
www.aoi.org.eg www.aoi.org.eg

Tel.: 02-28476193 
Fax: 02-28476140
E-mail: aoi.aiat@gmail.com

المعهد العربى للتكنولوجيا المتطورة
Arab Institute For Advanced Technology

AIAT

TRAINING 
Programs 

مجـــاالت 
التــدريب

أواًل:  البرامج اإلدارية ¬
ثانيًا:  البرامج الهندسية ¬
ثالثًا:  برامج الحاسبات ونظم المعلومات ¬
رابعًا:  برامج اللغات ¬
خامسًا:  البرامج الفنية و المهنية ¬

EN ISO 9001:2015
No.:0718100067035



البرامج التدريبية
EN ISO 9001:2015
No.:0718100067035

الرؤية والرسالة والقيم

:AIAT رؤية
• ت���م•إنش���اء•المعهد•العرب���ي•للتكنولوجيا•المتط���ورة•»AIAT«•من•قبل•الهيئ���ة•العربية•للتصنيع•	

لإلستجابة•لإلحتياجات•التدريبية•للعامليين•بالهيئة•أو•للجهات•الخارجية•المختلفة.•
• يح���دد•المعه���د•االتجاه���ات•والتطورات•ف���ي•الصناعة•وترجمتها•إلى•تحس���ينات•ف���ي•الدورات•	

التدريبية•وإدخال•برامج•جديدة.
• المعهد•العربى•يدعم•اإلستدامة•واإلبتكار•ويعمل•على•المستوى•العالمي.	
• يق���وم•المعه���د•العرب���ى•بالتدري���ب•والتأهي���ل•ف���ى•مج���االت•اإلدارة•والهندس���ة•والتكتولوجيا•	

والحاسبات•واللغات.

:AIAT رسالة
وضع•جميع•قدرات•وموارد•المعهد•في•خدمة•أهداف•واحتياجات•المتدربين. «
يلتزم•المعهد•بتطوير•معارف•ومهارات•المتدربين•وفًقا•ألحدث•التقنيات•في•مجال•الصناعة. «
يلتزم••المعهد•العربي•للتكنولوجيا•المتقدمة•»AIAT«•بالتدريب•المس���تمر•للموظفين•وتوفير• «

الموظفين•الفنيين•المؤهلين•والمهرة•للعمل•في•وحدات•الهيئة•العربية•للتصنيع•أو•خارجها.
التطوي���ر•المس���تمر•وإضافة•تقنيات•جدي���دة•وإضافة•برامج•تدريب•جدي���دة•تغطى••اإلحتياجات• «

التدريبية•بسوق•العمل.
االلتزام•بالدور•المجتمعي•ل�لهيئة•العربية•للتصنيع•في•جميع•المجاالت•الممكنة•مثل•التدريب• «

والتأهيل/•رعاية•االبتكارات•/•....
التعاون•مع•جميع•الهيئات•البحثية•في•مصر•مثل•الوزارات•/•الجامعات•/•مراكز•البحوث/..... «

:AIAT قيم
• الشفافية	
• المسؤولية•االجتماعية	
• العمل•كفريق	
• رضاء•العمالء•هو•إهتمامنا•األول	
• التفكير•القائم•على•المخاطر	
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البرامج اإلدارية

التأهيل لشغل وظائف اإلدارة العليـــا
مدة الدورة : 14 يــــــوم

الهدف :  «
تنميــة مهــارات ومعــارف المرشــحين فــي المجــاالت 
المختلفــة كالتحديــات التــي تواجــه المديــر والمهارات 

اإلدارية  وطرق إدارة العمليات.

المحتوى التدريبي : «
المهارات الحديثة في اإلدارة ¬
التفويض ¬
إدارة الوقت ¬
التفاوض الفعال ¬
إدارة األزمات ¬
التفكير والتخطيط االستراتيجي ¬
إدارة التغيير ¬

البرامج السابقة: «
تأهيل الكوادر الوسطى ¬

تأهيل الكوادر الوسطى
مدة الدورة : 26 يــــوم

الهدف :  «
اكتساب المهارات والمعارف النظرية في مجال التنمية 
اإلداريــة لــإدارة الوســطى ليكونــوا قادرين علــى  دعم 
واتخــاذ القــرارات  اإلداريــة  وتقويــم األداء للوظائــف 

اإلدارية على مستوى اإلدارة الوسطى .

المحتوى التدريبي : «
مهارات القيادة. ¬
إعداد و كتابة التقارير. ¬
التسويق / الجودة الشاملة. ¬
أساليب تقييم العاملين/ مهارات العرض والتقديم. ¬
مهارات االتصال الفعال/الموارد البشرية. ¬
بناء فرق العمل . ¬
حل المشكالت واتخاذ القرار. ¬
المحاسبة لغير المحاسبين. ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد  ¬

حل المشكالت واتخاذ القرار
مدة الدورة : 3 أيــــام

الهدف :  «
اكتســاب المتــدرب المهــارات والمعــارف النظرية فــى مجال 
تحليل وتشخيص المشــكالت ليكون قادرًا على اتخاذ القرارات 

فى الوقت المناسب بطريقة صحيحة. 

المحتوى التدريبي : «
تحليل المشكالت واتخاد القرارات فى اإلدارة .  ¬
الجوانب المختلفة للمشكلة  ¬
خطوات حل المشكلة  ¬
االستراتيجيات الجديدة لتوليد البدائل االبتكارية .  ¬
أساليب تحليل وتقييم البدائل وجودتها وفاعليتها  ¬

للوصول إلى قرار.
المشاركة في القرار و تحسين فاعلية القرار الجماعي . ¬
وضع خطة العمل لتنفيذ ومتابعة القرار . ¬
حاالت عملية في تحليل المشكالت واتخاذ القرار ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد  ¬

االبتكار واالبداع و إدارة التغيير
مدة الدورة : 3 أيــــام

الهدف :  «
تطوير المهارات القيادية واإلدارية للمشاركين لخدمة التغيير 
المطلــوب وتطوير قدراتهــم على اســتيعاب التحديات وإدارة 

جماعات التغيير.

المحتوى التدريبي : «
ضرورة إحداث التغيير لمواكبة عولمة االقتصاد  ¬
إدراك الحاجــة الــى التطويــر والتغييــر فى ضــوء نتائج  ¬

تشخيص الوضع الحالي 
أساليب التخطيط للتغيير والتطوير  ¬
منظمات األعمال المعاصرة فى مرحلة ما بعد البيع  ¬
حاالت ومواقف للعرض والتحليل  ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد  ¬

التنمية اإلدارية واالستراتيجية»
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إدارة األزمات
مدة الدورة : 3 أيــــام

الهدف :  «
النظريــة  والمعــارف  المهــارات  المشــاركين  اكتســاب 
فــى مجــال إدارة األزمات ليكونــوا قادريــن على تفهم 
طبيعة األزمات وصقل المهــارات في مواجهة األزمات 

والتعامل معها   بطريقة سليمة وفعالة. 

المحتوى التدريبي : «
أنواع األزمات -  مصادر األزمات -  مواجهة األزمات .  ¬
مراحل إدارة األزمات وقياس درجة االستعداد . ¬
واالقتصاديــة  ¬ والتنظيميــة  الفنيــة  النظــم  تقييــم   

لمواجهة األزمات. 
أطراف إدارة األزمة ومسئولية كل طرف . ¬
 تقييم درجة استعداد األطراف في مواجهة األزمات.  ¬
إعــداد التقاريــر والمتابعة عــن األزمات وإعداد ســجل  ¬

تاريخي لها يوضح  كيفيه مواجهة االزمات  

البرامج السابقة: «
   ال يوجد  ¬

إعداد وكتابة التقارير
مدة الدورة : 3 أيــــام

الهدف :  «
والهندســية   االداريــة  والمعــارف  المهــارات  تنميــة 
للمتــدرب ليكــون قــادرا علــى   إعــداد وكتابــة التقاريــر 

بطريقة صحيحة. 

المحتوى التدريبي : «
مفهوم وأهمية التقارير. ¬
مراحل إعداد التقارير ومكوناته. ¬
جمع وتبويب وتحليل البيانات. ¬
وسائل العرض واإليضاحات. ¬
خصائص التقرير الجيد.  ¬
األخطاء الشائعة في إعداد التقارير. ¬
التوثيق والجوانب الشكلية. ¬
تطبيق في إعداد وكتابة  التقارير.  ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد  ¬

مهارات تقييم األداء الوظيفي
مدة الدورة : 3 أيــــام

الهدف :  «
العمليــة  والتطبيقــات  والخبــرات  المهــارات  اكتســاب 

المستخدمة فى تقييم أداء العاملين.

المحتوى التدريبي : «
مفهوم تقييم االداء الوظيفي. ¬
اهداف عملية تقييم االداء  ¬
عوامل تقييم االداء الوظيفي  ¬
مهارات اختيار عوامل التقييم ¬
الطرق المستخدمة في تقييم االداء الوظيفي. ¬
حاالت االداء الوظيفي وسمات كل حالة  ¬
االداء  ¬ تقييــم  عمليــة  فــي  والمشــرف  المديــر  دور 

الوظيفي
توقيــت تقييــم االداء الوظيفي / التغذية العكســية  ¬

للموظفين 
سرية وعالنية التقييم . ¬
مشــكالت وأخطاء المديرين والمشــرفين في عملية  ¬

تقييم االداء الوظيفي
ورش عمل وتطبيقات  ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد  ¬

تنمية المهارات اإلدارية والقيادية 
مدة الدورة : 3 أيــــام

الهدف :  «
تزويد المشــاركين بمجموعة من المعارف واألســاليب 
الحديثة الالزمة لتنمية مهاراتهم اإلدارية والســلوكية 

والكفيلة بتحقيق فعاليتهم فى إدارة أعمالهم .

المحتوى التدريبى : «
بيئة العمل اإلداري ومحدداتها وتأثيرها على اإلدارة . ¬
دور المدير في تحقيق فعالية العملية اإلدارية  .  ¬
أنماط المديرون والقادة  ¬
المرؤوســين  ¬ واتجاهــات  دوافــع  علــى  التعــرف 

وسلوكياتهم.
وتنميــة  ¬ المرؤوســين  تحفيــز  فــي  المديريــن  دور 

االتجاهات اإليجابية لديهم 
مهارات تفويض السلطة — مهارات تقييم األداء   ¬
تحليل المشكالت وإتخاذ القرارات  ¬
دور المديــر في إحــداث وإدارة التغيير وتحســين مناخ  ¬

العمل 

البرامج السابقة: «
   ال يوجد  ¬

البرامج اإلدارية
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تخطيط المسار الوظيفي
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
 اكتســاب المهــارات و المعــارف األساســية فــي مجال  

تخطيط المسارات الوظيفية.

 المحتوى التدريبي : «
األسس الحديثة للتنظيم  ¬
التنبؤ باالحتياجات النوعية والكمية للقوى البشرية  ¬
تخطيــط المســتقبل الوظيفــي فــي ضــوء سياســات  ¬

القوى البشرية 
خطة التــدرج الوظيفــي وارتباطها بسياســات االختبار  ¬

والترقي. 
إعداد خرائط المسارات الوظيفية  ¬
مختبر لمسار وظيفي  ¬
حاالت ) تطبيقات عملية (  ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

تخطيط الموارد البشرية
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
تعريف المشــاركين بالمفاهيم واألساليب العلمية في 
مجــال تخطيط القوى العاملة وتنمية مهاراتهم لوضع 

خطة جيدة للموارد البشرية.

المحتوى التدريبي : «
مفهــوم واهميــة واســتخدامات تخطيــط المــوارد  ¬

البشرية   
تحليل وتوصيف الوظائف وعالقته بتخطيط  الموارد  ¬

البشرية
أساليب التنبؤ بالعمالة المطلوبة  ¬
األســاليب الكمية والنماذج المســتخدمة فى تخطيط  ¬

الموارد البشرية 
ومشــاكل  ¬ البشــرية  للمــوارد  خطــة  وضــع  كيفيــة 

تنفيذها ومتابعتها   

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

أساسيات مهام إدارة االفراد
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
اكتســاب المتدرب المهارات و المعــارف النظرية للتعرف 
علــى أساســيات شــئون األفــراد ليكون قــادرا علــى تأدية 
عمله وتنمية المفاهيم اإلدارية وإعداد وتنمية مهارات 

وخبرات العاملين بإدارة األفراد بطريقة سليمة وفعالة.

 المحتوى التدريبي : «
إدارة األفراد ) المفهوم / األهداف / التنظيم (.  ¬
تنظيم إدارة األفراد .  ¬
مهــام إدارة شــئون العامليــن) االختبــار والتعييــن /  ¬

التسجيل بالسجــالت / سياسات األجور/ ...... (.
 تخطيط الموارد البشــرية ) أســاليب إجــراءات العمل /  ¬

المسار الوظيفي
 النقل والندب والترقيات والتسويات .  ¬
دوافع العمل وتقييم أداء العاملين  ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

أسس تحليل وتوصيف الوظائف
مدة الدورة : 3 أيــــام

الهدف :  «
تزويد المشــاركين بمهارات تشخيص وتحليل وتوصيف 
وتقييــم الوظائــف واإللمــام التــام باألســس علميــة   

للعملية التنظيمية وإعداد الهياكل التنظيمية. 

المحتوى التدريبي : «
مفهوم تحليل وتوصيف وترتيب الوظائف. ¬
تحليــل الوظائف وتحديــد مهامها وظــروف العمل  ¬

المحيطة بها.
وضع مؤشرات ومعدالت اآلداء للوظائف. ¬
إعداد بطاقات وصف الوظائف. ¬
التحديد الدقيق للمهام التنفيذية واإلشرافية. ¬
حصر الوظائف وتوزيعها تبعًا للفئات الوظيفية. ¬
اإلتجاهات الحديثة فى ترتيب الوظائف. ¬
تطبيقات وحاالت عملية. ¬

 

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

تنمية الموارد البشرية»

البرامج اإلدارية
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متابعة وتحليل األداء التسويقي
مدة الدورة : 3 أيــــام

الهدف :  «
تزويد المشــاركين بالمهارات والمعارف وإتباع األسس 
العلميــة والتطبيقيــة الالزمــة لمتابعة وتحليــل اآلداء 

التسويقى.

المحتوى التدريبي : «
وضع مســتهدفات للتسويق حســب نوعيات العمالء  ¬

وجهات اإلحتياج.
تحديد نسب النمو المطلوبة وتحليلها ومسبباتها. ¬
تحليل التعاقدات وإستقراء نمو السوق فيها. ¬
ارتبــاط اآلداء التســويقى بالكفــاءة والفاعليــة فــى  ¬

تحقيق األهداف.

البرامج السابقة: «
   ال يوجد  ¬

البحوث التسويقية 
مدة الدورة : 3 أيــــام

الهدف:  «
التســويق  بحــوث  بأساســيات  المشــاركين  تعريــف 
بحــوث  إلعــداد  الالزمــة  المهــارات  وإكســابهم 

تسويقية جديدة.

 المحتوى التدريبى: «
مفهوم وأهمية بحوث التسويق ونظم المعلومات  ¬

التسويقية.
خطوات إعداد البحث التسويقى. ¬
تحديد أنواع ومصادر البيانات. ¬
تحديد مجتمع البحث وإختيار العينة. ¬
نماذج جمع البيانات وجدولتها وأساليب تحليلها. ¬
إعداد وكتابة التقرير النهائى للبحث. ¬
المعلومات  ¬ ــم  ــظ ون الــتــســويــق  ــوث  ــح ب تــكــالــيــف 

التسويقية.
مشاكل بحوث التسويق الدولى. ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد  ¬

تخطيط وتنظيم المعارض 
مدة الدورة : 3 أيــــام

الهدف :  «
تزويد المشــاركين باألســاليب العلمية إلقامة وتنظيم 

المعارض.

المحتوى التدريبي : «
ترتيب االحجام داخل الجناح  ¬
حساب الحجوم واالوزان للشحن ¬
 ترتيب االلوان داخل الجناح    ¬
تحديد مسار الزائر  ¬
البوســتر / الكتالوج / البروشور / الكروت الشخصية /  ¬

نماذج التعارف 
انتقاء العارض وتدريبه  ¬
مخطط عام للجناح قبل الفرش  ¬

البرامج السابقة: «
  ال يوجد ¬

إعداد رجل المبيعات المحترف
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
برنامــج يســتهدف مســئولي المبيعــات للعمل بشــكل 
احترافي وإكسابهم المهارات والخبرات العملية الالزمة 

للنجاح في وظيفة المبيعات.
 

المحتوى التدريبي : «
ذهنية رجل المبيعات المحترف ¬
مفاهيم ومراحل عملية البيع  ¬
قوة التأثير واالتصال والتعامل مع العمالء  ¬
دور العالقات فى نجاح رجل المبيعات  ¬
تقارير البيع : انواعها وطريقة اعدادها  ¬
فن االقناع ودوره في انجاح عملية البيع  ¬
صعوبات ومشكالت البيع وكيف تتغلب عليها  ¬
 اســتخدام الشبكات االجتماعية واالنترنت في الترويج  ¬

للمنتجات.
 

البرامج السابقة: «
  ال يوجد ¬

التسويق والمبيعات»

البرامج اإلدارية
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تحليل وفحص الميزانيات 
مدة الدورة : 3 أيــــام

الهدف :  «
تنمية المهارات في مجال أسس الميزانيات.

 

المحتوى التدريبي : «
أسس قياس نتائج األعمال.  ¬
 أسس قياس المركز المالي  .  ¬
أسس إعداد حسابات النتيجة وتبويبها . ¬
أسس إعداد قائمة الموارد واالستخدامات الرأسمالية  ¬
االتجاهات الحديثة في تدقيق حسابات النتيجة.  ¬
االتجاهات الحديثة  في التحليل المالي للقوائم المالية. ¬
استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارت. ¬

 

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

تحليل ونقد التقارير المالية
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
 زيــادة قدرة المشــاركين على ممارســة وظيفة المحلل 

المالي بأعلى درجة من الكفاءة.

 المحتوى التدريبي : «
فــروض  ¬ ماهيتهــا،   : المحاســبية  النظــم  مخرجــات 

ومبادئ إعدادها.
القراءة النقدية لمخرجات المحاسبة المالية.  ¬
القراءة النقدية لمخرجات نظام التكاليف ¬
تحليل معدل العائد على االستثمار  . ¬
اإلدارة  ¬ مســتويات  لخدمــة  الماليــة  التقاريــر  نقــد 

المتوسطة والعليا .
حاالت للدراسة والعرض.  ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

المعامالت البنكية والتجارية وقانون 
المناقصات والمزايدات 

مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
 التعريف  بالمعامالت البنكية والتجارية 

 المحتوى التدريبي : «
االعتمادات البنكية : ) شروطها ومستنداتها(. ¬
خطابات الضمان : ) شروطها ومستنداتها( ¬
مفاهيم أساسية فى محاسبة التكاليف.  ¬
المصطلحات الدولية التجارية  ¬
قانون المناقصات والممارسات. ¬
تطبيــق علــى تسلســل اإلجــراءات البنكيــة والتجارية  ¬

وعالقتها في األعمال التجارية.

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

إعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية
مدة الدورة : 5 أيــــام

الهدف :  «
تنميــة وتحســين قــدرة المحاســب المالــى علــى إعــداد 
الحســابات الختاميــة والقوائم المالية عمومًا بالشــكل 

الذى يحقق مزيدًا من اإلستفادة منها. 

 المحتوى التدريبي : «
ماهية القوائم المالية وأهميتها وأنواعها. ¬
األصول العلمية لتسويات الجرد. ¬
الــمــعــالــجــة الــمــحــاســبــيــة لــإســتــهــالك واإلهــــالك  ¬

واإلحتياطيات والمخصصات.
حساب التشغيل / حساب المتاجرة. ¬
حساب األرباح والخسائر وحساب التوزيع. ¬
قائمة المركز المالى وقائمة التدفقات النقدية. ¬
المحاسبى  ¬ النظام  تعديالت  ظل  فى  المالية  القوائم 

الموحد وتحت مظلة قوانين اإلستثمار.
القوائم المالية تحت مظلة معايير المحاسبة المصرية  ¬

والدولية.

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

المالى والتجارى»

البرامج اإلدارية
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سياسات التسعير في ظل ظروف المنافسة
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
تزويد المتدربين بأحدث األســاليب العلميــة المتبعة فى 
مجــاالت التســعير وتنميــة مهاراتهم بهــدف تحقيق 

الصفقات البيعية المستهدفة.

المحتوى التدريبي : «
أساليب تحليل السوق المنافسة. ¬
علــى  ¬ وتأثيرهــا  المعاصــرة  اإلقتصاديــة  المتغيــرات 

األسعار.
أساليب تحليل التكاليف. ¬
التكاليف وإتخاذ قرارات التسعير. ¬
وضــع إســتراتيجيات التســعير وإدارتهــا فــى الســوق  ¬

التنافسى. 

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان
مدة الدورة : 3 أيــــام

الهدف :   «
تعــرف المشــاركين بأساســيات اإلعتمادات المســتندية 
وخطابــات الضمان بمــا يســاعدهم علــى أداء العمليات 

التنفيذية بكفاءة.

المحتوى التدريبي : «
تعريــف وأهميــة اإلعتمــادات فــى التجــارة الدوليــة  ¬

»أنواعهــا - أطرافها - نصوصها - طبيعة إلتزام البنك 
فى اإلعتماد«.

القواعد الدولية للتعامل فى اإلعتمادات المستندية. ¬
تطبيق عملى على فتح وتعديل اإلعتمادات المستندية. ¬
كيفية التعامل تجاه الخالفات الموجودة لمستندات  ¬

الشحن وإتخاذ اإلجراءات المناسبة لحلها.
خطابــات الضمــان » تعريفهــا - أنواعهــا - أطرافها -  ¬

العالقات واإللتزامات الناشئة عنها«.

 البرامج السابقة «
     ال يوجد ¬

نظم المحاسبة على التكاليف
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
تنمية وتحســين قدرة محاســب التكاليف على تشخيص 
مشاكل تصميــم وتطوير وتشغيل نظم المحاسبة عن 

التكاليف.

 المحتوى التدريبي : «
مخرجات النظام المحاسبي ، ومدى مالئمتها لمهام  ¬

صنع القرار وتقييم األداء.
حتمية نظام التكاليف كنظام مواز للحسابات المالية. ¬
مفاهيم أساسية في محاسبة التكاليف. ¬
المحاسبة عن تكلفة الخامات والمستلزمات السلعية  ¬

ومدخالت التشغيل.
المحاسبة عن تكلفة العمالة. ¬
المحاســبة عن تكلفة العناصر غير المباشرة وتكاليف  ¬

مراكز الخدمات الفنية والعامة.
إعداد قوائم التكاليف. ¬
عــن  ¬ والتقريــر  التكلفــة  ورقابــة  األداء  تقييــم 

إقتصادياتها.

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

قانون ضريبة القيمة المضافة
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
تنمية مهارات المشــاركين على حســاب ضريبــة القيمة 
المضافة وإعداد التسويات الســنوية والطرق المختلفة 
لحساب ضريبة القيمة المضافة وإستعراض كافة مواد 

قانون ضريبة القيمة المضافة. 

المحتوى التدريبي : «
حقوق والتزامات المسجل ) المستمر / غير المستمر(. ¬
المعالجة الضريبية للمخزون /الجديد في التعريفات. ¬
الضريبة/أســعار  ¬ اســتحقاق  التســجيل/حاالت  حــاالت 

الضريبة.
المستجدات في وعاء الضريبة. ¬
المعاملــة الضريبيــة للعقــود الســارية وقــت فــرض  ¬

الضريبة.
حاالت وشروط الخصم الضريبي ورد الضريبة. ¬
¬  / العقوبــات  والتهــرب/  المخالفــات  وحــاالت  صــور 

التصالح الضريبى.
 

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

البرامج اإلدارية
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مشاكل حسابات المخزون
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
تزويــد المشــاركين بمجموعة من المهارات األساســية 
لمواجهــة المشــاكل  العمليــة المتعــددة والمرتبطــة 

بالمحاسبة عن تكاليف المواد المخزنية 

 المحتوى التدريبي : «
دراسة تحليلية لمشاكل الصرف من المخازن. ¬
معالجــة مشــاكل تقويــم المخــزون ألغــراض إعداد  ¬

القوائم المالية .
االرتجــاع  ¬ مشــاكل  مثــل  خاصــة  مشــاكل  معالجــة 

والتحويل والتلف والفقد والرواكد.
العالقــة بيــن المخــزن المركــزي والمخــازن الفرعيــة  ¬

الملحقة بمراكز النشاط الفنية.
أثر التشغيل اإللكتروني على حسابات المخازن. ¬

 

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

إدارة األزمات المالية
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
تنمية مهارات المشاركين على إدارة األزمات المالية 

المحتوى التدريبي : «
مفهوم األزمة وأنواعها. ¬
إدارة األزمات واإلدارة باألزمات. ¬
األزمات المالية ) التعثر المالي (. ¬
طريقة تحديد تكلفة المنتج بمركز الربحية.  ¬
اإلدارات المالية والمحاسبية ودورها في توقع األزمة  ¬

والوقاية منها والتعامل معها. 
حاالت تطبيقية.  ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

التسويات الجردية 
واألخطاء المحاسبية ومعالجتها

مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
التعريف بالجوانب األساســية لنشــاط المحاسبة المالية 

وإجراءات  معالجة األخطاء المحاسبية. 

 المحتوى التدريبي : «
مفاهيم وأساسيات العمل المالي  ¬
مهارات التعامل مع األخطاء المحاسبية  ¬
األخطــاء  ¬ الكتشــاف  الداخليــة  المراجعــة  أســاليب 

المحاسبية 
إجراءات تسويات الجرد وأثرها في البيانات المالية  ¬
المعايير العامة للتدقيق. ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

موازنات األجور والوظائف
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
تزويــد العاملين فــي مجال إعداد الموازنــات بالمفاهيم 
والتطبيقات في التمويل  وكيفية اســتخدام الموازنات 

كأداة للتخطيط والرقابة على كافة األنشطة. 

المحتوى التدريبي : «
عناصر إعداد موازنة الوظائف. ¬
مفهوم وأهمية وأساليب تحليل الوظائف. ¬
تخطيط اإلحتياجات من الموارد البشرية. ¬
إعداد الموازنة التقديرية لإمداد وتكلفة العمالة. ¬
حاالت تطبيقية على موازنة األجور والوظائف. ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

البرامج اإلدارية
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مهارات إدارة العقود
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
تزويد المشــاركين بالمعارف االساســية إلعداد العقود 

وتحليل العروض وتنمية مهاراتهم في ادارتها.

 المحتوى التدريبي : «
مفهــوم وطبيعــة التفــاوض ومقوماتــه – مراحل  ¬

العملية التفاوضية واجراءاتها 
تعريف العقد / مهارات تحليل ودراسة العروض ¬
 مراحل واجراءات التعاقد ومتطلباتها  ¬
مراحل ما قبل التعاقد / مرحلة التنفيذ ومشكالته ¬
االختصاص القضائي بمنازعات العقود  / عقود التوريد  ¬
عقود المقاوالت / عقود التشغيل والصيانة  ¬
االحكام القانونية التي تحكم العقود الدولية  ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

فنون ومهارات كتابة المذكرات 
والمراسالت القانونية

مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
اكساب المشــاركين المهارات الالزمة للكتابة القانونية 
الالزمــة لإيضــاح  بالمعلومــات  المتميــزة وامدادهــم 

القانوني .

المحتوى التدريبي : «
مهارات الصياغة واستخدام اللغة القانونية  ¬
الشروط الموضوعية لكتابة المذكرات القانونية  ¬
الشروط الشكلية لكتابة المذكرات القانونية  ¬
اصول وقواعد اعداد المذكرات القانونية  ¬
المذكرات المرافقة للتحقيقات االدارية ¬
 مذكرات الفحص والبحث القانوني  ¬
مذكرات الدفاع امام المحاكم  ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

تنمية مهارات أعضاء اإلدارات القانونية
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
تنمية مهارات المحامين بــاإلدارات القانونية في حل ما 

يعترضهم من مشاكل أثناء العمل.

 المحتوى التدريبي : «
القانــون المنظم للعمــل بإدارات الشــئون القانونية  ¬

رقم 47 لسنة 1973 وتعديالته.
الهيــكل التنظيمــي والوظيفــي لــإدارات القانونية  ¬

وعرض الهم المشكالت العملية.
الدعاوى المدنية والجنائية و اجراءاتها.  ¬
اإلستئناف وإجراءاته. ¬
الطعن بالنقض وإجراءاته –  المنازعات االدارية. ¬
 اصول التحقيق اإلداري واجراءاته وضماناته.  ¬
المدنيــة  ¬ المــواد  فــي  اجــراءات  التنفيــذ  اشــكاالت 

والتجارية. 
التعاقد ومشكالته العملية ونماذج تطبيقية.  ¬
خطط الدفاع في القضايا.  ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

إجراءات التأديب وضماناته
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
إكساب المتدرب مهارة إجراء التحقيق اإلداري. 

المحتوى التدريبي : «
شــئون  ¬ لنظــام  وفقــا  بالهيئــة  العامليــن  واجبــات 

العاملين.
اإلحالة إلى التحقيق وسلطات اإلحالة. ¬
ماهيــة التحقيــق وكيفيــة إجرائه وضمانــات العامل  ¬

المحال للتحقيق.
سلطات التحقيق.  ¬
مجلس التأديب. ¬
التصرف في التحقيق.  ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

الشئون القانونية»

البرامج اإلدارية
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بروتوكول ومهارات التعامل مع 
كبار الشخصيات

مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
تزويــد المشــاركين باألســاليب والمهــارات التــي تصقل 
مجــال  فــي  قدراتهــم  مــن  وتزيــد  معلوماتهــــــــم 
البروتوكول واإلتيكيت والتعامل مع كبار الشخصيات.  

 المحتوى التدريبي : «
االتصاالت الشفهية اهميتها، مقوماتها.  ¬
آداب التعامالت الشخصية والمواقف العارضة. ¬
المبادئ فى المقابالت الرسمية ومواعيدها.  ¬
بروتوكول بطاقات الزيارة.  ¬
سمات وخصائص سلوك كبار الشخصيات.  ¬
االلقاب الرسمية لكبار المسئولين والشخصيات الكبيرة. ¬
اســاليب المناقشــة ومهــارات الحديــث مــع كبــار  ¬

الشخصيات.   
 بروتوكول تنظيم المؤتمرات واإلجتماعات.  ¬
سجل التشريفات. ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

أساليب اإلتصال والعالقات العامة
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
اكساب المشاركين المهارات و المعارف الفنية  لتنمية 

مهارات االتصال  في العالقات العامة. 

المحتوى التدريبي : «
مفهوم العالقات العامة.  ¬
ترويج المبيعات.  ¬
تحليــل البيئــة التســويقية فــى ظل مهــام العالقات  ¬

العامة. 
تقييم أداء أفراد البيع.  ¬
العالقة مع العميل.  ¬
اإلعالن الصادق واإلعالن الكاذب . ¬
العالقات العامة وإدارة التسويق دائرة واحده.  ¬
األساليب الفعالة لخلق عالقات تسويقية ناجحة.  ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

خطط العالقات العامة
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
تدريــب المشــاركين عــن كيفية إعــداد خطــط العالقات 

العامة بأنواعها .

 المحتوى التدريبي : «
أهمية التخطيط في العالقات العامة  ¬
كيفية وضع خطة عالقات عامة ¬
أنواع الخطط ) طويلة / قصيرة / عاجله (  ¬
تقويم نجاح الخطة  ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

المهارات الميدانية لموظفي 
العالقات العامة

مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
تنميــة وغرس المهارات والقــدرات العلمية في مجاالت 

االتصال واالعالم.

المحتوى التدريبي : «
مهارات التحدث واإلستماع  ¬
إعداد وإدارة المؤتمرات ¬
إعداد المؤتمرات الصحفية ¬
 إعداد وتنفيذ برامج الزيارة  ¬
فنون التصوير الفوتوغرافى ¬
فنون الخبر الصحفي/مهارات اإلنتاج اإلعالمي   ¬
إعداد ومتابعة الحمالت االعالمية  ¬
بحوث ودراسات الرأي العام  ¬
الدور االستشاري لمدير العالقات العامة  ¬

البرامج السابقة «
ال يوجد ¬

العالقات العامة»

البرامج اإلدارية

19 18www.aoi.org.eg



Arab Institute For Advanced TechnologyEN ISO 9001:2015
No.:0718100067035

البرامج الهندسيةAIATالمعهد العربى للتكنولوجيا المتطورة

دراسة الجدوى اإلقتصادية
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
إعداد كــوادر قادرة علــى تطبيق أســاليب الجدوى في  ¬

المشروعات واإلستثمارات الجديدة .

المحتوى التدريبى : «
معايير إنتقاء المشاريع واألعمال الجديدة. ¬
دراسة حالة عن البحث عن الفجوة التسويقية. ¬
دراسة حالة عن دراسة الجدوى المبدئية. ¬
دراسة حالة عن دراسة الجدوى التسويقية. ¬
دراسة حالة عن دراسة الجدوى المالية. ¬
دراسة حالة عن دراسة الجدوى الفنية. ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

إدارة المشروعات»

Primavera
Duration: 5 days 

 » Course Description:

This course provide the principles of 
planning and scheduling as well as 
building a schedule from scratch, 
updating and monitoring the 
schedule, & generating reports.

 » Course Contents:

 ¬ Create a Project, Breakdown 
Structure

 ¬ Create Activities, Calendars
 ¬ Schedule the Project, Assign 

Constraints
 ¬ Format Schedule Data, Define 

Resources
 ¬ Define Roles, Assign Roles and 

resources
 ¬ Optimize the Project Plan
 ¬ Create Reports and Creating 

Layouts
 ¬ Understand Data Structures

 » Prerequisite:

 ¬ None

« Projects Management

Project Management 
Professional 

Duration: 10 days 

 » Course Description:

Provide candidates with the 
Knowledge they need to successfully 
pass the PMP exam.

 » Course Contents:

 ¬ Project Management Overview
 ¬ Project Integration Management
 ¬ cost Management
 ¬ Project time Management
 ¬ Project Quality Management
 ¬ Project Human resource 

Management
 ¬ Project communication 

Management
 ¬ Project risk Management
 ¬ Project Procurement Management
 ¬ Project Stakeholder Management

 » Prerequisite:

 ¬ None

MS Project
Duration: 5 days 

 » Course Description:

learn to create and engage in basic 
management of a project using 
Microsoft Project  

 » Course Contents:

 ¬ Getting Started with Microsoft 
Project 

 ¬ Managing Project Plan Resources 
 ¬ Finalizing a Project Plan 
 ¬ Executing a Project 
 ¬ Monitoring Project Progress 
 ¬ Controlling a Project Plan 
 ¬ Reporting on Progress 
 ¬ Customizing the Application 

 » Prerequisite:

 ¬ None
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تحليل اإلجهادات واإلهتزازات
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
اعداد كوادر قادرة على إستخدام عناصر محددة فى  ¬

تحليل وحساب اإلجهادات وتطبيقاتها. 

المحتوى التدريبى : «
¬  Matrix review
¬   Stress analysis review
¬  Finite element method
¬  Finite element dynamics
¬ Applications

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

الطاقة الشمسية وتطبيقاتها
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
التعريف بأساسيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها.  ¬

المحتوى التدريبى: «
الشمس ) التركيب الكيميائى / الحقل المغناطيسى(.  ¬
الطاقة الشمسية كطاقة متجددة والتحويل الحرارى  ¬

والكهروضوئى لها.
السخانات الشمسية.  ¬
إستخدام ضوء الشمس إلنتاج وقود. ¬
تطبيقات إلســتغالل الطاقة الشمســية فــى مجاالت  ¬

متعددة ) تجفيف محاصيل/ تبريد وتكييف/ تدفئة/
تحلية مياة البحر/ األفران/ السيارات (.

أهمية وطرق  التحلية بالطاقة الشمسية. ¬

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

البحوث والتطوير»

AIATالبرامج الهندسية

Inventor
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
التصميمــات  ¬ ببرنامــج  المتدربيــن  الســادة  تعريــف 

 .Inventor الميكانيكية

المحتوى التدريبى: «
 ¬ Introduction to Autodesk Inventor
 ¬  User Interface
 ¬  Introduction to part modeling
 ¬ Sketched and placed feature
 ¬ Extrusion / cut / hole
 ¬ SKETCHED /PLACED /MIRROR  

features
 ¬ CREATING BASE FEATURES 
 ¬ ADDING PLACED FEATURES )holes, 

fillet, chamfer( 

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

تحليل تأثير العيوب المتوقعة فى 
FMEA التصميم باستخدام

مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
تعريف المتدربين بأساســيات تأثير العيوب المتوقعة  ¬

)مخاطر الفشــل( فــي التصميم والعمليــات وتحليلها 
وكيفية معالجتها لمنع حدوثها. 

المحتوى التدريبى : «
 ¬ Definition of FMEA
 ¬ DFMEA; Potential Failure Mode &Effects 

Analysis in Design. 
 ¬ PFMEA; Potential Failure Mode &Effects 

Analysis in Manufacturing and Assembly 
Process.  

 ¬ FMEA Structure: System Block Diagram, 
Function Tree

 ¬ Failure Modes , Effects of Failure
 ¬ Causes of Failure, Detection of Causes
 ¬ Severity Ranking – S
 ¬ Detection Ranking - D, Occurrence 

Ranking  – O
 ¬ RPN- Risk Priority Number )SOD(
 ¬ Action)s( and Follow-up Action)s(

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬
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الهندسة العكسية ) ميكانيكا (
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
المتدربيــن بأساســيات وأســاليب الهندســة  ¬ تعريــف 

العكسية. 

المحتوى التدريبى: «
 ¬ Introduction To Reverse Engineering.
 ¬ Useful And Benefits Of Reverse 

Engineering. 
 ¬ Applications.
 ¬ Reverse Engineer Database-Know How& 

Know What And Know Why For Licensing.
 ¬ Inspection-Shape Analysis And Design 

Tools-Example Of Reverse Engineering. 
 ¬ Material selection and its Properties. 
 ¬ Reverse Engineering And Lost Foam 

Casting-Lost Foam Casting Process 
Line-Advancements In Lost Foam. 

 ¬ Prototyping-Tolerances.
 ¬ Reverse Engineering Software.
 ¬ Reverse Engineering Of Protocols.
 ¬ Reverse Engineering For Military.

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

المواصفات القياسية الميكانيكية
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
التعريف بأهمية المواصفات وكيفية اصدارها.   ¬

المحتوى التدريبى : «
التعريف بالمواصفات القياسية الميكانيكية العالمية  ¬

.AFNOR-JANS-GOST-MIL-BS-DIN
التعريف بالمجاالت المختلفة للمواصفات. ¬
مواصفات الخامات المختلفة.  ¬
¬  / الحراريــة  المعالجــة  القالووظــات/  مواصفــات 

المنتجات الخطية.
طرق معايرة ادوات القياس الميكانيكية. ¬
استخدام المواصفات القياسية فى التصميم واالنتاج  ¬

والتفتيش والمعايرة/ تطبيقات.

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

المعهد العربى للتكنولوجيا المتطورة

المواصفات الفنية للمنتجات
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
اكتســاب المهــارات والمعــارف النظريــة لتعريــف  ¬

الفينــة  المواصفــات  وضــع  بكيفيــة  المتدربيــن 
للمنتجات.

المحتوى التدريبى : «
مواصفات المنتج ومعايير القبول. ¬
الرسومات وتشريعات الجودة. ¬
مواصفات العمليات والخدمات والعمليات الخاصة. ¬
المعواليــة/  ¬ الســمات/   ( االداء  واختبــار  المطابقــة 

الكمالية/ قابلية الصيانة (.

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

البحوث والتطوير»

البحوث والتطوير فى المنشأة
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
توضيــح أهمية البحــوث والتطوير  ¬

فى المنشأة الصناعية. 

المحتوى التدريبى : «
البحوث والتطوير ودورها فى بناء الميزة التنافسية.  ¬
طريقة إدارة المشروع البحثى/معايير نجاح البحث.   ¬
 تصنيع المنتجات بالهندسة العكسية.  ¬
سياسات البحوث والتطوير فى دول شرق اسيا. ¬
أهمية االستثمار فى مجال البحوث والتطوير.  ¬
توفير األصول الالزمة » معامل - كمبيوتر«. ¬
الجودة فى التصميم ومتطلبات االيزو. ¬
الهيكل التنظيمى وتأثيره على كفاءة إدارات البحوث.  ¬

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

AIATالبرامج الهندسية
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اإلتجاهات الحديثة فى الصيانة
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف:  «
التعرف علي االتجاهات الحديثة في الصيانة.   ¬

المحتوى التدريبى: «
مفهوم الصيانة. ¬
أهمية الصيانة. ¬
مفاهيم االعتمادية في الصيانة. ¬
أساليب زيادة فترات ما بين األعطال. ¬
أساليب تنفيذ الصيانة.  ¬
إعداد خطة الصيانة الوقائية. ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

نظم صيانة المعدات اإلنتاجية
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف:  «
التعرف على نظم صيانة المعدات اإلنتاجية.  ¬

المحتوى التدريبى: «
التعرف على أنواع المعدات اإلنتاجية وخصائصها.  ¬
الصيانة اليومية والدورية للمعدات االنتاجية. ¬
الصيانة المركزية والالمركزية لمعدات اإلنتاج. ¬
توفير قطع الغيار وزيادة فاعلية األداء. ¬
أجهزة القياس المستخدمة فى الصيانة.  ¬
القيمــة االقتصادية المترتــب عليهــا التطبيق األمثل  ¬

لعمليات الصيانة.

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

هندسة الصيانة»

AIATالبرامج الهندسية

صيانة أجهزة القياس والمعايرة الكهربية
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
إعــداد مهندســين معايــرة وصيانــة أجهــزة القياس  ¬

الكهربية. 

المحتوى التدريبى: «
أساسيات الدوائر الكهربية. ¬
أساسيات الدوائر االلكترونية. ¬
¬ .DMM0 األفوميتر
¬ .OSC0 راسم الذبذبات
قياس التردد والزمن. ¬
الدوائر المنطقية. ¬

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

تخطيط وتنظيم أعمال الصيانة
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
 التدريب علي تخطيط وتنظيم اعمال الصيانة. ¬

المحتوى التدريبى: «
الصيانة الوقائية والتوقعية باستخدام الحاسب االلي. ¬
التخطيــط للصيانة التوقعية وتســجيل حالة المعدات  ¬

باستخدام الحاسب االلي.
ادارة مخزون قطع الغيار. ¬
تخطيــط ومراقبــة مخــزون قطــع الغيــار باســتخدام  ¬

الحاسب االلي.
تقييم اعمال الصيانة.  ¬

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬
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القياسات الكهربية و اإللكترونية
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
واإللكترونيــة  ¬ الكهربيــة  القياســات  علــي  التعــرف 

وعناصرها واسلوب تطبيقها والعائد من تطبيقها.

المحتوى التدريبى : «
¬ .Analog قياس الدوائر التناظرية
¬ .Digital قياس الدوائر الرقمية
¬ )  Linear I.C  ( للدوائــر  اإللكترونيــة   القياســات 

قياســات االهتزاز VIBRATION  باســتخدام الدوائر 
االلكترونية والكمبيوتر. 

قياسات التردد العالي في الدوائر الكهربية واستخدام  ¬
االسلســكوب في قياس التردد العالي ومعرفة شكل 

الموجة.  

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

الكهرباء واإللكترونيات»

AIATالبرامج الهندسية

VHDL Foundation Course
Duration: 5 days 

 » Course Description:

Identify the differences between 
behavioral and structural coding 
styles.

 » Course Contents:

 ¬ Electronics platform and the 
position of FPGA. 

 ¬ Introduction to FPGA architecture. 
 ¬  Xilinx Tool Flow. 
 ¬ Schematic and complex Structural 

coding 
 ¬ VHDL basic simulation procedures 
 ¬ Structural VHDL 
 ¬ Data Types / Concurrent Operations 
 ¬ Processes and Variables 
 ¬ Sequential operations 
 ¬ Designing a Simple Process/Case Study

 » Prerequisite:

 ¬ Windows, Basic electronic circuits 
and Logic design.

« Electricity & Electronics

VHDL Comprehensive Course

Duration: 5 days 

 » Course Description:

Understanding advanced schematic 
designs and exploring the generated 
files.

 » Course Contents:

 ¬ Composite & User Defined data types 
 ¬ Memory styles and ROM implementations 
 ¬ Sbox substitution block. 
 ¬ Concurrent looping structures 
 ¬ Sequential looping structures 
 ¬ Carry Ripple Adder 
 ¬ Subprograms • Procedures • Functions 
 ¬ FUNCTION versus PROCEDURE 
 ¬ Comparator ,Parameterized Design 
 ¬ Entities 
 ¬ Component declaration ,  Package 

declarations • Package bodies  

 » Prerequisite:

 ¬ VHDL Foundation Course.

VHDL Advanced course
Duration: 5 days 

 » Course Description:

Writing coding styles for test benches.

 » Course Contents:

 ¬ Mealy FSM style 

 ¬ Moore FSM style 
 ¬ BCD Counter 
 ¬ Configurations and overloading 
 ¬ Shift registers /Stimulus test bench 
 ¬ Full test bench 
 ¬ Binary Counter 
 ¬ Simulator specific test bench (do 

files) 
 ¬ Advanced types of test bench 
 ¬ 4bit up down counter (BCD 

counter) 
 ¬ Case Study:  Serial-Parallel 

Multiplier 

 » Prerequisite:

 ¬ VHDL Comprehensive Course.
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تكنولوجيا البالزما
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
التعرف علــي علم تكنولوجيا البالزما واســتخداماتها  ¬

في المجال الصناعي.

المحتوى التدريبى : «
 ¬ Fundamentals of plasma physics
 ¬ Basic phenomena occurring in plasma 

discharge 
 ¬ Plasma cutting mechanisms
 ¬ Under water plasma cutting from different 

materials
 ¬ Construction of complete plasma cutting 

equipment 

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

تكنولوجيا المواد المركبة
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
 التعريــف بأساســيات المــواد المؤلفــة والبوليمرات  ¬

الصناعية وكيفية التعامل معها ومعرفة خواصها.

المحتوى التدريبى : «
تصنيــف البوليمــرات: ) بوليمــرات الثرمو بالســتيك –  ¬

الثرموسيت (.
الخصائص الكيميائية والميكانيكية للبوليمرات.  ¬
تصنيف وانتاج الفيبر . ¬
الخصائــص  ¬  ( المؤلفــة  المــواد  انتــاج  تكنولوجيــا 

واالستخدامات (.
مقارنة المواد المؤلفة مع المواد االخرى. ¬
اقتصاديات البالستيك والمواد المؤلفة.  ¬
والمــواد  ¬ البوليمــرات  مــن  المصــري  االنتــاج  مرونــة 

المؤلفة بخاصة.

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

تكنولوجيا اللحام وأنواعه وإختباراته
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
التعرف علي تكنولوجيا اللحام وأنواعه واختباراتة.  ¬

المحتوى التدريبى : «
أساسيات اللحام والمعدات المستخدمة. ¬
أنواع عمليات اللحام.  ¬
تأثير اللحام علي خواص المواد الملحومة. ¬
اختيــار الخامــات طبقــا إلمكانيــات لحامهــا وتأثرهــا  ¬

باللحام. 
عيوب اللحام ) أسبابه وكيفية تالفيه (.  ¬
 التفتيش علي اللحام ) اختبارات إتالفيه وغير إتالفيه (. ¬
رموز اللحام وكيفية قراءة الرسومات التصميمية. ¬
كيفية عمل مواصفة اللحام باألنظمة المختلفة. ¬

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

تكنولوجيا الدهان والطالء الكهربي
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
التعريف بالتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في طالء  ¬

أسطح المنتجات بواسطة الكهرباء.

المحتوى التدريبى : «
المعالــم االساســية للهيــاكل وخــواص ومواصفات  ¬

المواد الرابطة.
خواص االسطح. ¬
الترسيب الكهروميكانيكي للمواد. ¬
والطــرق  ¬ الميكانيكيــة  الطــرق   ( األســطح  إعــداد 

الكيمائية(.
فنيات وطرق ومواصفات التغليف والدهان والرش.  ¬
طرق التحليل والتحكم فى المحاليل. ¬
متطلبات األمان الصناعي. ¬
اقتصاديات تشغيل األسطح. ¬

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

هندسة اإلنتاج وتكنولوجيا التصنيع»

AIATالبرامج الهندسية
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المعالجة السطحية والحرارية
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
االلمام بتكنولوجيات المعالجة الســطحية والحرارية  ¬

وكيفية إجراءها والتفتيش عليها.

المحتوى التدريبى : «
 ¬ Surface Treatment
 ¬ Anodizing ) by different acids (
 ¬ Hard anodizing
 ¬ Chemical oxidation
 ¬ Tin plating
 ¬ Zinc plating & cadmium plating
 ¬ Hard chrome & nickel chrome
 ¬ Phosphate  Heat Treatment
 ¬ Annealing
 ¬ Hardening
 ¬ Case hardening

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

التحاليل الكيميائية للخامات
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
التعــرف علــى االســاليب المختلفــة لتحليــل الخامــات  ¬

وتحديد خواصها واختبارها.

المحتوى التدريبى : «
تصنيف المواد. ¬
التحاليل الكيميائية واالختبارات الميكانيكية. ¬
سبائك الحديد. ¬
سبائك االلومنيوم. ¬
تركيب وخصائص المواد المركبة.  ¬
¬  .DIN, GOSTالمواصفات القياسية
تحليل المواد المستخدمة فى الهندسة العكسية. ¬
دراسة حالة.  ¬
االجهزة المستخدمة في التحاليل الكيميائية.  ¬

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

هندسة اإلنتاج وتكنولوجيا التصنيع»

تخطيط ومراقبة اإلنتاج
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
التعرف علي االســاليب الحديثة في التخطيط ومراقبة  ¬

االنتاج.

المحتوى التدريبى : «
مفاهيم ونظريات التخطيط ومراقبة االنتاج.  ¬
االسس التي تبني عليها خطط االنتاج.  ¬
التخطيط التفصيلي -عمليات التصنيع المختلفة.  ¬
نظم االنتاج.  ¬
¬ .load / capacity  حساب الطاقة / الحمل
اصدار اوامر التشغيل والمتابعة وتصحيح الموقف.  ¬
مراقبة المواد.  ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

مقايسات االنتاج 
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
التعــرف على طرق تحديد عمليات التشــغيل والتكلفة  ¬

لبعض األجزاء. 

المحتوى التدريبى : «
قراءة الرسم الهندسي/ التسامحات والتوافقات.  ¬
المعامالت الحرارية وتأثيرها على خواص المنتج. ¬
حساب وقت التشغيل لعمليات التشغيل والتشكيل. ¬
تحديد وقت التجهيز والتثبيت والفك على الماكينات.  ¬
عناصر التكلفة وأهمية حساب وقت التشغيل وإعداد  ¬

المقايسات.
دراسة حاله لعمل صفحات تشغيل وحساب التكلفه. ¬
تشكيل المعادن وأنواع المكابس واالسطمبات.  ¬
دراسة حاالت التشكيل لبعض األجزاء. ¬

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

AIATالبرامج الهندسية
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تشخيص أعطال النظم الهيدروليكية
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
التعرف علي النظم الهيدروليكية وتشخيص أعطالها. ¬

المحتوى التدريبى : «
األسس النظرية للدوائر الهيدروليكية.  ¬
المكونات الرئيســية للدوائــر الهيدروليكيــة والرموز  ¬

المستخدمة.
األدوات واألجهزة المستخدمة لتشخيص األعطال.  ¬
مراحل تشخيص األعطال. ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

تشخيص أعطال النظم النيوماتيكية
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
التعرف على النظم النيوماتيكية وتشخيص أعطالها.   ¬

المحتوى التدريبى : «
األسس النظرية للدوائر النيوماتيكية. ¬
المكونــات الرئيســية للدوائــر النيوماتيكيــة والرموز  ¬

المستخدمة.
األدوات واألجهزة المستخدمة لتشخيص األعطال.  ¬
مراحل تشخيص األعطال. ¬

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

هندسة نظم التحكم»

النظم الهيدروليكية
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
تعريــف المهندســين بدوائــر التحكــم الهيدروليكي  ¬

وتدريبهم على تطبيقاتها. 

المحتوى التدريبى : «
مقدمة عن الهيدروليك. ¬
خصائص المكونات الهيدروليكية. ¬
دوائر التحكم الهيدروليكى. ¬
طلمبات الهيدروليك. ¬
سلندرات وصمامات هيدروليكية.  ¬
تصميم أجهزة الورش الهيدروليكية. ¬
عوامل األمان الهيدروليكى. ¬
تطبيقات عملية. ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

النظم النيوماتيكية
مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
تعريــف المهندســين بدوائــر التحكــم النيوماتيكــي  ¬

وتدريبهم على تطبيقاتها.  

المحتوى التدريبى : «
مقدمة عن النيوماتيك ¬
خصائص المكونات النيوماتيكية ¬
دوائر التحكم النيوماتيكي. ¬
تصميم أجهزة الورش النيوماتيكية ¬
عوامل األمان النيوماتيكي ¬
تطبيقات عملية. ¬

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

AIATالبرامج الهندسية
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PLC ( Basics )
Duration: 5 days 

 » Course Description:

This course will introduce the 
fundamentals of (PLC) operations, 
including symbols and programming 
techniques.

 » Course Contents:

 ¬ Introduction to PLC›s 

 ¬ PLC Advantages / Applications

 ¬ PLC main components/scan cycle 

 ¬ S7 training  unit /H.W configuration

 ¬ Application on H.W configuration

 ¬ Programming languages

 ¬ Binary & Logic operation/Timers

 ¬ Counters & Comparators/Functions 

 ¬ Analog Modules / General 
Applications

 » Prerequisite:

 ¬ Basic control system

PIC Microcontroller
Duration: 5 days 

 » Course Description:

This course is designed to introduce 
the PIC Microcontroller hardware and 
programming environment to get you 
started on building projects .

 » Course Contents:

 ¬ Mic. Types / PIC Mic. architecture
 ¬ PIC 16F877A features
 ¬ Mic. Programming in C language
 ¬ Using Micro- C package
 ¬ Applications made by Micro-

electronica
 ¬ General input –output
 ¬ LED interfacing/matrix 
 ¬ Switch interfacing/Keypad matrix /

LCD
 ¬ Timers &Counters /Interrupts
 ¬ USART / Low power modes /

Applications

 » Prerequisite:

 ¬ None

PLC ( Advanced )
Duration: 5 days 

 » Course Description:

This course offered deep understanding 
theory and implementations of  PLC,How  
to develop your own programmes, and 

to monitor and fault find plant operation.

 » Course Contents:

 ¬ Applications PLC S7 Instructions

 ¬ Numbering System

 ¬ Math Operations

 ¬ Applications

 ¬ PLC S7 Blocks

 ¬ Applications.

 ¬ Error & Troubleshooting

 » Prerequisite:

 ¬ None

Basics of Automated Control 
Systems

Duration: 5 days 

 » Course Description:

this course will introduce the basic 
principles of computer control and 
automation of engineering systems 
and processes.

 » Course Contents:

 ¬ Modeling of electrical system
 ¬ Modeling of Mechanical Systems
 ¬ Laplace Transformation
 ¬ Transfer Functions
 ¬ State space Representation
 ¬ Error Analysis
 ¬ Stablity Concepts
 ¬ Compensation Techniques
 ¬ PID Controller 
 ¬ Frequency Response Analysis
 ¬ Different approaches for Contoller 

design

 » Prerequisite:

 ¬ None

« Engineering Control Systems
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أسلوب تطبيق إستراتيجية 6 سيجما 
 لتحسين األداء 

مدة الدورة: 5 أيــــام 

الهدف :  «
القــدرة على تحليــل البيانات وإتخاذ القرارات وتحســين  ¬

اآلداء.  

المحتوى التدريبى : «
¬  .Sigma 6 مقدمة والتعريف بـ
دراسة مبادئ  5S Sigma 6 وتطبيقها. ¬
¬ .POCA إدارة العمليات بإستخدام
¬ .DMAIC تحسين العمليات بإستخدام
¬ .DMADV تصميم العلميات بإستخدام
الخطوات واألدوات األساسية لحل المشكالت. ¬
أسلوب تحليل اإلخفاقات المتوقعة. ¬
ورش عمل وحاالت  ¬

تطبيقية.

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

إدارة المخـــــــــاطر
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
توضيــح الرؤيــة لمتخــذي القــرار لتقليــل المخاطر علي  ¬

المشروع. 

المحتوى التدريبى : «
مفهوم إدارة المخاطر والمصطلحات الشائعة لها.  ¬
 تحليل المخاطر.  ¬
 تقييم وإدارة المخاطر.  ¬
اسلوب تقييم تحليل المخاطر. ¬
تقييم وتحليل مخاطر العمليات الفنية.  ¬
 تقليل المخاطر .  ¬
نظام ضمان الجودة والمخاطر.  ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

إعداد مراجع داخلي لنظام إدارة الجودة 
أيزو 9001/2015

مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف:  «
أيــزو  ¬ الجــودة  إدارة  لنظــام  داخلــي  مراجــع  إعــداد 

.9001/2015

المحتوى التدريبى: «
التعريفات ومتطلبات نظام الجودة  أيزو 9001/2015 ¬
المراجع ومؤهالته وصفاته ¬
تطبيق مواصفة  نظام الجودة  أيزو 9001/2015 ¬
المراجعات الداخلية لنظم الجودة ¬
التعريف الدولي للمراجعة والهدف منها وانواعها ¬
الوثائق المستخدمة  أثناء المراجعة  ¬
اإلجراءات التصحيحية والمتابعة ) ورش عمل ( ¬

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

إنشاء وتطبيق ومراجعة نظامي إدارة 
الجودة والبيئة 9001، 14001 / 2015

مدة الدورة : 5 أيــــام 

الهدف :  «
اكتســاب المهــارات والمعــارف النظريــة  فــي مجال  ¬

إنشاء وتطبيق ومراجعة نظامي إدارة الجودة والبيئة   
أيزو 9001، 14001 / 2015.

المحتوى التدريبى : «
مفهوم الجودة وبعض مصطلحاتها وأهمية تطبيقها. ¬
أنشطة ووظائف الجودة/البيئة   ¬
العالمية الخاصة بنظامي  ¬ نشأة المواصفات القياسية 

الجودة/البيئة 
المبادئ األساسية لنظام إدارة الجودة /البيئة  ¬
مجموعة الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة/البيئة  ¬
¬  ISO والــبــيــئــة  الـــجـــودة  إدارة  ــام  ــظ ن مــتــطــلــبــات 

  14001/9001
المواصفة  ¬ للتطابق مع  الجودة  أنظمة  برنامج تطوير 

14001/9001 ISO القياسية العالمية /البيئة
ــتــأكــد من  ¬ ــاء ومــراجــعــة الــنــظــام وال ــش ــوب إن ــل اس

المطابقة.
ورش عمل. ¬

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

الجـــــــــــودة»

AIATالبرامج الهندسية
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المفاهيم الحديثة في الجودة
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
نشر المفاهيم الحديثة للجودة بين العاملين. ¬

المحتوى التدريبى : «
حلقات الجودة وطرق حل المشاكل ¬
 أساليب التحسين المستمر  ¬
 5S والمنظور اليابانى للتحسين التفاوض الفعال ¬
مفهوم 6σ وتحسين أداء العمليات ¬
 القياس المقارن  ¬
إدخال أداء الجودة فى األنشطة المختلفة ¬

البرامج السابقة: «
   ال يوجد ¬

إدارة الجودة الشاملة
مدة الدورة : 3 أيــــام 

الهدف :  «
التعــرف على مفهــوم الجــودة الشــاملة وعناصرها  ¬

وكيفية تطبيقها.  

المحتوى التدريبى : «
مفهوم وعناصر الجودة الشاملة.    ¬
عالقــة نظــام إدارة الجــودة ) االيــزو 2015/9001 (  ¬

وإدارة الجودة الشاملة. 
مبادئ الجودة الثمانية  في العالم.  ¬
جائزة التميز في الجودة بمصر.  ¬
كيف يمكــن تطبيق الجودة الشــاملة  في المنشــآت  ¬

الصناعية.

البرامج السابقة: «
ال يوجد  ¬

الجـــــــــــودة»

AIAT برامج الحاسبات ونظم المعلومات

Windows 10
Duration: 5 days 

 » Course Description:

Students will log on to Windows 
10, explore its interface, identify 
the different components in the 
interface, customize the Windows 10 
desktop, manage files and folders, 
use the common tools and programs 
available in Windows 10, and browse 
the Internet.

 » Course Contents:

 ¬ Exploring Windows 10 
 ¬ Customizing the Windows 10 

Desktop 
 ¬ Managing Folders and Files 
 ¬ Browsing the Internet 
 ¬ Customizing the Windows 10 

Environment 
 ¬ Configuring User Accounts 
 ¬ Working with Applications in 

Windows 10 
 ¬ Working with Devices 
 ¬ Securing system Data

 » Prerequisite:

 ¬ None

Linux Essentials
Duration: 5 days 

 » Course Description:

This Course is designed for person who 
needs knowledge in Linux essentials

 » Course Contents:

 ¬ Linux Ideas and History
 ¬ Linux Usage Basics
 ¬ Running Commands and Getting 

Help 
 ¬ Linux files hierarchy (files and 

directories)
 ¬ Files security concepts
 ¬ Vim: An Advanced Text Editor
 ¬ Basic System Configuration Tools 
 ¬ Investigating and Managing 

Processes
 ¬ Finding and Processing Files 

 » Prerequisite:

 ¬ None

« Operating Systems
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Installing & Configuring 
Windows Server 2012

Duration: 10 days 

 » Course Description:

This Course is intended for information 
technology (IT) professionals who have 
some knowledge and experience 
working with windows operating 
systems and who want to acquire the 
skills and knowledge necessary to install 
and perform the initial configuration 
of a windows server 2012 

 » Course Contents:

 ¬ Deploying And Managing Windows 
Server 2012

 ¬ Windows Server 2012 Overview
 ¬ Installing Windows Server 2012
 ¬ Post-Installation Configuration of 

Windows Server 2012
 ¬ Overview of Windows Server 2012 

Management 
 ¬ Introduction to Windows PowerShell
 ¬ Perform Post-Installation Configuration 

of Windows Server 2012
 ¬ Describe the Management tools 

available in Windows Server 2012
 ¬ Perform basic administrative tasks 

using Windows Server 2012

 » Prerequisite:

 ¬ None

Administering Windows 
Server 2012 

Duration: 10 days 

 » Course Description:

This Course is Intended for information 
technology (IT) professionals with 
hands on experience working in a 
windows server 2008 or windows server 
2012 environment  

 » Course Contents:

 ¬ Configuring and troubleshooting 
domain name system

 ¬ Configuring and troubleshooting 
DNS

 ¬ Maintaining active directory 
domain services

 ¬ Managing user and service 
accounts

 ¬ Implementing a group policy 
infrastructure 

 ¬ Managing user desktop with group 
policy

 ¬ Installing, Configuring, and Troubleshooting 
the network policy server role

 ¬ Implementing network access 
protection 

 ¬ Implementing remote access   

 » Prerequisite:

 ¬ None

PC Maintenance A+
Duration: 5 days 

 » Course Description:

This Course based on the basics of 
computer repair and troubleshooting 

 » Course Contents:

 ¬ Computer components & 
Accessories 

 ¬ Computer power repair 
 ¬ Frozen computer screen repair
 ¬ Repairing a slow computer
 ¬ Repairing errors
 ¬ Printer/scanner troubleshooting
 ¬ Basic computer software 

troubleshooting
 ¬ Basic network troubleshooting
 ¬ Troubleshooting hard disk drivers
 ¬ Internet explorer troubleshooting
 ¬ Protecting & repairing viruses 

 » Prerequisite:

 ¬ Windows

Network Essentials 
Duration: 5 days 

 » Course Description:

you will learn the basic knowledge of 
network and its importance 

 » Course Contents:

 ¬ Network topologies 
 ¬ Connectivity network components 
 ¬ Important cabling considerations 
 ¬ Network adapter cards
 ¬ Drivers, Packets, Protocols, Access 

tools

 » Prerequisite:

 ¬ None

« «Operating Systems Network & Maintenance
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3d MAX
Duration: 10 days 

 » Course Description:

This Course is designed to teach 
experienced users with the Autodesk 
3d Max software.  

 » Course Contents:

 ¬ Introduction to Autodesk 3d Max 
Design

 ¬ Autodesk 3d Max design 
configuration

 ¬ Basic modeling techniques
 ¬ Modeling from 2d objects
 ¬ Materials
 ¬ Mapping coordinates and scale 
 ¬ Introduction to lighting
 ¬ Lighting and rendering
 ¬ Rendering and cameras 
 ¬ Animation 

 » Prerequisite:

 ¬ Experience with 3d modeling is 
recommended. 

Photoshop CC 
Duration: 10 days

 
 » Course Description:

In this course, students will learn the 
basic knowledge editing images using 
the power of Photoshop.  

 » Course Contents:

 ¬ What Photoshop can do
 ¬ The bridge ,Setting up
 ¬ Navigation and resolution ,Rotate 

and crop
 ¬ Basic color correction 
 ¬ Red eye removal and recolor
 ¬ Painting with the edit tools
 ¬ Clone, heal, and patch
 ¬ Using the selection tools
 ¬ Selecting with color range
 ¬ Making the most of history 

 » Prerequisite:

 ¬ Windows

Oracle Forms Developer Build Internet Application 
Duration: 10 days 

 » Course Description:

Oracle forms developer 10g used to build high performance application for the 
internet. Forms developer is a web based application development tool that helps in 
quickly constructing database forms and business logic with minimal of effort

 » Course Contents:

 ¬ Introduction oracle forms developer and forms services 
 ¬ Creating forms modules, Working with data blocks and frames
 ¬ Working with input and non-input items
 ¬ Working with windows and canvases 
 ¬ Producing triggers,Debugging triggers,Adding functionality to items
 ¬ Run-times messages and alerts,Query triggers
 ¬ Validation, navigation , Transaction processing
 ¬ Writing flexible code, sharing objects and code
 ¬ Using web utility to interact with the client
 ¬ Introducing multiple form applications

 » Prerequisite:

 ¬ Windows , PL/SQL

«« Graphics & DesignDatabase Programming
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Oracle Forms Developer Build Internet Report 
Duration: 10 days

 » Course Description:

In this course, participants learn how to designed a variety of standard 
and customs and paper reports using oracle reports 

 » Course Contents:

 ¬ Introduction to oracle reports developer
 ¬ Designing and running reports
 ¬ Exploring oracle reports developer 
 ¬ Creating a paper report
 ¬ Enhancing a basic paper report
 ¬ Managing report templates
 ¬ Creating a web report
 ¬ Enhancing reports using the data model: queries and groups
 ¬ Enhancing reports using the data model: data sources
 ¬ Enhancing reports using the data model: creating columns 
 ¬ Enhancing reports using the paper layout
 ¬ Controlling the paper layout: common properties
 ¬ Web reporting, extending functionality using XML
 ¬ Embedding a graph in a report 

 » Prerequisite:

 ¬ Windows, PL/SQL, Oracle Forms

Oracle 11g Database Administration Workshop I
Duration: 10 days 

 » Course Description:

Install oracle grid infrastructure, install and configure oracle database 11g, configure 
oracle net services, monitor and administer undo data, manage the database 
storage structures, create and administer user accounts, describe oracle database 
architecture

 » Course Contents:

 ¬ Exploring the oracle database architecture
 ¬ Installing your oracle software
 ¬ Creating an oracle database 
 ¬ Managing the oracle database instance
 ¬ Manage the ASM instance 
 ¬ Administering user security
 ¬ Implementing oracle database auditing
 ¬ Performance management
 ¬ Backup and recovery concepts
 ¬ Moving data

 » Prerequisite:

 ¬ Oracle , PL/SQL

« «Database Programming Database Programming
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Oracle 11g Database Administration Workshop II
Duration: 10 days 

 » Course Description:

Back and recover a database (and its parts) with RMAN (command-line and enterprise 
manager) use flashback technology to view past of data and to revert either objects 
or the entire database back to a past state use an appropriate and flexible memory 
configuration for your database 

 » Course Contents:

 ¬ Core concept and tools of the oracle database 
 ¬ Configuring for recoverability 
 ¬ Using the RMAN recovery catalog 
 ¬ Configuring backup with RMAN 
 ¬ Using RMAN to perform recovery 
 ¬ Diagnosing the database 
 ¬ Using flashback technology I,II
 ¬ Managing resources
 ¬ Automating tasks with the scheduler
 ¬ Duplication a database  

 » Prerequisite:

 ¬ Oracle 11g database administration workshop I

« Database Programming

Flash CC
Duration: 10 days 

 » Course Description:

Flash training is suitable for designers 
and developers new to flash. You 
will familiarize yourself with the basic 
tools and features of flash and gain 
the skills necessary for creating basic 
animations  

 » Course Contents:

 ¬ Overview file types 
 ¬ Drawing and color 
 ¬ Animation essentials 
 ¬ Shape tweens, motion tweens
 ¬ Masking
 ¬ Using bitmap images 
 ¬ Filters and blend modes
 ¬ Button symbols 
 ¬ Movie & Graphic symbols
 ¬  Sound

 » Prerequisite:

 ¬ Windows

Illustrator CC
Duration: 10 days 

 » Course Description:

This course is designed and create 
amazing works of art using the powerful 
vector-based program-adobe illustrator.

 » Course Contents:

 ¬ Getting started 
 ¬ Opening, creating, saving, and 

closing documents
 ¬ Working with art boards 
 ¬ Zooming and Panning 
 ¬ Drawing lines, arcs, grids, and spirals 
 ¬ Drawing shapes 
 ¬ Creating compound paths 
 ¬ Working in RGB vs. CMYK color modes 
 ¬ Creating and applying swatches 
 ¬ Adjusting the line weight of strokes, 

Formatting text 
 ¬ Building custom paths with the Shape 

Builder and Join tools 
 ¬ Freeform drawing with the Pencil 
 ¬ Painting and erasing artwork
 ¬ Drawing with the Curvature tool 

 » Prerequisite:

 ¬ Windows

« Web Design
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PHP
Duration: 10 days 

 » Course Description:

Students will gain an understanding of 
advanced web server technologies 
including server side scripting, 
database connectivity, application 
frameworks and web protocols. 
Students will apply that knowledge 
using the latest web development 
and programming technologies.

 » Course Contents:

 ¬ Overview Of PHP 
 ¬ Conditional Constructs
 ¬ PHP Functions 
 ¬ Arrays in PHP
 ¬ Working with Data Files in PHP
 ¬ Configuring and Using MySQL
 ¬ Miscellaneous PHP Tasks
 ¬ Basic Scripting and Looping 

Constructs 
 ¬ Introduction to the Apache Web Server 
 ¬ PHP Operators 
 ¬ Working with Database and forms

 » Prerequisite:

 ¬ Windows

Asp.net
Duration: 10 days 

 » Course Description:

The course objective is to teach the 
students the commands of asp.net

 » Course Contents:

 ¬ Introduction to .NET Programming 
 ¬ Creating a Simple Web Site 
 ¬ Fundamentals of Web Forms and 

Controls 
 ¬ Custom User Controls, Events in 

ASP.NET 
 ¬ Introduction to Data Binding in Web 

Forms, Web Development Support 
 ¬ ASP.NET Applications 
 ¬ Working with Validation Controls 
 ¬ Master Pages 

 » Prerequisite:

 ¬ Windows

« Web Design

CAD/CAM ( NX )
Duration: 10 days 

 » Course Description:
 ¬ this course is designed to impart 

professional skills to the candidates 
in 3D solid & surface modeling 
technology

 » Course Contents:

 ¬ The NX part files ,user interface 
 ¬ Coordinate systems and Sketching  
 ¬ Expressions /  Datum features 
 ¬ Swept features / Part structure 

Trim Body.
 ¬ Hole features / Shell 
 ¬ Associative copies / Edge operations.
 ¬ Introduction to Assemblies 
 ¬ Adding and constraining components 
 ¬ Drafting/Synchronous Modeling 
 ¬ Assembly Constraints 

 » Prerequisite:

 ¬ None

« Computer Design & Manufacturing

AIAT برامج الحاسبات ونظم المعلومات

Solid Works
Duration: 10 days 

 » Course Description:
 ¬ The course objective is to teach how 

to use the SOLIDWORKS mechanical 
design automation software. 

 » Course Contents:
 ¬ Introduction / Relations on sketches
 ¬ E-Drawing & DWG editor revolve & 

revolve cut. 
 ¬ trim  /  views / offset / colors & Texture
 ¬ Dimensions  / equation  
 ¬ Hole wizard  /  materials / linear pattern 
 ¬ Circular ,Fill pattern / Draft/Shell & rib 
 ¬ Loft   /  Design Library / Sweep /Tools 
 ¬ sketch /  text/Cosmos express       
 ¬ Case study /draw on picture/

Configurations 
 ¬ mass property /Measure /Assembly  
 ¬ move component    
 ¬ Calculate interference Detection 
 ¬ simulation / Explode 

 » Prerequisite:

 ¬ None

« Computer Design & Manufacturing
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AutoCAD 2D
Duration: 5 days 

 » Course Description:

The course objective is to teach the 
students the basic commands necessary 
for professional 2D CAD drawing, design, 
and  drafting using a 2D drafting tool. 

 » Course Contents:
 ¬ Introduction to AutoCAD 

 ¬ GUI of AutoCAD 
 ¬ Entity creations, modifications, 

Drafting settings
 ¬ File handling, Adding Annotation, 

Setting and modifying object 
 ¬ Selecting entities, Creating Hatch 

Patterns, Editing with Grips
 ¬ Inquiry tools, Dimensioning the 

entities, Creating dimension style 
 ¬ Creating Blocks, Creating, managing 

and extracting attributes 
 ¬ Measuring tools, Slide creation, 

Running Scripts
 ¬ AutoCAD Design Center, Tool 

palettes, Explode the drawing
 ¬ Plotting the drawings, Markup, Publish 

 » Prerequisite:

 ¬ Windows 

« Computer Design & Manufacturing

AutoCAD 3D
Duration: 5 days 

 » Course Description:

The course objective is to teach the 
students the commands of AutoCAD 3d.

 » Course Contents:

 ¬ 3D Modeling concepts in AutoCAD 
 ¬ Understand and use Viewpoint and 

UCS 
 ¬ Wireframe Modeling 
 ¬ Solid Modeling & Editing 
 ¬ Mesh Modeling & Editing 
 ¬ Surface Modeling & Editing 
 ¬ Create & Manage 2D Views from 3D 

Models 
 ¬ Materials, Lights, Rendering 
 ¬ Working with Images 
 ¬ Import and Export

 » Prerequisite:

 ¬ AutoCAD 2d 

« English Programs

 ¬ Nowadays English language is widely 
spoken and used all around the world. 

 ¬ It is the gate to everything and it is the 
language of business everywhere. We 
need it not only in the academic life 
but also for any prospective career. 

 ¬ AIAT displays very interactive and 
dynamic English courses including 
General English and Business English. 
English programs are presented with 
a variety of choices that develop and 
brush up all the linguistic skills (listening 

– speaking – reading – writing).

 ¬ We provide New Headway courses 
approved by Oxford University for the 
General English. 

 ¬ We provide Market Leader courses 
developed in association with Financial 
Times-one of the leading sources of 
business information in the world-to 
those who are interested in learning 
E.S.P. courses (English for specific 
purposes) and introduce them to the 
practical aspect of the language.  
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التجليخ
GRINDING

إمكانات الورشة : «
التدريــب علــى عمليــات التجليــخ )الســطحي / العــدل/ ¬

المائل/المجاري/االسطواني الداخلي والخارجي(.
التدريب على عمليات سن العدد المختلفة. ¬

البرامج التدريبية : «
أنواع ماكينات التجليخ وطرق تثبيت المشغوالت. ¬
االزدواجات والتجاوزات ¬
عمليات التجليخ )االسطواني ، الخارجي ،الداخلى ،.........( ¬
مشاكل عمليات التجليخ )الوقاية و العالج( ¬
تشغيل ماكينات التجليخ ¬
 تكنولوجيا أعمال التحضين . ¬
عمليات سن العدة. ¬
مستويات التجليخ  )األول - الثاني -الثالث( ¬

البرادة
FILING

إمكانات الورشة : «
التدريــب على عمليات البرد ) النشــر / الكشــط العدل /  ¬

الكشط المائل(.
التدريب على عمليات )البرشام / القالووظ/البرغلة(. ¬
التدريب على عمليات )التعشيق /التلقيط/التحضين( ¬

البرامج التدريبية : «
المهارات الفنية ) عمليــة البرد وأنواع المبارد ، أدوات  ¬

الشنكرة(
الثقب والبرغلة وعمليات القلوظة. ¬
البرشمة اليدوية  ¬
عمليات االسطمبات وشاقات التشغيل والشنكرة. ¬
تكنولوجيا أعمال البرادة    ¬
عمليات الكشط للمعادن  ¬
تكنولوجيا برادة التجميع  ¬
تشكيل وبرادة المواسير  ¬
تشكيل الخامات باستخدام العدد اليدوية والماكينات  ¬
مستويات البرادة )األول ،الثاني، الثالث( ¬

التدريب الفني والمهني»

الخراطة التقليدية
TRADITIONAL  TURNING

إمكانات الورشة : «
التدريب على عمليات التشغيل المختلفة على المخرطة  ¬

)خراطة عدلة / متدرجة(
التدريــب علــى تشــغيل )القالووظــات /المســاليب / ¬

الخراطة الالمركزية(.

البرامج التدريبية : «
المهــارات الفنيــة ) خراطــة عدلــه -متدرجــة -داخلية  ¬

-سلبية -قالووظ(
أنواع الماكينات وأجزائها ¬
تشغيل ماكينات الخراطة )أساسي (. ¬
تشغيل ماكينات الخراطة )متقدم (. ¬
مستويات الخراطة )األول -الثاني -الثالث( ¬

الفرايز التقليدية
 TRADITIONAL  MILLING

إمكانات الورشة : «
التدريب على عمليات التشــغيل المختلفة على ماكينة  ¬

الفريزة من سطح )عدل/مائل(.
التدريب على تفتيح التروس بمختلف أنواعها. ¬

البرامج التدريبية : «
أنواع الفرايز و أجزائها ¬
أدوات تثبيت العدد والمشغوالت ¬
تسوية األسطح وتفريز الخلوعات  ¬
تشغيل المجاري وعمل المشقبيات ¬
تشغيل األسطح المائلة واألشكال المنتظمة ومجارى  ¬

الخوابير.
تشغيل الزوايا المركبة و دائرة كاملة. ¬
تشــغيل التــروس ) العدلــة - المائلــة - المخروطيــة -  ¬

الدودية(
تشغيل ماكينات الفرايز  ¬
مستويات الفرايز  )األول - الثاني - الثالث( ¬
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اللحـــــــام
WELDING

إمكانات الورشة : «
يوجــد عــدد )11( كابينــة مجهزة بشــفاطات لســحب  ¬

األدخنة الناتجــة من عملية اللحــام باإلضافة إلى عدد 
)2 ( كابينة لتجهيزات اللحام.

التدريب على تكنولوجيا وهندســة اللحــام على أحدث  ¬
الماكينات بجميع أنواعها:

)TIG-MIG/MAG-MMAW (
الكبائــن معــدة بمصــدر مركــزي لتزويدهــا بالغــازات  ¬

المطلوبة للقطع واللحام.
رفع كفاءة العاملين في مجال اللحام ومنح شهادات  ¬

الصالحية الدولية المعتمدة للمستويات المختلفة.
تدريب وتأهيل المهندسين للعمل في مجال التفتيش  ¬

على وصالت اللحام بالطرق الالإتالفية.

البرامج التدريبية : «
¬ )4F-3F-2F-1F ( عمليات اللحام للزوايا
¬ )4G-3G-2G-1G ( عمليات اللحام للباليتات
¬ )6G-5G ( عمليات اللحام للمواسير
اللحام بالمقاومة الكهربية  ¬
الطرق الفنية لضمان جودة اللحام ¬
تشغيل ماكينات اللحام    ¬
الطرق الفنية للكشف عن عيوب اللحام ¬
عمليات القطع باللحام  ¬
مستويات اللحام  )األول-الثاني-الثالث  (   ¬

 CNC تشغيل وبرمجة ماكينات
CNC

إمكانات الورشة : «
¬  CNC التدريب على برمجة وتشغيل ماكينات خراطة

»2«محور ونظام كنترول 
 Siemens Sinumerik 810D
Power Line with shop turn

¬  CNC التدريــب على برمجة وتشــغيل ماكينــات فرايز
»4« محور ونظام كنترول

»mate«MC 01 Fanuc series
¬ CNC التدريب على برمجة وتشغيل ماكينات القطع بالسلك

»4« محور ونظام كنترول
»Jomars«Similar Fanuc

¬ CAD / CAM برمجة الماكينات بإستخدام برامج
يشمل التدريب رفع الكفاءة الفنية في قراءة الرسومات  ¬

الهندسية وإستخدام أدوات القياس المختلفة.

البرامج التدريبية : «
أنواع ماكينات CNC  وأجزائها والتعريف باإلحداثيات. ¬
¬ .CNC مقدمة في تشغيل ماكينات التحكم العددي
إعــداد وتجهيــز الماكينــات المبرمجــة ذات التحكــم  ¬

العددي لعمليات التشغيل. 
¬ .CNC برمجة و تشغيل ماكينات التحكم العددي
التحكــم العــددي في الماكينات باســتخدام الحاســب  ¬

.CAD / CAM اآللي
الصيانــة الوقائيــة للماكينات المبرمجــة ذات التحكم  ¬

.CNC العددي
مســتويات تشــغيل وبرمجة ماكينات CNC )األول،  ¬

الثاني، الثالث (.

الحدادة والمكابس
 FORGING & PRESSES

إمكانات الورشة : «
التدريب على عمليات التشكيل بالطرق على البارد وعلى  ¬

الساخن.
التدريب على عمليات الحدادة اليدوية. ¬
التدريب على تركيب اإلسطمبات ¬
التدريب على التشكيل والقطع . ¬
التدريب على التشكيل باستخدام مكبس الضغط. ¬
التدريــب علــى تشــكيل الخامــات باســتخدام المطارق  ¬

الهيدروليكية.

البرامج التدريبية : «
اختبــار وإعــداد الخامــات والعــدد المناســبة لعمليات  ¬

الحدادة اليدوية.
اليدويــة وتطبيقــات  ¬ للحــدادة  العمليــات االساســية 

عمليه.
تشغيل وتشكيل الخامات باستخدام الحدادة اليدوية. ¬
معدات وآالت الحدادة اآللية. ¬
تشكيل المعادن بالحدادة اآللية. ¬
االجراءات الالزمة بعد عمليات التشكيل. ¬

التدريب الفني والمهني»

AIATالبرامج الفنية والمهنية
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السمكرة وأعمال الصاج
SHEET METAL FORMING

إمكانات الورشة : «
التدريب على عمليات )القص / الثني / التشكيل ( ¬
باإلضافة إلى ) الدسرة / الدرفلة / الكردون »الحلية«(. ¬
التدريــب على كيفية عمل حســابات الثنــي واإلفرادات  ¬

الالزمة لألشكال المختلفة.

البرامج التدريبية : «
المهــارات الفنية ) الشــنكرة ، القص ،الثنــى ،الدرفله ،  ¬

البرشمة (
لحام القصدير /البنطة - وصل األلواح بالدسر ¬
المنتظمــة والغيــر منتظمــة،  ¬ اإلفــرادات )االشــكال 

ثنــى  والالمركزيــة،  المركزيــة  األشــكال  المخاريــط، 
المواسير(

تكنولوجيا السمكرة وأعمال الصاج     ¬
مســتويات الســمكرة وأعمــال الصــاج )األول، الثانى،  ¬

الثالث(.

القياس والتفتيش
MEASUREMENT  & INSPECTION

إمكانات المعمل : «
التدريب على استعمال اجهزة القياس الضوئية. ¬
معدات القياس )الميكرومتر - القدمة - .........( ¬
طرق العناية بأجهزة القياس. ¬

البرامج التدريبية : «
مقدمة في القياس والتفتيش الميكانيكي  ¬
أدوات و أجهزة القياس والتفتيش . ¬
القياس بمحددات القياس. ¬
أساليب التفتيش واالختبارات. ¬
التفتيش على ) اللحام ،الدهان،...( ¬
عمليات الحساب الخاصة بالقياس. ¬
خطط الفحص والمعاينة ¬
مقاييس التشتت والنزعة المركزية ¬
مستويات القياس والتفتيش ) األول ،الثانى ، الثالث ( ¬

الصناعات اإللكترونية والصيانة الكهربية 
ELECTRONIC INDUSTRIES

إمكانات المعمل : «
¬ CNC التدريب على الصيانة الكهربية لماكينات
التدريب على استخدام أجهزة القياس المختلفة ¬

).…… ,AVO, CRO, LCR (
التدريــب علــى عمــل التركيبــات الكهربيــة ولوحــات  ¬

التحكم.
التدريــب علــى كيفية فحــص المكونــات االلكترونية  ¬

وتغييرها.
التدريب على تصميم دوائر التحكم واكتشاف االعطال ¬
¬ PLC التدريب على التحكم الرقمي المبرمج

البرامج التدريبية : «
اآلالت  ¬ وإصــالح  لصيانــة  الالزمــة  والعــدد  الخامــات 

والمعدات الكهربية 
نظم الوقاية من األخطار الكهربائية  ¬
التركيبات الكهربية ولوحات التوزيع. ¬
القياسات الكهربائية والتحكم الكهربي في اآلالت. ¬
تصميم دوائر التحكم واكتشاف االعطال ¬
¬ PLC التحكم الرقمي المبرمج
اعداد وتنفيذ دوائر اإلنارة ¬
خواص المكونات االلكترونية وتطبيقاتها. ¬
تصنيع الدوائر المطبوعة ¬
استخدام المكونات اإللكترونية فى الدوائر  ¬
تشغيل وإصالح الدوائر و األجهزة اإللكترونية  ¬
مســتويات الصناعات االلكترونية و الصيانة الكهربية  ¬

)األول ، الثاني ، الثالث(.

الصيانة الميكانيكية
MECHANICAL  MAINTINANCE

إمكانات المعمل : «
ـــر الــهــيــدرولــيــكــيــة  ¬ ـــدوائ الــتــدريــب عــلــى صــيــانــة ال

والنيوماتيكية.
ــات  ¬ ــرك ــح ــم ــات وال ــخ ــض ــم ـــــواع ال ــى أن ــل الـــتـــدريـــب ع

الهيدروليكية.
فك وتركيب كراسي المحاور ) جلب / بلى (. ¬

البرامج التدريبية :
األسس الفنية لعمليات الصيانة الميكانيكية و اصالح  ¬

االعطال 
الصيانة الوقائية للمعدات والماكينات . ¬
اساسيات صيانة الدوائر الهيدروليكية والنيوماتيكية  ¬
أساسيات تكنولوجيا التزييت والتشحيم ¬
صيانة رولمان البلى لكراسي التحميل   ¬
الحساسات التقاربية  ¬
اساسيات صيانة وتشغيل الطلمبات ¬

التدريب الفني والمهني»

AIATالبرامج الفنية والمهنية
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AIAT Vision, Mission & Values

AIAT Vision:
• The Arab Institute for Advanced Technologies was established by the Arab 

Organization to respond to the training needs of A.O.I staff or other. AIAT 
identifies the trends and developments in industry and translate these into 
improvements to the training courses and introduction of new programs.

• AIAT vision Supports Sustainability, Innovation and Works at level of global.

AIAT Mission:
» Put all AIAT capabilities and resources in the service of the objectives 

of all customers training needs.
» AIAT is committed to develop the knowledge and skills of trainees 

according to the latest technologies in the field of industry.
» AIAT is committed to the continuous training of staff and the provision 

of qualified and skilled technical personnel to serve in A.O.I units or 
outside.

» Continuous development, addition of new technologies and addition 
of new training programs responding to the training needs.

» Commitment to the community role of A.O.I in all possible areas such 
as training and qualification/care of innovations/ ....

» Cooperation with all research bodies in Egypt such as ministries /
universities /research centers/ .....

AIAT Values:
 ¬ Transparency
 ¬ Social responsibility
 ¬ Working as a team
 ¬ Customer satisfaction is first
 ¬ Stakeholders is a part of our business
 ¬ Risk-based thinking

ِARAB INSTITUTE FOR ADVANCED TECHNOLOGY
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