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)ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين (٥١١٠٠٠٠٧٠٧

حيث أن البرنامج الصيفي أثر في رفع كفاءة خريجــي الكليـات الهندسيـة
و مكن عددًا كبيرا منهم من إيجاد الفرص الوظيفية في جهات مرموقة

              لتـعزيز المـــعرفــة والمهــارات
العمليــة للطالب وإعــداده

 اإلعــــداد األمثـــــل
لسـوق العمــل



مقدمة
                   اعتمد مكتـب المـهندس المـستشار جـميل عـبداللـــه طـالقي

             لالستشارات الهندسية في عملــه في مجـال االستشارات الهندسية
 على احدث المعايير العالمية التي يتطلبها سوق العمل وهيئات االعتماد

 الهندسي المحلي و الدولي.  و بما أن ربط الجانب العملي بالجانب التطبيقي
  يعتبـر احـد ركائـز سـوق العمـل الهـندسي فـإن مكتب المهندس المستشـار

 و بالتعاون مع الجامعـات منـح للطالب برنامج تـدريبي منــــــــذ عام 1413،
 و إن الكليات الهندسية تطالب الطـالب بتدريب مهني يؤديه في فـصل الصـيف
ج المملكة، و يعتبـر  لمدة 8 أسابيع في مؤسسات هندسية مرموقة داخل و خار

 التــدريب العملي من المـواد التي تـؤهل الطـالب لـمواجهة تـحديات الصناعة
 المستقبلية قبل تخرجه، و لذلك يبـذل مكتب المهندس المستشار جهدًا كبيــرًا
لتوفير هذه الفرصة للطالب الذين اجتازوا الساعات المحددة من قبـل الكلية
حيث أن البرنامج الصيفي أثر في رفع كفاءة خريجــي الكليـات الهندسيـة
و مكن عددًا كبيرا منهم من إيجاد الفرص الوظيفية في جهات مرموقة
 فإن أهميـة التدريـب العملـى تكمـن فـي اعتبــاره وسيلة فعالـة

              لتـعزيز المـــعرفــة والمهــارات
العمليــة للطالب وإعــداده

 اإلعــــداد األمثـــــل
لسـوق العمــل
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بناء االعتماد على النفس
 توفير برنامج تدريبي يعكس
 أفضـل احتياجــات و متطلبات

المهنة الحالية
  النقد و التفكير التحليلـي ومهــارات

حــل المشـكلة عنـد الطـالب
تهيئــة الطـالب مـهنيًا وتــعميق معارفـه
 ترسـيخ النظريـات الهندسـية التــي درســـها

الطالـب من خـالل الممارسة العمليـة
 تعريــف الطالـب علـى العمـل ضمــن فريق عمــل

واحــد ليكتسـب كيفية التعامل مع اآلخريـن
 معايشــة ذوي الخبــرة مـن المهندسيــن و اإلحــســاس

بحيـاتهم العمليـة والمهـام الموكلــة إليهـــــم
محاولة الربط بين الدراسة العلمية و النظريات والواقع التطبيقي
تزويـد الطـالب بالخبـرة العمليـة الالزمـة لمزاولـة المهنــة
التـزام الطـالب فـي االنضبـاط والجديـة فـي العمـــــل
تطويــر مهارات الطالب الهندسية وتهيئته للعمـــــل
 التعـرف على األنشطـة او المـجاالت الهندسيــــة

تهيئــة الطـالب إلعـداد و كتابـة تقــارير فنيــة
تنميـة مهـارات الطـالب و قـدراتـه الفنيــة

أهداف التدريب
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مسؤولين التدريب

م.عبدالرحمن جميل طالقي
مهندس معماري-مشارك

جامعة أم القرى

م.عبدهللا جميل طالقي
مهندس مدني-محترف

جامعة أم القرى
التواصل

جوال: 555527124 966+

arch.a@talakey.com :ال�يد ا�لك�و�

التواصل
جوال: 555500043 966+

a.t@talakey.com :ال�يد ا�لك�و�
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المشرفين

الفنيين

م. محمد جميل طالقي

مهندس معماري
 جامعة اكاديمي اوف ارت،

كاليفورنيا

م. عالء الدين كميتي

مهندس مدني
               جامعة طنطا،

حمهورية مصر العربية

م. احمد بشل

مهندس مدني
  جامعة ان.اي.دي للهندسة

و التكنولوجيا، كاراتشي

م. تهامي الباز

مهندس ميكانيكي
       جامعة االزقازيق،

حمهورية مصر العربية

م. محمد سليمان

مهندس كهرباء
          جامعة اصوان،

حمهورية مصر العربية

م. محمد عصام ابوعلي

مهندس الوقاية والحماية من الحريق
 اكاديمية األمير الحسين بن عبدهللا

الثاني للحماية المدنية، عّمان

م. عمر محمود

مهندس معماري
        جامعة االسكندرية،

 كلية الفنون الجميلة،
حمهورية مصر العربية

عبدالسميع مال عثمان

محمد رشيدخالد طه

4عمر زكريا



11+400
 عدد الجامعات

المتعاونة
 إجمالي عدد الطالب
الذين تم تدريبهم

7 12
 عدد البرامج

التدريبية
 عدد المشرفين
 على المتدربين

حسب التخصص
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 آليه التقديم

التقدم للتدريب
 أخذ الموافقة الشفهية للتدريب
من قبل المسؤول على التدريب

إحضار خطاب طلب التدريب
 إحضار خطاب طلب التدريب من

قبل الجهه التعليمية

بداية التدريب
 إحضار الطالب التقرير الخاص
t بالتدريب في أول يوم تدريب

نهاية التدريب
 عند نهاية التدريب سيتم تسليم

 التقرير األسبوعي و التقييم
 النهائي للطالب باإلضافة الى
شهاده تدريب من المكتب
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بداية البرنامج
 1441/10/08

الموافق
2020/05/31

نهاية البرنامج
 1441/11/30

الموافق
2020/07/21

المدة باأليام 45
من السبت الى الخميس

 المتابعة الدورية مع
 المشرف لدى الجهه

التعليمية

2020



البرامج التدريبية

برنامج الهندسة المساحية

برنامج الهندسة المعمارية

برنامج الهندسة المدنية

برنامج الهندسة الكهربائية

برنامج الهندسة الميكانيكية

برنامج الحماية و الوقاية من الحريق

برنامج التصميم الداخلي

 إتاحة الفرصة أمام الطالب لكسب الخبرة العملية
ج وتعميق فهمه في  من خالل التدريب قبل التخر

التخصصات الهندسية المختلفة
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الهندسة المساحية
الرفع من الطبيعة و تفاصيل الموقع 
 ميزانية شبكية - كنتور 
حسب الكميات 
تنزيل اتجاه القبلة و تحديد اتجاه الشمال المغناطيسي 
 الميزانية الشبكية تتم بأجهزة المحطة المتكاملة أو جهاز ليفل مختص من  

 الميزانية و خاصة في األراضي المسطحة أما الجبال تستخدم فيها المحطة المتكاملة
 لصعوبة عمل جهاز ليفل

 رسم الميزانية الشبكية و رسم الخطوط الكنتورية التي بموجبها يتم التصميم 
للمباني و الطرق و األودية و السيول و جميع أعمال التصميم

 تحديد اتجاه القبلة يتم بأجهزة الجي بي اس و هي أجهزة مرتبطة باألقمار  
 الصناعية و تحديد جميع أعمال الجيوديسيه المساحية و كذلك ربط المخططات و المشاريع

الهندسة المعمارية

الهندسة المدنية

 المهارات
التدريبية
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الرفع من الطبيعة

 الكبيرة باتجاه الشمال المغناطيسي

 دراسـة مبـادئ التحليــل 
 و التصميم اإلنشائي للعناصر

 الخرسانية
 األسقف-الكمرات-األعمدة-األساسات -

 الحوائط الساندة
 وضع النظام اإلنشائي للمنشأة بحيث يؤخذ 

 في االعتبار التكلفة االقتصادية و معامل األمان
لكل عنصر من عناصر المنشأة

       بعد اختبار النظام اإلنشائي تتم عملية التحليل اإلنشائي 
             و مـن ثـم التصميـم اإلنشـائي لكل عنـصر خرساني على

       حـده ( أعمدة - كاميرات - بالطات ) مـع األخـذ فـي االعتبـار
األعمال الحية و الميتة المؤثرة على المنشأة

 رسم المسقط األفقي و القطاعات الرأسيـة و التفاصيـل اإلنشائيـة 
لكل عنصر خرساني مع تفريد حديد التسليح بأشكال مختلفة

إعداد مخططات من واقع الطبيعة 
إعادة التصميم مع مراعاة األعمدة و المناور 

-1

-1
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-3

-4

-2
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تصميم جديد سكني-تجاري-فندقي-محطات وقود–وغيره  -4
الفكرة المعمارية  -5
إعداد المشروع االبتدائي  -6
إعداد المشروع النهائي  -7
8- المناظير الخارجية 

حساب الكميات و المواصفات -9
اإلشراف المعماري  -10

التصميم باستخدام 
برنامج الريفت

-11



التدريب على كيفية التصميم على برنامج
التدريب على كيفية التصميم على برنامج

 التدريب على تصميم مخططات مانعة الصواعق و التأريض
التدريب على كيفية تـصميم اإلضـاءة للمــــــــــــبنى

التدريب على كيفية تـصميم القــوى للمبـــــــــــــاني
التدريب على كيفية حساب القاطع الرئيسي و الفرعــــــي
التدريب على كيفية حساب مــقطع الكبـــــــل أو السلك
التدريب على حساب شـــدة اإلضـاءه على حسـب المكـان

 التدريب على اإلشراف على األعمال الكهربائية داخل المواقع
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الهندسة الكهربائية
Dialux2017

Auto CAD
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الهندسة الميكانيكية
التدريب على تجهيز المخططات للعمــــل بالتصميم الميكانيكي
التدريب على التصميم الصــحي في المباني  صرف – تغذية مياه
التدريب على تصميم التكييف مجاري الهواء – تمديدات المواسير
   التدريب على اإلشــراف على األعمال الميكانيكية داخل المواقــع

-1
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هندسة الحماية و الوقاية من الحريق
 التدريب على تصنيف المبـاني التي سيتـم العمـل على تصميمـها

التدريب على تصميـــم مخططـات الحريـق طبـقا للكود السعودي
التدريب على تصميم مخطط إنــــذار الحريق طبقا للكود السعودي
التدريب على تصميم مخططات سالمة األرواح طبقا للكود السعودي
التدريب على عمل الحسابات الهيدروليكية لنظـــــــام الرش اآللي
 التدريب على اإلشــراف على األعمال مكافحه الحريق داخل المواقع
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التصميم الداخلي
 التدريب على الرفع من الطبيعة للحيز الداخــــــــلي
التدريب على إعداد مخططات مـــــــن واقع الطبيعة
التدريب على إعداد مونبورت حسب النشـاط المطلوب
ح لتصميم الحيز الداخـــلي التدريب على عمل المقتر
التدريب على إعداد المخططات التنفيذيـــــــــــــة
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جامعة أم القرى

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

جامعة الملك سعود

جامعة الباحه

جامعة الطائف

كلية ينبع الصناعية

جامعة عفت

جامعة جازان

معهد الثغر

الجامعات
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