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شركة الرجاء الدولية
وبالتعاون مع منظمة السالم

والثقافة الدولية - اإلتحاد األوروبي 

تهديكم  أطيب تحياتها، ويسرنا إعالمكم بأننا بصدد عقد ورشة عمل
دولية مجانية عن مجموعة من أهم البرامج المستخدمة لتخصصات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.

The Hope International
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تعلم بال حدود .....

The Hope International

منذ عام 2006

المقر الرئيسي

األردن، عمان، مجمع الملك حسين لألعمال
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يقدم الفعالية كوكبة من
المهندسين المعماريين المتخصصين

The Hope International
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AUTODESK AutoCAD

AUTODESK 3DS MAX

AUTODESK Rivet

SketchUP

AUTODESK AutoCAD

محاور الفعالية:

The Hope International
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V-Ray Renderingفي التصميم الداخلي وقوة3D Maxخالل الفعالية سيتمكن الحضور من معرفة اهمية

  للتخصصات الهندسيةAutoCAD 2Dفي لمسات التصميم الداخلي التي تالمس الواقع , باإلضافة لمعرفة اهمية

وأهميتها لتخصصاتRivet  بشكل عام إلنشاء الرسومات والمخططات الهندسية الثنائية األبعاد, باإلضافه الى برمجية

هندسة العمارة والتصميم الداخلي للمشاريع الهندسيه المتوسطه والكبيرة , وبرمجية

النماذج الهندسية ثالثية األبعاد باحترافية  

Sketch upإلنشاء واستخدام

مخرجات الفعالية:

The Hope International
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الفئة المستهدفة:

الطلبة والخريجين لتخصصات هندسة العمارة والتصميم الداخلي

The Hope International
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التوقيت:

في تمام الساعة 7:30مساًء                     وحتى الساعة 9:30 مساًء 21/12/2021ستعقد الورشة  يوم الثالثاء الموافق

Zoom  وسيتم تزويد الحضور برابط الفعاليةبتوقيت عمان علمًا بأن الورشة ستعقد على برمجية  

The Hope International

(GMT +2)(GMT +2)



00962 795781134http://www.thehope-tech.com/ m.natsheh@thehope-tech.comthehope_tech the hope international

راجيين من سيادتكم التكرم بترشيح من ترونه مناسبا لحضور ورشة العمل، علما بأن كافة التفاصيل
موضحة في البروشور المرفق، وفي حال وجود أية استفسارات يرجى التواصل

األستاذة زينة االبيض

البريد اإللكتروني
موبايل

وتس اب
00962 0795781134

00962 0795781134

z.alabyad@thehope-tech.com

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

The Hope International
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الشهادة المعتمدة:

The Hope International
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The Hope International


