7/6

 والميكانيك

 ادارة المشاريع الصناعية  .237
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط  اسبوع 3/6-7/6

 والمدني والكهرباء

 الكهرباءالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اسبوع 7/6-3/6 المتحكم الدقيق األردوينو  .238
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 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء اسبوع 14/6-10/6 الكهربائية صيانة المولدات  .239

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 14/6-10/6 التلوث النفطي وطرق السيطرة عليو  .240

 لميكانيكعاملين في مجال دسين والفنيين والالمهن اسبوع 14/6-10/6 المنظومات الهيدروليكية )اساسيات ، تطبيق ، تصميم(  .241

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء اسبوع 14/6-10/6 صيانة المولدات الكهربائية  .242

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال النفط اسبوع 14/6-10/6 فحص ومعالجة التاكل في انابيب النفط  .243

 طرة النوعيةضمن السي لالجهزة والمعدات االساليب االحصائية  .244
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الميكانيك  اسبوع 10/6-14/6

 والنفط والكهرباء والسيطرة

 صيانة واصالح المصاعد الكهربائية والهيدروليكية  .245
المهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرباء  اسبوع 10/6-14/6

 والميكانيك

 لبياناتفي تحليل ا  SPSSأستخدام برنامج    .246
 لجميع االختصاصات للمهندسين لتحليل البيانات اسبوع 10/6-14/6

 ن والفنيين والعاملين في مجال الميكانيكالمهندسي اسبوع 14/6-10/6 صيانة اجهزة التكييف  .247

 اءالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال الكهرب اسبوع 14/6-10/6 العملية اوتطبيقاته عمل المحركات الكهربائية  .248

 البرمجةالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اناسبوع C# 10/6-21/6البرمجة بلغة   .249

 ميكانيكالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع  6/ 21- 17/6 صيانة المضخات الميكانيكية  .250

 لحاسباتمجال االمهندسين والفنيين والعاملين في  اسبوع  6/ 21- 17/6 الالب توب صيانة الحاسبات  .251

 االجهزة الكيميائية وعملها  .252
 الكيمياءالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اسبوع  6/ 21- 17/6

 ميكانيكالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع  6/ 21- 17/6 الحماية الكاثودية  .253

 الكهرباءعاملين في مجال المهندسين والفنيين وال اسبوع  6/ 21- 17/6 نظام اطفاء الحرائق   .254

 لكترونيكالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال اال اسبوع  6/ 21- 17/6 الشبكات السلكية والالسلكية  .255

 ميكانيكالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع  6/ 21- 17/6 مراقبة وضمان الجودة في المشاريع الهندسية  .256

 ميكانيكالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع  6/ 21- 17/6 ء الميكانيكيةالفحوصات الهندسية لألجزا  .257

 ميكانيكالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع  6/ 21- 17/6 تقييم األداء الحراري ألجهزة ومعدات التكييف  .258

 دنيمن في مجال الالمهندسين والفنيين والعاملي اسبوع  Primavera 17/6 -21 /6برنامج   .259

 برمجةالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع  Access 17/6 -21 /6برمامج   .260
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 مدنيالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع  6/ 21- 17/6 الخرسانة ذاتية الرص  .261 

 االجنبية الشركات بمخاطبة يعملون المهندسين الذين سبوعا 28/6 – 24/6 االكاديمية ومخاطبة الشركات  في المراسالت  اللغة االنكليزية  .262

 ميكانيكالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع 24/6 – 28/6 (HSEمفاىيم الصحة والسالمة والبيئة )  .263

264.  Plan Techniques for Infrastructure 
Projects 

 مدنيال المهندسين والفنيين والعاملين في مجال اسبوع 28/6 – 24/6

 ميكانيكالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع 28/6 – 24/6 االنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة  .265

 الكهرباءالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اسبوع 28/6 – 24/6 الكهربائية التوليد  محطات تصميم  .266

 نفطالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال عاسبو  28/6 – 24/6 مواصفات المنتجات النفطية  .267

 الكيمياويالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اسبوع 28/6 – 24/6 تكنلوجيا معالجة مياه الشرب  .268

 مدنيالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع 28/6 – 24/6 تصميم وبناء السدود  .269

 كهرباءالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع 28/6 – 24/6 معايرة اجهزة القياس الكهربائية  .270

 الكهرباءالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اسبوع 28/6 – 24/6 طرق تنطيم الفولتية في الشبكات الكهربائية  .271

272.  
 مخاطبة بمجال يعملون الذينين المهندس اسبوع 28/6 – 24/6 االكاديمية ومخاطبة الشركات  في المراسالت  اللغة االنكليزية

 االجنبية الشركات

 المهندسين في مجال النفط اسبوع 28/6 – 24/6 التلوث النفطي واثاره  .273

 الكهرباءالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اسبوع PLC 24/6 – 28/6برمجة وتطبيقات ال   .274

 االلكترونيكالعاملين في مجال المهندسين والفنيين و  اسبوع 28/6 – 24/6 الدوائر المنطقية  .275

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال البرمجة اسبوع C# 24/6 – 28/6البرمجة بلغة   .276

 المهندسين والفنيين والعاملين في مجال البرمجة اسبوع Oracle 24/6 – 28/6 البرمجة  .277

 الكهرباءوالفنيين والعاملين في مجال المهندسين  اسبوع 28/6 – 24/6 انواع القابلوات الكهربائية وصيانتها  .278

 النفطالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال  اسبوع 28/6 – 24/6 مواصفات المنتجات النفطية  .279

 معماريالمهندسين والفنيين والعاملين في مجال ال اسبوع 28/6 – 24/6 تصميم المدن الحديثة  .280

 الفنيين والعاملين في مجال الميكانيكالمهندسين و  اسبوع 28/6 – 24/6 المضخات الميكيانيكية )عملها وصيانتها(  .281


