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المقدمة:
لمنح  التطبيقي،  والعملي  النظري  العلمي  الجانبين  لتغطية  التدريبية  الدورة  ُصممت 
المشاركين شهادة كفاءة عالمية تؤهلهم لبناء وتوصيل واختيار أنظمة الطاقة المتجددة، 
كما ستغطي  الدورة جميع الجوانب األساسية واالحترافية في مجال تركيب األنظمة، 
إضافة إلى أفضل الممارسات لقياس ورفع أداء األنظمة الشمسية، مع مراعاة جوانب 
السالمة والموثوقية فيها، إضافة إلى األنظمة المصاحبة لقياس التدفق الضوئي وعناصر 

الطقس والحرارة والكفاءة.

الطاقة  تكنولوجيات  بمختلف  الخاصة  المتقدمة  المفاهيم  أيضا  الدورة  ستتناول  كما 
الشمسية وتقييم المواقع. وستعرض أيضا وصفاً للهيكل النموذجي والمراحل المختلفة 
لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية المركزة والخاليا الفوتوفولطية وإدارة المشروعات 

وتحديد الجدوى االقتصادية.

أهداف البرنامج:

تعريف وتوعية المشاركين بنظم تكنولوجيا الطاقه الكهروضوئيه الحديثه 	

التوعيه بمعرفة تكنولوجيا الطاقه الكهروضوئيه الحديثه 	

اكساب المشاركين المهارات الالزمه لنظم تكنولوجيا الطاقه الكهروضوئيه الحديثه 	

تدريب المشاركين على الطرق العملية للهندسة الكهروضوئيه 	

التدريب والمناقشه من خالل ورش العمل على حاالت عمليه ل تكنولوجيا الطاقه  	

الكهروضوئيه الحديثه

الوحدة األولى :

مقدمة عن تكنولوجيا الطاقة الضوئيه

أساسيات تكنولوجيا الطاقه الضوئيه 	

مكونات منظومة الطاقة الضوئيه 	

أهمية دراسة تكنولوجيا الطاقة الضوئية 	

الطرق الحديثة لتركيب منظومة الطاقة الضوئية 	

حاالت عملية 	

الوحده الثانيه :

طرق توليد الطاقة الضوئية

توليد الطاقة الضوئيه من الطاقة الشمسية 	

الطاقة الشمسية واستخدماتها 	

التحويل الحراري للطاقة الشمسية 	

إستخدام الخاليا الشمسية لتوليد الطاقة الضوئية 	

دراسة حاالت عمليه واقعيه 	

الوحده الثالثه :

طرق تشغيل المنظومة الكهروضوئية

إجراءات التشغيل الحديثه للمنظومه الكهروضوئيه 	

الظاهرة الكهروضوئية وتطبيقاتها 	

التركيب السليم للمنظومة الكهروضوئيه 	

نظم التحكم والحمايه للمنظومة الكهروضوئيه 	

نظم التحكم المنطقى 	

دراسة حاالت عمليه 	

الوحدة الرابعه :

أنواع الخاليا الشمسية وطرق تركيبها

األنواع المختلفه للخاليا الشمسيه 	

كيفية توليد الطاقة الكهروضوئيه من الخاليا الشمسية 	

طرق التوصيل الحديثه للخاليا الشمسيه 	

مكونات المنظومة المتكامله للخاليا الكهروضوية 	

طرق شحن وتخزين الطاقه 	

تطبيقات وتمارين عملية 	

الوحده الخامسه :

الطاقة  الشمسية واستخداماتها المختلفه

الطرق المختلفه لإلستفادة من الطاقة الشمسية 	

طرق تخزين الطاقه لإلستخدامات المختلفه 	

األمان البيئى فى إستخدامات الطاقة الشمسيه 	

تحويل الطاقة الشمسيه الى طاقه كهروضوئيه وطاقه حراريه 	

مواكبة التكنولوجيا الحديثه فى اإلستفاده القصوى من الطاقة الشمسيه 	

مناقشات وحاالت عمليه 	



نمـــــوذج التسجيــــــل

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

:  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

التــاريــخ :........................)دورة احترافية لتركيبات األنظمة الشمسية ®(

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

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

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

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

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: 

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.


