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في الفنية  التقنيات 
® الهندسية  الرسومات  وكتابة  قراءة 

المحتويات األساسية:

أهداف البرنامج:

يهف هذا البرنامج إلى:

تعريف وتفهم المشاركين بأنواع الرسومات الهندسيه �
التوعيه بمفاهيم الرسم الهندسى �
اكساب المشاركين المهارات العمليه فى قراءة وكتابة الرسومات الهندسيه �
تدريب المشاركين على افراد وتجميع الرسومات الهندسيه �
التدريب العملى على حاالت عمليه ألشكال هندسيه متنوعه �
التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على أساسيات الرسم الهندسى – قراءة وكتابة الرسومات الهندسيه �

الوحده األولى :
تقنيات إعداد الرسومات الهندسية

مقدمه عن الرسم الهندسى �
أهمية وتقنيات الرسم الهندسى �
أدوات الرسم الهندسى �
العمليات المساعده فى الرسم الهندسى �
طرق إعداد الرسومات الهندسية �
تقنيات وأدوات الرسم الهندسى �
أهمية الرسومات الهندسية فى العمليات المختلفه �
العمليات المساعدة إلعداد الرسومات الهندسية �
حاالت عمليه �

الوحده الثانيه :
أنواع الرسومات الهندسيه والرسومات التنفيذيه

الفرق بين الرسومات الهندسية والرسومات التنفيذية �
افراد السطوح واألجسام الهندسيه �
أنواع الرسومات التفصيليه �
الرسومات المجمعه بأنواعها المختلفه �
األبعاد على الرسم الهندسى �
مقياس الرسم �
حاالت عمليه �

الوحده الثالثه :
المساقط الهندسيه لألشكال المختلفه

أنواع المساقط الهندسيه �
الرسم بدون استعمال األدوات الهندسيه �
المساقط المساعده واالسقاط الهندسى �
القطاعات فى الرسم الهندسى �
القياسات والتفاوتات على الرسم الهندسى �
دقة السطح ورموز التشغيل وبيانها على ارسومات الهندسيه �
القطاعات فى الرسم الهندسى �
حاالت عمليه �

الوحده الرابعه :
طرق تمثيل األجسام الهندسيه

رسم األجسام الهنسيه باألبعاد الثالثه �
رسم األيزوميترى �
أنواع المناظير الهندسيه �
طرق إستنتاج المساقط الهندسيه �
التمثيل العملى لألجسام بالرسم الهندسى �
حاالت عمليه �

الوحده الخامسه :
قراءة وكتابة الرسومات الهندسيه المختلفه

الرسومات الميكانيكيه �
الرسومات المدنيه والمعماريه �
العوامل المشتركه فى قراءة الرسومات الهندسيه �
افراد السطوح واألجسام الهندسيه �
أنواع الرسومات التفصيليه �
الرسومات المجمعه بأنواعها المختلفه �
حاالت عمليه �



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. � اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة � أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

)التقنيات الفنية في قراءة وكتابة الرسومات الهندسية ®( 
Reading & Drawing Schematics and Symbols

التــاريــخ :........................

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


