
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج وورش عملية لمدة 5 أيام حول 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

برنامج التدريب المهني المعتمد في
مجال الطاقة المتجددة



Co
py

rig
ht EuroMaTech Dubai

All Rights Reserved
   

 

برنامج التدريب المهني المعتمد في
مجال الطاقة المتجددة

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
هل تركز على تقنيات واستراتيجيات توليد الطاقة وإنتاجها وتخزينها التي تعتبر "خضراء ونظيفة" أو متجددة أو مستدامة؟ ينطوي استخدام الطاقة البديلة على فهم شامل للسياسات 
والقضايا باإلضافة إلى فهم متوازن للواقع الفني والمالي. يكتسب المشاركين في الدورة نظرة ثاقبة لتطبيق حلول الطاقة المتجددة، ويغادرون مع عناصر العمل واألدوات التي 

يمكنهم تطبيقها على الفور لمساعدة الشركات أو المنظمات على تحديد أهداف المشاريع الطاقة المتجددة وتعظيم الفوائد عند تنفيذ أنظمة الطاقة المتجددة.

اهداف الدورة:
فهم أساسيات أنظمة توليد ونقل وتوزيع الطاقة التقليدية�	
فهم أهمية وأدوار الطاقة المتجددة في هذا العصر الحديث�	
كيفية تعظيم الموارد الطبيعية وتحويلها إلى طاقة متجددة�	
فهم بنية المكونات الخاصة بأنواع مختلفة للطاقة المتجددة�	
خلق الوعي في فهم أنواع الطاقة المتجددة�	
تقدير فوائد حصاد الطاقة المتجددة�	
فهم خصائص وعمليات كل نوع من أنواع الطاقة المتجددة�	

المحتويات األساسية:

الطاقة المتجددة والعالم اليوم:

أساسيات توليد الكهرباء ونقلها.�	
الطرق التقليدية لتوليد الطاقة.�	
نقل الطاقة العلوية وتحت األرض.�	
نظام توزيع طاقة التيار المتردد.�	
الشبكة الذكية.�	
الشبكة المصغرة.�	

أنواع وخصائص الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة الشمسية:

نظرة عامة على الطاقة المتجددة المتاحة.�	
مزايا توليد الطاقة الشمسية.�	
خصائص تركيب األلواح الشمسية.�	
أنواع الخاليا الشمسية )الكهروضوئية(.�	
العاكس والعداد الذكي.�	
تشغيل الحدائق بالطاقة الشمسية.�	

طاقة الرياح، وبناء وتشغيل توربينات الرياح:

نظرة عامة عن توليد الطاقة الكهربائية من الرياح.�	
بناء توربينات الرياح.�	
عمليات وخصائص المكونات الرئيسية لتوربينات الرياح.�	
مزايا طاقة الرياح.�	
تصاميم الشفرة الدوارة.�	
مزارع الرياح البرية والبحرية.�	

أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة:

خصائص توليد طاقة الكتلة الحيوية.�	
عمليات ومكونات طاقة الكتلة الحيوية المتجددة.�	
خصائص توليد طاقة المد والجزر.�	
عمليات موجة المد والجزر للطاقة المتجددة.�	
عمليات أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة.�	
مزايا أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة.�	

موارد الطاقة الموزعة )DER( ونظام التخزين:

أهمية موارد الطاقة الموزعة.�	
دمج الطاقة المتجددة في الشبكة.�	
أنظمة تخزين الطاقة.�	
بطاريات ذات سعة أكبر.�	
دراسات الحالة، اإلختيار والتصميم.�	



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

التــاريــخ :........................)برنامج التدريب المهني المعتمد في مجال الطاقة المتجددة( 

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


