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إعالن دورات
اسم الدورة

ترخيص كھربائيين  1فاز

ترخيص كھربائيين  3فاز

أنواع الحمايات الكھربائية

موعد الدورة

أربعة أيام
2014/4/19-15

خمسة أيام
من  4-28إلى 2014/5-4

 3أيام
2014/4/22-20

خبرة عملية لحاملي الشھادات ال
تقل عن  3سنوات.لغير ذلك خبرة
عملية ال تقل عن  5سنوات.

شروط
التسجيل

رسوم الدورة
)شيكل(
اسم الدورة
موعد الدورة
شروط
التسجيل

500

700

300

أجھزة الفحص والقياس

الكوابل والشبكات الكھربائية

تأھيل المھندسين للعمل على الضغط
المتوسط

يومين
2014/5/6-5

أربعة أيام
2014/4/13-10

ثمانية أيام
2014/5/18-10

معرفة وإلمام بأعمال التمديدات
الكھربائية.

رسوم الدورة
)شيكل(

خبرة في  1فاز ال تقل عن 3
سنوات.الحصول على دورة في
األوتوكاد من الشركة أو من
مراكز أخرى معتمدة.

300

أن يكون المتقدم مھندس كھربائي.
حاصل على ختم من الشركة ال يقل
عن  400أمبير للحصول على ختم
الضغط المتوسط.
3400

خبرة عملية بأعمال التمديدات
الكھربائية.
600

اسم الدورة

المحطات والمحوالت الكھربائية

التحكم المنطقي المبرمج )(PLC

موعد الدورة

أربعة أيام
2014/5/28-24
 – 2014/5/26عطلة رسمية
خبرة عملية بأعمال المحطات
الكھربائية لفنيين.
مھندسي الكھرباء.
400

خمسة أيام
2014/5/25-20

شروط
التسجيل
رسوم الدورة
)شيكل(

إجراءات
التسجيل

•

خبرة عملية بالتمديدات الكھربائية
الصناعية

معرفة بالحاسوب.
معرفة أولية بمبادئ التحكم
المنطقي المبرمج.
600

التوجه الى أقسام الفحص في جميع فروع الشركة
)القدس– رام ﷲ – أريحا – بيت لحم ( لتعبئة طلب
االلتحاق بالدورة مرفقا ً بالوثائق التالية:

أسس وتشريعات ربط نظام الطاقة
الشمسية مع شبكات شركة
الكھرباء
يوم واحد
2014/4/27
الكھربائيين الحاصلين على
ترخيص  63أمبير وما فوق.
المھندسين المرخصين.
400

•
•
•
•

الرسم الھندسي )(Autocad
خاص بالمخططات الكھربائية
خمسة أيام  /كل سبت ابتداء من
2014/4/26
معرفة بالحاسوب.

500
برمجة المتحكمات الدقيقة
اربعة أيام
2014/5/6-3
طالب تخصص الھندسة
إلكترونيات ،كھرباء،
ميكانيك ،الحاسوب.
600
*مالحظات :
*تبدأ الدورات من الساعة
 9:00صباحا ً حتى 2:00ظھراً-
في مركز التدريب-أريحا.
*جميع األسعار شاملة
للضريبة.
* االحتفاظ بوصل الدفع
وإحضاره إلى مركز التدريب
خالل الدورة.

صورة عن الھوية الشخصية.
بCCراءة ذمCCة مCCن الشCCركة – مCCن دائCCرة المشCCتركين  -بخصCCوص
فواتير االستھالك الكھربائي.
نسخة عن الشھادات العلمية والخبرة العملية.
صورة شخصية حديثة وملونة واحدة بقياس 6×4

