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الزقازيق٢٠١٤/٠٨/٣١

أكتوبر٢٠١٤/١١/٠٩

T02مھندسون (مدنى ‐ زراعة)أكتوبر٥٢٠١٥/٠٥/١٧طرق ترشيد مياه الرى

المنيا٢٠١٤/١١/٠٢

كفر الشيخ٢٠١٥/٠١/١١

كفر الشيخ٢٠١٤/٠٩/٢١

أكتوبر٢٠١٥/٠٣/٠١

كفر الشيخ٢٠١٤/٠٩/٢٨

أكتوبر٢٠١٥/٠٢/٠١

T06مھندسون (مدنى ‐ زراعة)أكتوبر٥٢٠١٥/٠٣/٠٨األساليب الحديثة لتنمية الموارد المائية
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مكان انعقاد 
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اشتراطات الحضورالفئة المستھدفة

كفر الشيخ٢٠١٤/١٢/٠٧

اسنا٢٠١٥/٠٣/٢٩

اسنا٢٠١٤/٠٩/١٤

الفيوم٢٠١٥/٠٢/٠١

مھندسون مدني ‐ فنيو تليمترىأكتوبر٢٠١٤/٠٨/٣١

مھندسون مدني ‐ فنيو تليمترىالزقازيق٢٠١٥/٠٤/١٩
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T10مھندسون مدنيأكتوبر٥٢٠١٤/١١/٢٣تصميم وإعداد المواصفات الفنية لشبكات الرى

T11مھندسون مدنيأكتوبر١٠٢٠١٤/١٠/١٢تصميم وإعداد المواصفات الفنية للمنشآت المائية

كفر الشيخ٢٠١٤/١٢/٢١

الفيوم٢٠١٥/٠٣/٢٢

الزقازيق٢٠١٤/١٢/١٤

المنيا٢٠١٥/٠٣/٠٨

المنيا٢٠١٥/٠٢/٠٨

الزقازيق٢٠١٥/٠٦/١٤

كفر الشيخ٢٠١٥/٠٢/٢٢

الفيوم٢٠١٥/٠٥/١٠

T16مھندسون مدنىأكتوبر٥٢٠١٤/١١/١٦تنفيذ األعمال الصناعية تحت المياه

٢٠١٤/١٠/١٩
اإلدارة المركزية 
الجديد بالوادى

مھندسون مدنى وفنيون

مھندسون مدنيأكتوبر٢٠١٥/٠٢/١٥

T18مھندسون مدنيأكتوبر١٠٢٠١٥/٠٣/١٥ميكانيكا التربة وھندسة االساسات

كفر الشيخ٢٠١٤/١٠/١٩

أكتوبر٢٠١٥/٠٢/٠٨

المنيا٢٠١٥/٠٤/١٩

ود
لك
ا

اسم الدورة
مدة 
الدورة

تاريخ انعقاد 
الدورة

مكان انعقاد 
الدورة
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T20المؤھالت العلياأكتوبر٣٢٠١٤/٠٨/٢٤إدراج البعد البيئى فى خطط تنمية الموارد المائية

T21المؤھالت العلياأكتوبر٣٢٠١٤/١٠/٠٧التقييم البيئى االستراتيجى

T22المؤھالت العلياأكتوبر٣٢٠١٥/٠١/٠٤االداره البيئية المتكاملة

دورات فى إدارة الموارد المائية و الرى 

مھندسون مدنى وفنيون فى مجال القياسات 
المائية

T08مھندسون (مدنى ‐ زراعة)٥تقدير االحتياجات المائية وتوزيع المياه

T07٥طرق تنفيذ القياسات المائية

T05مؤھالت عليا (ھندسة مدنى ‐ زراعة ـ علوم)٥إدارة ومراقبة نوعية المياه

T03

T14مھندسون مدنى وفنيون٥تشغيل وصيانة شبكات الرى

مھندسون مدنى وفنيون٥تنفيذ وضبط جودة شبكات الرى

 الدورات الفنية ( االحتياجات المائية )

مھندسون (مدنى ‐ زراعة)٥اإلدارة المتكاملة للموارد المائية ومشاركة المجتمع

T04٣القوانين المعنية بإدارة الموارد المائية والبيئة

 الدورات الفنية ( إدارة الموارد المائية )

T01خبرة التقل عن ٨ سنواتالمؤھالت العليا٥دراسات الجدوى وتقييم المشروعات

مھندسون (مدنى ‐ زراعة)

T19٥األجھزة المساحية الحديثة وأعمال الميزانية

T15٥تشغيل وصيانة المنشآت المائية

٣

T13٥تنفيذ وضبط جودة المنشآت المائية

T12

مھندسون مدنى وفنيون

 ھندسة مدنى ـ آداب قسم جغرافيا ‐ فنيون 
يعملون بالمساحة األرضية

١٠

 الدورات الفنية ( البيئة )

T17تنفيذ وصيانة اآلبار الجوفية

 الدورات الفنية ( إنشاءات )

مھندسون مدنى وفنيون

T09نظام التليمترى فى إحكام توزيع المياه
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T23 مھندسون (ميكانيكيا ‐ كھرباء) أكتوبر٥٢٠١٤/١٢/١٤تصميم وإعداد المواصفات الفنية لمحطات الطلمبات

الفيوم٢٠١٥/٠٢/٢٢

كفر الشيخ٢٠١٥/٠٣/٢٩

T25مھندسون وفنيون (ميكانيكيا ‐ كھرباء) اسنا٥٢٠١٤/١٢/٠٧المبادىء االساسية لنظم التحكم الھيدروليكى

T26مھندسون وفنيون (ميكانيكيا ‐ كھرباء) اسنا٣٢٠١٥/٠٤/٠٥صيانة المعدات والنظم الھيدروليكية

T27مھندسون (ميكانيكيا ‐ كھرباء) أكتوبر٣٢٠١٥/٠٥/١٠التفتيش الفنى على المعدات الميكانيكية والكھربائية

مھندسون (ميكانيكيا ‐ كھرباء) أكتوبر٢٠١٤/١١/٣٠

مھندسون وفنيون (ميكانيكيا ‐ كھرباء) اسنا٢٠١٥/٠٢/١٥

T29( ديزل ‐ كھرباء ) ٣٢٠١٥/٠١/١٨صيانة الماكينات
اإلدارة المركزية 
الجديد بالوادى

مھندسون وفنيون (ميكانيكيا ‐ كھرباء) 
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اسنا٢٠١٤/٠٨/٣١

الفيوم٢٠١٤/١١/٢٣

كفر الشيخ٢٠١٥/٠٣/٠٨

الفيوم٢٠١٤/٠٩/١٤

اسنا٢٠١٤/١١/٢٣

الزقازيق٢٠١٥/٠٣/١٥

T32 ٣٢٠١٥/٠٣/٠٨إعداد الكوادرلتشغيل وصيانة الطلمبات
اإلدارة المركزية 
سويف ببنى

المرشحون للعمل بتشغيل وصيانة الطلمبات 

 ( PLC ) ١٠التحكم اآللى المبرمج T28

T31المرشحون للعمل بأعمال الميزانيات٣إعداد الكوادر ألعمال الميزانية

 الدورات الفنية ( الميكانيكا والكھرباء )

T24مھندسون وفنيون (ميكانيكيا ‐ كھرباء) ٣تشغيل وصيانة محطات الطلمبات

 الدورات الفنية (التدريب التحويلى)

T30المرشحون للعمل بأعمال البحارة٣إعداد الكوادر لتشغيل الترع وأعمال الموازنات


