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دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

لي "CMMS"3 يناير 7 ينايرعمان )االردن(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"3 يناير 7 ينايركوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

كل3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة3 يناير 7 ينايرالكويت

عمال الصيانة3 يناير 7 ينايرعمان )االردن(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار3 يناير 7 ينايرعمان )االردن(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"3 يناير 7 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف3 يناير 7 ينايرالقاهرة )مصر(

نظمة التكييف والتبريد3 يناير 7 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة في: ا

صول3 يناير 7 ينايركوااللمبور )ماليزيا(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: نقل المنتجات البترولية3 يناير 7 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية3 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

كل3 يناير 7 ينايركوااللمبور )ماليزيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

لي3 يناير 7 ينايركوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: النفط والغاز4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

نظمة التكييف والتبريد4 يناير 8 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة في: ا

دورة: النفط والغاز10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات10 يناير 14 ينايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: النفط والغاز10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

وبتك"Fiber optic cable"10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: نقل المنتجات البترولية10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

عطال وإصالحها"10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي10 يناير 14 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية10 يناير 14 ينايرالكويت

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء10 يناير 14 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"10 يناير 14 ينايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"10 يناير 14 ينايرالقاهرة )مصر(

سواق النفط العالمية11 يناير 15 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

لي11 يناير 15 ينايرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار17 يناير 21 ينايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها17 يناير 21 ينايرالكويت

عطال وإصالحها"17 يناير 21 ينايرالكويت
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية17 يناير 21 ينايرالقاهرة )مصر(
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كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: المراجعة والتدقيق الفني17 يناير 21 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع17 يناير 28 ينايرالكويت

كل17 يناير 21 ينايراسطنبول )تركيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها17 يناير 21 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع17 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة خامات المعادن18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"18 يناير 22 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"18 يناير 22 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة24 يناير 28 ينايركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

عمالها الفنية24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات24 يناير 28 ينايرعمان )االردن(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي24 يناير 28 ينايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية24 يناير 28 ينايرعمان )االردن(

لي24 يناير 28 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

نظمة التكييف والتبريد24 يناير 28 ينايرعمان )االردن(
أ
دورة في: ا

دورة: المراجعة والتدقيق الفني24 يناير 28 ينايرالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة خامات المعادن24 يناير 28 ينايرالكويت

دورة: معالجة خامات المعادن24 يناير 28 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه24 يناير 28 ينايراسطنبول )تركيا(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"24 يناير 28 ينايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات24 يناير 28 ينايراسطنبول )تركيا(

وبتك"Fiber optic cable"25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية25 يناير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

لي25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء25 يناير 29 ينايرطرابزون )تركيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية25 يناير 29 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع25 يناير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير28 يناير 10 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة31 يناير 4 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني31 يناير 4 فبرايرالكويت

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير31 يناير 11 فبرايرعمان )االردن(

وبتك"Fiber optic cable"31 يناير 4 فبرايرالكويت
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية31 يناير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

عطال وإصالحها"31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات31 يناير 4 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية31 يناير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

عطال للفنيين31 يناير 11 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول31 يناير 4 فبرايراسطنبول )تركيا(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"31 يناير 4 فبرايرعمان )االردن(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

لي "CMMS"31 يناير 4 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال
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برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير31 يناير 7 فبرايراسطنبول )تركيا(

كل1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

لي "CMMS"1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات1 فبراير 5 فبرايرطرابزون )تركيا(

عمالها الفنية1 فبراير 5 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي7 فبراير 11 فبرايرالكويت

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء7 فبراير 11 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

عمال الصيانة7 فبراير 11 فبرايرالكويت
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها7 فبراير 11 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(

سواق النفط العالمية7 فبراير 11 فبرايرعمان )االردن(
أ
دورة: ا

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها7 فبراير 11 فبرايرعمان )االردن(

عطال للفنيين7 فبراير 18 فبرايرعمان )االردن(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات7 فبراير 11 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"7 فبراير 11 فبرايرعمان )االردن(

دورة: معالجة خامات المعادن7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف7 فبراير 11 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: معالجة خامات المعادن7 فبراير 11 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(

عمال الصيانة7 فبراير 11 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير7 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير7 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"7 فبراير 11 فبرايرالقاهرة )مصر(

عطال وإصالحها"7 فبراير 11 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: هندسة الموانئ البحرية8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول8 فبراير 12 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: نقل المنتجات البترولية8 فبراير 12 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول14 فبراير 18 فبرايرالكويت

لي14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

عطال للفنيين14 فبراير 25 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: محطات التوليد الكهربائية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد14 فبراير 18 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(

عمال الصيانة14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

كل14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

لي "CMMS"14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية14 فبراير 18 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية14 فبراير 18 فبرايراسطنبول )تركيا(
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دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار14 فبراير 18 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمالها الفنية14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة14 فبراير 18 فبرايرعمان )االردن(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"14 فبراير 18 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة خامات المعادن14 فبراير 18 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(

عطال وإصالحها"15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

عمال الصيانة15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن15 فبراير 19 فبرايرطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"15 فبراير 19 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"21 فبراير 25 فبرايرشرم الشيخ )مصر(

دورة: النفط والغاز21 فبراير 25 فبرايرعمان )االردن(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير21 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عطال للفنيين21 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(

دورة: نقل المنتجات البترولية21 فبراير 25 فبرايراسطنبول )تركيا(

وبتك"Fiber optic cable"21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية21 فبراير 25 فبرايركوااللمبور )ماليزيا(

لي21 فبراير 25 فبرايرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: محطات التوليد الكهربائية21 فبراير 25 فبرايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة21 فبراير 25 فبرايرالكويت
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة22 فبراير 26 فبرايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية22 فبراير 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة22 فبراير 26 فبرايرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

عمالها الفنية28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية28 فبراير 18 مارسعمان )االردن(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول28 فبراير 4 مارسعمان )االردن(

نظمة التكييف والتبريد28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة في: ا

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 فبراير 4 مارسعمان )االردن(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها28 فبراير 4 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات28 فبراير 4 مارسكوااللمبور )ماليزيا(
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دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

لي28 فبراير 4 مارسكوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع28 فبراير 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عطال وإصالحها"28 فبراير 4 مارسعمان )االردن(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

لي "CMMS"28 فبراير 4 مارسالقاهرة )مصر(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء28 فبراير 4 مارسالكويت

دورة: النفط والغاز28 فبراير 4 مارسالكويت

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول28 فبراير 4 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية1 مارس 5 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها1 مارس 5 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي7 مارس 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"7 مارس 11 مارسعمان )االردن(

دورة: النفط والغاز7 مارس 11 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع7 مارس 18 مارسعمان )االردن(

لي7 مارس 11 مارسالكويت
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: محطات التوليد الكهربائية7 مارس 11 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"7 مارس 11 مارسعمان )االردن(

لي7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية7 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

لي7 مارس 11 مارسعمان )االردن(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية7 مارس 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمالها الفنية7 مارس 11 مارسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"7 مارس 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية7 مارس 11 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها7 مارس 11 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار7 مارس 11 مارسالكويت

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار7 مارس 11 مارسالقاهرة )مصر(

صول7 مارس 11 مارساسطنبول )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية7 مارس 11 مارسشرم الشيخ )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية8 مارس 12 مارسلندن )المملكة المتحدة(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير8 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"14 مارس 18 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف14 مارس 18 مارسعمان )االردن(
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نظمة التكييف والتبريد14 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة في: ا

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"14 مارس 18 مارسالكويت

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع14 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: النفط والغاز14 مارس 18 مارسشرم الشيخ )مصر(

عمال الصيانة الشاملة14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

عطال للفنيين14 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: المراجعة والتدقيق الفني14 مارس 18 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار14 مارس 18 مارساسطنبول )تركيا(

وبتك"Fiber optic cable"14 مارس 18 مارسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات14 مارس 18 مارسالكويت

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية14 مارس 18 مارسالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة14 مارس 18 مارسعمان )االردن(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول14 مارس 18 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها15 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

وبتك"Fiber optic cable"15 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه15 مارس 19 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"15 مارس 19 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية21 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية21 مارس 1 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها21 مارس 25 مارسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة21 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي21 مارس 25 مارسالكويت

لي21 مارس 25 مارساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية21 مارس 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء21 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي21 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: هندسة الموانئ البحرية21 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

نظمة التكييف والتبريد21 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة في: ا

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه21 مارس 25 مارسكوااللمبور )ماليزيا(

نظمة التكييف والتبريد21 مارس 25 مارسالقاهرة )مصر(
أ
دورة في: ا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير21 مارس 1 ابريلالكويت

عمالها الفنية21 مارس 25 مارسالكويت
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

لي22 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية22 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(

لي22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"22 مارس 26 مارسطرابزون )تركيا(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها22 مارس 26 مارسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية28 مارس 1 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني28 مارس 1 ابريلاسطنبول )تركيا(



دورات الهندسة الفنية والصيانة 6

8 Tel.: +905395991214  -  +447492882996    info@euro-training.net      www.euro-training.net

الخطة التدريبية لعام 2022 اسم الدورةالتاريخالمدينة

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف28 مارس 1 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي28 مارس 1 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 مارس 1 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

لي28 مارس 1 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير28 مارس 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية28 مارس 1 ابريلالكويت

سواق النفط العالمية28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"28 مارس 1 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية28 مارس 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 مارس 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: محطات التوليد الكهربائية28 مارس 1 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 مارس 1 ابريلالقاهرة )مصر(

لي29 مارس 2 ابريللندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية29 مارس 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة4 ابريل 8 ابريلالكويت

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"4 ابريل 8 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

عطال للفنيين4 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

لي "CMMS"4 ابريل 8 ابريلالكويت
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

صول4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية4 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني4 ابريل 8 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي4 ابريل 8 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها4 ابريل 8 ابريلالقاهرة )مصر(

عطال وإصالحها"4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار4 ابريل 8 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها4 ابريل 8 ابريلعمان )االردن(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي4 ابريل 8 ابريلعمان )االردن(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة4 ابريل 8 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار4 ابريل 8 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية4 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

عطال للفنيين5 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي5 ابريل 9 ابريلطرابزون )تركيا(
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عمال الصيانة الشاملة5 ابريل 9 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها11 ابريل 15 ابريلالكويت

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"11 ابريل 15 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية11 ابريل 15 ابريلعمان )االردن(

سواق النفط العالمية11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"11 ابريل 15 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد11 ابريل 15 ابريلالكويت

دورة: هندسة الموانئ البحرية11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(

صول11 ابريل 15 ابريلشرم الشيخ )مصر(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع11 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(

لي11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

لي11 ابريل 15 ابريلالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: معالجة خامات المعادن11 ابريل 15 ابريلعمان )االردن(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني11 ابريل 15 ابريلعمان )االردن(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار11 ابريل 15 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

صول12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات12 ابريل 16 ابريلطرابزون )تركيا(

لي "CMMS"12 ابريل 16 ابريللندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه18 ابريل 22 ابريلالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية18 ابريل 29 ابريلعمان )االردن(

دورة: نقل المنتجات البترولية18 ابريل 22 ابريلالكويت

لي "CMMS"18 ابريل 22 ابريلاسطنبول )تركيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة18 ابريل 22 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات18 ابريل 22 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات18 ابريل 22 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"19 ابريل 23 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة25 ابريل 29 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"25 ابريل 29 ابريلالكويت

دورة: هندسة الموانئ البحرية25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف25 ابريل 29 ابريلالكويت

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

لي25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"25 ابريل 29 ابريلالقاهرة )مصر(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

كل25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"25 ابريل 29 ابريلشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد25 ابريل 29 ابريلعمان )االردن(

صول25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا
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دورة: النفط والغاز25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(

سواق النفط العالمية25 ابريل 29 ابريلاسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

عمالها الفنية25 ابريل 29 ابريلعمان )االردن(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

وبتك"Fiber optic cable"25 ابريل 29 ابريلدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية25 ابريل 29 ابريلالكويت

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها25 ابريل 29 ابريلكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية26 ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

عطال وإصالحها"26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: نقل المنتجات البترولية26 ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"26 ابريل 30 ابريللندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد26 ابريل 30 ابريلطرابزون )تركيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(

سواق النفط العالمية2 مايو 6 مايوالكويت
أ
دورة: ا

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار2 مايو 6 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

سواق النفط العالمية2 مايو 6 مايوكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

لي2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

عمال الصيانة2 مايو 6 مايوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير2 مايو 13 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها2 مايو 6 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

صول2 مايو 6 مايوالكويت
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

عمال الصيانة الشاملة2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

عمال الصيانة2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء2 مايو 6 مايوعمان )االردن(

عمالها الفنية2 مايو 6 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: معالجة خامات المعادن2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: هندسة الموانئ البحرية2 مايو 6 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

عمالها الفنية3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني3 مايو 7 مايولندن )المملكة المتحدة(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة3 مايو 7 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"9 مايو 13 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية9 مايو 27 مايوالكويت

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي9 مايو 13 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية9 مايو 13 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: النفط والغاز9 مايو 13 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: النفط والغاز9 مايو 13 مايوكوااللمبور )ماليزيا(
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لي9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

عطال للفنيين9 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه9 مايو 13 مايوعمان )االردن(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات9 مايو 13 مايوعمان )االردن(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار9 مايو 13 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"9 مايو 13 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار9 مايو 13 مايوعمان )االردن(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية9 مايو 13 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير10 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة10 مايو 14 مايولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"16 مايو 20 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع16 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات16 مايو 20 مايوالكويت

صول16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

سواق النفط العالمية16 مايو 20 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: محطات التوليد الكهربائية16 مايو 20 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

عمال الصيانة الشاملة16 مايو 20 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

لي "CMMS"16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول16 مايو 20 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية17 مايو 21 مايوطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية17 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"17 مايو 21 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد23 مايو 27 مايوالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار23 مايو 27 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

وبتك"Fiber optic cable"23 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء23 مايو 27 مايوشرم الشيخ )مصر(

دورة: محطات التوليد الكهربائية23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها23 مايو 27 مايوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

لي23 مايو 27 مايوعمان )االردن(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

لي23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"23 مايو 27 مايوكوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

صول23 مايو 27 مايوكوااللمبور )ماليزيا(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

لي23 مايو 27 مايوالكويت
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"23 مايو 27 مايوالكويت

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"23 مايو 27 مايوالكويت

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها23 مايو 27 مايودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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عمالها الفنية23 مايو 27 مايواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"23 مايو 27 مايوالكويت
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(

كل24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

صول24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: هندسة الموانئ البحرية24 مايو 28 مايولندن )المملكة المتحدة(

نظمة التكييف والتبريد24 مايو 28 مايوطرابزون )تركيا(
أ
دورة في: ا

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية30 مايو 10 يونيوالكويت

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"30 مايو 3 يونيوعمان )االردن(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية30 مايو 3 يونيوالكويت

دورة: هندسة الموانئ البحرية30 مايو 3 يونيوالكويت

وبتك"Fiber optic cable"30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

عمال الصيانة30 مايو 3 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

لي30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(

عطال وإصالحها"30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

سواق النفط العالمية30 مايو 3 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء30 مايو 3 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية30 مايو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(

نظمة التكييف والتبريد30 مايو 3 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة في: ا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية30 مايو 3 يونيوعمان )االردن(

نظمة التكييف والتبريد30 مايو 3 يونيوالكويت
أ
دورة في: ا

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي30 مايو 3 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية30 مايو 10 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة30 مايو 3 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(

لي31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: محطات التوليد الكهربائية31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: محطات التوليد الكهربائية31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(

كل31 مايو 4 يونيولندن )المملكة المتحدة(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

عمال الصيانة31 مايو 4 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"6 يونيو 10 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

كل6 يونيو 10 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

عطال للفنيين6 يونيو 17 يونيوالكويت
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: محطات التوليد الكهربائية6 يونيو 10 يونيوعمان )االردن(

لي "CMMS"6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: نقل المنتجات البترولية6 يونيو 10 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(
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لي6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

كل6 يونيو 10 يونيوعمان )االردن(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

لي6 يونيو 10 يونيواسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

كل6 يونيو 10 يونيوالكويت
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار6 يونيو 10 يونيوالقاهرة )مصر(

عطال للفنيين6 يونيو 17 يونيواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

عمال الصيانة الشاملة6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

عطال وإصالحها"6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار6 يونيو 10 يونيوعمان )االردن(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار6 يونيو 10 يونيوالكويت

صول6 يونيو 10 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار6 يونيو 10 يونيوشرم الشيخ )مصر(

وبتك"Fiber optic cable"6 يونيو 10 يونيوعمان )االردن(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية6 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

وبتك"Fiber optic cable"7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(

صول7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

عطال للفنيين7 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

لي "CMMS"7 يونيو 11 يونيولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع7 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

لي13 يونيو 17 يونيوشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

عمالها الفنية13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: محطات التوليد الكهربائية13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

لي13 يونيو 17 يونيوالكويت
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه13 يونيو 17 يونيوالكويت

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"13 يونيو 17 يونيوالقاهرة )مصر(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي13 يونيو 17 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي13 يونيو 17 يونيوعمان )االردن(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير14 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(

سواق النفط العالمية14 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: المراجعة والتدقيق الفني14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار14 يونيو 18 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار14 يونيو 18 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية20 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

وبتك"Fiber optic cable"20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"20 يونيو 24 يونيوالكويت

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء20 يونيو 24 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(
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لي "CMMS"20 يونيو 24 يونيودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

عمال الصيانة الشاملة20 يونيو 24 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع20 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه20 يونيو 24 يونيوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

لي "CMMS"20 يونيو 24 يونيوكوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

صول20 يونيو 24 يونيوعمان )االردن(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

لي20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

كل20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي20 يونيو 24 يونيواسطنبول )تركيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير20 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع20 يونيو 1 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

نظمة التكييف والتبريد20 يونيو 24 يونيوالقاهرة )مصر(
أ
دورة في: ا

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع21 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية21 يونيو 9 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة21 يونيو 25 يونيولندن )المملكة المتحدة(

دورة: النفط والغاز21 يونيو 25 يونيوطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة27 يونيو 1 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: معالجة خامات المعادن27 يونيو 1 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

عطال للفنيين27 يونيو 8 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

عمالها الفنية27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد27 يونيو 1 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها27 يونيو 1 يوليوعمان )االردن(

لي27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي27 يونيو 1 يوليوعمان )االردن(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه27 يونيو 1 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"27 يونيو 1 يوليوعمان )االردن(

دورة: النفط والغاز27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع27 يونيو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار27 يونيو 1 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: هندسة الموانئ البحرية27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة27 يونيو 1 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: محطات التوليد الكهربائية27 يونيو 1 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية27 يونيو 1 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي27 يونيو 1 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة28 يونيو 2 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار28 يونيو 2 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها4 يوليو 8 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار4 يوليو 8 يوليوالكويت

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية4 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"4 يوليو 8 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها4 يوليو 8 يوليوالكويت

لي "CMMS"4 يوليو 8 يوليوشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

وبتك"Fiber optic cable"4 يوليو 8 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: نقل المنتجات البترولية4 يوليو 8 يوليوعمان )االردن(

نظمة التكييف والتبريد4 يوليو 8 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة في: ا

عمال الصيانة الشاملة4 يوليو 8 يوليوعمان )االردن(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(

سواق النفط العالمية4 يوليو 8 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

عمال الصيانة الشاملة4 يوليو 8 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

عمال الصيانة5 يوليو 9 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: معالجة خامات المعادن11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

سواق النفط العالمية11 يوليو 15 يوليوالكويت
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية11 يوليو 15 يوليوعمان )االردن(

لي11 يوليو 15 يوليوعمان )االردن(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية11 يوليو 15 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي11 يوليو 15 يوليوعمان )االردن(

دورة: نقل المنتجات البترولية11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

سواق النفط العالمية11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

لي11 يوليو 15 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة11 يوليو 15 يوليوالكويت

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها11 يوليو 15 يوليوعمان )االردن(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي11 يوليو 15 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي11 يوليو 15 يوليوشرم الشيخ )مصر(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية11 يوليو 29 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

عطال وإصالحها"11 يوليو 15 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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وبتك"Fiber optic cable"11 يوليو 15 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"11 يوليو 15 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف11 يوليو 15 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي12 يوليو 16 يوليوطرابزون )تركيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(

نظمة التكييف والتبريد12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة في: ا

لي12 يوليو 16 يوليولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية18 يوليو 22 يوليوعمان )االردن(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية18 يوليو 29 يوليوالكويت

دورة: المراجعة والتدقيق الفني18 يوليو 22 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(

صول18 يوليو 22 يوليوشرم الشيخ )مصر(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة18 يوليو 22 يوليواسطنبول )تركيا(

دورة: معالجة خامات المعادن18 يوليو 22 يوليوعمان )االردن(

دورة: نقل المنتجات البترولية18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة18 يوليو 22 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

صول18 يوليو 22 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية19 يوليو 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: محطات التوليد الكهربائية19 يوليو 23 يوليوطرابزون )تركيا(

عمالها الفنية19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار19 يوليو 23 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول25 يوليو 29 يوليوكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"25 يوليو 29 يوليودبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: هندسة الموانئ البحرية25 يوليو 29 يوليوالكويت

لي25 يوليو 29 يوليوعمان )االردن(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات25 يوليو 29 يوليوعمان )االردن(

كل25 يوليو 29 يوليوشرم الشيخ )مصر(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة25 يوليو 29 يوليواسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول25 يوليو 29 يوليوعمان )االردن(

وبتك"Fiber optic cable"25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

صول25 يوليو 29 يوليوعمان )االردن(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

لي25 يوليو 29 يوليوالكويت
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي25 يوليو 29 يوليوالقاهرة )مصر(

دورة: نقل المنتجات البترولية26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(
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لي26 يوليو 30 يوليولندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية26 يوليو 30 يوليوطرابزون )تركيا(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف1 اغسطس 5 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

عطال وإصالحها"1 اغسطس 5 اغسطسالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

عمالها الفنية1 اغسطس 5 اغسطسعمان )االردن(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير1 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات1 اغسطس 5 اغسطسالكويت

دورة: هندسة الموانئ البحرية1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة1 اغسطس 5 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية1 اغسطس 5 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير1 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: النفط والغاز1 اغسطس 5 اغسطسعمان )االردن(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات1 اغسطس 5 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"1 اغسطس 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي1 اغسطس 5 اغسطسالكويت

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء1 اغسطس 5 اغسطسالكويت

عطال وإصالحها"1 اغسطس 5 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف2 اغسطس 6 اغسطسطرابزون )تركيا(

عطال وإصالحها"2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"2 اغسطس 6 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

سواق النفط العالمية8 اغسطس 12 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"8 اغسطس 12 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي8 اغسطس 12 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: نقل المنتجات البترولية8 اغسطس 12 اغسطسعمان )االردن(

لي8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة8 اغسطس 12 اغسطسعمان )االردن(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها8 اغسطس 12 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

عمال الصيانة8 اغسطس 12 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(
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دورة: المراجعة والتدقيق الفني8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها8 اغسطس 12 اغسطسعمان )االردن(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار8 اغسطس 12 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات8 اغسطس 12 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء8 اغسطس 12 اغسطساسطنبول )تركيا(

عطال للفنيين9 اغسطس 20 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها9 اغسطس 13 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد9 اغسطس 13 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

لي15 اغسطس 19 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: النفط والغاز15 اغسطس 19 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عطال وإصالحها"15 اغسطس 19 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف15 اغسطس 19 اغسطساسطنبول )تركيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير15 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار15 اغسطس 19 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة15 اغسطس 19 اغسطسالكويت

كل15 اغسطس 19 اغسطسالكويت
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي15 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف15 اغسطس 19 اغسطسعمان )االردن(

كل15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

لي15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات15 اغسطس 19 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية15 اغسطس 26 اغسطسعمان )االردن(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية15 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة التكييف والتبريد15 اغسطس 19 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة في: ا

عمال الصيانة الشاملة15 اغسطس 19 اغسطسشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير15 اغسطس 26 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(

دورة: هندسة الموانئ البحرية16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(

لي16 اغسطس 20 اغسطسطرابزون )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

كل22 اغسطس 26 اغسطسعمان )االردن(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة22 اغسطس 26 اغسطسكوااللمبور )ماليزيا(

عطال للفنيين22 اغسطس 2 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية22 اغسطس 26 اغسطسدبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

دورة: النفط والغاز22 اغسطس 26 اغسطسالكويت

دورة: النفط والغاز22 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: نقل المنتجات البترولية22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة22 اغسطس 26 اغسطسالكويت
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا
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لي22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات22 اغسطس 26 اغسطسعمان )االردن(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها22 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية22 اغسطس 26 اغسطسالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة خامات المعادن22 اغسطس 26 اغسطسشرم الشيخ )مصر(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية22 اغسطس 26 اغسطساسطنبول )تركيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير23 اغسطس 3 سبتمبرطرابزون )تركيا(

سواق النفط العالمية23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات23 اغسطس 27 اغسطسلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع29 اغسطس 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء29 اغسطس 2 سبتمبرالقاهرة )مصر(

كل29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات29 اغسطس 2 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار29 اغسطس 2 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية29 اغسطس 16 سبتمبرالكويت

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

صول29 اغسطس 2 سبتمبرالكويت
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية29 اغسطس 2 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"29 اغسطس 2 سبتمبرالكويت

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات29 اغسطس 2 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

سواق النفط العالمية29 اغسطس 2 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: ا

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها29 اغسطس 2 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"29 اغسطس 2 سبتمبرالكويت

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية29 اغسطس 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(

عمالها الفنية29 اغسطس 2 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية29 اغسطس 16 سبتمبرعمان )االردن(

دورة: هندسة الموانئ البحرية29 اغسطس 2 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول29 اغسطس 2 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: النفط والغاز30 اغسطس 3 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة5 سبتمبر 9 سبتمبرعمان )االردن(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

عطال للفنيين5 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية5 سبتمبر 9 سبتمبرعمان )االردن(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(
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دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها5 سبتمبر 9 سبتمبرالقاهرة )مصر(

كل5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

لي5 سبتمبر 9 سبتمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول5 سبتمبر 9 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية6 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول6 سبتمبر 10 سبتمبرطرابزون )تركيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

عمالها الفنية12 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء12 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )االردن(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار12 سبتمبر 16 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

عطال وإصالحها"12 سبتمبر 16 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي12 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )االردن(

دورة: معالجة خامات المعادن12 سبتمبر 16 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: هندسة الموانئ البحرية12 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )االردن(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير12 سبتمبر 23 سبتمبرعمان )االردن(

لي12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: هندسة الموانئ البحرية12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: محطات التوليد الكهربائية12 سبتمبر 16 سبتمبرعمان )االردن(

دورة: النفط والغاز12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف12 سبتمبر 16 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها12 سبتمبر 16 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"12 سبتمبر 16 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

لي13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"13 سبتمبر 17 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"19 سبتمبر 23 سبتمبرالكويت

لي19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي "CMMS"19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع19 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )االردن(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية19 سبتمبر 23 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات19 سبتمبر 23 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد19 سبتمبر 23 سبتمبراسطنبول )تركيا(
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لي "CMMS"19 سبتمبر 23 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية19 سبتمبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة19 سبتمبر 23 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف19 سبتمبر 23 سبتمبرالقاهرة )مصر(

دورة: النفط والغاز20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"20 سبتمبر 24 سبتمبرلندن )المملكة المتحدة(

لي26 سبتمبر 30 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف26 سبتمبر 30 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

نظمة التكييف والتبريد26 سبتمبر 30 سبتمبرعمان )االردن(
أ
دورة في: ا

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

كل26 سبتمبر 30 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات26 سبتمبر 30 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"26 سبتمبر 30 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها26 سبتمبر 30 سبتمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: نقل المنتجات البترولية26 سبتمبر 30 سبتمبركوااللمبور )ماليزيا(

سواق النفط العالمية26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: المراجعة والتدقيق الفني26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(

لي26 سبتمبر 30 سبتمبرالكويت
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

عمال الصيانة26 سبتمبر 30 سبتمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير26 سبتمبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد26 سبتمبر 30 سبتمبرالكويت

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد26 سبتمبر 30 سبتمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه27 سبتمبر 1 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

عطال للفنيين27 سبتمبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي27 سبتمبر 1 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

لي3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: المراجعة والتدقيق الفني3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالكويت

نظمة التكييف والتبريد3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة في: ا

دورة: المراجعة والتدقيق الفني3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

لي3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

صول3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير3 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية3 اكـتوبر 7 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
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لي3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية3 اكـتوبر 7 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

عمال الصيانة الشاملة3 اكـتوبر 7 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: محطات التوليد الكهربائية3 اكـتوبر 7 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار3 اكـتوبر 7 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية3 اكـتوبر 7 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

لي "CMMS"3 اكـتوبر 7 اكـتوبرعمان )االردن(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها3 اكـتوبر 7 اكـتوبرعمان )االردن(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية3 اكـتوبر 14 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

لي "CMMS"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

عطال وإصالحها"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

لي "CMMS"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: المراجعة والتدقيق الفني4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

وبتك"Fiber optic cable"4 اكـتوبر 8 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء4 اكـتوبر 8 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف10 اكـتوبر 14 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

عمال الصيانة الشاملة10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد10 اكـتوبر 14 اكـتوبرعمان )االردن(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي10 اكـتوبر 14 اكـتوبرالكويت

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية10 اكـتوبر 28 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية10 اكـتوبر 14 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء10 اكـتوبر 14 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

عمال الصيانة الشاملة11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

لي11 اكـتوبر 15 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

صول11 اكـتوبر 15 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"17 اكـتوبر 21 اكـتوبرعمان )االردن(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"17 اكـتوبر 21 اكـتوبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: محطات التوليد الكهربائية17 اكـتوبر 21 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: معالجة خامات المعادن17 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

عطال للفنيين17 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع17 اكـتوبر 28 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(
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دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

لي "CMMS"17 اكـتوبر 21 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة الشاملة17 اكـتوبر 21 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية17 اكـتوبر 21 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(

عمالها الفنية17 اكـتوبر 21 اكـتوبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه17 اكـتوبر 21 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"17 اكـتوبر 21 اكـتوبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية18 اكـتوبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن18 اكـتوبر 22 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها18 اكـتوبر 22 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية18 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: هندسة الموانئ البحرية24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت

كل24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

لي24 اكـتوبر 28 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالقاهرة )مصر(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه24 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )االردن(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية24 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار24 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )االردن(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع24 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع24 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عمال الصيانة الشاملة24 اكـتوبر 28 اكـتوبرالكويت
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"24 اكـتوبر 28 اكـتوبرعمان )االردن(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"24 اكـتوبر 28 اكـتوبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني24 اكـتوبر 28 اكـتوبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(

كل25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

نظمة التكييف والتبريد25 اكـتوبر 29 اكـتوبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة في: ا

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها25 اكـتوبر 29 اكـتوبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات31 اكـتوبر 4 نوفمبرالكويت

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها31 اكـتوبر 4 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

عمال الصيانة الشاملة31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا
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دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي31 اكـتوبر 4 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

وبتك"Fiber optic cable"31 اكـتوبر 4 نوفمبرعمان )االردن(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير31 اكـتوبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة31 اكـتوبر 4 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"31 اكـتوبر 4 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: النفط والغاز31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات31 اكـتوبر 4 نوفمبراسطنبول )تركيا(

عطال للفنيين31 اكـتوبر 11 نوفمبرعمان )االردن(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار1 نوفمبر 5 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن1 نوفمبر 5 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت

نظمة التكييف والتبريد7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت
أ
دورة في: ا

دورة: محطات التوليد الكهربائية7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع7 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت

عمال الصيانة الشاملة7 نوفمبر 11 نوفمبرعمان )االردن(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"7 نوفمبر 11 نوفمبرعمان )االردن(

سواق النفط العالمية7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: ا

لي "CMMS"7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

عمال الصيانة7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

عطال وإصالحها"7 نوفمبر 11 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: نقل المنتجات البترولية7 نوفمبر 11 نوفمبرالقاهرة )مصر(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"7 نوفمبر 11 نوفمبراسطنبول )تركيا(

لي "CMMS"7 نوفمبر 11 نوفمبرالكويت
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية7 نوفمبر 11 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: هندسة الموانئ البحرية8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

وبتك"Fiber optic cable"8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير8 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"8 نوفمبر 12 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار8 نوفمبر 12 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع14 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية14 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار14 نوفمبر 18 نوفمبرعمان )االردن(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
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عمالها الفنية14 نوفمبر 18 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير14 نوفمبر 25 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

عمالها الفنية14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة14 نوفمبر 18 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

عطال وإصالحها"14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها14 نوفمبر 18 نوفمبرالكويت

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات14 نوفمبر 18 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: معالجة خامات المعادن14 نوفمبر 18 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار14 نوفمبر 18 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها14 نوفمبر 18 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

عطال وإصالحها"14 نوفمبر 18 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"14 نوفمبر 18 نوفمبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد14 نوفمبر 18 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها14 نوفمبر 18 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

عطال وإصالحها"15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

صول15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع15 نوفمبر 26 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"15 نوفمبر 19 نوفمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها15 نوفمبر 19 نوفمبرطرابزون )تركيا(

لي21 نوفمبر 25 نوفمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: المراجعة والتدقيق الفني21 نوفمبر 25 نوفمبرعمان )االردن(

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار21 نوفمبر 25 نوفمبرعمان )االردن(

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية21 نوفمبر 9 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"21 نوفمبر 25 نوفمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع21 نوفمبر 2 ديسمبرالقاهرة )مصر(

عطال للفنيين21 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

عطال للفنيين21 نوفمبر 2 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية21 نوفمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه21 نوفمبر 25 نوفمبرالكويت

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار21 نوفمبر 25 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"21 نوفمبر 25 نوفمبركوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

وبتك"Fiber optic cable"21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

لي21 نوفمبر 25 نوفمبراسطنبول )تركيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

لي21 نوفمبر 25 نوفمبرالقاهرة )مصر(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

Online21 نوفمبر 25 نوفمبر"Material and Corrosion Engineering" كل لمشرفي الصيانة والمشاريع
آ
دورة: هندسة المواد والتا

عطال للفنيين22 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال
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دورة: إعداد التقارير الفنية وإدارة المطابع22 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها28 نوفمبر 2 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: النفط والغاز28 نوفمبر 2 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )االردن(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء28 نوفمبر 2 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي28 نوفمبر 2 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )االردن(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 نوفمبر 2 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية28 نوفمبر 9 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت

وبتك"Fiber optic cable"28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

دورة: مراجعة وتقييم وتنفيذ برامج الصيانة وتطويرها28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي28 نوفمبر 2 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"28 نوفمبر 2 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

سواق النفط العالمية28 نوفمبر 2 ديسمبرعمان )االردن(
أ
دورة: ا

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار28 نوفمبر 2 ديسمبرالكويت

برنامج الريفيت الهندسي وتطبيقاته في مجال التكييف والكهرباء وكيفية عمل التقارير28 نوفمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

عمالها الفنية29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

سواق النفط العالمية29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: ا

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(

سواق النفط العالمية29 نوفمبر 3 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: ا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية29 نوفمبر 3 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

لي "CMMS"5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
آ
دورة: نظم إدارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اال

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: المراجعة والتدقيق الفني5 ديسمبر 9 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية5 ديسمبر 9 ديسمبرالكويت

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(

سواق النفط العالمية5 ديسمبر 9 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
دورة: ا

عمالها الفنية5 ديسمبر 9 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

كل لمشرفي الصيانة والمشاريع "Material and Corrosion Engineering"5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: هندسة المواد والتا

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة5 ديسمبر 9 ديسمبرعمان )االردن(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"5 ديسمبر 9 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي5 ديسمبر 9 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"5 ديسمبر 9 ديسمبرالقاهرة )مصر(

عطال للفنيين5 ديسمبر 16 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال
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دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية5 ديسمبر 9 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(

عمال الصيانة6 ديسمبر 10 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية6 ديسمبر 10 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: نقل المنتجات البترولية12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

نظمة التكييف والتبريد12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
دورة في: ا

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية12 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

لي12 ديسمبر 16 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

صول12 ديسمبر 16 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: النفط والغاز12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية12 ديسمبر 16 ديسمبرالكويت

لي12 ديسمبر 16 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: إدارة نظم جودة الصيانة "Quality Maintenance"12 ديسمبر 16 ديسمبرالكويت

دورة: إدارة وتطوير عمليات الصيانة12 ديسمبر 16 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

كل12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

نظمة التكييف والتبريد12 ديسمبر 16 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(
أ
دورة في: ا

دورة: معالجة خامات المعادن12 ديسمبر 16 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية12 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة خامات المعادن12 ديسمبر 16 ديسمبرالكويت

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي12 ديسمبر 16 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: النفط والغاز13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(

عمال الصيانة الشاملة13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: تخطيط وجدولة ا

دورة: المراجعة والتدقيق الفني13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: محطات التوليد الكهربائية13 ديسمبر 17 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

لي13 ديسمبر 17 ديسمبرطرابزون )تركيا(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: هندسة الموانئ البحرية19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

نظمة التكييف والتبريد19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة في: ا

دورة: النظم الحديثة لتقدير تكاليف الصيانة وتقييم البدائل والتنبؤ بقطع الغيار19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: معالجة وتحليل اإلشارات "Signal Processing and Analyzing"19 ديسمبر 23 ديسمبرعمان )االردن(

دورة: نقل المنتجات البترولية19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

لي19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

عمال الصيانة19 ديسمبر 23 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

دورة: اإلدارة المتقدمة لقياس وتطوير مشاريع الصيانة ورفع كـفائـتها19 ديسمبر 23 ديسمبرالكويت

دورة: البرمجة المرئية بلغة فيجول بيسك "Visual Basic"19 ديسمبر 23 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

لي19 ديسمبر 23 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(

صول19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة متقدمة في: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية19 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: مبادئ وممارسات الذكاء االصطناعي19 ديسمبر 23 ديسمبرالقاهرة )مصر(
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دورة: نظم التوزيع الكهربائية وتخطيطها وصيانتها19 ديسمبر 23 ديسمبراسطنبول )تركيا(

وبتك"Fiber optic cable"19 ديسمبر 23 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

نظمة التكييف والتبريد20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة في: ا

لي20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
آ
دورة:إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

عمال الصيانة20 ديسمبر 24 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(
أ
دورة: النظم المتقدمة لتخطيط ومراقبة وتقييم ا

عمالها الفنية20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي20 ديسمبر 24 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: هندسة الكيمياء الصناعية في محطات الطاقة26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: الهندسة الكيميائية وهندسة البترول26 ديسمبر 30 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

دورة: تصميم وتركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

دورة: تصميم وتحليل نظم الصيانة وتخطيط العمليات26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

صول26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
ت والمرافق وسالمة اال

آ
دورة: النظم والتقنيات المتقدمة في صيانة المنشا

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(

دورة: التحليل االقتصادي في االتصاالت وتقنية المعلومات26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

لي26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت
آ
دورة: إدارة نظم وبرامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وتخطيط قطع الغيار, وتطبيقاتها باستخدام الحاسب اال

سواق النفط العالمية26 ديسمبر 30 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة: ا

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

عطال وإصالحها"26 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )االردن(
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

وبتك"Fiber optic cable"26 ديسمبر 30 ديسمبرالقاهرة )مصر(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

لي26 ديسمبر 30 ديسمبرعمان )االردن(
آ
دورة: التقنيات المتقدمة للتشغيل والصيانة المخططة وإعداد التقاريرالفنية باستخدام الحاسب اال

عطال للفنيين26 ديسمبر 6 ينايردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: تكنولوجيا الصيانة الذاتية وتحليل اال

دورة: التقنيات المتقدمة للصيانة الكهربائية26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

دورة: تخطيط وتصميم ومتابعة المشروعات الفنية والهندسية26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(

دورة: صيانة وتشغيل محطات المياه26 ديسمبر 30 ديسمبراسطنبول )تركيا(

عمالها الفنية26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
دورة: االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية وا

دورة: التخطيط االستراتيجي للمطار26 ديسمبر 30 ديسمبرشرم الشيخ )مصر(

وبتك"Fiber optic cable"26 ديسمبر 30 ديسمبردبي )اإلمارات العربية المتحدة(
أ
البرنامج التدريبي للحام كابل الفايبر ا

نظمة التكييف والتبريد26 ديسمبر 30 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(
أ
دورة في: ا

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"26 ديسمبر 30 ديسمبركوااللمبور )ماليزيا(

عطال وإصالحها"26 ديسمبر 30 ديسمبرالكويت
أ
دورة: المضخات والضواغط "تشغيل وصيانة واكـتشاف اال

دورة: إعداد ميزانية وبرامج للصيانة ومراقبة التكاليف وتخصيص الموارد27 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(

كل27 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(
آ
 الحديد والتا

أ
دورة: صدا

دورة: تقدير االحتياطي باستخدام برنامج "DATAMINE"27 ديسمبر 31 ديسمبرطرابزون )تركيا(

دورة: الهندسة القيمية وإدارة الخدمات اللوجستية27 ديسمبر 14 ينايرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: تطوير الصيانة ورفع كـفاءتها وتقييم عملياتها وخفض التكاليف27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(

دورة: برنامج التصميم الهندسي "Revit"27 ديسمبر 31 ديسمبرلندن )المملكة المتحدة(


