
 

 
 

برامج اكاديمية سوالراسل التدريبية في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع هيئة الطاقة 
 والمتجددةالجديدة 

 برامجالما يميز 
o ال تشترط سنا معينا وال مؤهالت معينة حيث نقبل جميع التخصصات والمؤهالت 

o أسلوب تدريب متطور )تعليم إلكتروني + محاضرات شخصية وجه لوجه + ورش عمل 

o منهج تدريب متوافق مع أشهر المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. 

o محتوى علمي مطبوع باللغة العربية لكل متدرب. 

o بالتعاون مع هيئة  تقدم الدورات بواسطة فريق من األساتذة والخبراء الدوليين من أصحاب الخبرة العملية

 الطاقة الجديدة والمتجددة

o التدريب بأجهزة حقيقية  

o زيارة ميدانية لمحطات طاقة شمسية قائمة بالفعل  

o  يحصل المتدرب على عضوية نظام سوالراسل للتعليم اإللكتروني والذي يشتمل على منتدى للمتدربين

 .ومكتبة وفيديوهات وتدريبات واختبارات تقييم

o  شهادة حضور معتمدة من أكاديمية سوالراسل وهيئة الطاقة  :الدورات يحصل المتدرب علىفي نهاية

 الجديدة والمتجددة

  











 

 
 

 )للمتدربين المصريين بالجنيه المصري(

 

 البرنامج التدريبي
 المتدربسعر 

 بالجنيه الواحد

المتدرب في سعر 

 مجموعة

 أفراد( 2-5) 

المتدرب في سعر 

 مجموعة

 (فرد6-10) 

المتدرب في سعر 

 مجموعة

 (فرد11-20) 

المتدرب في سعر 

 مجموعة

 (فرد21-35) 

أساسيات الطاقة 

 المتجددة والكهرباء
 1,300  1,250  1,200  1,150  1,100 

الطاقة الشمسية 

 الفوتوفولطية
 3,800  3,750  3,700  3,650  3,550 

 

 )للمتدربين الغير مصريين بالدوالر األمريكي(

 

 التدريبيالبرنامج 
 المتدربسعر 

 بالدوالر الواحد

 في المجموعة المتدربسعر 

 (فرد10-20) 

 في المجموعة المتدربسعر 

 (فرد21-35) 

  120$  140$ 150$ أساسيات الطاقة المتجددة والكهرباء

  370$  390$ 400$ الفوتوفولطيةالطاقة الشمسية 

 
 طرق الدفع

 إتمام عملية دفع الرسوم الى االيميل التالي:)يتم ارسال نسخة من صورة اإليداع بعد 
mona.ragy17@gmail.com) 

تحويل قيمة الرسوم التدريبية المذكورة الى الحساب البنكي الرسمي لشركة سوالراسل التالي )سواء لألفراد -1
 او المجموعات(:

 اسم الحساب: سوالراسل مصر للطاقة المتجددة

 فرع سيتي كلوب العبور –البنك: بنك اإلسكندرية 

 157002471001رقم الحساب: 

 01010097674فوادافون كاش )لألفراد فقط(: على رقم  -2

  سيتم تحديد موعد الدورات التدريبية حين اكتمال العدد



 

 
 

 استمارة التسجيل

 (mona.ragy17@gmail.comاو على ايميل  -22710081)يتم ارسالها على فاكس 

 االسم بالكامل:

 البطاقة:رقم 

 تاريخ الميالد:

 الجنسية:

 الوظيفة:

 جهة العمل:

 العنوان:

 التليفون:

 الموبايل:

 البريد االلكتروني:

 المؤهل:

 التخصص:

 سنة التخرج:

 اسم جهة الدراسة:

 مكان جهة الدراسة:

 :)ان وجد( اذكر الدورات اإلضافية التي حصلت عليها

  



 

 
 

 

 

 الO   عمنO  هل لديك خبرة سابقة في مجال الكهرباء:

 اذا كان لديك خبرة سابقة في مجال الكهرباء )اذكرها(:

 

 

 

 

 

 

 الO   نعمO  هل لديك خبرة سابقة في مجال الطاقة المتجددة:

 اذا كان لديك خبرة سابقة في مجال الطاقة المتجددة )اذكرها(:

 

 

 

 

 

 

  حدد البرنامج التدريبي المطلوب:

 Oاساسيات الطاقة المتجددة والكهرباء  Oالطاقة الشمسية الفوتوفلطية 


