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المحتويات األساسية:

الكتابة الفنية المتخصصة للمهندسين

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

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

	wالتعرف على المعلومات والمهارات األساسية إلتقان اللغه الفنية المستخدمة في الكتابة المتخصصه للمهندسين

	wصقل المهارات في كيفية إتقان اللغه والكتابة الفنية والعلمية والهندسيه ونقل األفكار بدقة وفعالية وموضوعية

	wالوقوف على الخطوط المرشدة للكتابة الهندسيه المتخصصه بأنواعها المختلفة

	wتسليط الضوء على الوسائل الحديثه المستخدمة في الكتابة الفنيه المتخصصه للمهندسين وطرق عرضها

	wالتوعيه بمفاهيم وأهمية الكتابة الفنيه والتقارير الهندسيه فى دعم اتخاذ القرار

	wالتعرف على استخدام الحاسب االلى فى الكتابة الفنيه المتخصصه والتقارير الهندسيه

	wتنمية القدرات الفنيه فى الكتابة المتخصصه للمهندسين بالحاسب االلى

	wالتدريب العملى على حاالت عمليه للكتابة الفنية والتقارير المتخصصة للمهندسين

أهمية وفوائد إتقان لغه الكتابة الفنيه المتخصصة للمهندسني:

	wفوائد ومزايا إتقان اللغه الفنيه للكتابة
	wطرق إتقان اللغه الفنيه للكتابه للمهندسين
	wعناصر اللغه الفنيه للكتابة ورموزها
	wأساسيات إعداد وضبط اللغه الفنيه للكتابة
	wأسأله وأمثله لحاالت عملية

طرق الكتابة الصحيحة والفنية المتخصصه للمهندسني:

	wمجاالت االتصاالت والكتابة الفنية المتخصصة
	wمفهوم وطبيعة إتقان الكتابة فى التقارير الهندسيه
	wكتابة التقارير الفنية الهندسيه وأنواعها ومجاالتها
	wمقومات الكتابة الفنية الجيده وعناصرها
	wمتطلبات إعداد وكتابة التقارير الفنية المتخصصه للمهندسين
	wنماذج للكتابة الفنية المتخصصة لحاالت عمليه

اإلستخدام الصحيح للغه الفنيه ىف الكتابة المتخصصة للمهندسني:

	wكيفيه وضوع لغه الكتابة الفنيه عند إعداد التقارير الهندسيه
	wالرؤيه الهندسيه فى كتابة التقارير الفنية للمهندسين
	wاختبار مؤشرات الكتابة الفنية للتقرير الهندسى
	wالتفاصيل الفيه للكتابة الفنية للتقرير الهندسى
	wمراحل صياغة وكتابة التقرير الفنى المتخصص للمهندسين
	wأمثله وحاالت عمليه من الواقع

مواصفات وإعداد الكتابة الفية المتخصصة للمهندسني:

	w. مراحل إعداد الكتابة الفنية للمهندسين

	wالعناصر والخصائص الرئيسية للكتابة الهندسيه الجيدة

	w. األخطاء الشائعة فى إعداد الكتابة الفنية الهندسيه وطرق تالفيها

	w. أساليب عرض البيانات والمعلومات إحصائياً وبيانياً فى التقرير الهندسى

	w.ًإعداد وكتابة التقارير النموذجية والمطبوعة عناصرها مسبقا

	w. التقارير الهندسيه المكتوبه والشفهية

	wنماذج وحاالت عملية لتقارير فنية متكامالة

مراجعة الصياغه الهنائيه للكتابة الفنية المتخصصه للمهندسني:

	wاستخدام الحاسب االلى فى اعداد ومراجهة الكتابة الفينه والهندسيه

	wخصائص الكتابة الفنية للتقرير الهندسى الجيد وكيفية وضوحه

	wالمهاره فى كتابة ووضوح التقارير الفنية المتخصصة للمهندسين

	wالصياغه النهائيه للتقرير الفنى المتخصص

	wالمراجعة والطباعة النهائيه للتقرير الفنى المتخصص للمهندسين

	wورش عمل إلعداد وصياغة نهائيه للكتابة الفنية المتخصصة



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:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

	wيوروماتيك 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

)الكتابة الفنية المتخصصة للمهندسين(

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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.


