االتحاد العربي للحديد والصلب

Arab Iron and Steel Union

السادة االفاضل
اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺣدﻳد واﻟﺻﻠب ﻫﻳﺋﺔ ﻋرﺑﻳﺔ دوﻟﻳﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺟﻠس اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﻳﺔ وﺗطوﻳر
اﻟﺻﻠب ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺄﺳس ﺳﻧﺔ  1971وﻳﺗﻛون اﻻﺗﺣﺎد ﻣن  92ﺷرﻛﺔ ﻋﺿو ﻣن  17دوﻟﺔ ﻋرﺑﻳﺔ ﻳﻣﺗد ﻧﺷﺎطﻪ إﻟﻰ
اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻳﺔ.
وﻳﻌﺗﺑر ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗدرﻳب ﻫدف رﺋﻳﺳﻲ ﻣن أﻫداف اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺗﻰ ﺗرﻣﻰاﻟﻰ اﻹرﺗﻔﺎع ﺑﻘدرات وﺧﺑرات اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ وﺗﻧﻣﻳﺗﻬﺎ

ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻰ ﻳﻧظﻣﻬﺎ اﻻﺗﺣﺎد ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻧﻳﺔ واﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻻدارﻳﺔ وﻳﺗم ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺧﺑراء
ﻣن ﻣراﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﻬﻧدﺳﻳن اﻹﺳﺗﺷﺎرﻳﻳن وﻛﺑرى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺧﺻص.
وﻗد ﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﺗﺧدم ﻗطﺎع ﻋرﻳض ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺧدﻣﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎﻝ ادارﻩ ﻧظم اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ واﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﺔ واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻬﻳدروﻟﻳﻛﻳﺔ واﻟﻣﺑرﻣﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
 PLCوأﺟﻬزة اﻟﻘﻳﺎس واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ وﺑراﻣﺞ ﺗﺧطﻳط وﺟدوﻟﺔ اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ وﺑراﻣﺞ اﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻠوث اﻟﺑﻳﺋﻰ.



رسم االشتراك في البرنامج التدريبي.



حقيبة تتضمن المادة العلمية ووجبة خفيفة ومشروبات خالل فترة االستراحة.



شھادة معتمدة.

 يتم منح خصم خاص بواقع  200جم للمشارك للشركة التي ترشح أربع أفراد أو أكثر في البرنامج الواحد


محتويات البرامج التدريبية متاحة بمقر اإلتحاد وترسل فور طلبھا .

 يمكن تنفيذ البرامج بمقر الشركات بناءا على أتفاق مسبق مع اإلتحاد .
 فى حالة رغبة اى شركة تنظيم أي من ھذه البرامج في موعد آخر فإن اإلتحاد يرحب بذلك .
 يرحب االتحاد بتنظيم برنامج تدريبي لمدة يوم واحد مجانا في مجال نظم الصيانة المتكاملة باستخدام
الحاسب اآللي بمقر الشركة.
 يمكن تنظيم أي برامج تدريبية غير مدرجة بالكتيب وذلك باالتفاق مع االتحاد.
م  /محمد طه
المدير االقليمي
االتحاد العربي للحديد والصلب
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برامج عامة
م

التاريخ

اسم البرنامج

من

الى

1

2021/01/03

2021/01/07

قراءة الرسومات الھندسية للفنيين واجھزه القياس.

2

2021/01/31

2021/02/04

السيور الناقلة انواعھا -استخداماتھا -وصيانتھا.

3

2021/02/21

2021/02/25

الصيانة الميكانيكية والكھربائية لألوناش العلوية .

4

2021/02/28

2021/03/04

نظم تخطيط االنتاج وقياس العملية االنتاجية.

5

2021/03/14

2021/03/18

ادارة نظم الصيانة للمالحظين.

6

2021/03/21

2021/03/25

الغاليات البخارية – خواصھا -تقييم ادائھا -صيانتھا.

7

2021/04/04

2021/04/08

السالمة والصحة المھنية واالمن الصناعي.

8

2021/06/06

2021/06/10

المخاطر الميكانيكية والكھربائية ومقاومة مخاطر الحريق فى الصناعة.

9

2021/06/13

2021/06/17

نظم تخطيط االنتاج وقياس العملية االنتاجية.

10

2021/07/04

2021/07/08

التحكم فى ملوثات البيئة والقياسات الصناعية.

11

2021/07/11

2021/07/15

تكنولوجيا اللحام

12

2021/07/25

2021/07/29

تطبيق نظام الصيانة الوقائية للمعدات الصناعية

13

2021/08/08

2021/08/12

إدارة نظم الصيانة بالشركات الصناعية

14

2021/08/22

2021/08/26

نظم التحكم االلكتروھيدروليكي وتطبيقاته.

15

2021/09/12

2021/09/16

المبادئ المتطورة للقياسات الميكانيكية والتفاوتات

16

2021/09/19

2021/09/23

برمجة وتوثيق أعمال الصيانة باستخدام الحاسب اآللي

17

2021/09/26

2021/09/30

عمليات الرفع اآلمنة فى الصناعة.

18

2021/10/03

2021/10/07

نظم تخطيط االنتاج وقياس العملية االنتاجية.

19

2021/10/10

2021/10/14

تكنولوجيا تداول واختيار وتجميع وتصنيف الخردة.

20

2021/10/17

2021/10/21

التقنيات الفنية في قراءة وكتابة الرسوم الھندسية

21

2021/11/07

2021/11/11

إدارة النظم اإلنتاجية والجودة والرصد البيئي

22

2021/11/14

2021/11/18

الھندسة العكسية وتطبيقاتھا الصناعية

23

2021/11/21

2021/11/25

كراسي الدرفلة خصائصھا وطرق صيانتھا

24

2021/12/05

2021/12/09

استخدام قياس اإلھتزازات الميكانيكية في مراقبة اداء المعدات

25

2021/12/12

2021/12/16

منھجيات تخطيط وجدولة وادارة اعمال الصيانة الفعالة

26

2021/12/19

2021/12/23

اعداد ميزانية الصيانة وترشيد التكاليف
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برامج الصيانة الميكانيكية
م

التاريخ

اسم البرنامج

27
28
29
30
31

من
2021/01/10
2021/02/07
2021/03/07
2021/05/23
2021/05/30

الى
2021/01/14
2021/02/11
2021/03/11
2021/05/27
2021/06/03

32

2021/06/13

2021/06/17

ضواغط الھواء  -أنواعھا  -استخداماتھا  -تشغيلھا
وصيانتھا.

33
34

2021/07/11
2021/07/25

2021/07/15
2021/07/29

برنامج الصيانة الوقائية لمحركات النقل.
ادرة ورش الصيانة واالصالح.

35

2021/08/15

2021/08/19

تخطيط وتشغيل وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية
بالشركات الصناعية.

36

2021/09/12

2021/09/16

ھيدروليكا المعدات المتحركة :المضخات – المحركات –
االسطوانات -صمامات -دوائر التحكم.

37
38

2021/09/26
2021/10/17

2021/09/30
2021/10/21

برنامج تكنولوجيا الصيانة للفنيين.
تطبيقات البنيوماتيك فى الشركات الصناعية.

39

2021/10/24

2021/10/28

خصائص رولمان البلي والكراسي  -الصيانة وتحليل
المشاكل.

40
41
42
43
44

2021/11/21
2021/11/28
2021/12/05
2021/12/12
2021/12/26

2021/11/25
2021/12/02
2021/12/09
2021/12/16
2021/12/30

ادارة نظم قطع الغيار بالشركات الصناعية.
ادارة نظم الزيوت والشحوم بالشركات الصناعية
نظم التحكم في الدوائر الھيدروليكية والبنيوماتيكية
المضخات واإلسطوانات والمراكم التشغيل والصيانة.
تحليل االنھيارات الميكانيكية وطرق تجنب حدوثھا.

صيانة وتالفي اعطال النظم الھيدروليكية.
مولدات الديزل التشغيل والصيانة
تحليل انھيارات االجزاء الميكانيكية وطرق عالجھا.
تقنيات موانع التسرب وأعطال الحشو.
نظم التحكم في الدوائر الھيدروليكية والبنيوماتيكية

برامج الصيانة الكھربائية
م

التاريخ

اسم البرنامج

45

من
2021/01/17

الى
2021/01/21

46

2021/02/14

2021/02/18

اكتشاف اعطال المفاتيح الكھربائية وتقنيات التشخيص
واالصالح .

47

2021/02/21

2021/02/25

صيانة اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻳﻪ وﺧطوط اﻟﺟﻬد اﻟﻌﺎﻟﻰ.

48

2021/03/14

2021/03/18

المحركات التوافقية -طرق التشغيل –الصيانة -تحليل
وتالفى االعطال.

49

2021/03/28

2021/04/01

نظم البرمجيات الصناعيه سيمنز سمتك .S7

50

2021/04/04

2021/04/08

الموازيين االلكترونية العامة – مكوناتھا -تشغيلھا –
صيانتھا -معايرتھا.

انظمة حماية وتوزيع القوى الكھربائية.

دليل البرامج التدريبية 2021
Tel. : 333762019 Fax : 33374790 Email : training@aisusteel.org / www.aisusteel.org / Page 3

Arab Iron and Steel Union

االتحاد العربي للحديد والصلب

تابع برامج الصيانة الكھربائية
م

التاريخ

اسم البرنامج

51
52
53

من
2021/05/23
2021/05/30
2021/06/06

الى
2021/05/27
2021/06/03
2021/06/10

54

2021/06/13

2021/06/17

55

2021/06/27

2021/07/01

56
57

2021/07/04
2021/07/25

2021/07/08
2021/07/29

صيانة وتشغيل محطات توزيع القوٮالكھربائية.
تحليل تدفق الحمل وحساب قصر الدائرة.

58

2021/08/01

2021/08/05

تصميم وتنفيد اللوحات الكھربائية واختيار واختبار
كابالت القوى.

59

2021/08/08

2021/08/12

نظم التحكم الحديث لسرعة المحركات  AC-DCمع
استخدام األنظمة الرقمية .

60
61
62
63
64

2021/09/05
2021/09/12
2021/10/10
2021/11/21
2021/12/19

2021/09/09
2021/09/16
2021/10/14
2021/11/25
2021/12/23

نظم البرمجيات الصناعيه سيمنز سمتك .S7
طرق تصميم واعادة لف المحركات
التبريد والتكييف ونظام التحكم بمبردات الھواء
انظمة حماية الطاقة الكھربائية وتقنيات صيانھا
ماكينات التحكم الرقمي بالحاسب CNC

65

2021/12/26

2021/12/30

القواطع الكھربائية  -أنواعھا ومجال استخدامھا
واختباراتھا وصيانتھا

محوالت القوى الكھربائية  -اختباراتھا وصيانتھا.
صيانة الكروت االلكترونية.
نظام اسكادا للتحكم فى العمليات وتوجيه البيانات.
نظم تحسين معامل القدرة ومالشات التوافقيات
وصيانتھا.
الوقاية ونظم الوقاية في شبكات الكھرباء ونظم شبكات
التأريض والحماية

برامج الصلب
م

التاريخ

اسم البرنامج

66

من
2021/01/03

الى
2021/01/07

67

2021/02/07

2021/02/11

68

2021/02/21

2021/02/25

69
70

2021/03/21
2021/05/30

2021/03/25
2021/06/03

71

2021/06/06

2021/06/10

افران اعادة تسخين الصلب المستخدم في الدرفلة على
الساخن  -التشغيل والصيانة.

72

2021/07/04

2021/07/08

االختبارات االتالفية والغير اتالفية على أنابيب الصلب
والشرائط المستخدمة

73

2021/07/11

2021/07/15

تكنولوجيا انتاج الصلب النظيف.

تكنولوجيا الدرفلة وصيانة ممرات الدرافيل للفنين
تكنولوجيا صناعة الصلب باستخدام فرن القوس
الكھربى.
االتجاھات الحديثة فى درفلة األسياخ والتحكم فى
جودتھا
تكنولوجيا الصب المستمر -بالطات -مربعات.
تكنولوجيا تداول واختيار وتجميع وتصنيف الخردة.
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تابع برامج الصلب
م

التاريخ

اسم البرنامج

من

الى

74

2021/08/22

2021/08/26

اإلختبارات الغيراتالفية للكشف عن العيوب الناتجة عن
الصھر والصب.

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

2021/08/29
2021/09/05
2021/09/19
2021/10/10
2021/10/17
2021/11/07
2021/11/14
2021/11/28
2021/12/05
2021/12/19
2021/12/25

2021/09/02
2021/09/09
2021/09/23
2021/10/14
2021/10/21
2021/11/11
2021/11/18
2021/12/02
2021/12/09
2021/12/23
2021/12/29

ضبط جودة الصلب فى فرن البوتقة.
تكنولوجيا الحراريات المستخدمة فى صناعه الصلب.
تكنولوجيا تصنيع األنابيب الحلزونية والطولية.
تكنولوجيا انتاج البالطات الرقيقه.
تحليل اسباب حوادث مصانع الصلب ومنع تكرارھا.
تكنولوجيا تصنيع خام الحديد
تكنولوجيا الدرفلة وتصميم ممرات الدرافيل.
تكنولوجيا درفلة الشرائط على الساخن.
تكنولوجيا درفلة القطاعات
اساسيات المعالجة الحرارية للصلب الكربونى.
تكنولوجيا االختزال المباشر

برامج االدارة
م

التاريخ

اسم البرنامج

86
87

من
2021/01/10
2021/02/07

الى
2021/01/14
2021/02/11

88

2021/03/28

2021/04/01

89

2021/04/04

2021/04/08

90

2021/06/13

2021/06/17

نظم االدارة الحديثة وتطبيقاتھا فى الشركات الصناعيه.

91
92
93
94
95
96
97
98

2021/06/20
2021/07/04
2021/08/08
2021/08/15
2021/09/05
2021/10/03
2021/10/10
2021/11/07

2021/06/24
2021/07/08
2021/08/12
2021/08/19
2021/09/09
2021/10/07
2021/10/14
2021/11/11

القيادة االدارية فى المؤسسات المتميزة
المھارات الفنية فى السكرتارية مديري المكاتب
تحليل القرارات االقتصادية وتقدير التكاليف.
االتجاھات الحديثة فى ادارة العالقات العامة.
الوسائل الحديثة لقياس وتحسين االنتاجيه.
التكاليف والشئون المالية لغير المحاسبين.
ادارة الجودة الشاملة وتطوير االداء االدارى.
تطوير الموارد البشرية وربطھا بخطط التدريب

99

2021/12/05

2021/12/09

اعداد وتحليل دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم
المشروعات

100

2020/12/26

2020/12/30

فنون التواصل مع العمالء ومھارات واساليب االتصال
الحديثة

فن ادارة االزمات واتخاذ القرار.
تحليل المھام الوظيفية والوصف الوظيفي وتقييم العمل.
تنميه الموارد البشريه من خالل رفع كفاءه العمليه
التدريبيه.
تنمية مھارات مسئولي المشتريات والمخازن

دليل البرامج التدريبية 2021
Tel. : 333762019 Fax : 33374790 Email : training@aisusteel.org / www.aisusteel.org / Page 5

