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...تمكٌن الشباب من أجل غد أكثر إشرالًا  

 رسالة رئٌس مجلس االدارة

 من نحن؟

 اعداد واحصائٌات

 الرؤٌة والمهمةولمٌم

 االعتمادات االكادٌمٌة

 محلس االدارة

 مالذي ٌمٌزنا؟

الخدمات الممدمة من المعهد برامج التوظٌف المبتدىء 

 بالتدرٌب

 برامج تاهٌل الموظفٌن

 برامج الخدمات المجتمعٌة 

 برامج التاهٌل المهنً 

 لصص نجاح المتدربٌن

 ورش العمل 

 مرافك المعهد

 الشركاء االستراتٌجٌن و شركاء النجاح 

 



...تمكٌن الشباب من أجل غد أكثر إشرالًا  

 رسالة رئٌس مجلس االدارة

ً لتمنٌات المٌاه والكهرباء أؤمن بموة بانه لٌس هنالن ثمة طرٌمة افضل لمٌادة وتحسٌن الرخاء والرفاهٌة االجتماعٌة وااللتصادٌة . إنه لمن دواعً سروري وشرف لً أن أخاطبكم بالنٌابة عن المعهد العال

.لبلدنا من نظام تعلٌمً ذو جودة عالٌة  

 

بل ٌهدف المعهد العالً . أن ٌتأخر عن الركب فً هذا السباق المتسارع, كونه حجر زاوٌة فً تشكٌل األجٌال المادمة, فلٌس للتعلٌم التمنً, 2030مع ولوف المملكة بثمة على حافة مستمبل مثٌر مع رؤٌة 

.لتمنٌات المٌاه والكهرباء ألن ٌكون فً ممدمة هذا السعً  

 

.كما ترتبط الحلول التعلٌمٌة بالحٌاة الوالعٌة وتحفز المتعلم على اكتساب المعرفة وتطبٌمها. ٌركز المعهد فً التدرٌب على التعلّم المبنً على فعل األشٌاء ولٌس فمط معرفتها  

 

وال ٌمكن الوصول لهذا إال بالذهاب أبعد من حدود . وذلن بتعلٌمهم أن ٌجتهدوا وٌتفولوا فً الحٌاة, نسعى جاهدٌن لتغذٌة متدربٌنا بالمعرفة التدرٌبٌة العملٌة والكفاءات التً تعٌنهم على كتابة لصص نجاحهم

.الممررات وغرس أخالق عمل عمٌمة ومهارات توظٌف شخصٌة  

 

ً لتمنٌات المٌاه والكهرباء هو تعلٌم شامل وهادف وٌفً بمتطلبات سوق العمل الحالً وٌزرع لٌم متو تتخذ جودة التدرٌب . ة مع الطبٌعة المتغٌرة للعالم التنافسً الحالًافمإن التعلٌم الذي ٌمدمه المعهد العال

.مرتبة علٌا فً جمٌع األنشطة المرتبطة بالمتدربٌن خالل كل البرامج التدرٌبٌة  

 

وأدعوهم لٌساهموا بشكل أكبر فً تشكٌل لوانا العاملة . أود أن أشكر وأؤكد على الجهود المبذولة من لبل شركائنا وعمالئنا وعلى دورهم الحاسم الذي لعبوه فً هذه المشارٌع النبٌلة, بإلضافة إلى ما سبك

.آراؤكم والتراحاتكم مهمة جداً ونأخذها على محمل الجد. وأعد بأن تكون صدرونا منفتحة على أي أفكار ٌمكن أن تساعد فً تنفٌذ هذه المهمة, المستمبلٌة  

 

تذكروا بأن ." هنان تحدٌات أمامكم فكونوا مستعدٌن لها وثموا بإمكانٌاتكم. أنتم عامل التمدم وبناة األمة. ومصلحتكم هً أولى أولوٌاتنا, أنتم فً للب مخططاتنا واهتماماتنا"أغتنم هذه الفرصة أللول لمتدربٌنا 

.ونحن على ثمة بأنكم ستخرجون من كل تجربة أكثر لوةً ". طالتن بطالتن"  

 

 ً ً لتمنٌات المٌاه والكهرباء, ختاما لمد حفر المعهد العالً . تفخر اإلدارة العلٌا بما تبذلوه من جهود حثٌثة لجعل المعهد مكاناً أفضل للمتدربٌن لٌتعلموا وللموظفٌن لٌعملوا. أتوجه إلى زمالئً فً المعهد العال

.شكراً لكم: فألول لكم من الملب. ولم ٌكن هذا لٌتحمك لوال عملكم الدؤوب والتزامكم الراسخ, لتمنٌات المٌاه والكهرباء اسمه عالٌاً بٌن نخبة المعاهد التمنٌة فً المملكة  

 

 

 ثامر الشرهان 

 أكوا باور

مرحباً بكم فً برامجنا للتعّلم والتعلٌم “
 ”..والتدرٌب
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...من نحن  

بمبادرة من شركة أكوا باور إنترناشٌونال باتفالٌة شراكة استراتٌجٌة مع المؤسسة   ٢٠٠٩فً ٌناٌر المعهد العالً لتمنٌات المٌاه والكهرباء  تأسس

.العامة للتدرٌب التمنً والمهنً  

 

.المعهد متخصص فً التدرٌب على المعاٌٌر الدولٌة لمطاعً المٌاه والطالة والصناعات األخرى ذات الصلة اختصاصنا  

 

. معهدنا بالتدرٌب على التشغٌل والصٌانة مع التخصصات التالٌة من المٌكانٌكٌة والكهربائٌة واألجهزة والتحكم فً العملٌات ٌركز  

 

.كما أنه أول معهد ٌمدم التدرٌب على تكنولوجٌا الطالة المتجددة وتحلٌات المٌاه إلى جانب الدورات الفنٌة األخرى ذات الصلة  

 

.تدرٌب مبتدىء بالتوظٌف من الٌوم االول من تارٌخ التحالهم بالمعهد تدرٌب متكامل ٌركز على الصناعة  

• . 

• . 

• . 
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 اعداد واحصائٌات

 شاب سعودي فً تدرٌبهم وتاهٌلهم من المعهد 

+6000 
 اعداد المتدربٌن الحالٌٌن

650 

تخصص صناعً فً مجاالت 

 مختلفة

18 
 اعداد المتدربٌن الحالٌٌن
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 الرؤٌة

أن نكون رائد فً مجال تطوٌر المواهب المختصة فً لطاعات 

 المٌاه والطالة والصناعة

 

 المهمة

تحسٌن بٌئة التعلٌم والتعلّم باستخدام برامج مهنٌة وتمنٌة متعددة الوسائط 

، من أجل تطوٌر لوى عاملة لادرة على تلبً متطلبات السوقومبتكرة 

 المنافسة واإلبداع

 

 المٌم

نحن نعمل معًا لجعل المعهد مكاناً صحٌاً وآمناً، وفماً  بٌئة آمنة،•

 .ألفضل المعاٌٌر والممارسات المعتمدة

ٌضمن المعهد أن جمٌع  متدربون ملتزمون بأخاللٌات السالمة،•

المتدربٌن مجهزٌن بأعلى معاٌٌر السالمة فً بٌئة التدرٌب لتطبٌمها 

 .فً بٌئة العمل

ٌحرص المعهد على تنفٌذ التدابٌر األمنٌة الالزمة والموثولة  األمن،•

لحماٌة األفراد واألصول والممتلكات من العوامل الخارجٌة التً لد 

 .تسبب تهدًٌدا أو ضرًرا

 السالمة والصحة والبٌئة

نحن نعمل معًا كفرٌك واحد لتحمٌك أداء متمٌز،  العمل الجماعً،•

 .ونتحلى بألصى لدر من السلوكٌات األخاللٌة والمسؤولٌة

 .نحن ملتزمون بالعمل بأمانة وشفافٌة النزاهة،•

 .، نحن نعامل الموظفٌن والمتدربٌن باحترام وتمدٌراالحترام•

 فرٌك العمل –األفراد 

نحن نسعى جاهدٌن للتحسٌن المستمر من أجل تمدٌم خدمات  التمٌز،•

 .عالٌة الجودة وذات لٌمة مستدامة

نحن نتمتع باألهلٌة والمهارة وملتزمون بتحمٌك أعلى  االحترافٌة،•

 .أداء

نحن مرنون ولادرون على التغٌٌر بسرعة، واالستفادة من  المرونة،•

 .الفرص الجدٌدة بداًل من اعتبارها تهدٌدات

 األداء
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...تمكٌن الشباب من أجل غد أكثر إشرالًا  

 االعتمادات

 المركز لبل من ومعتمدة مع HIWPT فً اإللكترونً التعلٌم برامج تتوافك

 إلى ٌهدف السعودٌة العربٌة المملكة فً كٌان وهو ، اإللكترونً للتعلٌم الوطنً

 .اإللكترونً التعلم على التدرٌب وبرامج بعد عن التعلٌم وجودة عملٌة تحسٌن

 مع الجودة إدارة لنظام ISO9001: 2015 لمعٌار وفمًا HIWPT اعتماد تم

 أن االعتراف هذا ٌوضح .العالً التعلٌم فً الفنً التدرٌب توفٌر نطاق

HIWPT الدولٌة للمعاٌٌر وفمًا الصارمة اإلدارة أنظمة مع ٌتوافك. 

 المعهد حصل .عمله جوانب من جانب كل فً والجودة للتمٌز المعهد ٌسعى

 تصادق التً و التمٌز لكلٌات المانحة الجهة إدارة من مؤهلة اعتماد شهادة على

 مهنً تدرٌب برنامج ١٨ على

 التحول بتوفٌر مكلفة وهً حكومٌة تمكٌن وحدة هً المابضة تكامل شركة

 نحن .االجتماعٌة والتنمٌة البشرٌة الموارد فً المدرات وتعزٌز األداء وتحسٌن

 االختبار مراكز كأحد المابضة تكامل لشركة معتمد شرٌن المعهد بكون سعداء

 .المنطمة فً

 الفنٌٌن تأهٌل امتحانات لتمدٌم  السعودٌة أرامكو لشركة معتمد مركز المعهد ٌعتبر

      . المعتمدٌن المماولٌن من

 .الهندسٌة العملٌات أداء دبلوم لتمدٌم جٌلدز آند سٌتً من معتمد مركز المعهد أصبح

 

 المعتمدة التدرٌبٌة المراكز أحد بأنه والكهرباء المٌاه لتمنٌات العالً المعهد ٌفتخر

 لبل من المدعوم المهنٌة والسالمة للصحة الوطنً االستراتٌجً البرنامج لتمدٌم

 .االجتماعٌة والتنمٌة البشرٌة الموارد وزارة
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 مجلس االدارة

 احمد بن جالله

 عضو
 

 المؤسسة العامة 
 للتدرٌب التمنً والمهنً

منصور 

 الخربوش
 عضو

 
 مستمل

 ثامر الشرهان

 رئٌس مجلس اإلدارة

 
 أكوا باور

 غانم راشد الغانم 

 عضو
 

 صندوق تنمٌة الموارد البشرٌة 

 رٌان عبد الغنً

 عضو
 

 أكوا باور

 عبدهللا الجبران

 عضو
 

 أكوا باور

 جاسر حافظ

 سكرتٌر
 

 مستشار لانونً أكوا باور

 
 

 موضً الجامع

 عضو

 
 شركة إتصاالت السعودٌة
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...تمكٌن الشباب من أجل غد أكثر إشرالًا  

 ما الذي ٌمٌز المعهد العالً لتمنٌات المٌاه والكهرباء؟

.معتمد من المؤسسة العامة للتدرٌب التمنً والمهنً  

 

.أهلٌة الدعم من صندوق تنمٌة الموارد البشرٌة  

 

. إختٌار وتأهٌل الشباب األكثر كفاءة بمشاركة الجهة الراعٌة   

 

نعمل جنبًا إلى جنب مع رعاتنا لتخصٌص وتطوٌر المناهج الدراسٌة التً 

.تتوافك مع احتٌاجات الصناعة  

 

.مدربون محترفون ، ذو كفاءة عالٌة   

 

.تدرٌب على رأس العمل لتعرٌف المتدربٌن ببٌئة العمل  

 

.توفٌر اإللامة والوجبات والزي الرسمً والكتب وما إلى ذلن  

 

تتمٌز المعامل والورش بنفس التكنولوجٌا والمعدات المستخدمة فً  مجال 

.الشركة الراعٌة لضمان أعلى جودة للتدرٌب  

 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ ✔ 

10 .ص   



...تمكٌن الشباب من أجل غد أكثر إشرالًا  

 الخدمات الممدمة فً المعهد 

 .العدٌد من الخدمات للمطاع الصناعً فً المجال التمنً لدعم وتطوٌر المنظمات الصناعٌة HIWPTتمدم 

 برامج التوظٌف والتدرٌب 

 برامج طوٌلة المدى من سنة إلى سنتٌن

 خدمات اختبار التأهٌل المهنً

شهور 6ٌوم إلى  2البرامج لصٌرة المدى من   

 .دبلوم وبكالورٌوس لتطوٌر المسار الوظٌفً•

 شهادة للموظف لتطوٌر المهارات المهنٌة•

 .٪ نظري30٪ عملً 70•

 المدرة على التدرٌب عبر اإلنترنت•

 لابلة للتخصٌص حسب احتٌاجات الشركة•

 ٌنطبك على الموظفٌن الحالٌٌن•

 .البرنامج تكالٌف من ٪75 حتى البشرٌة الموارد تنمٌة صندوق دعم•

 .المهنٌة لوظائف إلعدادهم الثانوٌة المدارس لخرٌجً مخصص•

 البرنامج من اإلنتهاء عند المتدرب علٌها ٌحصل معتمدة الدبلوم شهادة•

 .العمل رأس على التدرٌب ٌشمل•

 .نظري ٪30 عملً 70٪•

 الشركة احتٌاجات حسب للتخصٌص لابلة•
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...تمكٌن الشباب من أجل غد أكثر إشرالًا  

 برامج التدرٌب

 برامج طوٌلة المدى من سنة إلى سنتٌن

 التوظٌف المبتدىء بالتدرٌب

البرنامج الٌة  

 المكافات و التدرٌب رسوم دعم الٌة

 التدرٌب برنامج من ٪75 إلى ٌصل ما البشرٌة الموارد تنمٌة صندوق ٌدعم

 المتدرب وراتب

 معاٌٌر االختٌار

 ,دبلوم ,(صناعً / علمً تخصص) العامة الثانوٌة خرٌجً•

 بكالورٌوس

 اإلنجلٌزٌة اللغة اختبار اجتٌاز•

 الحاجة عند الشخصٌة تحلٌل اختبار اجتٌاز•

 ٪70 من النجاح درجة•

 المزاٌا

 للتدرٌب األول الٌوم من مسجل موظف المتدرب•

 حسب النائٌة والمناطك السعودٌة العربٌة المملكة مناطك جمٌع من التوظٌف•

 والمشروع الشركة مولع

 .للتخصٌص المابلة الشركة احتٌاجات حسب والتدرٌب التأهٌل•

   بٌانات لاعدة فً مسجل سعودي  +20000 من أكثر•

 األخرى والصناعات والسالمة والطالة المٌاه مجاالت تغطً•

اعداد المتدربٌن 

 والتخصصات

 زٌارات مٌدانٌة الشركة التدرٌب الٌوم التعرٌفً اختٌار المرشحٌن هدف التحدٌد

اجراءات دعم صندوق 

 المورد البشرٌة

الممابالت و اختبارات تحدٌد 

 المستوى

تعرٌف المتدربٌن بالمعهد 

 الشركة الراعٌة و تولٌع العمود

زٌارة مٌدانٌة نهاٌة كل  النظري والعملً

 فصل دراسً

البدء بشكل كامل لدى 

 لشركة
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 برامج التدرٌب
 برامج طوٌلة المدى من سنة إلى سنتٌن

 التوظٌف المبتدىء بالتدرٌب

 المتدرب وراتب التدرٌب برنامج من ٪75 إلى ٌصل ما البشرٌة الموارد تنمٌة صندوق ٌدعم

 المكافات و التدرٌب رسوم دعم الٌة

ي الثانوية  3000الحد األدنى لمكافأة المتدرب ∙ ى )لاير سعودي شهرًيا لمرشحي خريح   (غير المؤهلير

ي البكالوريس  4000الحد األدنى لمكافأة المتدرب ∙ ى )لاير سعودي شهريا لمرشحي خريح   (المؤهلير

 
ى % 50لاير يتم إحتساب الموظف بنسية  3000 ي التوطير

ى
 (التأمينات اإلجتماعية )ف

 (التأمٌنات اإلجتماعٌة )فً التوطٌن % 100لاير ٌتم إحتساب الموظف بنسٌة  4000

(الموظفة)المٌمة التً تتحملها الجهة الراعٌة لدعم الممدم من صندوق الموارد البشرٌة  المعهد التدرٌب  

لاير سعودي 4600 رسوم دراسٌة  لاير سعودي 3000  لاير سعودي 1600   

لاير سعودي 1000 0 المكافاة لشهرٌة لاير سعودي 3000   

رٌل سعودي 4600 المجموع لاير سعودي 4000  لاير سعودي 4600   

 جميع األرقام أدناه هي بالريال السعودي*
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 برنامج التدريب المبتدىء بالتوظيف

 التخصصات المشمولة

 المٌاه 

 المؤهل لمدة البرامج #

 دبلوم سنتان تمنٌة محطات تحلٌة التناضح العكسً 1

 دبلوم مشارن سنة واحدة تمنٌة معالجة مٌاه الصرف الصحً 2

  السالمة

 المؤهل المدة البرامج #

 دبلوم مشارن سنة واحدة تمنٌة مكافحة الحرائك 1
 دبلوم مشارن سنة واحدة تمنٌة الصحة والسالمة 2

 تخصصات صناعٌة اخرى

 المؤهل المدة البرامج #

 دبلوم مشارن سنة واحدة ادارة الموارد 1

 دبلوم مشارن سنة واحدة تمنٌة المحركات والتبرٌد 2
 دبلوم مشارن سنة واحدة التمنٌة الكهرومٌكانٌكٌة 3
 دبلوم سنتان تمنٌة التكٌٌف والتبرٌد 4

 دبلوم سنتان تمنٌة صٌانة وإدارة المرافك 5

 دبلوم سنتان تمنٌة صٌانة األجهزة 6

 دبلوم سنتان تمنٌة المٌكاترونكس 7

 دبلوم سنتان تمنٌة اللحام 8

 دبلوم سنتان تمنٌة صٌانة المعدات الكهربائٌة 9

 دبلوم سنتان تمنٌة صٌانة المعدات المٌكانٌكٌة 10

 الطالة
#.  المؤهل المدة البرمج 

 دبلوم سنتان تمنٌة الطالة المتجددة 1

 دبلوم سنتان تمنٌة تشغٌل محركات الدٌزل 2

 دبلوم سنتان الطالة الخضراء 3

 دبلوم سنتان تمنٌة تشغٌل المحطات 4
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...تمكٌن الشباب من أجل غد أكثر إشرالًا  

اشهر  6ٌوم وحتى  2برامج تطوٌر الموظفٌن من   

لتخصصات التً ً اإٌمانا من المعهد بأهمٌة تنمٌة الموارد البشرٌة التً تعد من أهم عوامل نجاح المؤسسات فمد حرص المعهد على إلامة دورات فنٌة لصٌرة ف

.ٌمدمها والتً تستهدف الكادر اإلداري والمهندسٌن والفنٌٌن فً مجال المٌاه وصناعة الطالة والمطاعات األخرى ذات الصلة  

 المزاٌا

 الجامعات من التخرج حدٌثً ، للموظفٌن مخصص•

 المولع فً المدرب توفٌر•

 .للتأهٌل للموظف الوظٌفً التحسٌن•

 الوظٌفة متطلبات حسب للتخصٌص لابل•

 بالشركة الخاصة المجاالت كافة تغطً•

 نظري ٪30 عملً 70٪•

 اإلنترنت عبر التدرٌب خٌار•

 امثلة على التخصصات 

 برامج التدرٌب

 برامج لصٌرة المدة

 المدة الدورات #

ٌوم 2 صحة وسالمة 1  

ٌوم  5 دورات التطوٌر الفنً والعملٌات 2  

ٌوم 5 دورات ادارٌة 3  

اسابٌع 6 االنجلٌزي فً مكان العمل  4  

اسابٌع 6-3 محاكً للمشغل المحلً ومشغل غرفة التحكم المركزٌة 5  

اشهر 4-3 برنامج كوادر  الصحة والسالمة المهنٌة 6  

اشهر  6 برنمج التاهٌل الصناعً للمهندسٌن الجدد  8  
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 برامج التدرٌب

اشهر  6ٌوما الى 2المسؤلٌة المجتمعٌة للشركات الصناعٌة مدتها   

برامج المسؤولٌة االجتماعٌة  HIWPTطورت . على تطوٌر رؤٌة شركتن كموة إٌجابٌة فً المجتمع  HIWPTتساعد  . ٌمكن للشركات التً تأخذ المسؤولٌة االجتماعٌة أن تكسب تطوٌر وجذب انتباه جمهورها

أٌضا تغطٌة لاعدة  HIWPT. ٌمكن لكل شركة تصمٌم المسؤولٌة االجتماعٌة للشركات الخاصة بها لدعم وتطوٌر المجتمع وفمًا لتخصٌصها. للشركات مع المجاالت الصناعٌة المختلفة لدعم تعلٌم المجتمعات وتنمٌتها

 البٌانات من جمٌع المنظمات الخٌرٌة لدعم ابناء المجتمع السعودي

 البرنامج الصٌفً

 العدٌد ٌتضمن ،.الصٌف فصل خالل ولته فً لالستثمار الشاب للطالب مخصص

 الشخصٌة المهارات برامج من

 ٌنطبك على اإلنترنت•

 كال من الذكور واإلناث•

 متدرب فً هذا البرنامج 200•

 الشركات الراعٌة للبرنامج

 العاملة الموى تطوٌر برنامج

 الموى سوق فً شائعة وظٌفٌة مجاالت 5 فً البكالورٌوس لخرٌجً المهارات تأهٌل إعادة برنامج

 العاملة

 هندسٌة الغٌر والعلمٌة النظرٌة التخصصات  البكالورٌوس درجة•

 متدرب 120•

 العمل مولع فً التدرٌب•

 سوق فً رائدة تخصصات 5•

 نظري ٪30 عملً 70٪•

 تاهٌل المهندسٌن

 
تدرٌب تعاونً للمهندسٌن الجدد من خالل الممارسة العملٌة داخل 

أو من خالل مدرب تحت اإلشراف فً مولع  HIWPTورش عمل 

 الشركة

 المهندسٌن حدٌثً التخرج•

 صمل مهارات عمل المهندسٌن لتتناسب مع مجال العمل•

 البرنامج الصٌفً

 الجهة الراعٌة للبرنامج الشركات الراعٌة للبرنامج

 برامج لصٌرة المدة
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 خدمات التاهٌل المهنً 

HIWPTتمت الموافمة على  لتمدٌم ضمان التأهٌل نٌابة عن أرامكو السعودٌة فً  

:التخصصات التالٌة  

 

 الكهرباء

PCST (األجهزة)   

 التدفئة والتهوٌة وتكٌٌف الهواء

 مصنع المعادن

 األنابٌب المعدنٌة

(مٌكانٌكً)مٌكانٌكً   

 لـ تكامل على HIWPTٌتوفر مركز اختبار 

:المؤهالت التالٌة  

 

 الكهرباء

 السباكة

 النجارة

 الدهان

 التكٌٌف والتبرٌد

 المٌكانٌكة

 :لتمدٌم تمٌٌم التأهٌل الهندسً التالً HIWPTلامت سٌتً اند جٌلدز بتفوٌض 

 

دبلوم  2المستوى  NVQ فً أداء العملٌات الهندسٌة   

 الرخص حاملي لدعم المحاجر مجال في مؤهلة عاملة يد
 والئتحة التعديني االستثمار لنظام لالمتثال التعدينية
 لتوظيف التعدين رخصة اشتراطات يخص فيما التنفيذية
 وإدارة العمليات عىل اإلشراف لزيادة المحاجر في مسؤول

 .المجتمعي األثر
 البرنامج مدة

 المتدرب لتمكن مكثف تدريبي برنامج في أشهر ثالث
 والكسارات المحاجر في لمهني االعتماد عىل وحصوله

 للمستوى المهنٌة والصحة السالمة مجال فً للتدرٌب البرنامج هذا ٌتٌح

 شهادة على البرنامج نهاٌة فً والحصول المحترف، والمستوى الممارس

 .المهنة بممارسة تصرح المهنٌة والصحة السالمة مجال فً

 البرنامج مدة

 ممارس أشهر ثالث
   محترف اشهر اربعة
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 لصص نجاح المتدربٌن

وع الدراجة الكهربائية بالطاقة  مشر
ي تحمل وزنا يصل إىل -نظيفة

  ٣٥٠دراجة مزودة بمحرك كهربان 

ي الساعة والسير مسافة    ٣٠كغ وبرسعة قصوى تبلغ 
ى
كم    ٧٠كم ف

 . بالشحنة الكهربائية الواحدة
 

تركيب نظام شمسي  -المظلة الشمسية 

كيلو واط يخدم أماكن وقوف السيارات   5بقدرة 
HIWPT  و تشغيل ورشة عمل الكهرباء بالمعهد 

الروبوت االلي لتنظيف االلواح 
تركيب روبوت عىل االلواح -الشمسية 

 الشمسية والذي يتم التحكم به عن بعد 

تفصيل و اعادة  –تفصيل وهيكلة قطع المحركات 

هيكلة قطع المحركات عىل جدار المعهد و ذلك للتوضيح 
 المفصل و اغراض تعليمية للدفعات القادمة

 

التوجيه الشمسي والتطبيق العملي 
وع حضر مهندسو أرامكو السعودٌة المبتدئٌن  -للمشر

دورة التوجٌه الشمسً والتطبٌك العملً للمشروع فً رابغ 

، وكان أداؤهم ناجًحا ، وحظٌت شراكة التدرٌب مع المعهد 
 بتمدٌر كبٌر
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 ورش العمل والتدرٌب العملً

.بشكل أفضل لهمتتوفر لدٌنا العدٌد من األسالٌب والمواد مع تكنولوجٌا التدرٌب األكثر فعالٌة للمساعدة فً إعداد وتجهٌز المتدربٌن لدٌنا للمٌام بعم  
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 مرافك المعهد

ختبر الكمبٌوتر وورش العمل ، وممن الخدمات العامة فً الحرم الجامعً ؛ لاعة متعددة األغراض للتجمٌع والمعارض ، وتناول الطعام ، ومنطمة الترفٌه وموالف السٌارات ،  HIWPTٌتألف 

 .ولاعة المؤتمرات والمرافك السكنٌة للمتدربٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس والموظفٌن والزوار الخارجٌٌن للحرم الجامعً
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 الشركاء االستراتٌجٌٌن

15 

 الشركات الراعٌة

JIGPC 
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 للتواصل
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 ٌمكنكم زٌارتنا على وسائل التواصل االجتماعً

 

@HIWPT 
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المملكة العربية السعودية  ٢١٩١١رابغ   ٥٣ب . ص  


