




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

مراكش14-02-102019-02-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
جدة14-02-102019-02-2019المواصفات

تونس14-02-102019-02-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

الریاض14-02-102019-02-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

الدار البیضاء15-02-112019-02-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
القاھرة15-02-112019-02-2019المضخات والمحابس

المنامة15-02-112019-02-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
بیروت15-02-112019-02-2019الصادرات البترولیة

الكویت15-02-112019-02-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

برلین15-02-112019-02-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

بروكسل15-02-112019-02-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

زیورخ15-02-112019-02-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

بكین15-02-112019-02-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

الدوحة15-02-112019-02-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

بانكوك15-02-112019-02-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
مسقط15-02-112019-02-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
تورنتو15-02-112019-02-2019البیئة

سنغافورة15-02-112019-02-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

لندن15-02-112019-02-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

جنیف15-02-112019-02-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
فیینا15-02-112019-02-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

میونیخ15-02-112019-02-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

براغ15-02-112019-02-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

روما15-02-112019-02-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

جاكرتا15-02-112019-02-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

ماربیال15-02-112019-02-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
امستردام16-02-122019-02-2019البترولیة

باریس16-02-122019-02-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

اسطنبول16-02-122019-02-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

برشلونة16-02-122019-02-2019صناعة البترول والغاز868

مراكش21-02-172019-02-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

جدة21-02-172019-02-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تونس21-02-172019-02-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

الریاض21-02-172019-02-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111



رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
الدار البیضاء22-02-182019-02-2019البترولیة

القاھرة22-02-182019-02-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
المنامة22-02-182019-02-2019المضخات والمحابس

بیروت22-02-182019-02-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

الكویت22-02-182019-02-2019صناعة البترول والغاز868

برلین22-02-182019-02-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

بروكسل22-02-182019-02-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

زیورخ22-02-182019-02-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

بكین22-02-182019-02-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

الدوحة22-02-182019-02-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

بانكوك22-02-182019-02-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

مسقط22-02-182019-02-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
تورنتو22-02-182019-02-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
سنغافورة22-02-182019-02-2019البیئة

لندن22-02-182019-02-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
جنیف22-02-182019-02-2019المواصفات

فیینا22-02-182019-02-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
میونیخ22-02-182019-02-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

براغ22-02-182019-02-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

روما22-02-182019-02-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

جاكرتا22-02-182019-02-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

ماربیال22-02-182019-02-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

مدرید22-02-182019-02-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

باریس23-02-192019-02-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

اسطنبول23-02-192019-02-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
برشلونة23-02-192019-02-2019الصادرات البترولیة

مراكش28-02-242019-02-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

جدة28-02-242019-02-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

تونس28-02-242019-02-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

الریاض28-02-242019-02-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

القاھرة01-03-252019-02-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

المنامة01-03-252019-02-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
بیروت01-03-252019-02-2019المضخات والمحابس

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
الكویت01-03-252019-02-2019الصادرات البترولیة

برلین01-03-252019-02-2019صناعة البترول والغاز868

بروكسل01-03-252019-02-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974



زیورخ01-03-252019-02-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

بكین01-03-252019-02-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

الدوحة01-03-252019-02-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

بانكوك01-03-252019-02-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

مسقط01-03-252019-02-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

تورنتو01-03-252019-02-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
سنغافورة01-03-252019-02-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
لندن01-03-252019-02-2019البیئة

جنیف01-03-252019-02-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
فیینا01-03-252019-02-2019المواصفات

میونیخ01-03-252019-02-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
براغ01-03-252019-02-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

روما01-03-252019-02-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

جاكرتا01-03-252019-02-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

ماربیال01-03-252019-02-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

مدرید01-03-252019-02-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

دبي01-03-252019-02-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
باریس02-03-262019-02-2019البترولیة

اسطنبول02-03-262019-02-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

برشلونة02-03-262019-02-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

مراكش07-03-032019-03-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
جدة07-03-032019-03-2019البیئة

تونس07-03-032019-03-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

الریاض07-03-032019-03-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

القاھرة08-03-042019-03-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

المنامة08-03-042019-03-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

بیروت08-03-042019-03-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

الكویت08-03-042019-03-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
برلین08-03-042019-03-2019الصادرات البترولیة

بروكسل08-03-042019-03-2019صناعة البترول والغاز868

زیورخ08-03-042019-03-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

بكین08-03-042019-03-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

الدوحة08-03-042019-03-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

بانكوك08-03-042019-03-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

مسقط08-03-042019-03-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

تورنتو08-03-042019-03-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

سنغافورة08-03-042019-03-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

لندن08-03-042019-03-2019الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002



النفطیة

جنیف08-03-042019-03-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

فیینا08-03-042019-03-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
میونیخ08-03-042019-03-2019المواصفات

براغ08-03-042019-03-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
روما08-03-042019-03-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

جاكرتا08-03-042019-03-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

ماربیال08-03-042019-03-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

مدرید08-03-042019-03-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

دبي08-03-042019-03-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

كوااللمبور08-03-042019-03-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
اسطنبول09-03-052019-03-2019البترولیة

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
برشلونة09-03-052019-03-2019المضخات والمحابس

مراكش14-03-102019-03-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
جدة14-03-102019-03-2019النفطیة

تونس14-03-102019-03-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

الریاض14-03-102019-03-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
القاھرة15-03-112019-03-2019البترولیة

المنامة15-03-112019-03-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

بیروت15-03-112019-03-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
الكویت15-03-112019-03-2019المضخات والمحابس

برلین15-03-112019-03-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
بروكسل15-03-112019-03-2019الصادرات البترولیة

زیورخ15-03-112019-03-2019صناعة البترول والغاز868

بكین15-03-112019-03-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

الدوحة15-03-112019-03-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

بانكوك15-03-112019-03-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

مسقط15-03-112019-03-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

تورنتو15-03-112019-03-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

سنغافورة15-03-112019-03-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

لندن15-03-112019-03-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
جنیف15-03-112019-03-2019البیئة

فیینا15-03-112019-03-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

میونیخ15-03-112019-03-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
براغ15-03-112019-03-2019المواصفات

روما15-03-112019-03-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

ة ة أل



األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

جاكرتا2019-03-112019-03-15

ماربیال15-03-112019-03-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

مدرید15-03-112019-03-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

دبي15-03-112019-03-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

كوااللمبور15-03-112019-03-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

عمان15-03-112019-03-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

برشلونة16-03-122019-03-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

مراكش21-03-172019-03-2019صناعة البترول والغاز868

جدة21-03-172019-03-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
تونس21-03-172019-03-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

الریاض21-03-172019-03-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
المنامة22-03-182019-03-2019البترولیة

بیروت22-03-182019-03-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

الكویت22-03-182019-03-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
برلین22-03-182019-03-2019المضخات والمحابس

بروكسل22-03-182019-03-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
زیورخ22-03-182019-03-2019الصادرات البترولیة

بكین22-03-182019-03-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

الدوحة22-03-182019-03-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

بانكوك22-03-182019-03-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

مسقط22-03-182019-03-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

تورنتو22-03-182019-03-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

سنغافورة22-03-182019-03-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

لندن22-03-182019-03-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
جنیف22-03-182019-03-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
فیینا22-03-182019-03-2019البیئة

میونیخ22-03-182019-03-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

براغ22-03-182019-03-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
روما22-03-182019-03-2019المواصفات

جاكرتا22-03-182019-03-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

ماربیال22-03-182019-03-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

مدرید22-03-182019-03-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

دبي22-03-182019-03-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

كوااللمبور22-03-182019-03-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

عمان22-03-182019-03-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

طرابزون22-03-182019-03-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

برشلونة23-03-192019-03-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

أ



إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
الصادرات البترولیة

مراكش2019-03-242019-03-28

جدة28-03-242019-03-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

تونس28-03-242019-03-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

الریاض28-03-242019-03-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
بیروت29-03-252019-03-2019البترولیة

الكویت29-03-252019-03-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

برلین29-03-252019-03-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
بروكسل29-03-252019-03-2019المضخات والمحابس

زیورخ29-03-252019-03-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

بكین29-03-252019-03-2019صناعة البترول والغاز868

الدوحة29-03-252019-03-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

بانكوك29-03-252019-03-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

مسقط29-03-252019-03-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

تورنتو29-03-252019-03-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

سنغافورة29-03-252019-03-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

لندن29-03-252019-03-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

جنیف29-03-252019-03-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
فیینا29-03-252019-03-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
میونیخ29-03-252019-03-2019البیئة

براغ29-03-252019-03-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

روما29-03-252019-03-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
جاكرتا29-03-252019-03-2019المواصفات

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
ماربیال29-03-252019-03-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

مدرید29-03-252019-03-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

دبي29-03-252019-03-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

كوااللمبور29-03-252019-03-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

عمان29-03-252019-03-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

طرابزون29-03-252019-03-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

شرم الشیخ29-03-252019-03-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

برشلونة30-03-262019-03-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

مراكش04-04-312019-03-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

جدة04-04-312019-03-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
تونس04-04-312019-03-2019المواصفات

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
الریاض04-04-312019-03-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

الكویت05-04-012019-04-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

برلین05-04-012019-04-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

بروكسل05-04-012019-04-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541



نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
زیورخ05-04-012019-04-2019المضخات والمحابس

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
بكین05-04-012019-04-2019الصادرات البترولیة

الدوحة05-04-012019-04-2019صناعة البترول والغاز868

بانكوك05-04-012019-04-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

مسقط05-04-012019-04-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

تورنتو05-04-012019-04-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

سنغافورة05-04-012019-04-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

لندن05-04-012019-04-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

جنیف05-04-012019-04-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

فیینا05-04-012019-04-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
میونیخ05-04-012019-04-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
براغ05-04-012019-04-2019البیئة

روما05-04-012019-04-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

جاكرتا05-04-012019-04-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

ماربیال05-04-012019-04-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

مدرید05-04-012019-04-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

دبي05-04-012019-04-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

كوااللمبور05-04-012019-04-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

عمان05-04-012019-04-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

طرابزون05-04-012019-04-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

شرم الشیخ05-04-012019-04-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
برشلونة06-04-022019-04-2019البترولیة

امستردام06-04-022019-04-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
مراكش11-04-072019-04-2019المضخات والمحابس

جدة11-04-072019-04-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

تونس11-04-072019-04-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

الریاض11-04-072019-04-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
الكویت12-04-082019-04-2019البترولیة

برلین12-04-082019-04-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

بروكسل12-04-082019-04-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

زیورخ12-04-082019-04-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

بكین12-04-082019-04-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
الدوحة12-04-082019-04-2019الصادرات البترولیة

بانكوك12-04-082019-04-2019صناعة البترول والغاز868

مسقط12-04-082019-04-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

تورنتو12-04-082019-04-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

سنغافورة12-04-082019-04-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991



لندن12-04-082019-04-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

جنیف12-04-082019-04-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

فیینا12-04-082019-04-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

میونیخ12-04-082019-04-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
براغ12-04-082019-04-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
روما12-04-082019-04-2019البیئة

جاكرتا12-04-082019-04-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
ماربیال12-04-082019-04-2019المواصفات

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
مدرید12-04-082019-04-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

دبي12-04-082019-04-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

كوااللمبور12-04-082019-04-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

عمان12-04-082019-04-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

طرابزون12-04-082019-04-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

شرم الشیخ12-04-082019-04-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

الدار البیضاء12-04-082019-04-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام13-04-092019-04-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

مراكش18-04-142019-04-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

جدة18-04-142019-04-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

تونس18-04-142019-04-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
الریاض18-04-142019-04-2019المواصفات

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
برلین19-04-152019-04-2019البترولیة

بروكسل19-04-152019-04-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

زیورخ19-04-152019-04-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
بكین19-04-152019-04-2019المضخات والمحابس

الدوحة19-04-152019-04-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
بانكوك19-04-152019-04-2019الصادرات البترولیة

مسقط19-04-152019-04-2019صناعة البترول والغاز868

تورنتو19-04-152019-04-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

سنغافورة19-04-152019-04-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

لندن19-04-152019-04-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

جنیف19-04-152019-04-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

فیینا19-04-152019-04-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

میونیخ19-04-152019-04-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

براغ19-04-152019-04-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
روما19-04-152019-04-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
جاكرتا19-04-152019-04-2019البیئة



ماربیال19-04-152019-04-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

مدرید19-04-152019-04-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
دبي19-04-152019-04-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

كوااللمبور19-04-152019-04-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

عمان19-04-152019-04-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

طرابزون19-04-152019-04-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

شرم الشیخ19-04-152019-04-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

الدار البیضاء19-04-152019-04-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

امستردام20-04-162019-04-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

باریس20-04-162019-04-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

مراكش25-04-212019-04-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

جدة25-04-212019-04-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
تونس25-04-212019-04-2019البیئة

الریاض25-04-212019-04-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
بروكسل26-04-222019-04-2019البترولیة

زیورخ26-04-222019-04-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

بكین26-04-222019-04-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
الدوحة26-04-222019-04-2019المضخات والمحابس

بانكوك26-04-222019-04-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
مسقط26-04-222019-04-2019الصادرات البترولیة

تورنتو26-04-222019-04-2019صناعة البترول والغاز868

سنغافورة26-04-222019-04-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

لندن26-04-222019-04-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

جنیف26-04-222019-04-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

فیینا26-04-222019-04-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

میونیخ26-04-222019-04-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

براغ26-04-222019-04-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

روما26-04-222019-04-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
جاكرتا26-04-222019-04-2019النفطیة

ماربیال26-04-222019-04-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
مدرید26-04-222019-04-2019المواصفات

دبي26-04-222019-04-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
كوااللمبور26-04-222019-04-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

عمان26-04-222019-04-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

طرابزون26-04-222019-04-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

شرم الشیخ26-04-222019-04-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

الدار البیضاء26-04-222019-04-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110



امستردام27-04-232019-04-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

باریس27-04-232019-04-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

اسطنبول27-04-232019-04-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

مراكش02-05-282019-04-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

جدة02-05-282019-04-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
تونس02-05-282019-04-2019النفطیة

الریاض02-05-282019-04-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
زیورخ03-05-292019-04-2019البترولیة

بكین03-05-292019-04-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

الدوحة03-05-292019-04-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
بانكوك03-05-292019-04-2019المضخات والمحابس

مسقط03-05-292019-04-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
تورنتو03-05-292019-04-2019الصادرات البترولیة

سنغافورة03-05-292019-04-2019صناعة البترول والغاز868

لندن03-05-292019-04-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

جنیف03-05-292019-04-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

فیینا03-05-292019-04-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

میونیخ03-05-292019-04-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

براغ03-05-292019-04-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

روما03-05-292019-04-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

جاكرتا03-05-292019-04-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
ماربیال03-05-292019-04-2019البیئة

مدرید03-05-292019-04-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
دبي03-05-292019-04-2019المواصفات

كوااللمبور03-05-292019-04-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
عمان03-05-292019-04-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

طرابزون03-05-292019-04-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

شرم الشیخ03-05-292019-04-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

الدار البیضاء03-05-292019-04-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

القاھرة03-05-292019-04-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام04-05-302019-04-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

باریس04-05-302019-04-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

اسطنبول04-05-302019-04-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
مراكش09-05-052019-05-2019البترولیة

جدة09-05-052019-05-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

تونس09-05-052019-05-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
البیئة

الریاض2019-05-052019-05-09



بكین10-05-062019-05-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

الدوحة10-05-062019-05-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

بانكوك10-05-062019-05-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
مسقط10-05-062019-05-2019المضخات والمحابس

تورنتو10-05-062019-05-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
سنغافورة10-05-062019-05-2019الصادرات البترولیة

لندن10-05-062019-05-2019صناعة البترول والغاز868

جنیف10-05-062019-05-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

فیینا10-05-062019-05-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

میونیخ10-05-062019-05-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

براغ10-05-062019-05-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

روما10-05-062019-05-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

جاكرتا10-05-062019-05-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
ماربیال10-05-062019-05-2019النفطیة

مدرید10-05-062019-05-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

دبي10-05-062019-05-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
كوااللمبور10-05-062019-05-2019المواصفات

عمان10-05-062019-05-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
طرابزون10-05-062019-05-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

شرم الشیخ10-05-062019-05-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

الدار البیضاء10-05-062019-05-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

القاھرة10-05-062019-05-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

المنامة10-05-062019-05-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام11-05-072019-05-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

باریس11-05-072019-05-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

اسطنبول11-05-072019-05-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

جدة16-05-122019-05-2019صناعة البترول والغاز868

تونس16-05-122019-05-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
الریاض16-05-122019-05-2019النفطیة

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
بكین17-05-132019-05-2019البترولیة

الدوحة17-05-132019-05-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

بانكوك17-05-132019-05-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

مسقط17-05-132019-05-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
تورنتو17-05-132019-05-2019المضخات والمحابس

سنغافورة17-05-132019-05-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
لندن17-05-132019-05-2019الصادرات البترولیة



جنیف17-05-132019-05-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

فیینا17-05-132019-05-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

میونیخ17-05-132019-05-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

براغ17-05-132019-05-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

روما17-05-132019-05-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

جاكرتا17-05-132019-05-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

ماربیال17-05-132019-05-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
مدرید17-05-132019-05-2019البیئة

دبي17-05-132019-05-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

كوااللمبور17-05-132019-05-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
عمان17-05-132019-05-2019المواصفات

طرابزون17-05-132019-05-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
شرم الشیخ17-05-132019-05-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

الدار البیضاء17-05-132019-05-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

القاھرة17-05-132019-05-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

المنامة17-05-132019-05-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

بیروت17-05-132019-05-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام18-05-142019-05-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

باریس18-05-142019-05-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

اسطنبول18-05-142019-05-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
جدة23-05-192019-05-2019الصادرات البترولیة

تونس23-05-192019-05-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

الریاض23-05-192019-05-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
الدوحة24-05-202019-05-2019البترولیة

بانكوك24-05-202019-05-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

مسقط24-05-202019-05-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

تورنتو24-05-202019-05-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
سنغافورة24-05-202019-05-2019المضخات والمحابس

لندن24-05-202019-05-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

جنیف24-05-202019-05-2019صناعة البترول والغاز868

فیینا24-05-202019-05-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

میونیخ24-05-202019-05-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

براغ24-05-202019-05-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

روما24-05-202019-05-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

جاكرتا24-05-202019-05-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

ماربیال24-05-202019-05-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
مدرید24-05-202019-05-2019النفطیة

دبي24-05-202019-05-2019معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005



البیئة

كوااللمبور24-05-202019-05-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

عمان24-05-202019-05-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
طرابزون24-05-202019-05-2019المواصفات

شرم الشیخ24-05-202019-05-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

الدار البیضاء24-05-202019-05-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

القاھرة24-05-202019-05-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

المنامة24-05-202019-05-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

بیروت24-05-202019-05-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
امستردام25-05-212019-05-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

باریس25-05-212019-05-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

اسطنبول25-05-212019-05-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

برشلونة25-05-212019-05-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

جدة30-05-262019-05-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

تونس30-05-262019-05-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

الریاض30-05-262019-05-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
بانكوك31-05-272019-05-2019البترولیة

مسقط31-05-272019-05-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

تورنتو31-05-272019-05-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

سنغافورة31-05-272019-05-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
لندن31-05-272019-05-2019المضخات والمحابس

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
جنیف31-05-272019-05-2019الصادرات البترولیة

فیینا31-05-272019-05-2019صناعة البترول والغاز868

میونیخ31-05-272019-05-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

براغ31-05-272019-05-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

روما31-05-272019-05-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

جاكرتا31-05-272019-05-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

ماربیال31-05-272019-05-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

مدرید31-05-272019-05-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
دبي31-05-272019-05-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
كوااللمبور31-05-272019-05-2019البیئة

عمان31-05-272019-05-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

طرابزون31-05-272019-05-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
شرم الشیخ31-05-272019-05-2019المواصفات

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
الدار البیضاء31-05-272019-05-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

القاھرة31-05-272019-05-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

المنامة31-05-272019-05-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109



بیروت31-05-272019-05-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

الكویت31-05-272019-05-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام01-06-282019-05-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

باریس01-06-282019-05-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

اسطنبول01-06-282019-05-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

برشلونة01-06-282019-05-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
جدة06-06-022019-06-2019المضخات والمحابس

تونس06-06-022019-06-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

الریاض06-06-022019-06-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
مسقط07-06-032019-06-2019البترولیة

تورنتو07-06-032019-06-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

سنغافورة07-06-032019-06-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

لندن07-06-032019-06-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

جنیف07-06-032019-06-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
فیینا07-06-032019-06-2019الصادرات البترولیة

میونیخ07-06-032019-06-2019صناعة البترول والغاز868

براغ07-06-032019-06-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

روما07-06-032019-06-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

جاكرتا07-06-032019-06-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

ماربیال07-06-032019-06-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

مدرید07-06-032019-06-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

دبي07-06-032019-06-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
كوااللمبور07-06-032019-06-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
عمان07-06-032019-06-2019البیئة

طرابزون07-06-032019-06-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

شرم الشیخ07-06-032019-06-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

الدار البیضاء07-06-032019-06-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

القاھرة07-06-032019-06-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

المنامة07-06-032019-06-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

بیروت07-06-032019-06-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

الكویت07-06-032019-06-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

دبي07-06-032019-06-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
امستردام08-06-042019-06-2019المواصفات

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
باریس08-06-042019-06-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

اسطنبول08-06-042019-06-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

برشلونة08-06-042019-06-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

جدة13-06-092019-06-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541



تونس13-06-092019-06-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

الریاض13-06-092019-06-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
تورنتو14-06-102019-06-2019البترولیة

سنغافورة14-06-102019-06-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

لندن14-06-102019-06-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
جنیف14-06-102019-06-2019المضخات والمحابس

فیینا14-06-102019-06-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
میونیخ14-06-102019-06-2019الصادرات البترولیة

براغ14-06-102019-06-2019صناعة البترول والغاز868

روما14-06-102019-06-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

جاكرتا14-06-102019-06-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

ماربیال14-06-102019-06-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

مدرید14-06-102019-06-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

دبي14-06-102019-06-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

كوااللمبور14-06-102019-06-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
عمان14-06-102019-06-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
طرابزون14-06-102019-06-2019البیئة

شرم الشیخ14-06-102019-06-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
الدار البیضاء14-06-102019-06-2019المواصفات

القاھرة14-06-102019-06-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

المنامة14-06-102019-06-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

بیروت14-06-102019-06-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

الكویت14-06-102019-06-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

دبي14-06-102019-06-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

كوااللمبور14-06-102019-06-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام15-06-112019-06-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

باریس15-06-112019-06-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
اسطنبول15-06-112019-06-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

برشلونة15-06-112019-06-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

جدة20-06-162019-06-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

تونس20-06-162019-06-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

الریاض20-06-162019-06-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
سنغافورة21-06-172019-06-2019البترولیة

لندن21-06-172019-06-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

جنیف21-06-172019-06-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
فیینا21-06-172019-06-2019المضخات والمحابس

میونیخ21-06-172019-06-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573



إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
براغ21-06-172019-06-2019الصادرات البترولیة

روما21-06-172019-06-2019صناعة البترول والغاز868

جاكرتا21-06-172019-06-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

ماربیال21-06-172019-06-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

مدرید21-06-172019-06-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

دبي21-06-172019-06-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

كوااللمبور21-06-172019-06-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

عمان21-06-172019-06-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
طرابزون21-06-172019-06-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
شرم الشیخ21-06-172019-06-2019البیئة

الدار البیضاء21-06-172019-06-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
القاھرة21-06-172019-06-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

المنامة21-06-172019-06-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

بیروت21-06-172019-06-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

الكویت21-06-172019-06-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

دبي21-06-172019-06-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

كوااللمبور21-06-172019-06-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

عمان21-06-172019-06-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام22-06-182019-06-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
باریس22-06-182019-06-2019المواصفات

اسطنبول22-06-182019-06-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

برشلونة22-06-182019-06-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

جدة27-06-232019-06-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

تونس27-06-232019-06-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

الریاض27-06-232019-06-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
لندن28-06-242019-06-2019البترولیة

جنیف28-06-242019-06-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

فیینا28-06-242019-06-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
میونیخ28-06-242019-06-2019المضخات والمحابس

براغ28-06-242019-06-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
روما28-06-242019-06-2019الصادرات البترولیة

جاكرتا28-06-242019-06-2019صناعة البترول والغاز868

ماربیال28-06-242019-06-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

مدرید28-06-242019-06-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

دبي28-06-242019-06-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

كوااللمبور28-06-242019-06-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

عمان28-06-242019-06-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998



طرابزون28-06-242019-06-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
شرم الشیخ28-06-242019-06-2019النفطیة

الدار البیضاء28-06-242019-06-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

القاھرة28-06-242019-06-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
المنامة28-06-242019-06-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

بیروت28-06-242019-06-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

الكویت28-06-242019-06-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

دبي28-06-242019-06-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

كوااللمبور28-06-242019-06-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

عمان28-06-242019-06-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

طرابزون28-06-242019-06-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
امستردام29-06-252019-06-2019البیئة

باریس29-06-252019-06-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
اسطنبول29-06-252019-06-2019المواصفات

برشلونة29-06-252019-06-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
جدة04-07-302019-06-2019البترولیة

تونس04-07-302019-06-2019صناعة البترول والغاز868

الریاض04-07-302019-06-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

جنیف05-07-012019-07-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

فیینا05-07-012019-07-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

میونیخ05-07-012019-07-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
براغ05-07-012019-07-2019المضخات والمحابس

روما05-07-012019-07-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
جاكرتا05-07-012019-07-2019الصادرات البترولیة

ماربیال05-07-012019-07-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

مدرید05-07-012019-07-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

دبي05-07-012019-07-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

كوااللمبور05-07-012019-07-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

عمان05-07-012019-07-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

طرابزون05-07-012019-07-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

شرم الشیخ05-07-012019-07-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
الدار البیضاء05-07-012019-07-2019البیئة

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
القاھرة05-07-012019-07-2019المواصفات

المنامة05-07-012019-07-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
بیروت05-07-012019-07-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

الكویت05-07-012019-07-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107



دبي05-07-012019-07-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

كوااللمبور05-07-012019-07-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

عمان05-07-012019-07-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

طرابزون05-07-012019-07-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

شرم الشیخ05-07-012019-07-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
امستردام06-07-022019-07-2019النفطیة

باریس06-07-022019-07-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

اسطنبول06-07-022019-07-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

برشلونة06-07-022019-07-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
تونس11-07-072019-07-2019الصادرات البترولیة

الریاض11-07-072019-07-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
جنیف12-07-082019-07-2019البترولیة

فیینا12-07-082019-07-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

میونیخ12-07-082019-07-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

براغ12-07-082019-07-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
روما12-07-082019-07-2019المضخات والمحابس

جاكرتا12-07-082019-07-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

ماربیال12-07-082019-07-2019صناعة البترول والغاز868

مدرید12-07-082019-07-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

دبي12-07-082019-07-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

كوااللمبور12-07-082019-07-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

عمان12-07-082019-07-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

طرابزون12-07-082019-07-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

شرم الشیخ12-07-082019-07-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
الدار البیضاء12-07-082019-07-2019النفطیة

القاھرة12-07-082019-07-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
المنامة12-07-082019-07-2019المواصفات

بیروت12-07-082019-07-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

الكویت12-07-082019-07-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

دبي12-07-082019-07-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

كوااللمبور12-07-082019-07-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

عمان12-07-082019-07-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

طرابزون12-07-082019-07-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

شرم الشیخ12-07-082019-07-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

امستردام13-07-092019-07-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
باریس13-07-092019-07-2019البیئة

اسطنبول13-07-092019-07-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

برشلونة13-07-092019-07-2019األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057



البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

امستردام13-07-092019-07-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

تونس18-07-142019-07-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

الریاض18-07-142019-07-2019صناعة البترول والغاز868

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
فیینا19-07-152019-07-2019البترولیة

میونیخ19-07-152019-07-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

براغ19-07-152019-07-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

روما19-07-152019-07-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
جاكرتا19-07-152019-07-2019المضخات والمحابس

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
ماربیال19-07-152019-07-2019الصادرات البترولیة

مدرید19-07-152019-07-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

دبي19-07-152019-07-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

كوااللمبور19-07-152019-07-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

عمان19-07-152019-07-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

طرابزون19-07-152019-07-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

شرم الشیخ19-07-152019-07-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

الدار البیضاء19-07-152019-07-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

القاھرة19-07-152019-07-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

المنامة19-07-152019-07-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
بیروت19-07-152019-07-2019المواصفات

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
الكویت19-07-152019-07-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

دبي19-07-152019-07-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

كوااللمبور19-07-152019-07-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

عمان19-07-152019-07-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

طرابزون19-07-152019-07-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

شرم الشیخ19-07-152019-07-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

الدار البیضاء19-07-152019-07-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام20-07-162019-07-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
باریس20-07-162019-07-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
اسطنبول20-07-162019-07-2019البیئة

برشلونة20-07-162019-07-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

امستردام20-07-162019-07-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
تونس25-07-212019-07-2019المضخات والمحابس

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
الریاض25-07-212019-07-2019الصادرات البترولیة

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
میونیخ26-07-222019-07-2019البترولیة

براغ26-07-222019-07-2019صیانة آبار البترول المنتجة521



روما26-07-222019-07-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

جاكرتا26-07-222019-07-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

ماربیال26-07-222019-07-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

مدرید26-07-222019-07-2019صناعة البترول والغاز868

دبي26-07-222019-07-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

كوااللمبور26-07-222019-07-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

عمان26-07-222019-07-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

طرابزون26-07-222019-07-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

شرم الشیخ26-07-222019-07-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

الدار البیضاء26-07-222019-07-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
القاھرة26-07-222019-07-2019البیئة

المنامة26-07-222019-07-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

بیروت26-07-222019-07-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

الكویت26-07-222019-07-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
دبي26-07-222019-07-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

كوااللمبور26-07-222019-07-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

عمان26-07-222019-07-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

طرابزون26-07-222019-07-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

شرم الشیخ26-07-222019-07-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

الدار البیضاء26-07-222019-07-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

امستردام27-07-232019-07-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

باریس27-07-232019-07-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
اسطنبول27-07-232019-07-2019النفطیة

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
برشلونة27-07-232019-07-2019المواصفات

امستردام27-07-232019-07-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

باریس27-07-232019-07-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

تونس01-08-282019-07-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

الریاض01-08-282019-07-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
براغ02-08-292019-07-2019البترولیة

روما02-08-292019-07-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

جاكرتا02-08-292019-07-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
ماربیال02-08-292019-07-2019المضخات والمحابس

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
مدرید02-08-292019-07-2019الصادرات البترولیة

دبي02-08-292019-07-2019صناعة البترول والغاز868

كوااللمبور02-08-292019-07-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

عمان02-08-292019-07-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

طرابزون02-08-292019-07-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

شرم الشیخ02-08-292019-07-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995



الدار البیضاء02-08-292019-07-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
القاھرة02-08-292019-07-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
المنامة02-08-292019-07-2019البیئة

بیروت02-08-292019-07-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
الكویت02-08-292019-07-2019المواصفات

دبي02-08-292019-07-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
كوااللمبور02-08-292019-07-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

عمان02-08-292019-07-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

طرابزون02-08-292019-07-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

شرم الشیخ02-08-292019-07-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

الدار البیضاء02-08-292019-07-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

امستردام03-08-302019-07-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

باریس03-08-302019-07-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

اسطنبول03-08-302019-07-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

برشلونة03-08-302019-07-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

امستردام03-08-302019-07-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

باریس03-08-302019-07-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

اسطنبول03-08-302019-07-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

تونس08-08-042019-08-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
الریاض08-08-042019-08-2019المضخات والمحابس

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
روما09-08-052019-08-2019البترولیة

جاكرتا09-08-052019-08-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

ماربیال09-08-052019-08-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

مدرید09-08-052019-08-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
دبي09-08-052019-08-2019الصادرات البترولیة

كوااللمبور09-08-052019-08-2019صناعة البترول والغاز868

عمان09-08-052019-08-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

طرابزون09-08-052019-08-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

شرم الشیخ09-08-052019-08-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

الدار البیضاء09-08-052019-08-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

القاھرة09-08-052019-08-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
المنامة09-08-052019-08-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
بیروت09-08-052019-08-2019البیئة

الكویت09-08-052019-08-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
دبي09-08-052019-08-2019المواصفات

كوااللمبور09-08-052019-08-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056



األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

عمان2019-08-052019-08-09

طرابزون09-08-052019-08-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

شرم الشیخ09-08-052019-08-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

الدار البیضاء09-08-052019-08-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

القاھرة09-08-052019-08-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام10-08-062019-08-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

باریس10-08-062019-08-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

اسطنبول10-08-062019-08-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

برشلونة10-08-062019-08-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

امستردام10-08-062019-08-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

باریس10-08-062019-08-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

اسطنبول10-08-062019-08-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

تونس15-08-112019-08-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

الریاض15-08-112019-08-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
جاكرتا16-08-122019-08-2019البترولیة

ماربیال16-08-122019-08-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
مدرید16-08-122019-08-2019المضخات والمحابس

دبي16-08-122019-08-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
كوااللمبور16-08-122019-08-2019الصادرات البترولیة

عمان16-08-122019-08-2019صناعة البترول والغاز868

طرابزون16-08-122019-08-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

شرم الشیخ16-08-122019-08-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

الدار البیضاء16-08-122019-08-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

القاھرة16-08-122019-08-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

المنامة16-08-122019-08-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
بیروت16-08-122019-08-2019النفطیة

الكویت16-08-122019-08-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

دبي16-08-122019-08-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
كوااللمبور16-08-122019-08-2019المواصفات

عمان16-08-122019-08-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
طرابزون16-08-122019-08-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

شرم الشیخ16-08-122019-08-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

الدار البیضاء16-08-122019-08-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

القاھرة16-08-122019-08-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

المنامة16-08-122019-08-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام17-08-132019-08-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

باریس17-08-132019-08-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

اسطنبول17-08-132019-08-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997



معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
برشلونة17-08-132019-08-2019البیئة

امستردام17-08-132019-08-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

باریس17-08-132019-08-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

اسطنبول17-08-132019-08-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
تونس22-08-182019-08-2019البترولیة

الریاض22-08-182019-08-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

ماربیال23-08-192019-08-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

مدرید23-08-192019-08-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
دبي23-08-192019-08-2019المضخات والمحابس

كوااللمبور23-08-192019-08-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
عمان23-08-192019-08-2019الصادرات البترولیة

طرابزون23-08-192019-08-2019صناعة البترول والغاز868

شرم الشیخ23-08-192019-08-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

الدار البیضاء23-08-192019-08-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

القاھرة23-08-192019-08-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

المنامة23-08-192019-08-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

بیروت23-08-192019-08-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
الكویت23-08-192019-08-2019البیئة

دبي23-08-192019-08-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

كوااللمبور23-08-192019-08-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
عمان23-08-192019-08-2019المواصفات

طرابزون23-08-192019-08-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
شرم الشیخ23-08-192019-08-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

الدار البیضاء23-08-192019-08-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

القاھرة23-08-192019-08-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

المنامة23-08-192019-08-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

بیروت23-08-192019-08-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام24-08-202019-08-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

باریس24-08-202019-08-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

اسطنبول24-08-202019-08-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
برشلونة24-08-202019-08-2019النفطیة

امستردام24-08-202019-08-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

باریس24-08-202019-08-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

اسطنبول24-08-202019-08-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

الریاض29-08-252019-08-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
ماربیال30-08-262019-08-2019البترولیة



مدرید30-08-262019-08-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

دبي30-08-262019-08-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
كوااللمبور30-08-262019-08-2019المضخات والمحابس

عمان30-08-262019-08-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
طرابزون30-08-262019-08-2019الصادرات البترولیة

شرم الشیخ30-08-262019-08-2019صناعة البترول والغاز868

الدار البیضاء30-08-262019-08-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

القاھرة30-08-262019-08-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

المنامة30-08-262019-08-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

بیروت30-08-262019-08-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
الكویت30-08-262019-08-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
دبي30-08-262019-08-2019البیئة

كوااللمبور30-08-262019-08-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

عمان30-08-262019-08-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
طرابزون30-08-262019-08-2019المواصفات

شرم الشیخ30-08-262019-08-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

الدار البیضاء30-08-262019-08-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

القاھرة30-08-262019-08-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

المنامة30-08-262019-08-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

بیروت30-08-262019-08-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

امستردام31-08-272019-08-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

باریس31-08-272019-08-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

اسطنبول31-08-272019-08-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

برشلونة31-08-272019-08-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
امستردام31-08-272019-08-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

باریس31-08-272019-08-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

اسطنبول31-08-272019-08-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

برشلونة31-08-272019-08-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
الریاض05-09-012019-09-2019البترولیة

مدرید06-09-022019-09-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

دبي06-09-022019-09-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

كوااللمبور06-09-022019-09-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
عمان06-09-022019-09-2019المضخات والمحابس

طرابزون06-09-022019-09-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
شرم الشیخ06-09-022019-09-2019الصادرات البترولیة

الدار البیضاء06-09-022019-09-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

القاھرة06-09-022019-09-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995



المنامة06-09-022019-09-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

بیروت06-09-022019-09-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

الكویت06-09-022019-09-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
دبي06-09-022019-09-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
كوااللمبور06-09-022019-09-2019البیئة

عمان06-09-022019-09-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

طرابزون06-09-022019-09-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
شرم الشیخ06-09-022019-09-2019المواصفات

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
الدار البیضاء06-09-022019-09-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

القاھرة06-09-022019-09-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

المنامة06-09-022019-09-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

بیروت06-09-022019-09-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

الكویت06-09-022019-09-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام07-09-032019-09-2019صناعة البترول والغاز868

باریس07-09-032019-09-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

اسطنبول07-09-032019-09-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

برشلونة07-09-032019-09-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

امستردام07-09-032019-09-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

باریس07-09-032019-09-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

اسطنبول07-09-032019-09-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

برشلونة07-09-032019-09-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
مدرید13-09-092019-09-2019البترولیة

دبي13-09-092019-09-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

كوااللمبور13-09-092019-09-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

عمان13-09-092019-09-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
طرابزون13-09-092019-09-2019المضخات والمحابس

شرم الشیخ13-09-092019-09-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

الدار البیضاء13-09-092019-09-2019صناعة البترول والغاز868

القاھرة13-09-092019-09-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

المنامة13-09-092019-09-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

بیروت13-09-092019-09-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

الكویت13-09-092019-09-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

دبي13-09-092019-09-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
كوااللمبور13-09-092019-09-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
عمان13-09-092019-09-2019البیئة

طرابزون13-09-092019-09-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

شرم الشیخ13-09-092019-09-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010



الدار البیضاء13-09-092019-09-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

القاھرة13-09-092019-09-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

المنامة13-09-092019-09-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

بیروت13-09-092019-09-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

الكویت13-09-092019-09-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

برلین13-09-092019-09-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
امستردام14-09-102019-09-2019الصادرات البترولیة

باریس14-09-102019-09-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

اسطنبول14-09-102019-09-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

برشلونة14-09-102019-09-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
امستردام14-09-102019-09-2019المواصفات

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
باریس14-09-102019-09-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

اسطنبول14-09-102019-09-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

برشلونة14-09-102019-09-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
دبي20-09-162019-09-2019البترولیة

كوااللمبور20-09-162019-09-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

عمان20-09-162019-09-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

طرابزون20-09-162019-09-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
شرم الشیخ20-09-162019-09-2019المضخات والمحابس

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
الدار البیضاء20-09-162019-09-2019الصادرات البترولیة

القاھرة20-09-162019-09-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

المنامة20-09-162019-09-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

بیروت20-09-162019-09-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

الكویت20-09-162019-09-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

دبي20-09-162019-09-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

كوااللمبور20-09-162019-09-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
عمان20-09-162019-09-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
طرابزون20-09-162019-09-2019البیئة

شرم الشیخ20-09-162019-09-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
الدار البیضاء20-09-162019-09-2019المواصفات

القاھرة20-09-162019-09-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

المنامة20-09-162019-09-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

بیروت20-09-162019-09-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

الكویت20-09-162019-09-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

برلین20-09-162019-09-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

بروكسل20-09-162019-09-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

ة أل



امستردام21-09-172019-09-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

باریس21-09-172019-09-2019صناعة البترول والغاز868

اسطنبول21-09-172019-09-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

برشلونة21-09-172019-09-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

امستردام21-09-172019-09-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

باریس21-09-172019-09-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
اسطنبول21-09-172019-09-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

برشلونة21-09-172019-09-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
كوااللمبور27-09-232019-09-2019البترولیة

عمان27-09-232019-09-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

طرابزون27-09-232019-09-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

شرم الشیخ27-09-232019-09-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

الدار البیضاء27-09-232019-09-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

القاھرة27-09-232019-09-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

المنامة27-09-232019-09-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

بیروت27-09-232019-09-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

الكویت27-09-232019-09-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

دبي27-09-232019-09-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

كوااللمبور27-09-232019-09-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

عمان27-09-232019-09-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
طرابزون27-09-232019-09-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
شرم الشیخ27-09-232019-09-2019البیئة

الدار البیضاء27-09-232019-09-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
القاھرة27-09-232019-09-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

المنامة27-09-232019-09-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

بیروت27-09-232019-09-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

الكویت27-09-232019-09-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

برلین27-09-232019-09-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

بروكسل27-09-232019-09-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

زیورخ27-09-232019-09-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
امستردام28-09-242019-09-2019المضخات والمحابس

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
باریس28-09-242019-09-2019الصادرات البترولیة

اسطنبول28-09-242019-09-2019صناعة البترول والغاز868

برشلونة28-09-242019-09-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

امستردام28-09-242019-09-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
باریس28-09-242019-09-2019المواصفات

اسطنبول28-09-242019-09-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056



برشلونة28-09-242019-09-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

مراكش03-10-292019-09-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
عمان04-10-302019-09-2019البترولیة

طرابزون04-10-302019-09-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

شرم الشیخ04-10-302019-09-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
الدار البیضاء04-10-302019-09-2019المضخات والمحابس

القاھرة04-10-302019-09-2019صناعة البترول والغاز868

المنامة04-10-302019-09-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

بیروت04-10-302019-09-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

الكویت04-10-302019-09-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

دبي04-10-302019-09-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

كوااللمبور04-10-302019-09-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

عمان04-10-302019-09-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

طرابزون04-10-302019-09-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
شرم الشیخ04-10-302019-09-2019النفطیة

الدار البیضاء04-10-302019-09-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

القاھرة04-10-302019-09-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
المنامة04-10-302019-09-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

بیروت04-10-302019-09-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

الكویت04-10-302019-09-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

برلین04-10-302019-09-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

بروكسل04-10-302019-09-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

زیورخ04-10-302019-09-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

امستردام05-10-012019-10-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

باریس05-10-012019-10-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
اسطنبول05-10-012019-10-2019الصادرات البترولیة

برشلونة05-10-012019-10-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
امستردام05-10-012019-10-2019البیئة

باریس05-10-012019-10-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
اسطنبول05-10-012019-10-2019المواصفات

برشلونة05-10-012019-10-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

مراكش10-10-062019-10-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
طرابزون11-10-072019-10-2019البترولیة

شرم الشیخ11-10-072019-10-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

الدار البیضاء11-10-072019-10-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
القاھرة11-10-072019-10-2019الصادرات البترولیة

المنامة11-10-072019-10-2019صناعة البترول والغاز868



بیروت11-10-072019-10-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

الكویت11-10-072019-10-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

دبي11-10-072019-10-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

كوااللمبور11-10-072019-10-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

عمان11-10-072019-10-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

طرابزون11-10-072019-10-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

شرم الشیخ11-10-072019-10-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
الدار البیضاء11-10-072019-10-2019البیئة

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
القاھرة11-10-072019-10-2019المواصفات

المنامة11-10-072019-10-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
بیروت11-10-072019-10-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

الكویت11-10-072019-10-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

برلین11-10-072019-10-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

بروكسل11-10-072019-10-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

زیورخ11-10-072019-10-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

بكین11-10-072019-10-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام12-10-082019-10-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
باریس12-10-082019-10-2019المضخات والمحابس

اسطنبول12-10-082019-10-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

برشلونة12-10-082019-10-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
امستردام12-10-082019-10-2019النفطیة

باریس12-10-082019-10-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

اسطنبول12-10-082019-10-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

برشلونة12-10-082019-10-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

مراكش17-10-132019-10-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
شرم الشیخ18-10-142019-10-2019البترولیة

الدار البیضاء18-10-142019-10-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

القاھرة18-10-142019-10-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
المنامة18-10-142019-10-2019الصادرات البترولیة

بیروت18-10-142019-10-2019صناعة البترول والغاز868

الكویت18-10-142019-10-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

دبي18-10-142019-10-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

كوااللمبور18-10-142019-10-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

عمان18-10-142019-10-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

طرابزون18-10-142019-10-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

شرم الشیخ18-10-142019-10-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
الدار البیضاء18-10-142019-10-2019النفطیة



القاھرة18-10-142019-10-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
المنامة18-10-142019-10-2019المواصفات

بیروت18-10-142019-10-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

الكویت18-10-142019-10-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

برلین18-10-142019-10-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

بروكسل18-10-142019-10-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

زیورخ18-10-142019-10-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

بكین18-10-142019-10-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

الدوحة18-10-142019-10-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام19-10-152019-10-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

باریس19-10-152019-10-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
اسطنبول19-10-152019-10-2019المضخات والمحابس

برشلونة19-10-152019-10-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

امستردام19-10-152019-10-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
باریس19-10-152019-10-2019البیئة

اسطنبول19-10-152019-10-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
برشلونة19-10-152019-10-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

مراكش24-10-202019-10-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

الدار البیضاء25-10-212019-10-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
القاھرة25-10-212019-10-2019المضخات والمحابس

المنامة25-10-212019-10-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
بیروت25-10-212019-10-2019الصادرات البترولیة

الكویت25-10-212019-10-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

دبي25-10-212019-10-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

كوااللمبور25-10-212019-10-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

عمان25-10-212019-10-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

طرابزون25-10-212019-10-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

شرم الشیخ25-10-212019-10-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

الدار البیضاء25-10-212019-10-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

القاھرة25-10-212019-10-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

المنامة25-10-212019-10-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
بیروت25-10-212019-10-2019المواصفات

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
الكویت25-10-212019-10-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

برلین25-10-212019-10-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

بروكسل25-10-212019-10-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

زیورخ25-10-212019-10-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

بكین25-10-212019-10-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

ة أل أل



الدوحة25-10-212019-10-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

بانكوك25-10-212019-10-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
امستردام26-10-222019-10-2019البترولیة

باریس26-10-222019-10-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

اسطنبول26-10-222019-10-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

برشلونة26-10-222019-10-2019صناعة البترول والغاز868

امستردام26-10-222019-10-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
باریس26-10-222019-10-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
اسطنبول26-10-222019-10-2019البیئة

برشلونة26-10-222019-10-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

مراكش31-10-272019-10-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
الدار البیضاء01-11-282019-10-2019البترولیة

القاھرة01-11-282019-10-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
المنامة01-11-282019-10-2019المضخات والمحابس

بیروت01-11-282019-10-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

الكویت01-11-282019-10-2019صناعة البترول والغاز868

دبي01-11-282019-10-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

كوااللمبور01-11-282019-10-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

عمان01-11-282019-10-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

طرابزون01-11-282019-10-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

شرم الشیخ01-11-282019-10-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

الدار البیضاء01-11-282019-10-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
القاھرة01-11-282019-10-2019البیئة

المنامة01-11-282019-10-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

بیروت01-11-282019-10-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

الكویت01-11-282019-10-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
برلین01-11-282019-10-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

بروكسل01-11-282019-10-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

زیورخ01-11-282019-10-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

بكین01-11-282019-10-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

الدوحة01-11-282019-10-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

بانكوك01-11-282019-10-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

مسقط01-11-282019-10-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

باریس02-11-292019-10-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

اسطنبول02-11-292019-10-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
برشلونة02-11-292019-10-2019الصادرات البترولیة

امستردام02-11-292019-10-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997



باریس02-11-292019-10-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
اسطنبول02-11-292019-10-2019النفطیة

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
برشلونة02-11-292019-10-2019المواصفات

مراكش07-11-032019-11-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

القاھرة08-11-042019-11-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

المنامة08-11-042019-11-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
بیروت08-11-042019-11-2019المضخات والمحابس

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
الكویت08-11-042019-11-2019الصادرات البترولیة

دبي08-11-042019-11-2019صناعة البترول والغاز868

كوااللمبور08-11-042019-11-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

عمان08-11-042019-11-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

طرابزون08-11-042019-11-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

شرم الشیخ08-11-042019-11-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

الدار البیضاء08-11-042019-11-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
القاھرة08-11-042019-11-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
المنامة08-11-042019-11-2019البیئة

بیروت08-11-042019-11-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
الكویت08-11-042019-11-2019المواصفات

برلین08-11-042019-11-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
بروكسل08-11-042019-11-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

زیورخ08-11-042019-11-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

بكین08-11-042019-11-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

الدوحة08-11-042019-11-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

بانكوك08-11-042019-11-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

مسقط08-11-042019-11-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

تورنتو08-11-042019-11-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
باریس09-11-052019-11-2019البترولیة

اسطنبول09-11-052019-11-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

برشلونة09-11-052019-11-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

امستردام09-11-052019-11-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

باریس09-11-052019-11-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

اسطنبول09-11-052019-11-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

برشلونة09-11-052019-11-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

مراكش14-11-102019-11-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

القاھرة15-11-112019-11-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

المنامة15-11-112019-11-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

بیروت15-11-112019-11-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541



الكویت15-11-112019-11-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
دبي15-11-112019-11-2019الصادرات البترولیة

كوااللمبور15-11-112019-11-2019صناعة البترول والغاز868

عمان15-11-112019-11-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

طرابزون15-11-112019-11-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

شرم الشیخ15-11-112019-11-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

الدار البیضاء15-11-112019-11-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

القاھرة15-11-112019-11-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
المنامة15-11-112019-11-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
بیروت15-11-112019-11-2019البیئة

الكویت15-11-112019-11-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
برلین15-11-112019-11-2019المواصفات

بروكسل15-11-112019-11-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
زیورخ15-11-112019-11-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

بكین15-11-112019-11-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

الدوحة15-11-112019-11-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

بانكوك15-11-112019-11-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

مسقط15-11-112019-11-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

تورنتو15-11-112019-11-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

سنغافورة15-11-112019-11-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
اسطنبول16-11-122019-11-2019البترولیة

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
برشلونة16-11-122019-11-2019المضخات والمحابس

امستردام16-11-122019-11-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

باریس16-11-122019-11-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

اسطنبول16-11-122019-11-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

برشلونة16-11-122019-11-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
مراكش21-11-172019-11-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
القاھرة22-11-182019-11-2019البترولیة

المنامة22-11-182019-11-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

بیروت22-11-182019-11-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
الكویت22-11-182019-11-2019المضخات والمحابس

دبي22-11-182019-11-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
كوااللمبور22-11-182019-11-2019الصادرات البترولیة

عمان22-11-182019-11-2019صناعة البترول والغاز868

طرابزون22-11-182019-11-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974



شرم الشیخ22-11-182019-11-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

الدار البیضاء22-11-182019-11-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

القاھرة22-11-182019-11-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

المنامة22-11-182019-11-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
بیروت22-11-182019-11-2019النفطیة

الكویت22-11-182019-11-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

برلین22-11-182019-11-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
بروكسل22-11-182019-11-2019المواصفات

زیورخ22-11-182019-11-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

بكین22-11-182019-11-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

الدوحة22-11-182019-11-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

بانكوك22-11-182019-11-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

مسقط22-11-182019-11-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

تورنتو22-11-182019-11-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

سنغافورة22-11-182019-11-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

لندن22-11-182019-11-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

برشلونة23-11-192019-11-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

امستردام23-11-192019-11-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

باریس23-11-192019-11-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

اسطنبول23-11-192019-11-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
برشلونة23-11-192019-11-2019البیئة

مراكش28-11-242019-11-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

جدة28-11-242019-11-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
المنامة29-11-252019-11-2019البترولیة

بیروت29-11-252019-11-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

الكویت29-11-252019-11-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
دبي29-11-252019-11-2019المضخات والمحابس

كوااللمبور29-11-252019-11-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
عمان29-11-252019-11-2019الصادرات البترولیة

طرابزون29-11-252019-11-2019صناعة البترول والغاز868

شرم الشیخ29-11-252019-11-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

الدار البیضاء29-11-252019-11-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

القاھرة29-11-252019-11-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

المنامة29-11-252019-11-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

بیروت29-11-252019-11-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
الكویت29-11-252019-11-2019البیئة

برلین29-11-252019-11-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

بروكسل29-11-252019-11-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010



تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
زیورخ29-11-252019-11-2019المواصفات

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
بكین29-11-252019-11-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

الدوحة29-11-252019-11-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

بانكوك29-11-252019-11-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

مسقط29-11-252019-11-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

تورنتو29-11-252019-11-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

سنغافورة29-11-252019-11-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

لندن29-11-252019-11-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

برشلونة30-11-262019-11-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

امستردام30-11-262019-11-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

باریس30-11-262019-11-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

اسطنبول30-11-262019-11-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
برشلونة30-11-262019-11-2019النفطیة

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
مراكش05-12-012019-12-2019المواصفات

جدة05-12-012019-12-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
بیروت06-12-022019-12-2019البترولیة

الكویت06-12-022019-12-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

دبي06-12-022019-12-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
كوااللمبور06-12-022019-12-2019المضخات والمحابس

عمان06-12-022019-12-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
طرابزون06-12-022019-12-2019الصادرات البترولیة

شرم الشیخ06-12-022019-12-2019صناعة البترول والغاز868

الدار البیضاء06-12-022019-12-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

القاھرة06-12-022019-12-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

المنامة06-12-022019-12-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

بیروت06-12-022019-12-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
الكویت06-12-022019-12-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
برلین06-12-022019-12-2019البیئة

بروكسل06-12-022019-12-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

زیورخ06-12-022019-12-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

بكین06-12-022019-12-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
الدوحة06-12-022019-12-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

بانكوك06-12-022019-12-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

مسقط06-12-022019-12-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

تورنتو06-12-022019-12-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

سنغافورة06-12-022019-12-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109



لندن06-12-022019-12-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

جنیف06-12-022019-12-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

برشلونة07-12-032019-12-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

امستردام07-12-032019-12-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

باریس07-12-032019-12-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

اسطنبول07-12-032019-12-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

برشلونة07-12-032019-12-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

مراكش12-12-082019-12-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

جدة12-12-082019-12-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

الكویت13-12-092019-12-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

دبي13-12-092019-12-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

كوااللمبور13-12-092019-12-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
عمان13-12-092019-12-2019المضخات والمحابس

طرابزون13-12-092019-12-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
شرم الشیخ13-12-092019-12-2019الصادرات البترولیة

الدار البیضاء13-12-092019-12-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

القاھرة13-12-092019-12-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

المنامة13-12-092019-12-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

بیروت13-12-092019-12-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

الكویت13-12-092019-12-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
برلین13-12-092019-12-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
بروكسل13-12-092019-12-2019البیئة

زیورخ13-12-092019-12-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
بكین13-12-092019-12-2019المواصفات

الدوحة13-12-092019-12-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
بانكوك13-12-092019-12-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

مسقط13-12-092019-12-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

تورنتو13-12-092019-12-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

سنغافورة13-12-092019-12-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

لندن13-12-092019-12-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

جنیف13-12-092019-12-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

فیینا13-12-092019-12-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
برشلونة14-12-102019-12-2019البترولیة

امستردام14-12-102019-12-2019صناعة البترول والغاز868

باریس14-12-102019-12-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

اسطنبول14-12-102019-12-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

برشلونة14-12-102019-12-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

مراكش19-12-152019-12-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006



جدة19-12-152019-12-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
الكویت20-12-162019-12-2019البترولیة

دبي20-12-162019-12-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

كوااللمبور20-12-162019-12-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

عمان20-12-162019-12-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
طرابزون20-12-162019-12-2019المضخات والمحابس

شرم الشیخ20-12-162019-12-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

الدار البیضاء20-12-162019-12-2019صناعة البترول والغاز868

القاھرة20-12-162019-12-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

المنامة20-12-162019-12-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

بیروت20-12-162019-12-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

الكویت20-12-162019-12-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

برلین20-12-162019-12-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
بروكسل20-12-162019-12-2019النفطیة

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
زیورخ20-12-162019-12-2019البیئة

بكین20-12-162019-12-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
الدوحة20-12-162019-12-2019المواصفات

بانكوك20-12-162019-12-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
مسقط20-12-162019-12-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

تورنتو20-12-162019-12-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

سنغافورة20-12-162019-12-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

لندن20-12-162019-12-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

جنیف20-12-162019-12-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

فیینا20-12-162019-12-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

میونیخ20-12-162019-12-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
امستردام21-12-172019-12-2019الصادرات البترولیة

باریس21-12-172019-12-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

اسطنبول21-12-172019-12-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

برشلونة21-12-172019-12-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005
مراكش26-12-222019-12-2019البیئة

جدة26-12-222019-12-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
دبي27-12-232019-12-2019البترولیة

كوااللمبور27-12-232019-12-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

عمان27-12-232019-12-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

طرابزون27-12-232019-12-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
المضخات والمحابس

شرم الشیخ2019-12-232019-12-27



إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
الدار البیضاء27-12-232019-12-2019الصادرات البترولیة

القاھرة27-12-232019-12-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

المنامة27-12-232019-12-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

بیروت27-12-232019-12-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995

الكویت27-12-232019-12-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

برلین27-12-232019-12-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

بروكسل27-12-232019-12-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
زیورخ27-12-232019-12-2019النفطیة

بكین27-12-232019-12-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

الدوحة27-12-232019-12-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
بانكوك27-12-232019-12-2019المواصفات

مسقط27-12-232019-12-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
تورنتو27-12-232019-12-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

سنغافورة27-12-232019-12-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

لندن27-12-232019-12-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

جنیف27-12-232019-12-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

فیینا27-12-232019-12-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

میونیخ27-12-232019-12-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

براغ27-12-232019-12-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

امستردام28-12-242019-12-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

باریس28-12-242019-12-2019صناعة البترول والغاز868

اسطنبول28-12-242019-12-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

برشلونة28-12-242019-12-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

الطرق الحدیثة لتنظیف الخزانات والصھاریج والمواسیر1002
مراكش02-01-292020-12-2019النفطیة

جدة02-01-292020-12-2019السالمة الصناعیة فى المنشآت البترولیة1107

رفع كفاءة الكیمیائیین والفنیین في مختبرات البحـوث والتحالیل102
كوااللمبور03-01-302020-12-2019البترولیة

عمان03-01-302020-12-2019صیانة آبار البترول المنتجة521

طرابزون03-01-302020-12-2019تكنولوجیا تشغیل وحـدات إنتاج النفـط535

شرم الشیخ03-01-302020-12-2019األسالیب الحدیثة في االستكشاف وطرق إنتاج النفط541

الدار البیضاء03-01-302020-12-2019 األسالیب الحدیثة إلدارة المخزون النفطي573

القاھرة03-01-302020-12-2019ھندسة تنظیم حركة النقلیات في قطاع البترول974

المنامة03-01-302020-12-2019الطرق الحدیثة في استكشاف البترول975

بیروت03-01-302020-12-2019طرق تصنیع وتقییم وتحلیل المواد واإلضافات النفطیة991

الكویت03-01-302020-12-2019االختبارات المعملیة والتحالیل الكیمیائیة للمنتجات النفطیة996

برلین03-01-302020-12-2019عملیات إنتاج النفط والغاز باستخدام الحاسب اآللي997

بروكسل03-01-302020-12-2019التقنیات الحدیثة لعملیات الحفر واإلنتاج بالحقول998

زیورخ03-01-302020-12-2019عملیة تقطیر النفط الخـام وتجمیع الغـاز999

بكین03-01-302020-12-2019معالجة المخلفات بمصافي النفط والتلوث في المنشآت وحمایة1005



البیئة

الدوحة03-01-302020-12-2019إجراءات السالمة في تخزین ونقل المنتجات البترولیة1006

بانكوك03-01-302020-12-2019الوقایة من اإلشعاع الطبیعي أثناء استخراج وتكریر النفط1010

تكنولوجیا ھندسة المصافي إلنتاج خامات بترولیة محددة1055
مسقط03-01-302020-12-2019المواصفات

تورنتو03-01-302020-12-2019القیاسات للصھاریج والتنكات البترولیة وطرق معایرتھا1056

األشعة الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا في تحلیل المنتجات1057
سنغافورة03-01-302020-12-2019البترولیة والمركبات المعدنیـة العضویة

لندن03-01-302020-12-2019إدارة نظم تأمین المنشآت النفطیة1093

جنیف03-01-302020-12-2019التعامل مع الحرائق فى المنشآت البترولیة1108

فیینا03-01-302020-12-2019التعامل مع حاالت الطوارئ فى صناعة الغاز والبترول1109

میونیخ03-01-302020-12-2019أمن و سالمة نقل الغاز المسال1110

براغ03-01-302020-12-2019األشراف األمني في المواقع البترولیة1111

روما03-01-302020-12-2019السالمة فى المنشآت البترولیة البحریة1114

نظم األمان وطرق تصمیم وبناء خطوط أنابیب النفط واختبار560
امستردام04-01-312020-12-2019المضخات والمحابس

إجراءات النقل والشحن والتخلیص والتأمین على574
باریس04-01-312020-12-2019الصادرات البترولیة

اسطنبول04-01-312020-12-2019صناعة البترول والغاز868

برشلونة04-01-312020-12-2019حـركة الزیـوت البترولیـة995




