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برامج إدارة المشاريع 
Project management programs
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

يناير
ادارة تخطيط وجدولة المشاريع االحترافية

Planning and scheduling professional projects الرياضاالردن5 أيام

التقنيات الالزمة في التحكم و ضبط ومراقبة الجودة لمشاريع الطرق
Necessary Techniques for quality control of road projects ماليزيااالسكندرية5 أيام

المهارات االدارية والقيادية للمهندسين والفنيين
Management and leadership skills for engineers and technicians اسطنبولدبي5 أيام

المعايير الدولية والقيادة الذكية في إدارة المعاهد الفنية والهندسية
International standards and smart leadership in managing 
technical and engineering institutes

برليندبي10 أيام 

ادارة المشاريع باستخدام تكنولوجيا المعلومات
Project management using Information Technology الدمامدبي5 أيام

فبراير
االدارة المتقدمــــة للمشـــاريـع وعقــودها

Advanced management of projects and contracts اسطنبولدبي5 أيام

 إدارة المشاريع في المجال اإلنشائي
Projects Management in the Construction Field  جدةدبي5 أيام

األساليب الحديثـة إلدارة المشروعات
Modern methods for project management جينيفشرم الشيخ10 أيام

6SIGMA ومنهجية B.S.C الهندسة اإلدارية بمفهوم بطاقة األداء المتوازن
Administrative engineering with Balanced Scorecard Concept 
(B.S.C) and 6 sigma methodology

الرياضدبي5 أيام 

إدارة المشاريع واالمتثال )التخطيط والجدولة والتحكم(
Project Management and Compliance (Planning, Scheduling and 
Control) 

سلطنة عماناالردن5 أيام 

مارس
االسس الحديــثة إلدارة المشاريـع ) التخطيط والجدولة ومراقبة التكاليـف(
Modern basics of project management (planning, scheduling and 
cost control(

اسطنبولدبي5 أيام 

اإلتجاهـات الحـديثـة في إدارة مشاريع البناء
Recent trends for construction projects management الرياضاالردن5 أيام

PRIMAVIRA التخطيط وجدولة وضبط المشاريع باستخدام البريمافيرا
Projects planning and scheduling using PRIMAVIRA ماليزيادبي5 أيام

إدارة العقود والتنفيذ والرقابة على المشاريع
The Advanced Project and Contract Management Programme جدةالقاهرة5 أيام

Professional project management              جينيفدبي10 أيام إدارة المشاريع اإلحترافيه

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أبريل

اإلبداع والتميز فى إدارة المشاريع االحترافية )التجربة االوربية(
Creativity and excellence in Professional Project Management 
(European experience)

الدمامدبي5 أيام 

األساليب الفعالة الدارة المواقع وتخطيط وجدولة المشاريع
Effective methods of construction site management and project 
planning and scheduling  

جدةدبي5 أيام 

التعريف الدقيق في إدارة وتطوير المشاريع الهندسية وقياس الجدوى اإلقتصادية
The exact definition of engineering project management and 
development and  economic feasibility measurement

اسطنبولاالردن5 أيام 

 Practical management of projects               لندندبي10 أيام اإلدارة العملية للمشاريع

MS Project 2016 البحرينشرم الشيخ5 أيام إدارة المشاريع مع برنامج

مايو

البرنامج التدريبي المتكامل حول إدارة العقود والمشروعات
Integrated training program in contract and project management  الرياضالقاهرة5 أيام

إدارة األعمال التدريبية للمتخصصين في إدارة المشروعات
Training Business administration for specialists in project management ماليزيااالردن5 أيام

يونيو

Project risk management                 اسطنبولاالردن5 أيام إدارة المخاطر في بيئة المشاريع

إدارة المشاريع الهندسية الحديثة
Modern Engineering Project Management الدمامدبي5 أيام

يوليو

الممارسات المتقدمة في إدارة المشاريع والتحكم في التكاليف ودراسات 
الجدوى

Advanced practices in project, cost control and feasibility studies
البحريندبي5 أيام 

إدارة المشاريع الفنية )ماجستير في إدارة األعمال مشروع محترف(
Project Management Professional (The Project Professional MBA)  باريسدبي10 أيام

(PMP إدارة تنفيذ المشروعات اإلنشائية )مقدمة
Construction Project Implementation Management )PMP Introduction( الدمامالقاهرة5 أيام

Ms Project  برمجة ومتابعة المشاريع باستخدام
Projects programming and following-up using Ms Project اسطنبولاالردن5 أيام

تحليل األعمال والجدوى االستثمارية في بيئة المشروعات
Business and investment feasibility analysis of projects  الرياضدبي5 أيام

إدارة إدارة المشاريع 
2018
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أغسطس
التخصص في إدارة المشاريع والتخطيط والجدولة والتحكم

Specialization in project management, planning, scheduling and 
control

اسطنبولاالردن5 أيام 

التميز واإلبداع فى إدارة المشروعات الهندسية
Excellence and creativity in engineering project management الرياضدبي5 أيام

إدارة المقاول الفعالة في مشاريع الصيانة والتقنية
Effective Contractor Management in Maintenance & Technical 
projects

المغربدبي10 أيام 

Basics of project management                ماليزيااالسكندرية5 أيام أساسيات إدارة المشروعات

أسـس مراجعـة واعتمـاد المخططـات الهندسيـة
Engineering Plan Review and Approval Process الدمامدبي5 أيام

سبتمبر
إدارة المشاريع واإلشراف على االستشاريين والمقاولين

Project management and supervision of Consultants and 
Contractors

اسطنبولاالسكندرية5 أيام 

Advanced Project Management                ماليزيادبي5 أيام إدارة المشروعات المتقدمة

تـخطيط وتصميــم ومتابعــة المشروعـات الفنيـة والهندسيـة
Plan, design and follow-up the technical and the engineering 
projects

جدةدبي5 أيام 

 Project management planning                    الرياضدبي5 أيام تخطيط إدارة المشروعات

تنمية الكفاءات اإلشرافية للتميز
Competency Development for Supervisory Excellence  جينيفاالردن10 أيام

أكتوبر
إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات

Information Technology project management اسطنبولاالردن5 أيام

 Oil & Gas Project Management                   الرياضدبي5 أيام إدارة مشروع النفط والغاز

MS Project تخطيط وجدولة وتنفيذ المشاريع الفنية و الهندسية باستخدام
Planning, scheduling and implementation of technical and 
engineering projects using MS Project

لندنشرم الشيخ10 أيام 

                           Construction Contracts FIDIC                                جدةدبي5 أيام عقود اإلنشاءات

قيادة المشروعات وتنمية المهارات الالزمة لتسوية الصراعات
Lead projects and develop the required skills to resolve conflicts سلطنة عماندبي5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر
مدخل سيجما 6 لتحقيق جودة إدارة المشاريع

Six Sigma to achieve the required level of quality of project 
management 

جدةشرم الشيخ5 أيام 

مهارات اعداد و صـياغــــة وكتابـــة التقـاريــــر الفنيـــــة والهندسيــــــة
Skills to Prepare, draft and write  the technical and the 
engineering reports

ماليزيادبي5 أيام 

Project Cost Estimating Skills              اسطنبولاالردن5 أيام مهارات تقدير التكلفة المشروع

هندسة المواد والتآكل لمشرفى الصيانة والمشاريع
Materials and Corrosion Engineering for Maintenance and Project 
Supervisors

الرياضدبي5 أيام 

مهارات التميز واالبتكار واالبداع في ادارة المشاريع الهندسية
Excellence, innovation and creativity skills for engineering project 
management 

المغربدبي5 أيام 

ديسمبر
هندسة اإلبداع وأستراتيجيات االعمال االبتكارية

Creativity Engineering and innovative business strategies  ماليزياالقاهرة5 أيام

مهارات إدارة المشـــــــروعات الهندسية
Skills of engineering projects management جدةاالردن5 أيام

دراسة وتحليل العطاءات الهندسية
Study and analyze the engineering bids لندندبي5 أيام

جدولة المشاريع ومهارات التخطيط والتكلفة
Project Scheduling and Cost Planning Skills  الدمامدبي5 أيام

تقييم المخاطر وإدارة المخاطر لمشاريع النفط والغاز 
Risk Assessment & Risk Management for Oil & Gas Projects البحريندبي5 أيام

إدارة إدارة المشاريع 
2018
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برامج هندسة اللحام والمعادن 
Metal and Welding Engineering 

programs
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

يناير

دورة تكنولوجيا اللحام ) اللحـــام والقطع بالغــــاز )
Welding Technology Course )Gas welding and cutting(  اسطنبولاالردن5 أيام

 MATERIAL TESTS FOR WELDING                           الرياضدبي5 أيام اختبارات مواد اللحام

Welding Inspection لندنشرم الشيخ10 أيام التقنيات المتقدمة في التفتيش الهندسي علي اللحام

Advanced Corrosion Technology          جدةدبي5 أيام التكنولوجيا المتقدمــة في التآكـــل

اللحام الكهربى بااللكترودات المغلقة ) اللحام بالقوس (
Coated electrodes electric welding  )Arc welding( سلطنة عماندبي5 أيام

فبراير

التقنيات الحديثة ألفران الحديد الصلب: التشغيل والصيانة
Modern Steel Furnaces Technology: Maintenance & Operation اسطنبولاالردن5 أيام

 Metallurgical testing and analysis                  الرياضدبي5 أيام اختبار المعادن وتحليلها

الطاقة الكهربائية للحام القوس الكهربائي
ELECTRICAL POWER FOR ARC WELDING المغربدبي10 أيام

 Intro to Submerged Arc Welding   ماليزيااالسكندرية5 أيام مقدمة فى اللحام القوسي المغمور

Argon Welding - bigeners       )الدمامدبي5 أيام اللحام بالغاز الخامل )االرجون( )للمبتدئين

مارس

Metallurgy for Non Metallurgists  البحريندبي5 أيام علم المعادن لغير المختصين بالتعدين

 Arc Welding Power Sources                   باريسدبي10 أيام مصادر الطاقة للحام القوسى

Advanced methods for metal cutting الدمامالقاهرة5 أيام األساليب المتقدمة لقطع المعادن

Argon Welding - Advanced           (اسطنبولاالردن5 أيام اللحام بالغاز الخامل )االرجون( )متقدم

WELD TYPES - for bigeners                         )الرياضدبي5 أيام أنواع اللحام )للمبتدئين

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أبريل

 Welding Quality Management and Assurance  ماليزياالقاهرة5 أيام ادارة وتوكيد جودة اللحام

لحام القوس المعدني المحجب )للمبتدئين(
Shielded metal arc welding )SMAW( )for bigeners( جدةاالردن5 أيام

Ferrous Metals for Welding               لندندبي5 أيام المعادن الحديدية الخاصة باللحام

تطبيقات خاصة في اللحام باألكسجين و الغاز 
Oxyfuel Welding Applications الدمامدبي5 أيام

Electrical safety for welding                     البحريندبي5 أيام السالمة الكهربائية أثناء اللحام

مايو

WELDING SYMBOLS AND CODES                             اسطنبولاالردن5 أيام أكواد و رموز اللحام

تكنولوجيا اللحام: دورة تمهيدية 
Welding Technology : Preliminary Course الدمامدبي5 أيام

يونيو

Materials Engineering Techniques           الرياضشرم الشيخ5 أيام تقنيات هندسة المواد والمعادن

ARC WELDING ALUMINUM ALLOYS     ماليزيادبي5 أيام لحام القوس بسبائك األلومنيوم

يوليو

المعادن,التأكل والحماية من اإلنهيار
Metallurgy, Corrosion & Prevention of Failures الدمامدبي5 أيام

 WELDING SAFETY ESSENTIALS            جدةدبي5 أيام أساسيات عملية اللحام االمن

Nonferrous Metals for Welding                 اسطنبولاالردن5 أيام لحام المعادن غير الحديدية

تطبيقات لحام القوس المعدني المغطى
Shielded metal arc welding )SMAW( APPLICATIONS لندندبي10 أيام

تكنولوجيا اللحام بالقوس الكهربى بإستخدام الغازات
Gas metal arc welding Technology  البحرينشرم الشيخ5 أيام

هندسة اللحام والمعادن لعام
2018
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أغسطس
تجهيز و لحام كوابل األلياف الضوئية

Fiber Optic Cable Welding and processing  الرياضاالردن5 أيام

تحليل فشل اللحام للهياكل ومكوناتها
Failure Analysis of Welded Structures and Components  ماليزيااالسكندرية5 أيام

تطبيقات القطع بغازات الوقود واألكسجين
Oxy-fuel  Cutting Applications  اسطنبولدبي5 أيام

تكنولوجيا أختبار  و فحص اللحام
Welding Inspection and Testing Techniques برليندبي10 أيام

Weld Joints on Metals                              الدمامدبي5 أيام لحام الوصالت في المعادن

سبتمبر
لحام القوس الكهربائي بغاز التنغستن الخامل

Gas tungsten arc welding )GTAW( اسطنبولدبي5 أيام

لحام المستودعات وأوعية الضغط
Warehouses and pressure vessels Welding   الرياضاالردن5 أيام

لحام المعادن بالقوس الكهربائى )للمبتدئين( 
Gas metal arc welding )GMAW( )For bigeners( ماليزيادبي5 أيام

لحام القوس الكهربائي بالسلك المحفور المتدفق
Flux-cored arc welding )FCAW( APPLICATIONS جدةالقاهرة5 أيام

تصنيع الحديد الصلب وإجراءات حل األعطال
Steel Manufacturing & Process Troubleshooting  جينيفدبي10 أيام

أكتوبر
تطبيقات لحام القوس المعدنى بالغاز 

Gas metal arc welding )GMAW( APPLICATIONS جدةشرم الشيخ5 أيام

قيادة عمليات الفحوص الهندسية و االختيارات المعدنية و التآكل
Engineering testing and metal corrosion testing operations 
Command 

ماليزيادبي5 أيام 

تطبيقات لحام القوس الكهربائي بغاز التنغستن الخامل
Gas tungsten arc welding )GTAW( APPLICATIONS اسطنبولاالردن5 أيام

لحام المعادن و أختيار األلكترودات
Welding Metallurgy and Electrode Selection الرياضدبي5 أيام

WELD DEFECTS - For beginners                 )المغربدبي5 أيام عيوب اللحام )للمبتدئيين

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر

 High pressure Welding                                      اسطنبولدبي5 أيام لحام الضغط العالى

Belt welding for technicians                             جدةدبي5 أيام لحام السيور للفنيين

عمليات اللحام والقطع و التجميع
Welding, Cutting and Joining Processes جينيفشرم الشيخ10 أيام

Pipeline Welding                                        الرياضدبي5 أيام لحام المواسير والخطوط

عمليات المعالجات الحرارية للمعادن والفوالذ
Heat treatments operations for metals and steel  سلطنة عماناالردن5 أيام

ديسمبر

توصيات السالمة أثناء اللحام باألبخرة والغازات
 WELDING FUMES AND GASES SAFETY اسطنبولاالسكندرية5 أيام

تصنيع الحديد الصلب وإجراءات حل األعطال
Steel Manufacturing & Process Troubleshooting  ماليزيادبي5 أيام

برادة المستودعات وأوعية الضغط
Warehouses and pressure vessel fitter  جدةدبي5 أيام

Thermal cutting                                                     الرياضدبي5 أيام القطع الحراري

Pipes fitting and Alignment                     جينيفاالردن10 أيام برادة المواسير ومد الخطوط

هندسة اللحام والمعادن لعام
2018
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برامج هندسة المساحة والخرائط 
Surveying and Mapping Engineering 

programs
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

يناير

GIS نظم المعلومات الجغرافية المتقدمة
Advaned geographic information system GIS الدمامدبي5 أيام

استخدام األجهزة المساحية في الرصد وقياسات الزوايا وقياس المناسيب
Using the Surveying devices in monitoring, measuring angles and 
measuring elevations

جدةدبي5 أيام 

االختبارات الهندسية والجيوفيزيائية للتربة
Engineering and geophysical test of soil اسطنبولاالردن5 أيام

Geographic Names                                             لندندبي10 أيام االسماء الجغرافية

أساسيات تحديد المواقع بإستخدام نظام األقمار الصناعية
Basics of how to determine locations using satellite system البحرينشرم الشيخ5 أيام

فبراير

Introduction to Remote Sensing              اسطنبولدبي5 أيام مقدمة في اإلستشعار عن بعد

City survey  الرياضاالردن5 أيام مســـــــــاحة المـــــــــــــــدن

البرنامج المساحي ) القياسات الزواوية – التيودوليت و الترافرسات(
Surveying program )measuring angles - theodolite and traverse(  ماليزيادبي5 أيام

Cadastral maps & their types                   جدةالقاهرة5 أيام الخرائط المساحية وأنواعها

انشاء و إدارة صيانة رصفات الطرق بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية
Pavement Construction and Maintenance Management Based on GIS جينيفدبي10 أيام

مارس

Arc Gis 10 نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج
Geographic Information Systems using ArcGIS 10 اسطنبولدبي5 أيام

ERDAS IMAGINE مقدمة إلى برنامج
Introduction to ERDAS IMAGINE Program  جدةدبي5 أيام

Surveying and its classification     جينيفشرم الشيخ10 أيام دورة شاملة عن المساحة وأقسامها

Total Station & GPS الرفع المساحى بإستخدام أجهزة
 Cadastral survey using GPS & Total station  الرياضدبي5 أيام

AutoCAD  سلطنة عماناالردن5 أيام اوتوكاد

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أبريل

نظم المعلومات الجغرافية الخاصة باإلسكان والتخطيط العمرانى
Geographic Information Systems of Housing and Urban Planning الرياضاالردن5 أيام

التغلب على الصعوبات الفنية في الموقع ألعمال المساحة
Overcoming the challenges of surveys at the site ماليزيااالسكندرية5 أيام

optical and digital theodolite                   اسطنبولدبي5 أيام الثيودوليت الضوئي والرقمي

المساحات والحجوم وكميات الحفر  والردم بالجداول اإللكترونية
Area, volumes & quantities of excavation and filling by excel برليندبي10 أيام

إقامة وإسقاط األعمدة في األرصاد المساحية
 Establish and drop columns in surveying الدمامدبي5 أيام

مايو
أساسيات قياس المساحة باألجهزة اإللكترونية

Basics of survey measure by electronic devices اسطنبولدبي5 أيام

مصادر المعلومات في اإلستشعار عن بعد
Sources of information in remote sensing الرياضاالردن5 أيام

يونيو
أعمال القياس بالشريط في المساحة

Works of measuring by tape in survey جدةالقاهرة5 أيام

أساسيات قياس المسافة األفقية في المساحة المعمارية
Basics to measure the horizontal distance in architectural 
surveying

ماليزيادبي5 أيام 

يوليو
مبادئ نظم المعلومات الجغرافية بأستخدام الحاسب و تطبيقاته

 Computer Aided GIS Principles & Applications اسطنبولاالردن5 أيام

LGO 1200 نظام تحديد المواقع
GPS SYSTEM LGO 1200 الرياضدبي5 أيام

المساحة فى الطرق والكبارى واإلنشاءات
Surveying in roads, bridges and construction لندنشرم الشيخ10 أيام

أعمال القياس بالميزان في األرصاد المساحية
Measurement works by total station in surveying جدةدبي5 أيام

مصادر المعلومات في اإلستشعار عن بعد
Sources of information in remote sensing سلطنة عماندبي5 أيام

هندسة المساحة والخرائط
2018
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أغسطس
أساسيات حساب مساحية الحجوم وتسوية األراضي

Basics of account surveying volumes &  land settlement جدةشرم الشيخ5 أيام

أعمال القياس بالشريط في المساحة
Works of measuring by tape in survey ماليزيادبي5 أيام

Adjust of surveying measurements                اسطنبولاالردن5 أيام ضبط األرصاد المساحية

LECIA VIVA GPS SYSTEM أجهزة رصد األقمار الصناعية
Observation Satellite devices LEICA VIVA GPS System  الرياضدبي5 أيام

أساسيات الميزانية في المساحة المعمارية
Basics of balance in architectural surveying المغربدبي5 أيام

سبتمبر
أنظمة القياس والتحويالت المستخدمة في األعمال المساحية

Measurement and conversions systems used in the surveying 
works

اسطنبولاالردن5 أيام 

 مقدمة فى المساحة والمعدات
Introduction to surveying and equipments  الرياضدبي5 أيام

Engineering maps  المغربدبي10 أيام الخرائط الهندسية

أعمال القياس بالمحطة الشاملة وتطبيقاتها 
Measurement works by total station & its applications ماليزيااالسكندرية5 أيام

Basics of surveying applications          الدمامدبي5 أيام أساسيات التطبيقات المساحية

أكتوبر
اإلنحرافات وإستخدام البوصلة في علم المساحة

Deviations and use compass in survey science ماليزياالقاهرة5 أيام

TC SET 350 RX جدةاالردن5 أيام

قياس المسافات إلكترونيا
Electronic distance measurement )EDM( لندندبي5 أيام

أساسيات علم المساحة المعمارية
Basics of architectural surveying science الدمامدبي5 أيام

البرنامج المساحي ) القياسات الزواوية – التيودوليت و الترافرسات(
Surveying program )measuring angles - theodolite and traverse(  البحريندبي5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر
قياس الزوايا واإلتجاهات في المساحة المعمارية

Measure angles and trends in architectural surveying اسطنبولاالسكندرية5 أيام

NA 3003 DIGITAL LEVEL LEICA ماليزيادبي5 أيام

المساحات والحجوم وكميات الحفر  والردم بالجداول اإللكترونية
Area, volumes & quantities of excavation and filling by excel جدةدبي5 أيام

االختبارات الهندسية والجيوفيزيائية للتربة
Engineering and geophysical test of soil الرياضدبي5 أيام

انشاء و إدارة صيانة رصفات الطرق بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية
Pavement Construction and Maintenance Management Based on 
GIS

جينيفاالردن10 أيام 

ديسمبر

Engineering survey   البحريندبي5 أيام المساحة الهندسية

استخدام األجهزة المساحية في الرصد وقياسات الزوايا وقياس المناسيب
Using the Surveying devices in monitoring, measuring angles and 
measuring elevations

باريسدبي10 أيام 

Land Development                                                  الدمامالقاهرة5 أيام تطوير األراضي

نظم المعلومات الجغرافية الخاصة باإلسكان والتخطيط العمرانى
Geographic Information Systems of Housing and Urban Planning اسطنبولاالردن5 أيام

أساسيات قياس المساحة باألجهزة اإللكترونية
Basics of survey measure by electronic devices الرياضدبي5 أيام

هندسة المساحة والخرائط
2018

19 18Training Gulf الخليج للتدريب 



برامج هندسة المياه والصرف الصحى
Water and sanitation engineering 

programs
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

يناير

اساسيات معالجة مياه الشرب ومياه الصرف
Basics of treating the wastewater and  drinking water ماليزيادبي  5 أيام

المراقبة والتحكم  في عمليات معالجة وتشغيل محطات مياه الصرف الصحي 
البيولوجية

Monitoring and control in processes of biological sewage treatment 
and operation 

الرياض االسكندرية5 أيام 

  Monitoring the quality of water                          برليندبي  10 أيام      مراقبة جودة المياه

اختبارات مياه الشرب ومياه الصرف
Testing the wastewater and  drinking water  تركيااالردن5 أيام

الطرق التقليدية لمعالجة مياه الشرب السطحية
Conventional surface water treatment for drinking water الدمامدبي  5 أيام

فبراير

العمليات االساسية  لمعالجة وتنقية مياه الشرب
Basic operations of treatment and purification of drinking water الدوحة القاهرة 5 أيام

اساسيات معالجة مياه الصرف الصناعي
Basics of industrial wastewater treatment جدهدبي  5 أيام

Quality in chemical laboratory               استراليااالسكندرية10 أيام      الجودة في المختبرات الكيميائية

الحد من المخلفات السائلة والمخلفات الصلبة في القطاع الصناعي
Minimising the liquid wastes and solid waste in industrial sector تركيادبي  5 أيام

معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي وإختباراتها المعملية
Sewage and industrial waste treatment & its laboratory tests الرياض االردن5 أيام

مارس

اساسيات معالجة مياه الصرف الصحي
Basics of wastewater treatment الرياض االسكندرية5 أيام

الجودة في مختبرات مياه الشرب ومياه الصرف
Quality in laboratories of wastewater and drinking water  تركيادبي  5 أيام

نظم الجودة في المختبرات في ضوء األيزو 17025
Quality systems laboratories  in the light of ISO 17025      باريساالردن10 أيام

التلوث في مياه الشرب )مصادره وخطورته ورصده(
Water Pollution  (sources, danger and monitoring) سلطنة عمانشرم الشيخ  5 أيام

اختبارات مياه الشرب ومياه الصرف
Testing the wastewater and drinking water  جدهدبي  5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أبريل

مياه الصرف والمعالجه البيولوجيه
Wastewater and Biological Treatment الرياض االردن5 أيام

تصميم وإنشاء السدود الصغيره
Design and construction of small dams بيروتدبي  5 أيام

أســس التصميم الهندسى لمحطـات الضـخ
Principles for pumping station design      ميونيخشرم الشيخ  10 أيام

الحماية من مخاطر تلوث التربة والمياه الجوفية
Ways to Prevent groundwater and soil contamination  تركياالقاهرة 5 أيام

نظم مراقبة السالمة في محطات المعالجة ومشاريع الصرف الصحي
Safety control systems for treatment plants and sewage projects الدمامدبي  5 أيام

مايو

Saline Water Desalination Processes               البحريناالسكندرية5 أيام طرق تحلية المياه المالحة

الغاليات: تشغيلها وصيانتها وتقنيات معالجة المياه
Boiler Operation, Maintenance & Water Treatment Technology الدمامدبي  5 أيام

يونيو

تصميم أعمال المياه والصرف الصحى
Design of water and sewerage systems تركيااالردن5 أيام

تحليل وتصميم شبكات المياه
Analysis and Design of Water Networks جدهدبي  5 أيام

يوليو

التدقيق في أداء الصيانة لشبكات المياة المعالجه للصرف الصحى
Monitor the performance of wastewater treatment systems 
maintenance

جدهدبي  5 أيام 

)أسس ومراحل تصميم البنية التحتية )شبكات المياه العذبة وقليلة 
الملوحة

Principles and stages of infrastructure design - Freshwater and 
Low salinity water networks

تركياالقاهرة 5 أيام 

تشغيل محطات معالجة المياه ونزع االمالح المعدنية
Demineralized Water Treatment Plant Operation      ايطاليادبي  10 أيام

تشغيل محطات المياه المنتجه
Product Water Treatment Plant Operation الدمامشرم الشيخ  5 أيام

Wastewater treatment                                   الكويتدبي  5 أيام معالجة المياه العادمة

هندسة المياه و لصرف الصحى
2018
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أغسطس

إدارة موارد المياه الجوفية 
Groundwater resources management تركيادبي  5 أيام

السالمة والصحة المهنية فى إنشاء خطوط الصرف الصحى
Occupational safety and health in sewer line construction جدهاالردن5 أيام

اختبارات مياه الشرب ومياه الصرف
Testing the wastewater and  drinking water       جنييفدبي  10 أيام

مياه الصرف والمعالجه البيولوجيه
Wastewater and Biological Treatment سلطنة عماناالسكندرية5 أيام

أســس التصميم الهندسى لمحطـات الضـخ
Principles for pumping station design الدوحة دبي  5 أيام

سبتمبر

تحليل وتصميم شبكات المياه
Analysis and Design of Water Networks الرياض دبي  5 أيام

اساسيات معالجة مياه الصرف الصحي
Basics of wastewater treatment تركيااالردن5 أيام

التلوث في مياه الشرب )مصادره وخطورته ورصده(
Water Pollution  (sources, danger and monitoring)      جنييفدبي  10 أيام

تصميم أعمال المياه والصرف الصحى
Design of water and sewerage systems ماليزيااالسكندرية5 أيام

الحد من المخلفات السائلة والمخلفات الصلبة في القطاع الصناعي
Minimising the liquid wastes and solid waste in industrial sector الدمامدبي  5 أيام

أكتوبر

الطرق التقليدية لمعالجة مياه الشرب السطحية
Conventional surface water treatment for drinking water سلطنة عمانشرم الشيخ  5 أيام

الجودة في مختبرات مياه الشرب ومياه الصرف
Quality in laboratories of wastewater and drinking water  تركيادبي  5 أيام

الغاليات: تشغيلها وصيانتها وتقنيات معالجة المياه
Boiler Operation, Maintenance & Water Treatment Technology      امريكااالردن10 أيام

نظم مراقبة السالمة في محطات المعالجة ومشاريع الصرف الصحي
Safety control systems for treatment plants and sewage projects الدمامدبي  5 أيام

مياه الصرف والمعالجه البيولوجيه
Wastewater and Biological Treatment الدوحة االسكندرية5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر

العمليات االساسية  لمعالجة وتنقية مياه الشرب
Basic operations of treatment and purification of drinking water الدمامدبي  5 أيام

اساسيات معالجة مياه الصرف الصناعي
Basics of industrial wastewater treatment البحريناالسكندرية5 أيام

Quality in chemical laboratory           برشلونةدبي  10 أيام      الجودة في المختبرات الكيميائية

الحد من المخلفات السائلة والمخلفات الصلبة في القطاع الصناعي
Minimising the liquid wastes and solid waste in industrial sector تركيااالردن5 أيام

معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي وإختباراتها المعملية
Sewage and industrial waste treatment & its laboratory tests جدهدبي  5 أيام

ديسمبر

اساسيات معالجة مياه الشرب ومياه الصرف
Basics of treating the wastewater and  drinking water تركيادبي  5 أيام

المراقبة والتحكم  في عمليات معالجة وتشغيل محطات مياه الصرف 
الصحي البيولوجية

Monitoring and control in processes of biological sewage 
treatment and operation 

الدمامالقاهرة 5 أيام 

  Monitoring the quality of water                          مدريد دبي  10 أيام      مراقبة جودة المياه

اختبارات مياه الشرب ومياه الصرف
Testing the drinking water and wastewater  بيروتاالسكندرية5 أيام

اساسيات معالجة مياه الصرف الصحي
Basics of sewage treatment جدهاالردن5 أيام

هندسة المياه و لصرف الصحى
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برامج الهندسة الزراعية
Agricultural engineering programs
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

يناير

اساسيات معالجة مياه الشرب ومياه الصرف
Fundamentals of drinking water and wastewater treatment اسطنبولاالسكندرية5 أيام

االختبارات الهندسية والجيوفيزيائية للتربة
Engineering and geophysical testing of the soil ماليزيادبي5 أيام

المكافحة البيولوجية والمتكاملـة لآلفات الحشرية
Biological and integrated control of pest insects  جدةدبي5 أيام

أسس تصميم وتنفيذ وصيانة الحدائق العامة
Design, implementation and maintenance of public parks الرياضدبي5 أيام

Forage harvester                                              جينيفاالردن10 أيام آالت حصاد األعالف

فبراير

السالمة في تشغيل اآلالت الزراعية
Safe agricultural machinery Operation الرياضاالردن5 أيام

اساليب الري بمياة الصرف الصحي والمياة المحالة
Irrigation methods with treated wastewaters and desalinated 
water

ماليزيااالسكندرية5 أيام 

التوفيق بين اآلالت الزراعة ووحدات القدرة
Balancing between agricultural machinery and power units اسطنبولدبي5 أيام

Modern irrigation systems                                 برليندبي10 أيام أنظمة الري الحديثة

Seeding and agricultural machines                         الدمامدبي5 أيام آالت البذر  والزراعة

مارس

البرنامج المتكامل في انظمة الري الحديث
Integrated Program in modern irrigation systems الدمامدبي5 أيام

الصيانة واإلصالح لآلالت الزراعية
Maintenance and agricultural machinery repair جدةدبي5 أيام

Pivot irrigation devices                                    اسطنبولاالردن5 أيام أجهزة الري المحوري

Drip irrigation systems                                          لندندبي10 أيام أنظمة الري بالتنقيط

الدوائر الكهربائية لآلالت الزراعية
Electrical circuits of agricultural machines البحرينشرم الشيخ5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أبريل

المراقبة والتحكم في عمليات معالجة وتشغيل محطات مياه الصرف 
الصحي البيولوجية

Control the processing and the operational processes of Biological 
sewage plants

البحريندبي5 أيام 

إختبار  وتشغيل أجزاء الحراثة
Test and operation of Plough Parts باريسدبي10 أيام

Agricultural Trailers                                           الدمامالقاهرة5 أيام المقطورات الزراعية

آالت إعداد مرقد البذرة
Machines to prepare a seedbed اسطنبولاالردن5 أيام

بادئ الحركة لآلالت الزراعية
Starter motors for agricultural machinery الرياضدبي5 أيام

مايو

آلة الحصاد والدراس والتذرية – الكومباين
Combine harvesters اسطنبولدبي5 أيام

تصنيف اآلالت الزراعية
Classification of agricultural machinery الرياضاالردن5 أيام

يونيو

نظام الري بالرش الثابت والمتنقل
Sprinkler Irrigation Systems - Portable and Permanent جدةالقاهرة5 أيام

 Harvesting Fruit crops                                  ماليزيادبي5 أيام حصاد محاصيل الفاكهة

يوليو

إنهيار  اآلالت الزراعية
Collapse of agricultural machinery ماليزياالقاهرة5 أيام

Tuber Crop Harvester                            جدةاالردن5 أيام آالت حصاد المحاصيل الدرنية

تشخيص أعطال اآلالت الزراعية
Fault diagnostic systems for agricultural machinery لندندبي5 أيام

Crops Packaging and Preservation                  الدمامدبي5 أيام تعبئة وحفظ المحاصيل

Irrigation by sprinkler gunner                   البحريندبي5 أيام جهاز الري بالرش المدفعي

الهندسة الزراعية
2018
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أغسطس

تشغيل وإختبار أداء اآلالت الزراعية
Operation and test the performance of agricultural machinery اسطنبولدبي5 أيام

تكنولوجيا استصالح واستزراع األراضى الصحراويــــة
Desert land reclamation technology جدةدبي5 أيام

 fertilizers and fertilization Course                       جينيفشرم الشيخ10 أيام االسمده والتسميد

زراعة الشتالت والعناية بالشتالت
Seedling planting and how to take care of Seedlings الرياضدبي5 أيام

زراعة وخدمة الخضر فى األراضـى الصـحـراوية
Vegetables Cultivation in desert  سلطنة عماناالردن5 أيام

سبتمبر

صيانة اآلالت الزراعية من خالل الزيوت والشحوم
Maintenance of agricultural machinery through oil and grease جدةشرم الشيخ5 أيام

Methods of biological control of pests   ماليزيادبي5 أيام طرق المكافحة الحيوية لآلفات

Grain Silos  اسطنبولاالردن5 أيام صوامغ الغالل

معاملة العلف والتبن ونظافة المحصول
Hay and forage handling & crops cleaning الرياضدبي5 أيام

Agricultural machinery generator                       المغربدبي5 أيام مولد اآلالت الزراعية

أكتوبر

نظام الري بالرش الثابت والمتنقل
Sprinkler Irrigation Systems - Portable and Permanent اسطنبولدبي5 أيام

Bale carriers  الرياضاالردن5 أيام ناقالت األعالف

Tractors and its parts                         ماليزيادبي5 أيام الجرارات الزراعية وتركيبها العام

اساسيات معالجة مياه الشرب ومياه الصرف
Fundamentals of drinking water and wastewater treatment جدةالقاهرة5 أيام

الدوائر الكهربائية لآلالت الزراعية
Electrical circuits of agricultural machines جينيفدبي10 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر

Agricultural Trailers                                           اسطنبولاالردن5 أيام المقطورات الزراعية

Agricultural machinery batteries                      الرياضدبي5 أيام بطارية اآلالت الزراعية

Test and operation of Plough Parts          المغربدبي10 أيام إختبار وتشغيل أجزاء الحراثة

االختبارات الهندسية والجيوفيزيائية للتربة
Engineering and geophysical testing of the soil ماليزيااالسكندرية5 أيام

المكافحة البيولوجية والمتكاملـة لآلفات الحشرية
Biological and integrated control of pest insects  الدمامدبي5 أيام

ديسمبر

زراعة الشتالت والعناية بالشتالت
Seedling planting and how to take care of Seedlings اسطنبولاالردن5 أيام

اساليب الري بمياة الصرف الصحي والمياة المحالة
Irrigation methods with treated wastewaters and desalinated 
water

الرياضدبي5 أيام 

Drip irrigation systems                                     لندنشرم الشيخ10 أيام أنظمة الري بالتنقيط

 fertilizers and fertilization Course                       جدةدبي5 أيام االسمده والتسميد

Test and operation of Plough Parts         سلطنة عماندبي5 أيام إختبار  وتشغيل أجزاء الحراثة

الهندسة الزراعية
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برامج الهندسة الفنية والصيانة
Technical Engineering and Maintenance 

programs
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

يناير

اساسيات إدارة وتخطيط الصيانة
Basics of maintenance management and planning   ماليزياالقاهرة5 أيام

اإلدارة الفعالة لوقف التشغيل واإلنتاج وإعادة التشغيل
Managing Efficient Shutdowns & Turnarounds جدةاالردن5 أيام

التخطيط لعمليات النقل وطرق الصيانة الحديثة
Planning for Transport operations and Maintenance modern 
methods

لندندبي10 أيام 

اساسيات تقديم وتطبيق الصيانة االنتاجية الشاملة 
Fundamentals provide application maintenance and overall 
productivity

الدمامدبي5 أيام 

تخطيط الصيانة والجدولة والتحكم
Maintenance Planning, Scheduling and Control البحريندبي5 أيام

فبراير

Quality Maintenance                                   اسطنبولاالردن5 أيام ادارة نظم جودة الصيانة

اإلعتماد على استراتيجيات المخاطر في أعمال الفحص والصيانة
Risk Based Strategies for Inspection and Maintenance الرياضدبي5 أيام

Maintenance workshops supervising    لندنشرم الشيخ10 أيام االشـراف عـلـى ورش الـصــيـانــة

اتجاهات التطبيقات الحديثة إلدارة نظم الصيانة
Computerized Managed Maintenance Systems   جدةدبي5 أيام

اعداد الضوابط والمعايير الفنية ألعمال التشغيل والصيانة
Controls and technical standards for operation and maintenance 
work

سلطنة عماندبي5 أيام 

مارس

Simovert Vector Control Drives Course (Siemens Ac drives) اسطنبولاالسكندرية5 أيام

االتجاهات الحديثة في تخطيط وإدارة المناطق الصناعية
Recent trends in planning and managing the  industrial zones ماليزيادبي5 أيام

التدقيق والصيانة والتحسين المستمر )صيانة التدقيق التخصصي(
Maintenance Auditing and Continuous Improvement 
 )Maintenance Auditing Specialist( 

جدةدبي5 أيام 

(TPM( الصيانة الوقائية الشاملة
Total Productive Maintenance (TPM) الرياضدبي5 أيام

الجدارة اإلدارية والفنية للمشرفين على التشغيل والصيانة
Supervision Competencies for Technical & Maintenance Personnel جينيفاالردن10 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أبريل

اساليب الصيانة الحديثة وانظمتها في صيانة مجمعات ومرافق المباني
Modern methods and systems of building compounds and facilities 
maintenance 

جدةشرم الشيخ5 أيام 

االتجاهات العالمية الحديثة في بناء منظومة الصيانة
Recent global trends to build a maintenance system ماليزيادبي5 أيام

األجهزة الدوارة : ) التشغيل والصيانة وتحليل اإلهتزازات(
Rotating Equipment: Operation, Maintenance & Vibration Analysis  اسطنبولاالردن5 أيام

الصيانة التنبؤيه المتقدمة ومراقبه الحاله
Advanced Predictive Maintenance and Condition Monitoring الرياضدبي5 أيام

التقنيات الحديثة في قياس وتطوير كفاءة  أداء الصيانة
Modern techniques to measure and develop the efficiency of 
maintenance performance

المغربدبي5 أيام 

مايو

اإلنتاج الهزيل و تطبيقات 6 سيجما 
Lean Production & Six-Sigma Applications جدةالقاهرة5 أيام

التشغيل في محطات الطاقة واستراتيجية الصيانة
Power Plant Operation & Maintenance Strategy ماليزيادبي5 أيام

يونيو

الصيانة اإلنتاجية الشاملـة للمشروعات والمرافق
Total Productivity Maintenance اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

إدارة مواد الصيانة وتوصيف وتخزين قطع الغيار
Maintenance materials management, characterization & Spare 
parts storage  

الرياضدبي5 أيام 

يوليو
التكامل واالعتمادية والجودة في عمليات الصيانة

Integration, reliability and quality of maintenance operations البحريندبي5 أيام

الصيانة الصناعية وتشخيص اعطال المعدات
Industrial maintenance and Machine fault diagnosis باريسدبي10 أيام

التنظيم و التحكم فى خطط الصيانة
Maintenance Planning Scheduling and Work Control  الدمامالقاهرة5 أيام

عملية بدء تشغيل المحطة، التكليف واستكشاف األخطاء وإصالحها
Process Plant Startup, Commissioning & Troubleshooting اسطنبولاالردن5 أيام

هندسة وإدارة آليات الصيانة الذكية
Engineering and management of intelligent maintenance system الرياضدبي5 أيام

الهندسة الفنية والصيانة
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أغسطس

التميز التشغيلي في عملية الصناعة 
Operational Excellence in the Process Industry اسطنبولاالردن5 أيام

نظم تشغيل وصيانة أجهزة البخار
Operation and maintenance systems of Steam machines  الرياضدبي5 أيام

CMMS - نظم ادارة الصيانة المتكاملة باستخدام الحاسب اآللى
Computerized Maintenance Management Systems - CMMS  المغربدبي10 أيام

صيانه وتالفى أعطال النظم الهيدروليكيه للمعدات
Hydraulic Systems of Equipments, It's Maintenance and Trouble 
Shooting 

ماليزيااالسكندرية5 أيام 

نظم الصيانة الحديثة واسترتيجيات ايقاف التشغيل
Modern maintenance systems and shutdown strategies الدمامدبي5 أيام

سبتمبر

التميز في إدارة الصيانة والموثوقية )الوقائي والتنبؤية الفشل صيانة وآالت( 
(RCFA( تحليل

Excellence in Maintenance and Reliability Management (Preventive 
and Predictive Maintenance and Machinery Failure Analysis( 
)RCFA(

الدمامدبي5 أيام 

إدارة جودة أداء الصيانة وفق القياسات العالمية
Maintenance performance quality management according to the 
 international measurements

جدةدبي5 أيام 

إدارة وتطوير عمليات الصيانة في المصانع
Management and development of plant maintenance operations اسطنبولاالردن5 أيام

صيانة اإلدارة الفنية )صيانة التخطيط والجدولة ومراقبة العمل(
Maintenance Management Professional  
(Maintenance Planning, Scheduling and Work Control) 

لندندبي10 أيام 

إعداد الميزانيات التقديرية للصيانة و متابعة تنفيذها
Prepare the budget estimates for maintenance and follow-up its 
implementation

البحرينشرم الشيخ5 أيام 

أكتوبر

أخطاء الصيانة )فهم، تحديد وإدارة(
Maintenance Errors )Understand, Identify and Manage( الرياضاالردن5 أيام

االتجاهات الحديثة لصيانة الطرق والكبارى
Modern trends of roads and bridges maintenance  ماليزيااالسكندرية5 أيام

أساسيات التخطيط االستراتيجي الحديثة ألعمال التشغيل والصيانة
Modern strategic planning principles for operation and maintenance  اسطنبولدبي5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

بناء وإدارة صيانة المرافق  
Building And Facilities Maintenance Management  برليندبي10 أيام

تقنيات ونظم الرقابة الهندسية على الصيانة وقياس وتحسين األداء
Maintenance Auditing Systems Engineering , Benchmarking and 
Performance Improvement

الدمامدبي5 أيام 

نوفمبر

أنظمة التشغيل والتحكم الهــدروليكــى للفنيين
Hydraulic operating and control systems for technicians اسطنبولدبي5 أيام

تقنيات التنبؤ  والمتابعة وهندسة الصيانة والموثوقية
Prediction and monitoring techniques & maintenance and 
reliability engineering 

الرياضاالردن5 أيام 

Maintenance Strategy Development           ماليزيادبي5 أيام تطوير استراتيجية الصيانة

تطوير جودة الصيانة وتحقيق العطالت،  التوقفات، الحوادث والعيوب 
الصفرية

Improve the maintenance quality & Achieve zero defects, 
breakdowns and accidents  

جدةالقاهرة5 أيام 

Maintenance Shutdown Planning          جينيفدبي10 أيام تخطيط إیقاف المصانع للصيانة

ديسمبر

تحسين األداء الوظيفي للصيانة التوقعية باستخدام المنهج القيمي
Improving the functional performance of Predictive maintenance 
using value system

اسطنبولدبي5 أيام 

 تـخطيط و جـــدولــة أعمــال الصيــانـــة الشاملــة لتطـوير ورفــع كفاءتها
 وتقييـــم عملياتهـا

Planning and scheduling the Total Maintenance work to develop, 
Increase the efficiency and evaluate the operations 

جدةدبي5 أيام 

االتجاهات المتقدمة للصيانة التشغيلية واعمالها الفنية
Advanced trends of operational maintenance and its technical 
work

جينيفشرم الشيخ10 أيام 

تحقيق الكفاءة والفعالية والتحكم في قطع الغيــار والمواد
Achieve efficiency, effectiveness and control of spare parts and 
consumables

الرياضدبي5 أيام 

تشغيل وصيانة وإصالح معدات وأجهزة التبريد والتكييف
Operation, maintenance and repair of refrigeration and air 
conditioning equipment

سلطنة عماناالردن5 أيام 

الهندسة الفنية والصيانة
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39 38Training Gulf الخليج للتدريب 



مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

يناير
نظم القوى والتوزيع الكهربية

Electrical Power and Distribution Systems جدةشرم الشيخ5 أيام

المعدات الكهربائية وأنظمة التحكم )التكليف واالختبار في األنظمة الكهربائية(
Electrical Equipment & Control Systems )Commissioning, Testing & 
Start-Up of Electrical Systems(

ماليزيادبي5 أيام 

مفاتيح التشغيل في محطات التوزيع والمحطات الفرعية
Operating Switchgear of Sub-Station & Distribution اسطنبولاالردن5 أيام

محطات الجهد العالي )التشغيل, الصيانة , التركيب واختبارها وتسلمها(
Power System High Voltage Substations  
)Operation, Maintenance, Installation, Testing & Commissioning(

الرياضدبي5 أيام 

صيانة و حمایة محركات و نواقل الحركة ذات التيار المتردد
Maintenance and Protection of AC Electrical Motors and Drives المغربدبي5 أيام

فبراير
التوزيع الكهربائي )تشغيل المعدات وصيانتها(

Electrical Distribution )Equipment Operation & Maintenance( ماليزيااالسكندرية5 أيام

Modern Electrical Power Systems           اسطنبولدبي5 أيام أنظمة الطاقة الكهربائية الحديثة

قاطع الدائرة المتقدم )التشغيل والصيانة(
Advanced Circuit Breaker (Operation and Maintenance) جدةدبي5 أيام

صيانة لوحة المفاتيح 13.8 كيلو فولت
13.8 kV – Switchgear Maintenance الدمامدبي5 أيام

تنظيم الجهد في أنظمة التوزيع والنقل الكهربائية
Voltage Control Regulation in Transmission & Distribution Systems جينيفاالردن10 أيام

مارس
نظم القدرة الكهربائية )الحماية والتحكم والتشغيل االقتصادي واألحمال(

Power System ) Protection, Automation, Economic Operation & 
Load Dispatch)

اسطنبولاالردن5 أيام 

أنظمة التأريض المتقدمة و التأريض الوقائي
Advanced System Grounding & Preventive Grounding الرياضدبي5 أيام

دوائر التحكم الكهربائية لنظم الطاقة الصناعية
Electrical Control Circuits for Industrial Power Systems المغربدبي10 أيام

Maintenance of Meters & Breakers      ماليزيااالسكندرية5 أيام صيانة العدادات والمفاتيح الكهربائية

طرق تحديد مسارات الكابالت وصيانتها من األعطال
Methods used to determine cable paths and repairs  الدمامدبي5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أبريل

Electrical Installations & Maintenance      اسطنبولاالردن5 أيام التركيبات الكهربائية والصيانة

خصائص وأنواع األحمال الكهربائية و طرق تحسين التنبؤ باألحمال
Characteristics and types of electrical loads and load forecast  
improvement ways

الرياضدبي5 أيام 

FPSO - FLNG )E&I( تصميم وتركيب وتشغيل
FPSO - FLNG )E&I( Design Installation and Operation لندنشرم الشيخ10 أيام

دوائر التحكم الكهربائية في أنظمة النقل والتوزيع
Electrical Control Circuits in Transmission & Distribution Systems جدةدبي5 أيام

جودة الطاقة ونظم التوافق
Power System Harmonics & Power Quality سلطنة عماندبي5 أيام

مايو

( PLC ( أجهزة التحكم المنطقية القابله للبرمجه
Programmable logic controllers (PLC)  اسطنبولدبي5 أيام

Generator Operation & Protection  الرياضاالردن5 أيام حماية وتشغيل المولدات الكهربائية

يونيو

ARC Flash Hazard Analysis )Impact, Control & Safety( جدةالقاهرة5 أيام

تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية
Operation and maintenance of electrical networks ماليزيادبي5 أيام

يوليو

المحركات الكهربائية )التشغيل, الصيانة, الحماية, االعطال(
Electrical Motors )Operation, Maintenance, Protection & 
Troubleshooting)

الرياضاالردن5 أيام 

حماية شريط الجهد العالي والقواطع من االنهيار
High Voltage Bus Bar Protection & Breaker Failure ماليزيااالسكندرية5 أيام

تقنيات معوضات القدرة غير الفعالة
Power Systems Reactive Power Compensation Techniques اسطنبولدبي5 أيام

تقنيات تحويل شبكات الضغط العالي من هوائية إلى أرضية
High-Voltage Overhead Networks Conversion Technologies To 
Super-Tension Cables

برليندبي10 أيام 

NUMERICAL RELAYS TECHNOLOGY             الدمامدبي5 أيام تقنيات المرحالت الرقمية

الهندسة الكهربائية
2018
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أغسطس
فحص واختبار الجهد العالي في محطات النقل

HIGH VOLTAGE TESTING ) FOR TRANSMISSION ( اسطنبولشرم الشيخ5 أيام

حماية األنظمة الكهربائية والتحكم بها في المصانع
Protection & Control for Industrial Power Systems الرياضدبي5 أيام

تشغيل وصيانة القواطع الكهربائية ) الجهد المتوسط (
Operation and maintenance of circuit breakers (medium voltage) لندندبي5 أيام

تركيب عدادات الطاقة )صيانتها,معايرتها, كشف األعطال فيها(
Energy Meters Types Installation )Maintenance, Calibration & 
Troubleshooting)

جدةاالردن5 أيام 

المحوالت التشغيلية )المبادئ واالختيار واستكشاف األخطاء وإصالحها(
Transformer Operational )Principles, Selection & Troubleshooting( ماليزيادبي5 أيام

تحسين معامل القدرة في محطات توليد الطاقة
Power Factor Improvement In Power Stations البحريندبي5 أيام

سبتمبر
تصميم وصيانة التركيبات الكهربائية

Design & Maintenance of Electrical Installation ماليزيادبي5 أيام

تشغيل وصيانة وحماية المحوالت الكهربائية
Operation, maintenance and protection of power transformer جدةدبي5 أيام

تحديد أعطال الشبكات الكهربائيـة وأعمال الصيانة التصحيحية
Electrical networks failures and corrective maintenance جينيفشرم الشيخ10 أيام

تأثيرات الكميات الغير متوازنة على أجزاء محطات الطاقة الكهربائية
Effect of Unbalance Quantities & Harmonics On Electrical Power 
System Elements

الرياضدبي5 أيام 

برمجة أنظمة التحكم المنطقية
Programmable Logic Controller )PLC( -SIMATIC سلطنة عماناالردن5 أيام

أكتوبر
تصميم وتركيب واختبار الكابالت األرضية

Design, installation and testing of underground cables الدمامدبي5 أيام

تشغيل و صيانة مفاتيح الجهد المتوسط والجهد العالي
Medium Voltage & High Voltage Switchgear Operations & Maintenance جدةدبي5 أيام

تجنب أعطال محوالت الطاقة أثناء النقل
Avoiding Power Transformer's Failures During Transmission اسطنبولاالردن5 أيام

(PLC( أجهزة التحكم المنطقية القابله للبرمجه
Programmable logic controllers (PLC)  لندندبي10 أيام

امدادات الطاقة الكهربائية )الصيانة، االختبار والتفتيش وتقييم المخاطر(
Electrical Power Supply )Maintenance, Testing, Inspection & Risk 
Assessment)

البحرينشرم الشيخ5 أيام 

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر

HV Switching البحريندبي5 أيام المفاتيح الكهربائية عالية الجهد

امداد وتشغيل الطاقة الكهربائية للمصانع واستراتيجية الصيانة
Electrical Power Supply & Power Plant Operation & Maintenance 
Strategy

باريسدبي10 أيام 

Electronic Circuit Reading & Analysis    الدمامالقاهرة5 أيام تحليل وقراءة الدوائر اإللكترونية

المعدات الكهربائية والسالمة )العملية والتحكم والصيانة واكتشاف األعطال 
واصالحها(

Electrical Equipment and Safety (Operation, Control, Maintenance 
and Troubleshooting)

اسطنبولاالردن5 أيام 

AC Electrical Motors & Drives     الرياضدبي5 أيام المحركات الكهربائية ذات التيار المتردد

ديسمبر

Repair of electrical circuits                              اسطنبولدبي5 أيام إصالح الدوائر الكهربية

CABLES TESTING  الرياضاالردن5 أيام فحص الكيابل الكهربائية

 القواطع والمفاتيح الكهربائية 
)التفتيش، صيانة وتشغيل وإصالح واستكشاف األخطاء وإصالحها(

Circuit Breakers and Switchgear  
) Inspection, Maintenance, Operation, Repair & Troubleshooting (

ماليزيادبي5 أيام 

الرسومات الكهربائية وأنظمة التحكم
Electrical Drawings & Control Systems  جدةالقاهرة5 أيام

المعدات الكهربائية )االعطال,االصالح,الصيانة(
Troubleshooting and Maintenance of Electrical Equipment جينيفدبي10 أيام

الهندسة الكهربائية
2018
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برامج الهندسة الكيميائية وتكرير النفط والغاز
Gas , Petroleum and Energy engineering 

programs
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

يناير

الكيمياء الصناعية للمشغيلن
PLANT CHEMISTRY FOR OPERATORS الرياضاالردن5 أيام

المعالجة الهيدروجينية وتقنية عملية التكسير 
Hydrotreating & Hydrocracking Process Technology ماليزيااالسكندرية5 أيام

تكنولوجيـــا تشـــغيل وحــدات إنتــــــــاج النفــــــط
Oil production units operation technology  اسطنبولدبي5 أيام

Crude Oil Testing & Equipment                   برليندبي10 أيام اختبار النفط الخام و المعدات

تخطيط  و جدولة إنتاج معامل تكرير البترول
Production Planning & Scheduling Petroleum Refineries الدمامدبي5 أيام

فبراير

المهارات األساسية للمهنيين في صناعة النفط والغاز 
Essential Skills for Oil and Gas Professionals جدةشرم الشيخ5 أيام

تحسين الطاقة في مصافي النفط
 Energy Optimisation of Oil Refineries ماليزيادبي5 أيام

نظام الحماية الكاثودية في صناعة التنقيب عن النفط والغاز
 Cathodic Protection System in Oil and Gas Exploration Industry 
Training

اسطنبولاالردن5 أيام 

مراقبة التآكل واختيار المواد في صناعات صناعة النفط والغاز
 Corrosion Control and Material Selection in Oil and Gas Industries الرياضدبي5 أيام

عملية الفصل الكروماتوجرافي للغاز  والسائل و اصالح األخطاء 
Gas and Liquid Chromatography and Troubleshooting Training المغربدبي5 أيام

مارس

تآكل المعادن فى الصناعات الكيماوية والبترولية
Metal Corrosion in the chemical and petroleum industries اسطنبولدبي5 أيام

إدارة األعمال الدولية للنفط والغاز
International Oil & Gas Business Management الرياضاالردن5 أيام

معدات العملية و أنظمة األنابيب: تطبيق، تصميم، تشغيل، الوقاية من 
الفشل واإلصالح

Process Equipment & Piping Systems: Application, Design, 
Operation, Failure Prevention & Repairs

ماليزيادبي5 أيام 

 PLANT CHEMISTRY FOR OPERATORS     جدةالقاهرة5 أيام كيمياء المحطات لعمال التشغيل

تكرير البترول )تخطيط اإلنتاج والجدولة وتحسين العائد(
Petroleum Refining )Production Planning, Scheduling and Yield 
Optimisation)

جينيفدبي10 أيام 

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أبريل
الهندسة الكيميائية لغير المهندسين الكيميائيين

Chemical Engineering for Non-Chemical Engineers اسطنبولاالردن5 أيام

Fundamentals of Process Technology    الرياضدبي5 أيام أساسيات تكنولوجيا المعالجة

محطات النفط والغاز البحرية )العمليات واإلدارة والسالمة وفقا للمعايير 
الدولية(

Oil and Gas Marine Terminals (Operations, Management and 
Safety in Accordance with International Standards

المغربدبي10 أيام 

عوامل تعبئة المستودعات البترولية وقياسها
Fuel Tanks Charging & Measering ماليزيااالسكندرية5 أيام

Crude Oil Processing  الدمامدبي5 أيام عمليات معالجـــــــــة البـــــترول الـــــــخام

مايو
هندسة تنظيم حركة النقليات فى قطاع البترول

Transportation Engineering And Planning in Oil Sector ماليزيااالردن5 أيام

عمليات ومعدات تكرير البترول 
Petroleum Refinery Processes & Equipment جدةشرم الشيخ5 أيام

يونيو

Process Control Techniques  الدماماالردن5 أيام تقنيات التحكم في المعالجات

التحكم في تدفق السوائل في عملية الصناعة
Fluid Flow Control in the Process Industry اسطنبولدبي5 أيام

يوليو
المواد الخام في صناعة األسمنت

Raw Materials for Cement Industry اسطنبولدبي5 أيام

السيطرة على التآكل فى صناعة استكشاف النفط والغاز
Corrosion Control Oil and Gas Exploration Industry جدةدبي5 أيام

فحص و تقييم وإصالح معدات محطات المعالجة و األنابيب المتصلة
Inspection, Evaluation and Repair of Process Plant Equipment and 
 Connected Piping

جينيفشرم الشيخ10 أيام 

طرق تخزين ونقل وتوزيع المنتجات النفطية
Storage, transportation and distribution methods of petroleum 
products

الرياضدبي5 أيام 

Maintenance of productive oil wells       سلطنة عماناالردن5 أيام صيـانة آبـار البـترول المنتجــة

الهندسة الكيميائية وتكرير النفط والغاز
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أغسطس
السالمة والحماية من الحرائق على متن منصات البترول البحرية

Safety and fire protection on offshore oil platforms ماليزياالقاهرة5 أيام

تحليل االنهيارات المعدنية لآلالت و الوقاية منها
METALLURGICAL FAILURE ANALYSIS & PREVENTION جدةاالردن5 أيام

تنمية الكفاءات للتميز اإلشرافي في صناعة النفط والغاز  والبتروكيماويات
Competency Development for Supervisory Excellence in the Oil, Gas 
& Petrochemicals Industry

لندندبي10 أيام 

تحلية الغازات االمينية واستعادة السلفر
 Amine Gas Sweetening & Sulphur Recovery الدمامدبي5 أيام

السيطرة على التأكل من خالل الحماية الكاثودية
Corrosion Control by Cathodic Protection البحريندبي5 أيام

سبتمبر
حركة النفط والتخزين واستكشاف األخطاء وإصالحها

Oil Movement, Storage and Troubleshooting  اسطنبولاالسكندرية5 أيام

اعتبارات التصميم للمحطات البحرية واألصول التشغيلية البحرية للنفط والغاز
Design Considerations for Marine Terminals and Oil & Gas Marine 
Operating Assets

ماليزيادبي5 أيام 

تقنية محطات القوى لغير المشغلين
Thermal Power Plant Technology for Non Operators جدةدبي5 أيام

األساليب الحديثة فى االستكشاف وطرق إنتاج النفط
Modern methods of oil exploration and production  الرياضدبي5 أيام

االتجاهات الحديثة في األفران والمبدالت الحرارية وأجهزة التبريد في مصانع 
البتروكيماويات

Recent Trend in Furnaces, Heat Exchanger & Coolers in  
Petrochemical Plants

جينيفاالردن10 أيام 

أكتوبر
تقنيات العمليات الكيميائية و البتروكيميائية

Chemical & Petrochemical Processes Techniques اسطنبولاالردن5 أيام

Crude Oil Testing & Equipment              الرياضدبي5 أيام اختبار النفط الخام و المعدات

تكنولوجيا الضخ العملى: االختيار، التطبيقات، التشغيل واستكشاف األخطاء 
وإصالحها

Practical Pump Technology: Selection, Applications, Operation, 
Troubleshooting 

لندنشرم الشيخ10 أيام 

تخطيط و تصميم شبكات األنابيب و معدات المعالجة
THE LAYOUT OF PIPING SYSTEMS & PROCESS EQUIPMENT جدةدبي5 أيام

عملية تكليف و بدء تشغيل المحطة واستكشاف األخطاء وإصالحها
Process Plant Start up Commissioning & Troubleshooting سلطنة عماندبي5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر

التدقيق في صناعة النفط والغاز
Auditing in the Oil & Gas Industry  البحريندبي5 أيام

 التكامل الميكانيكيي والموثوقية في معامل التكرير ، البتروكيماويات
 ومحطات المعالجة

Mechanical Integrity & Reliability in Refineries,, Petrochemical &  
Process Plants

باريسدبي10 أيام 

اإلدارة االستراتيجية للنفط والغاز  في مرحلة المنبع
Strategic Management in Upstream Oil and Gas الدمامالقاهرة5 أيام

أساسيات االهتزاز لتطبيقات الفحص واالختبار
FUNDAMENTALS OF VIBRATION FOR TEST APPLICATIONS اسطنبولاالردن5 أيام

تصميم المباني المقاومة لالنفجار في مجال النفط والغاز
Design Blast Resistance Buildings for Oil & Gas Field الرياضدبي5 أيام

ديسمبر

Hydrocarbon Production Operations        الدمامدبي5 أيام عمليات إنتاج الهيدروكربونات

Refinery Process Yields Optimisation     جدةدبي5 أيام تحسين انتاجية عملية التكرير

توريد و نقل و تكرير و تجارة النفط الدولية
International Oil Supply, Transportation, Refining & Trade اسطنبولاالردن5 أيام

القيادة والتفكير االستراتيجي في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات
Leadership & Strategic Thinking in the Oil, Gas & Petrochemicals 
Industry

لندندبي10 أيام 

 PIPELINE INTEGRITY ASSESSMENT       البحرينشرم الشيخ5 أيام تقييم سالمة خطوط األنابيب

الهندسة الكيميائية وتكرير النفط والغاز
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

يناير
 اإلشراف الهندسي وأصــول التنفيذ

Engineering Supervision and The Assets of Implementation اسطنبولدبي5 أيام

تشطيبات البناء وأعمال اإلصالح
 Building Finishes And Rehabilitation Works الرياضاالردن5 أيام

صـياغــــة وكتابـــة التقـاريــــر الفنيـــــة والهندسيــــــة
How to draft and write technical and engineering reports ماليزيادبي5 أيام

إختبــار  وتقييــم المنشــآت الخـرسـانيـة
How to test and evaluate the concrete structures جدةالقاهرة5 أيام

البناء وأساسيات الهندسة المدنية لغير المدنية المهندسين
Construction and Civil Engineering Fundamentals for Non-Civil 
Engineers

جينيفدبي10 أيام 

فبراير
تصميم الهيكل الخرساني للمشاريع الصناعية

Concrete Structure Designing for Industrial Projects الدمامدبي5 أيام

ادارة المشروعات الحديثة فى الهندسة المدنية
Modern project management of civil engineering جدةدبي5 أيام

مواصفات أعمال الخرسانة المسلحة
Specifications works of reinforced concrete اسطنبولاالردن5 أيام

أسس ومراحل تصميم البنية التحتية )طرق-مجاري-أمطار(
Foundations and stages of infrastructure design  
)Roads-sewage-rain(

لندندبي10 أيام 

تصميم هياكل الخرسانة العالية األداء
 Designing High Performance Concrete Structures البحرينشرم الشيخ5 أيام

مارس
التآكل وحماية الخرسانة )المبادئ والرصد والمراقبة(

Corrosion and Concrete Protection )Principles, Monitoring & Control) الرياضاالردن5 أيام

الطرق الحديثة في حساب الكميات في المشاريع اإلنشائية
Modern methods to calculate the quantities for construction projects ماليزيااالسكندرية5 أيام

 إختبارات ومعالجة مشكالت التربة وفقا للمقاييس العالمية
 وتأثيرها على البنية التحتية

Soil problems testing and remediation according to the 
international standards and their impact on infrastructure

اسطنبولدبي5 أيام 

خطط معدات البناء وطرق تقليل تكلفة المباني الشاهقة
Planning Construction Equipment And Methods For Reducing Cost Of 
High-rise Buildings

برليندبي10 أيام 

 Design of road and bridge                            الدمامدبي5 أيام تصميم الطرق والجسور

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أبريل

Structural Renovation Of Buildings            اسطنبولدبي5 أيام التجديد اإلنشائي للمباني

إصالح وتقوية األعضاء في المنشآت الخرسانية
Repair and Strengthening of Concrete Structures parts  جدةدبي5 أيام

فن اإلشراف علي عمليات المباني وإدارة وصيانة المرافق
Supervision of the building and operations management and 
facilities maintenance 

جينيفشرم الشيخ10 أيام 

Asphalt admixtures الرياضدبي5 أيام الخلطات األسفلتية

  (Autodesk Revit( دورة  ريفت انشائى + ريفت معمارى
Autodesk revit - architecture and structure سلطنة عماناالردن5 أيام

مايو
خصائص التسليح في األعمال اإلنشائية

Properties of reinforced concrete اسطنبولدبي5 أيام

الهندسة المدنية بمفهوم الهندسة القيمية
Civil engineering with concept of value engineering الرياضاالردن5 أيام

يونيو
التصميم اإلنشائي للمهندسين غير اإلنشائيين 

Structural Design For Non Structural Engineers جدةالقاهرة5 أيام

مراقبة جودة الخرسانة فى المناخ الحار
 Concrete Quality Control on Hot Climate ماليزيادبي5 أيام

يوليو
التفتيش ومراقبة المباني وتقييم أعمال البناء

Inspection and monitoring and evaluation of buildings construction 
work

اسطنبولاالردن5 أيام 

تشخيص عيوب الخرسانة المسلحة والحكم عليها
Diagnosis of reinforced concrete defects  and judge the existence of 
it

الرياضدبي5 أيام 

مراجعة التصميمات اإلنشائية للمبانى والجسور
Review construction designs for buildings and bridges المغربدبي10 أيام

تقيييم  متانة الخرسانة المسلحة و اصالحها 
Durability Of Reinforced Concrete Structures Assessment And 
Repair

ماليزيااالسكندرية5 أيام 

الهندسة القيمية في قطاع التشييد والبناء
Value engineering in the construction sector الدمامدبي5 أيام

الهندسة المدنية واإلنشائية
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أغسطس
التفتيش وتقييم وإصالح الهيكل الخرساني

 Inspection, Assessment And Repair Of Concrete Structure البحريندبي5 أيام

إختبارات التربة والمواد وتأثيرها على المنشآت
Soil and materials testing and their effects on plants باريسدبي10 أيام

تصميم وضبط جودة الخلطات الخرسانية
Design and quality control of concrete admixtures الدمامالقاهرة5 أيام

القياسات وحساب الكميات في األعمال الهندسية
How to measure and calculate quantities for civil engineering اسطنبولاالردن5 أيام

تطوير األراضي بأستخدام أوتوكاد ثالثي االبعاد
Autocad Civil 3d Land Development الرياضدبي5 أيام

سبتمبر
برنامج SAP2000 و الخاص بالعناصر االنشائية للمبانى الخرسانية

SAP2000 program and construction elements of concrete buildings  اسطنبولاالردن5 أيام

Restoration of concrete structures            الرياضدبي5 أيام ترميم المنشأت الخرسانية

تصميم وفحص وإصالح وصيانة الهيكل الخرساني في مصانع البتروكيماويات
 Design, Inspection, Repair And Maintenance Concrete Structure 
In Petrochemical Plants

لندنشرم الشيخ10 أيام 

تقييم عيوب المنشآت الخرسانية وتقييم سالمة البنية التحتية للخرسانة
Assessment Of Defects In Concrete Structures And Evaluation  
Of Safety Of Concrete Infrastructure

جدةدبي5 أيام 

عزل وحماية المنشأت الخرسانية
Isolate and protect concrete structures سلطنة عماندبي5 أيام

أكتوبر
مواد وطرق تأمين وحماية المنشآت الخرسانية

Materials and protection methods of concrete constructions اسطنبولاالسكندرية5 أيام

Structural design of buildings                  ماليزيادبي5 أيام التصميم اإلنشائي للمباني

تأثير االهتزازات على تصميم األساسات الخرسانية لوحدات التوليد 
بالمحطات

Effects of shaking on the concrete structure design of generating 
 units stations

جينيفاالردن10 أيام 

إدارة المطالبات وأوامر التغيير في قطاع التشييد والبناء ) المستوى األول(
Management of claims and change orders in the construction 
sector (level1)

الرياضدبي5 أيام 

تقييم وإصالح الهيكل الخرساني المسلح
Assessment, Evaluation and Repair of Reinforced Concrete Structure جدةدبي5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر
أسس ومراحل تصميم البنية التحتية )شبكات المياه العذبة وقليلة الملوحة)
Foundations and stages of infrastructure design  
)fresh and brackish water systems(

ماليزياالقاهرة5 أيام 

 إدارة المطالبات وأوامر التغيير في قطاع التشييد والبناء )المستوى الثاني(
Management of claims and change orders in the construction 
sector (level2)

جدةاالردن5 أيام 

استخدام البرمجيات في التحليل والتصميم االنشائي
Using software in structural analysis and design لندندبي5 أيام

Cementing Technologies                             الدمامدبي5 أيام تكنولوجيا صب األسمنت

األعمال الصحيـــة للمبــانى والمنشآت
Health business systems for buildings and facilities البحريندبي5 أيام

ديسمبر
الهياكل المعدنية التصميم والبناء

STEEL STRUCTURES Design & Construction جدةشرم الشيخ5 أيام

المهارات اإلشرافية في األعمال اإلنشائية
Supervisory Skills Training for Construction ماليزيادبي5 أيام

إدارة البناء واإلشراف للمشاريع المتعددة
Construction Management And Supervising Multiple Projects  اسطنبولاالردن5 أيام

الفكر المتقدم والنظم العالمية المحدثة الدارة وصيانة المباني والمنشآت
Advanced thinking and global positioning systems updated for 
the management and maintenance of buildings and facilities

الرياضدبي5 أيام 

إدارة عقود التشييد في المشاريع اإلنشائية
Construction contracts management for construction projects المغربدبي5 أيام

الهندسة المدنية واإلنشائية
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

يناير

االتجاهات الحديثة في التخطيط العمراني
Recent trends for urban planning اسطنبولاالردن5 أيام

اإلشراف على تنفيذ مشاريع البناء
Oversee the implementation of construction projects الرياضدبي5 أيام

(GRC - GRP – التشطيبات المعمارية الحديثة )بولي كربونيت
Modern architectural finishes )polycarbonate -  GRC - GRP( الدمامدبي5 أيام

Lighting in Architecture                                       ماليزيااالسكندرية5 أيام الضوء في العمارة

فبراير

اإلبداع والتميز في إعداد دراسات التطوير المعماري
Creativity and excellence in preparing the architectural  
developing studies

اسطنبولاالردن5 أيام 

األعمال الصحية والميكانيكية المعمارية
Architectural mechanical works & Drainage system الرياضدبي5 أيام

Environmental Architecture                                      جينيفدبي5 أيام العمـارة البيئيـــة

مارس

اإلبداع والتميز في تخطيط المدن
Creativity and excellence for urban planning جدةشرم الشيخ5 أيام

الترميم وتقييم الحالة الفنية للمنشآت
Restoration and evaluation of building technical condition  ماليزيادبي5 أيام

الدهانات المعمارية والصناعية ودهانات الديكور
Architectural and industrial paints and decorative paints اسطنبولاالردن5 أيام

المفاهيم األساسية للتنمية والمدن الجديدة
Basic concepts of new cities developing  الرياضدبي5 أيام

أبريل

اإلشراف الفنى على المشاريع اإلنشائية والمعمارية
Technical supervision on construction and architectural projects اسطنبولاالسكندرية5 أيام

Modern architectural finishes               ماليزيادبي5 أيام التشطيبات المعمارية الحديثة

 Architectural structure works          جدةدبي5 أيام أعمال الهيكل اإلنشائي المعماري
إعداد المستخلصات لألعمال المعمارية المنفذة

Prepare the abstracts of executed architectural works  الرياضدبي5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

مايو

حساب كميات أعمال البناء واللياسة والدهان باإلنشاءات المعمارية
How to calculate the quantity of construction and plaster and paint 
works of architectural constructions

ماليزيادبي5 أيام 

تصنيف ومواصفات أعمال الحفر والردم
Classification and specification of drilling & backfill works الدمامشرم الشيخ5 أيام

يونيو

دورة معدالت األداء المعماري )معدالت الهالك واإلستهالك واألداء(
Architectural performance rate 
(consumption, performance and Spoilage rates)

الرياضدبي5 أيام 

فن هندسة العمارة وتصميم الديكورات الداخلية للمباني والمنشأت
Architecture engineering and interior design for buildings البحريناالردن5 أيام

يوليو

Modern decorative paints                           اسطنبولدبي5 أيام الدهانات الحديثة للديكور

Items of cladding buildings                   الرياضاالردن5 أيام بنود أعمال تكسيات المباني

Urban environment planning    ماليزيادبي5 أيام تخطيط البيئة العمرانية والمدن الحديثة

تصنيف ومواصفات أعمال الحفر والردم
Classification and specification of drilling & backfill works جدةالقاهرة5 أيام

أغسطس

Facility and building Renewal                     ماليزياالقاهرة5 أيام تجديد المباني والمنشأت

حساب الكميات المعمارية والتشطيبات بالحاسب
How to calculate the architectural quantities and finishes by 
computer

جدةاالردن5 أيام 

مواصفات بنود أعمال اللياسة
Specifications of plaster work items الدمامدبي5 أيام

مراجعة التصاميم المعمارية وتوصيف المواد
Architectural design review and materials characterization البحريندبي5 أيام

الهندسة المعمارية 
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

سبتمبر

حساب كميات التشطيبات واألعمال الصحية والكهربائية المعمارية
How to calculate the quantity of finishes, drainage system, 
electrical and architectural works

الدمامدبي5 أيام 

مستندات التعاقد على المشروع المعماري
Contracting documents of architectural project  الرياضدبي5 أيام

االتجاهات الحديثة في التخطيط العمراني
Recent trends for urban planning اسطنبولاالردن5 أيام

اإلبداع والتميز في إعداد دراسات التطوير المعماري
Creativity and excellence in preparing the architectural developing 
studies

جينيفشرم الشيخ5 أيام 

أكتوبر

Environmental Architecture                   اسطنبولدبي5 أيام العمـــــــــــارة البيئيــــــــــــة

اإلشراف على تنفيذ مشاريع البناء
Oversee the implementation of construction projects جدةدبي5 أيام

الترميم وتقييم الحالة الفنية للمنشآت
Restoration and evaluation of building technical condition  الرياضاالردن5 أيام

المفاهيم األساسية للتنمية والمدن الجديدة
Basic concepts of new cities developing  سلطنة عماندبي5 أيام

نوفمبر

(GRC - GRP – التشطيبات المعمارية الحديثة )بولي كربونيت
Modern architectural finishes )polycarbonate -  GRC - GRP( البحريندبي5 أيام

األعمال الصحية والميكانيكية المعمارية
Architectural mechanical works & Drainage system الدمامالقاهرة5 أيام

اإلشراف الفنى على المشاريع اإلنشائية والمعمارية
Technical supervision on construction and architectural projects اسطنبولاالردن5 أيام

فن هندسة العمارة وتصميم الديكورات الداخلية للمباني والمنشأت
Architecture engineering and interior design for buildings الرياضدبي5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

ديسمبر

Lighting in Architecture                                       الرياضاالردن5 أيام الضوء في العمارة

اإلبداع والتميز في تخطيط المدن
Creativity and excellence for urban planning ماليزيااالسكندرية5 أيام

أعمال الهيكل اإلنشائي المعماري
Architectural structure works  اسطنبولدبي5 أيام

الدهانات المعمارية والصناعية ودهانات الديكور
Architectural and industrial paints and decorative paints الدمامدبي5 أيام

الهندسة المعمارية 
2018
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برامج الهندسة الميكانيكية والهيدروليك
Mechanics and Hydraulic Engineering 

programs
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

يناير
  تشغيل وصيانة نظم القوى الهيدروليكية

Operation & Maintenance Of Hydraulic & Pneumatic Power Systems البحريندبي5 أيام

تحليل أعطال الماكينات الدوارة ووقايتها وصيانتها
Machines Failure Analysis, protection and maintenance باريسدبي10 أيام

كشف أعطال كراسي األحمال وتشحيمها
Bearing Troubleshooting & Lubrication الدمامالقاهرة5 أيام

تكنولوجيا تزييت وتشحيم المعدات
Technology of equipment Lubrication   اسطنبولاالردن5 أيام

توربينات الغاز  )العملية والتكنولوجيا واكتشاف األعطال وإصالحها(
Gas Turbines (Operation, Technology and Troubleshooting) الرياضدبي5 أيام

فبراير
 المضخات والضواغط والتوربينات )االختيار والتشغيل والصيانة(

Pumps, Compressors & Turbines )Selection, Operation and 
Maintenance)

اسطنبولدبي5 أيام 

تحديد وتشخيص األعطال الميكانيكية للروافع والنواقل ذات األوزان 6-40-
100 طن

Diagnose and determine the mechanical faults of Cranes and 
conveyors with weights 40-6-100 tons

جدةدبي5 أيام 

كشف األعطال وصيانة محركات الديزل
Fault detection and maintenance of diesel engines جينيفشرم الشيخ10 أيام

قياس اإلهتزازات للمعدات الدوارة 
Vibration Analysis of Rotating Machinery الرياضدبي5 أيام

Machinery Alignment                                          سلطنة عماناالردن5 أيام  إتزان الماكيــــنات

مارس
التحكم المنطقي المبرمج والتخطيط لألعطال الكهربائية

PLC control and electrical malfunctions planning اسطنبولاالردن5 أيام

تكنولوجيا التوربينات )االداء والتشغيل والتحكم والصيانة وكشف األعطال(
Turbine Technology (Performance, Operation, Control, 
Troubleshooting & Maintenance(

الرياضدبي5 أيام 

مهارات اعداد و صـياغــــة وكتابـــة التقـاريــــر الفنيـــــة والهندسيــــــة
Skills of Preparing, drafting and writing technical and engineering 
reports

لندنشرم الشيخ10 أيام 

(CNC( مقدمة إلى آالت التصنيع باستخدام الحاسب اآللي
Introduction to CNC Machines  جدةدبي5 أيام

فهم أعطال المعدات و الوقاية منها 
Understanding and Preventing Process Equipment Failures سلطنة عماندبي5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أبريل
التحكـم الهيدروليكي للمعدات وصيانتها

Equipment hydraulic control and maintenance الدمامدبي5 أيام

تشخيص أعطال الضواغط و الطلمبات
Troubleshooting the compressors and pumps جدةدبي5 أيام

(CNC( تكنولوجيا آالت التصنيع باستخدام الحاسب اآللي
CNC Machines, Technology اسطنبولاالردن5 أيام

تحليل إنهيار الماكينات والوقاية منها
Machinery Failure Analysis & Prevention لندندبي10 أيام

تشخيص األعطال الميكانيكية لمحركات السيارات
Mechanical failures diagnosis of Car engines البحرينشرم الشيخ5 أيام

مايو

التشغيل والصيانة إلستعادة الحرارة في مولدات البخار
Operation & Maintenance of Heat Recovery Steam Generator اسطنبولدبي5 أيام

تشغيل المراجل البخارية وصيانتها )الغاليات(
 Boilers Operation & Maintenance الدماماالسكندرية5 أيام

يونيو

تحليل االهتزازات وانحياز أعمدة الدوران
Shaft Alignment & Vibration Analysis ماليزيادبي5 أيام

تقنيات تحليل البيانات للمهندسين والفنيين
Data Analysis Techniques for Engineers & Technologists جدةشرم الشيخ5 أيام

يوليو

فحص وإختبار األجزاء الساخنة في التوربينات الغازية
Gas Turbines Hot parts inspection & testing جدةشرم الشيخ5 أيام

معالجة صمامات التحكم والمحركات
Process Control Valves and Actuators ماليزيادبي5 أيام

Mechanical Seal                                        اسطنبولاالردن5 أيام مانع التسرب الميكانيكي

(CNC( أساسيات الخرط بأستخدام الحاسب االلى
BASICS OF THE CNC LATHE الرياضدبي5 أيام

االعتمادية المثلى للمعدات الدوارة والتحسين المستمر
Rotating Equipment Reliability Optimization & Continuous 
Improvement

المغربدبي5 أيام 

الهندسة الميكانيكية والهيدروليك
2018
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أغسطس
ضاغط الطرد المركزي والتوربينات البخارية )التصميم والعمليات والصيانة(

Centrifugal Compressor & Steam Turbine )Design, Operations & 
Maintenance)

اسطنبولدبي5 أيام 

أنظمة طاقة الموائع )الخصائص الميكانيكية والهيدروليكية(
Fluid Energy System  )mechanical and hydraulic properties( الرياضاالردن5 أيام

Applied Combustion Technology       ماليزيادبي5 أيام تكنولوجيـــا اإلحـــتراق التطبيقـــــي

أنظمة التحكم الهيدروليكية الكهربائية
ELECTRO HYDRAULIC CONTROL SYSTEMS جدةالقاهرة5 أيام

Pumps, Compressors & Turbines          جينيفدبي10 أيام المضخات والضواغط والتوربينات

سبتمبر
المراقبة العملية لالهتزازات الميكانيكية وتحليها والتنبؤ بصيانته

 Practical Machinery Vibration Monitoring, Analysis & Predictiveا
Maintenance

الرياضاالردن5 أيام 

Metallurgical Failure Analysis             ماليزيااالسكندرية5 أيام تحليل االنهيارات المعدنية لآلالت

المضخات والكمبروسرات ) تشغيلها وصيانتها (
Pump & Compressor )Operation & Maintenance( اسطنبولدبي5 أيام

Hydraulic Fracturing Application               برليندبي10 أيام تطبيقات التكسير الهيدروليكي

PUMP OPERATION & MAINTENANCE           الدمامدبي5 أيام صيانة وتشغيل المضخات

أكتوبر
المعدات الميكانيكية الضواغط، مضخات، األختام، موتورز، ومتغير - محركات 

السرعة  
Mechanical Equipment Compressors, Pumps, Seals, Motors, and 
Variable - Speed Drives

ماليزياالقاهرة5 أيام 

أسس و معاييرالميكانيكا الكهربائية  )اإللكتروميكانيك(
Principles of Electromechanical engineering جدةاالردن5 أيام

تأمين صمام األمان )التفتيش والصيانة والتشغيل، وإصالح أخطاء(
Safety Relief Valve (Inspection, Maintenance, Operation, 
Troubleshooting & Repair(

لندندبي5 أيام 

فحص وإصالح ريش التوربينات
Blades Inspection and Repairing Turbines الدمامدبي5 أيام

Hydraulic Systems                    ) البحريندبي5 أيام نظم السوائل المتحركة ) الهيدروليكا

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر
أنظمة المضخات وأنابيب الضغط ) معامالت األداء واالختبارات المبرمجة 

والتطبيقات (
Pumps & Pressurized Piping Systems ) Performance, Computer 
Selection & Application(

اسطنبولاالسكندرية5 أيام 

منهجيات تحليل الفشل لألنظمة الميكانيكية
Failure analysis methodologies for mechanical systems ماليزيادبي5 أيام

عمليات المعالجة والهندسة الميكانيكية
Process & Mechanical Engineering جدةدبي5 أيام

هندسة تكييف الهواء والتهوية
Air Conditioning and Ventilation Engineering الرياضدبي5 أيام

أساسيات تكنولوجيا العمليات و تكنولوجيا الميكانيكا 
Fundamentals of Process & Mechanical Technology جينيفاالردن10 أيام

ديسمبر
حقن مثبطات التآكل لحماية خطوط األنابيب

Injecting Corrosion Inhibitors to Protect Pipelines اسطنبولاالردن5 أيام

اختيار كراسي األحمال وصيانتها وتحليل األعطال
Bearing Selection, Maintenance and Failure Analysis الرياضدبي5 أيام

استعادة ضبط األجهزة مسببات األعطال لمحطات التوليد
Power Plant Tuning & Troubleshooting المغربدبي10 أيام

االعتمادية المثلى للمعدات الدوارة والتحسين المستمر
Rotating Equipment Reliability Optimization & Continuous 
Improvement

ماليزيااالسكندرية5 أيام 

Shell & Tubes Heat Exchanger     الدمامدبي5 أيام المبادالت الحرارية ذو الغالف واألنبوب

الهندسة الميكانيكية والهيدروليك
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برامج أمن الشبكات وتكنولوجيا المعلومات
Network security and information 

technology programs
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

يناير

Modern Communication Networks      اسطنبولدبي5 أيام االتصاالت الحديثة في الشبكات

 االختراق المعلوماتي المشروع، والمصرح به
Valid penetration of information الرياضاالردن5 أيام

االتصاالت وانظمة االتصاالت وتقنية المعلومات
Communication systems and Communications and Information 
Technology

ماليزيادبي5 أيام 

المهارات التقنية الحديثة في المعيار االمني العالمي ISO المن المعلومات 
وشبكات الحاسب

Modern technical skills in the global security standard ISO for 
information security and computer networks

جدةالقاهرة5 أيام 

إستراتيجية أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونية
Security strategies of e-documents and e-information  جينيفدبي10 أيام

فبراير

اإلدارة اإللكترونية و مهارات التعامل مع نظم دعم القرار )DSS( والنظم الخبيرة
E-management &  Skills to deal with decision support systems 
)DSS( and Expert Systems

الدمامدبي5 أيام 

استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للشركات وأطر األعمال
Corporate IT strategy and business frameworks جدةدبي5 أيام

المعيار االمني العالمي  CISSP-CISA المن المعلومات 
Global security standard CISSP-CISA for information security  اسطنبولاالردن5 أيام

Network infrastructure management      لندندبي10 أيام إدارة البنية التحتية للشبكات

CSS تصميم الويب مع
Web design with CSS البحرينشرم الشيخ5 أيام

مارس

Access 2007 التعامل مع قواعد البيانات والوصول السريع عبر اإلنترنت
Dealing with Databases - Access 2007 الرياضاالردن5 أيام

األساليب الحديثة فى تكنولوجيا المعلومات ودورها فى دعم المؤسسات
Modern methods of information technology and its role in 
supporting institutions 

ماليزيااالسكندرية5 أيام 

التقنيات الحديثة في إدارة الشبكات واألتصاالت
Modern technologies for communications & network management اسطنبولدبي5 أيام

المهارات الفنية والتقنية لإلدارة المواقع اإللكترونية الحكومية
Technical skills for governmental websites management  برليندبي10 أيام

NET إدارة وتطوير المواقع على اإلنترنت باستخدام حزمة
Manage and develop websites using NET Framework الدمامدبي5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أبريل

الدعم الفني و تصميم وإدارة امن الشبكات وتأمينها ضد االختراق
Technical support, and design and management of network 
security and secure against penetration

اسطنبولدبي5 أيام 

EDI المفاهيم المتقدمة فى كيفية تبادل البيانات الكترونيا
Advanced concepts for Electronic Data Interchange EDI جدةدبي5 أيام

Help Desk التميز واإلبداع في إدارات الدعم الفني
Creativity & innovation in technical support departments - Help Desk جينيفشرم الشيخ10 أيام

 Network Security Principles                        الرياضدبي5 أيام أساسيات أمن الشبكات

أهمية التخطيط االستراتيجي في إدارة أقسام تقنية المعلومات
Strategic planning role in IT departments management  سلطنة عماناالردن5 أيام

مايو
إدارة المكتبات ومراكز المعلومات إلكترونياً

Diploma in Computer Networks Technology  اسطنبولدبي5 أيام

Linux دورة حماية نظام التشغيل لينكس
Operating system Protection - Linux الرياضاالردن5 أيام

يونيو

مقدمة لبروتوكول TCPIP وحماية اإلنترنت
Intoduction to Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(TCP/IP)

جدةالقاهرة5 أيام 

Adobe After Effects ماليزيادبي5 أيام

يوليو

إدارة مؤسسات المعلومات في ظل بيئات الويب المتغيرة
Information institutions management in light of the changing Web 
environments

اسطنبولاالردن5 أيام 

إدارة مراكز المعلومات ونظـم دعم القـرار
Information centers management and decision support systems الرياضدبي5 أيام

تحليل وتصميم وإنشاء نظم المعلومات المساندة لإلدارة
The Analysis, Design and Establishment of Management 
Information Systems 

المغربدبي10 أيام 

 Design Dreamweaver                   ماليزيااالسكندرية5 أيام تصميم المواقع بأستخدام دريم ويفر

Advanced Java Programming                           الدمامدبي5 أيام دورة الجافا المتقدمة

أمن الشبكات وتكنولوجيا المعلومات
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مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

أغسطس

ISO20 000 تطبيق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنية المعلومات
Total quality systems for information technology management 
ISO20 000

البحريندبي5 أيام 

 Web Application Development                        باريسدبي10 أيام تطوير  تطبيقات الويب

ITIL® Foundation إلدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
ITIL® Foundation for IT Services Management الدمامالقاهرة5 أيام

MATLAB Basics اسطنبولاالردن5 أيام أساسيات برنامج الماتالب

دورة ادارة المعرفه و االدارة االلكترونيه وتحدياتهما
Knowledge management, Electronic management  and their 
Challenges

الرياضدبي5 أيام 

سبتمبر

تطبيقات األرشفة اإللكترونية والتنظيم اإللكتروني الفعال للمعلومات 
والوثائق

E-archiving applications and effective electronic organization of  
information and documents

اسطنبولاالردن5 أيام 

 Course in Wireless Security                  الرياضدبي5 أيام دورة أمن الشبكات الالسلكية

Networking skills                                          لندنشرم الشيخ10 أيام مهارات إدارة الشبكات

Cobit foundation ضوابط تقنية المعلومات والتقنيات المتعلقة بها
Control Objectives for Information and Related Technologies 
(Cobit foundation)

جدةدبي5 أيام 

مخاطر  برمجيات ادارة امن المعلومات
Information Security Management software risks سلطنة عماندبي5 أيام

أكتوبر

مهارات وتقنيات البحث عن المعلومات في المصادر الرقمية
Skills and techniques to search for information in the digital 
sources

اسطنبولاالسكندرية5 أيام 

(OJRE( موجهات تشغيل شبكات جونيبر في المؤسسات
Operating Juniper Networks Routers in the Enterprise )OJRE( ماليزيادبي5 أيام

Information Technology Basics                جينيفاالردن10 أيام أساسيات تقنية المعلومات

 3D Max الرياضدبي5 أيام

SQL لغة االستعالم الهيكلية
Structured Query Language (SQL) جدةدبي5 أيام

مكان االنعقادالمدةاسم البرنامج

نوفمبر

نظم المعلومات اإلدارية المعتمدة على تكنولوجيا الحاسبات
Computer based Management information systems ماليزياالقاهرة5 أيام

نظم المعلومات فى خدمة اإلدارة
Information systems for management Service جدةاالردن5 أيام

نظم المعلومات ودورها فى دعم القرارات اإلدارية باستخدام الحاسب 
اآللي

Information systems and their role in supporting the 
administrative decisions by computer

لندندبي5 أيام 

MCSE هندسة الشبكات
Network engineering systems  MCSE الدمامدبي5 أيام

إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات
Information technology and systems management البحريندبي5 أيام

ديسمبر

VISUAL BASIC جدةشرم الشيخ5 أيام

استراتيجيات وتكتيكات الحكومة اإللكترونية فى ظل منهجية الجودة 
الشاملة

Strategies and tactics of e-government in light of the Total quality 
methodology

ماليزيادبي5 أيام 

استراتيجيات أمن الوثائق والمعلومات اإللكترونية
Security strategies of e-documents and e-information  اسطنبولاالردن5 أيام

استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصاالت في تنظيم وإدارة 
المكتبات

Use of information and communications technology networks in 
the organization and management of libraries

الرياضدبي5 أيام 

ITIL ادارة نظم المعلومات وفق المنهج البريطاني
Information Technology Infrastructure Library - ITIL المغربدبي5 أيام

أمن الشبكات وتكنولوجيا المعلومات
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