




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

الریاض14-02-102019-02-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

القاھرة14-02-102019-02-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

المنامة14-02-102019-02-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

بیروت14-02-102019-02-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

الكویت14-02-102019-02-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
مراكش14-02-102019-02-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
الدوحة14-02-102019-02-2019القیمي

مسقط14-02-102019-02-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

دبي14-02-102019-02-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
عمان14-02-102019-02-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

شرم الشیخ14-02-102019-02-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

الریاض14-02-102019-02-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
تونس14-02-102019-02-2019الصیانة التصحیحیة

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
جدة14-02-102019-02-2019عقودھا

برلین15-02-112019-02-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

بروكسل15-02-112019-02-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

زیورخ15-02-112019-02-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
بكین15-02-112019-02-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
بانكوك15-02-112019-02-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

تورنتو15-02-112019-02-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
سنغافورة15-02-112019-02-2019إدارة الجودة الشاملة

لندن15-02-112019-02-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
جنیف15-02-112019-02-2019القطع الكھربائیة

فیینا15-02-112019-02-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

میونیخ15-02-112019-02-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
براغ15-02-112019-02-2019التقنیات العالمیة

روما15-02-112019-02-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

جاكرتا15-02-112019-02-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

ماربیال15-02-112019-02-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

مدرید15-02-112019-02-2019ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568



الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

كوااللمبور15-02-112019-02-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
طرابزون15-02-112019-02-2019والصیانة

امستردام15-02-112019-02-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
باریس15-02-112019-02-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

برشلونة15-02-112019-02-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS اسطنبول23-02-122019-02-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS القاھرة28-02-172019-02-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

المنامة21-02-172019-02-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

بیروت21-02-172019-02-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
الكویت21-02-172019-02-2019عقودھا

مراكش21-02-172019-02-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
الدوحة21-02-172019-02-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
مسقط21-02-172019-02-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
دبي21-02-172019-02-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

عمان21-02-172019-02-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
شرم الشیخ21-02-172019-02-2019والصیانة

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

الریاض21-02-172019-02-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

تونس21-02-172019-02-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس21-02-172019-02-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

جدة21-02-172019-02-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

برلین22-02-182019-02-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

بروكسل22-02-182019-02-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

زیورخ22-02-182019-02-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
بكین22-02-182019-02-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
بانكوك22-02-182019-02-2019القیمي

تورنتو22-02-182019-02-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

سنغافورة22-02-182019-02-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
لندن22-02-182019-02-2019إدارة الجودة الشاملة

جنیف22-02-182019-02-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
فیینا22-02-182019-02-2019القطع الكھربائیة

میونیخ22-02-182019-02-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554



براغ22-02-182019-02-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
روما22-02-182019-02-2019التقنیات العالمیة

جاكرتا22-02-182019-02-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
ماربیال22-02-182019-02-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

مدرید22-02-182019-02-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

كوااللمبور22-02-182019-02-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
طرابزون22-02-182019-02-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

امستردام22-02-182019-02-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

باریس22-02-182019-02-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

برشلونة22-02-182019-02-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
اسطنبول23-02-192019-02-2019الصیانة التصحیحیة

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
القاھرة28-02-242019-02-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS المنامة07-03-242019-02-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

بیروت28-02-242019-02-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

الكویت28-02-242019-02-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مراكش28-02-242019-02-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
الدوحة28-02-242019-02-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
مسقط28-02-242019-02-2019القیمي

دبي28-02-242019-02-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

عمان28-02-242019-02-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
شرم الشیخ28-02-242019-02-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

الدار البیضاء28-02-242019-02-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
الریاض28-02-242019-02-2019والصیانة

تونس28-02-242019-02-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

تونس28-02-242019-02-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

جدة28-02-242019-02-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
برلین01-03-252019-02-2019عقودھا

بروكسل01-03-252019-02-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

زیورخ01-03-252019-02-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

بكین01-03-252019-02-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
بانكوك01-03-252019-02-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
تورنتو01-03-252019-02-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

سنغافورة01-03-252019-02-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

لندن01-03-252019-02-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

ة أ ة أ



جنیف01-03-252019-02-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

فیینا01-03-252019-02-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
میونیخ01-03-252019-02-2019القطع الكھربائیة

براغ01-03-252019-02-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

روما01-03-252019-02-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
جاكرتا01-03-252019-02-2019التقنیات العالمیة

ماربیال01-03-252019-02-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

مدرید01-03-252019-02-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
كوااللمبور01-03-252019-02-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

طرابزون01-03-252019-02-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
امستردام01-03-252019-02-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

باریس01-03-252019-02-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
برشلونة01-03-252019-02-2019إدارة الجودة الشاملة

اسطنبول02-03-262019-02-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

اسطنبول02-03-262019-02-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

القاھرة07-03-032019-03-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
المنامة07-03-032019-03-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS بیروت14-03-032019-03-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

الكویت07-03-032019-03-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مراكش07-03-032019-03-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

الدوحة07-03-032019-03-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
مسقط07-03-032019-03-2019الصیانة

دبي07-03-032019-03-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
عمان07-03-032019-03-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ07-03-032019-03-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
الدار البیضاء07-03-032019-03-2019والصیانة

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
الریاض07-03-032019-03-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

القاھرة07-03-032019-03-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس07-03-032019-03-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

جدة07-03-032019-03-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

برلین08-03-042019-03-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
بروكسل08-03-042019-03-2019عقودھا

زیورخ08-03-042019-03-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

بكین08-03-042019-03-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

بانكوك08-03-042019-03-2019النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528



الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
تورنتو08-03-042019-03-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
سنغافورة08-03-042019-03-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

لندن08-03-042019-03-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
جنیف08-03-042019-03-2019إدارة الجودة الشاملة

فیینا08-03-042019-03-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

میونیخ08-03-042019-03-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
براغ08-03-042019-03-2019القطع الكھربائیة

روما08-03-042019-03-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

جاكرتا08-03-042019-03-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

ماربیال08-03-042019-03-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
مدرید08-03-042019-03-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

كوااللمبور08-03-042019-03-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

طرابزون08-03-042019-03-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

امستردام08-03-042019-03-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
باریس08-03-042019-03-2019التقنیات العالمیة

برشلونة08-03-042019-03-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اسطنبول09-03-052019-03-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

اسطنبول09-03-052019-03-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

القاھرة14-03-102019-03-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

المنامة14-03-102019-03-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
بیروت14-03-102019-03-2019الصیانة التصحیحیة

الكویت14-03-102019-03-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

مراكش14-03-102019-03-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

الدوحة14-03-102019-03-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
مسقط14-03-102019-03-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
دبي14-03-102019-03-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

عمان14-03-102019-03-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

شرم الشیخ14-03-102019-03-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
الدار البیضاء14-03-102019-03-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

الریاض14-03-102019-03-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

القاھرة14-03-102019-03-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

المنامة14-03-102019-03-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
تونس14-03-102019-03-2019والصیانة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS جدة21-03-102019-03-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة



برلین15-03-112019-03-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

بروكسل15-03-112019-03-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
زیورخ15-03-112019-03-2019عقودھا

بكین15-03-112019-03-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

بانكوك15-03-112019-03-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
تورنتو15-03-112019-03-2019الصیانة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
سنغافورة15-03-112019-03-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
لندن15-03-112019-03-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

جنیف15-03-112019-03-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
فیینا15-03-112019-03-2019إدارة الجودة الشاملة

میونیخ15-03-112019-03-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

براغ15-03-112019-03-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
روما15-03-112019-03-2019القطع الكھربائیة

جاكرتا15-03-112019-03-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
ماربیال15-03-112019-03-2019التقنیات العالمیة

مدرید15-03-112019-03-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

كوااللمبور15-03-112019-03-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
طرابزون15-03-112019-03-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

امستردام15-03-112019-03-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

باریس15-03-112019-03-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

برشلونة15-03-112019-03-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اسطنبول16-03-122019-03-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

المنامة21-03-172019-03-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

بیروت21-03-172019-03-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS الكویت28-03-172019-03-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
مراكش21-03-172019-03-2019عقودھا

الدوحة21-03-172019-03-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

مسقط21-03-172019-03-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

دبي21-03-172019-03-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

عمان21-03-172019-03-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
شرم الشیخ21-03-172019-03-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

الدار البیضاء21-03-172019-03-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

الریاض21-03-172019-03-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

القاھرة21-03-172019-03-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

المنامة21-03-172019-03-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105



بیروت21-03-172019-03-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
تونس21-03-172019-03-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
جدة21-03-172019-03-2019الصیانة التصحیحیة

برلین22-03-182019-03-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

بروكسل22-03-182019-03-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

زیورخ22-03-182019-03-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

بكین22-03-182019-03-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

بانكوك22-03-182019-03-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
تورنتو22-03-182019-03-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
سنغافورة22-03-182019-03-2019الصیانة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
لندن22-03-182019-03-2019القیمي

جنیف22-03-182019-03-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

فیینا22-03-182019-03-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
میونیخ22-03-182019-03-2019إدارة الجودة الشاملة

براغ22-03-182019-03-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

روما22-03-182019-03-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
جاكرتا22-03-182019-03-2019القطع الكھربائیة

ماربیال22-03-182019-03-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

مدرید22-03-182019-03-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
كوااللمبور22-03-182019-03-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

طرابزون22-03-182019-03-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
امستردام22-03-182019-03-2019التقنیات العالمیة

باریس22-03-182019-03-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
برشلونة22-03-182019-03-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
اسطنبول23-03-192019-03-2019والصیانة

بیروت28-03-242019-03-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
الكویت28-03-242019-03-2019الصیانة التصحیحیة

مراكش28-03-242019-03-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

الدوحة28-03-242019-03-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

مسقط28-03-242019-03-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

دبي28-03-242019-03-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
عمان28-03-242019-03-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

شرم الشیخ28-03-242019-03-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

الدار البیضاء28-03-242019-03-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569



ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

الریاض2019-03-242019-03-28

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
القاھرة28-03-242019-03-2019والصیانة

المنامة28-03-242019-03-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

بیروت28-03-242019-03-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

تونس28-03-242019-03-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

جدة28-03-242019-03-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

جدة28-03-242019-03-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS برلین05-04-252019-03-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

بروكسل29-03-252019-03-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

زیورخ29-03-252019-03-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
بكین29-03-252019-03-2019عقودھا

بانكوك29-03-252019-03-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

تورنتو29-03-252019-03-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
سنغافورة29-03-252019-03-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
لندن29-03-252019-03-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
جنیف29-03-252019-03-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

فیینا29-03-252019-03-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

میونیخ29-03-252019-03-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
براغ29-03-252019-03-2019إدارة الجودة الشاملة

روما29-03-252019-03-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

جاكرتا29-03-252019-03-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

ماربیال29-03-252019-03-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
مدرید29-03-252019-03-2019التقنیات العالمیة

كوااللمبور29-03-252019-03-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

طرابزون29-03-252019-03-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

امستردام29-03-252019-03-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
باریس29-03-252019-03-2019القطع الكھربائیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
برشلونة29-03-252019-03-2019القیمي

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
اسطنبول30-03-262019-03-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

الكویت04-04-312019-03-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

مراكش04-04-312019-03-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
الدوحة04-04-312019-03-2019عقودھا

مسقط04-04-312019-03-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
دبي04-04-312019-03-2019التقنیات العالمیة



عمان04-04-312019-03-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

شرم الشیخ04-04-312019-03-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
الدار البیضاء04-04-312019-03-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

الریاض04-04-312019-03-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
القاھرة04-04-312019-03-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
المنامة04-04-312019-03-2019والصیانة

بیروت04-04-312019-03-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

الكویت04-04-312019-03-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس04-04-312019-03-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

جدة04-04-312019-03-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

جدة04-04-312019-03-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
برلین05-04-012019-04-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS بروكسل12-04-012019-04-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

زیورخ05-04-012019-04-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

بكین05-04-012019-04-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

بانكوك05-04-012019-04-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

تورنتو05-04-012019-04-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

سنغافورة05-04-012019-04-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
لندن05-04-012019-04-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
جنیف05-04-012019-04-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
فیینا05-04-012019-04-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

میونیخ05-04-012019-04-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

براغ05-04-012019-04-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
روما05-04-012019-04-2019إدارة الجودة الشاملة

جاكرتا05-04-012019-04-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
ماربیال05-04-012019-04-2019القطع الكھربائیة

مدرید05-04-012019-04-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

كوااللمبور05-04-012019-04-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
طرابزون05-04-012019-04-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

امستردام05-04-012019-04-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

باریس05-04-012019-04-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
برشلونة05-04-012019-04-2019الصیانة

اسطنبول06-04-022019-04-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

الكویت11-04-072019-04-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

مراكش11-04-072019-04-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196



الدوحة11-04-072019-04-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مسقط11-04-072019-04-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

دبي11-04-072019-04-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

عمان11-04-072019-04-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
شرم الشیخ11-04-072019-04-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

الدار البیضاء11-04-072019-04-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

الریاض11-04-072019-04-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

القاھرة11-04-072019-04-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
المنامة11-04-072019-04-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
بیروت11-04-072019-04-2019والصیانة

الكویت11-04-072019-04-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

دبي11-04-072019-04-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
تونس11-04-072019-04-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

جدة11-04-072019-04-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

برلین12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
بروكسل12-04-082019-04-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS زیورخ19-04-082019-04-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

بكین12-04-082019-04-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
بانكوك12-04-082019-04-2019عقودھا

تورنتو12-04-082019-04-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

سنغافورة12-04-082019-04-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

لندن12-04-082019-04-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
جنیف12-04-082019-04-2019الصیانة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
فیینا12-04-082019-04-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
میونیخ12-04-082019-04-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

براغ12-04-082019-04-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

روما12-04-082019-04-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
جاكرتا12-04-082019-04-2019إدارة الجودة الشاملة

ماربیال12-04-082019-04-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

مدرید12-04-082019-04-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
كوااللمبور12-04-082019-04-2019التقنیات العالمیة

طرابزون12-04-082019-04-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
امستردام12-04-082019-04-2019القطع الكھربائیة

باریس12-04-082019-04-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

أ ة ة ة



النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

برشلونة2019-04-082019-04-12

اسطنبول13-04-092019-04-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS مراكش25-04-142019-04-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

الدوحة18-04-142019-04-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
مسقط18-04-142019-04-2019عقودھا

دبي18-04-142019-04-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
عمان18-04-142019-04-2019التقنیات العالمیة

شرم الشیخ18-04-142019-04-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

الدار البیضاء18-04-142019-04-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
الریاض18-04-142019-04-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

القاھرة18-04-142019-04-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

المنامة18-04-142019-04-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
بیروت18-04-142019-04-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

الكویت18-04-142019-04-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

دبي18-04-142019-04-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

تونس18-04-142019-04-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
جدة18-04-142019-04-2019والصیانة

برلین19-04-152019-04-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

بروكسل19-04-152019-04-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
زیورخ19-04-152019-04-2019الصیانة التصحیحیة

بكین19-04-152019-04-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

بانكوك19-04-152019-04-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

تورنتو19-04-152019-04-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

سنغافورة19-04-152019-04-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

لندن19-04-152019-04-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
جنیف19-04-152019-04-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
فیینا19-04-152019-04-2019الصیانة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
میونیخ19-04-152019-04-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
براغ19-04-152019-04-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

روما19-04-152019-04-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

جاكرتا19-04-152019-04-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

ماربیال19-04-152019-04-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
مدرید19-04-152019-04-2019القطع الكھربائیة

كوااللمبور19-04-152019-04-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559



طرابزون19-04-152019-04-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

كوااللمبور19-04-152019-04-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

امستردام19-04-152019-04-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
باریس19-04-152019-04-2019إدارة الجودة الشاملة

برشلونة19-04-152019-04-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
اسطنبول20-04-162019-04-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
مراكش25-04-212019-04-2019الصیانة التصحیحیة

الدوحة25-04-212019-04-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

مسقط25-04-212019-04-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
دبي25-04-212019-04-2019القطع الكھربائیة

عمان25-04-212019-04-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

شرم الشیخ25-04-212019-04-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
الدار البیضاء25-04-212019-04-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

الریاض25-04-212019-04-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
القاھرة25-04-212019-04-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

المنامة25-04-212019-04-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

بیروت25-04-212019-04-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
الكویت25-04-212019-04-2019والصیانة

دبي25-04-212019-04-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

عمان25-04-212019-04-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس25-04-212019-04-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
جدة25-04-212019-04-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

بروكسل26-04-222019-04-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

زیورخ26-04-222019-04-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS بكین03-05-222019-04-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

بانكوك26-04-222019-04-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
تورنتو26-04-222019-04-2019عقودھا

سنغافورة26-04-222019-04-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

لندن26-04-222019-04-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

جنیف26-04-222019-04-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
فیینا26-04-222019-04-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
میونیخ26-04-222019-04-2019الصیانة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
براغ26-04-222019-04-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
روما26-04-222019-04-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر



جاكرتا26-04-222019-04-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
ماربیال26-04-222019-04-2019إدارة الجودة الشاملة

مدرید26-04-222019-04-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

كوااللمبور26-04-222019-04-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
طرابزون26-04-222019-04-2019التقنیات العالمیة

كوااللمبور26-04-222019-04-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

امستردام26-04-222019-04-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

باریس26-04-222019-04-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

برشلونة26-04-222019-04-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

اسطنبول27-04-232019-04-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

مراكش02-05-282019-04-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS الدوحة09-05-282019-04-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

مسقط02-05-282019-04-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

دبي02-05-282019-04-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

عمان02-05-282019-04-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
شرم الشیخ02-05-282019-04-2019التقنیات العالمیة

الدار البیضاء02-05-282019-04-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

الریاض02-05-282019-04-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

القاھرة02-05-282019-04-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
المنامة02-05-282019-04-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

بیروت02-05-282019-04-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
الكویت02-05-282019-04-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
دبي02-05-282019-04-2019والصیانة

عمان02-05-282019-04-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
تونس02-05-282019-04-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

جدة02-05-282019-04-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

زیورخ03-05-292019-04-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
بكین03-05-292019-04-2019الصیانة التصحیحیة

بانكوك03-05-292019-04-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

تورنتو03-05-292019-04-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
سنغافورة03-05-292019-04-2019عقودھا

لندن03-05-292019-04-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

جنیف03-05-292019-04-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

فیینا03-05-292019-04-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
میونیخ03-05-292019-04-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة



اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
الصیانة

براغ2019-04-292019-05-03

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
روما03-05-292019-04-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
جاكرتا03-05-292019-04-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

ماربیال03-05-292019-04-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

مدرید03-05-292019-04-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
كوااللمبور03-05-292019-04-2019القطع الكھربائیة

طرابزون03-05-292019-04-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

كوااللمبور03-05-292019-04-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

طرابزون03-05-292019-04-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
امستردام03-05-292019-04-2019إدارة الجودة الشاملة

باریس03-05-292019-04-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

برشلونة03-05-292019-04-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

اسطنبول04-05-302019-04-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

مراكش09-05-052019-05-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
الدوحة09-05-052019-05-2019الصیانة التصحیحیة

مسقط09-05-052019-05-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

دبي09-05-052019-05-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
عمان09-05-052019-05-2019القطع الكھربائیة

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

الدار البیضاء09-05-052019-05-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
الریاض09-05-052019-05-2019التقنیات العالمیة

القاھرة09-05-052019-05-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

المنامة09-05-052019-05-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
بیروت09-05-052019-05-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

الكویت09-05-052019-05-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
دبي09-05-052019-05-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

عمان09-05-052019-05-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

شرم الشیخ09-05-052019-05-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس09-05-052019-05-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

جدة09-05-052019-05-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

بكین10-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS بانكوك17-05-062019-05-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

تورنتو10-05-062019-05-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

سنغافورة10-05-062019-05-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
لندن10-05-062019-05-2019عقودھا



جنیف10-05-062019-05-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

فیینا10-05-062019-05-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

میونیخ10-05-062019-05-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
براغ10-05-062019-05-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
روما10-05-062019-05-2019الصیانة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
جاكرتا10-05-062019-05-2019القیمي

ماربیال10-05-062019-05-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
مدرید10-05-062019-05-2019إدارة الجودة الشاملة

كوااللمبور10-05-062019-05-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

طرابزون10-05-062019-05-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
كوااللمبور10-05-062019-05-2019والصیانة

طرابزون10-05-062019-05-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

امستردام10-05-062019-05-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
باریس10-05-062019-05-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

برشلونة10-05-062019-05-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
اسطنبول11-05-072019-05-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

الدوحة16-05-122019-05-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS مسقط23-05-122019-05-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
دبي16-05-122019-05-2019إدارة الجودة الشاملة

عمان16-05-122019-05-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
الدار البیضاء16-05-122019-05-2019التقنیات العالمیة

الریاض16-05-122019-05-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
القاھرة16-05-122019-05-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

المنامة16-05-122019-05-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

بیروت16-05-122019-05-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

الكویت16-05-122019-05-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

دبي16-05-122019-05-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
عمان16-05-122019-05-2019والصیانة

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

الریاض16-05-122019-05-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس16-05-122019-05-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
جدة16-05-122019-05-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

بكین17-05-132019-05-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

أ ة أ ة



تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
الصیانة التصحیحیة

بانكوك2019-05-132019-05-17

تورنتو17-05-132019-05-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

سنغافورة17-05-132019-05-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

لندن17-05-132019-05-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

جنیف17-05-132019-05-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

فیینا17-05-132019-05-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

میونیخ17-05-132019-05-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

براغ17-05-132019-05-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
روما17-05-132019-05-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
جاكرتا17-05-132019-05-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
ماربیال17-05-132019-05-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

مدرید17-05-132019-05-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

كوااللمبور17-05-132019-05-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
طرابزون17-05-132019-05-2019القطع الكھربائیة

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
كوااللمبور17-05-132019-05-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

طرابزون17-05-132019-05-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

امستردام17-05-132019-05-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
باریس17-05-132019-05-2019القیمي

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
برشلونة17-05-132019-05-2019عقودھا

اسطنبول18-05-142019-05-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

الدوحة23-05-192019-05-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
مسقط23-05-192019-05-2019الصیانة التصحیحیة

دبي23-05-192019-05-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

عمان23-05-192019-05-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
شرم الشیخ23-05-192019-05-2019القطع الكھربائیة

الدار البیضاء23-05-192019-05-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

الریاض23-05-192019-05-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

القاھرة23-05-192019-05-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
المنامة23-05-192019-05-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

بیروت23-05-192019-05-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
الكویت23-05-192019-05-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

دبي23-05-192019-05-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
عمان23-05-192019-05-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088



الدار البیضاء23-05-192019-05-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

الریاض23-05-192019-05-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
تونس23-05-192019-05-2019التقنیات العالمیة

جدة23-05-192019-05-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

بانكوك24-05-202019-05-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS تورنتو31-05-202019-05-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

سنغافورة24-05-202019-05-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

لندن24-05-202019-05-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
جنیف24-05-202019-05-2019عقودھا

فیینا24-05-202019-05-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

میونیخ24-05-202019-05-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

براغ24-05-202019-05-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

روما24-05-202019-05-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
جاكرتا24-05-202019-05-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
ماربیال24-05-202019-05-2019القیمي

مدرید24-05-202019-05-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
كوااللمبور24-05-202019-05-2019إدارة الجودة الشاملة

طرابزون24-05-202019-05-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

كوااللمبور24-05-202019-05-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
طرابزون24-05-202019-05-2019والصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
امستردام24-05-202019-05-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
باریس24-05-202019-05-2019الصیانة

برشلونة24-05-202019-05-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

اسطنبول25-05-212019-05-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

مسقط30-05-262019-05-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

دبي30-05-262019-05-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
عمان30-05-262019-05-2019إدارة الجودة الشاملة

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
الریاض30-05-262019-05-2019القطع الكھربائیة

القاھرة30-05-262019-05-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

المنامة30-05-262019-05-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
بیروت30-05-262019-05-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

الكویت30-05-262019-05-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

دبي30-05-262019-05-2019ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568



الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

عمان30-05-262019-05-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
شرم الشیخ30-05-262019-05-2019والصیانة

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

الریاض30-05-262019-05-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

تونس30-05-262019-05-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس30-05-262019-05-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

جدة30-05-262019-05-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

بانكوك31-05-272019-05-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
تورنتو31-05-272019-05-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS سنغافورة07-06-272019-05-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

لندن31-05-272019-05-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

جنیف31-05-272019-05-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
فیینا31-05-272019-05-2019عقودھا

میونیخ31-05-272019-05-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

براغ31-05-272019-05-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

روما31-05-272019-05-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

جاكرتا31-05-272019-05-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
ماربیال31-05-272019-05-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
مدرید31-05-272019-05-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

كوااللمبور31-05-272019-05-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

طرابزون31-05-272019-05-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

كوااللمبور31-05-272019-05-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
طرابزون31-05-272019-05-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
امستردام31-05-272019-05-2019القیمي

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
باریس31-05-272019-05-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

برشلونة31-05-272019-05-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
اسطنبول01-06-282019-05-2019التقنیات العالمیة

مسقط06-06-022019-06-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
دبي06-06-022019-06-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

عمان06-06-022019-06-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
الدار البیضاء06-06-022019-06-2019القطع الكھربائیة

الریاض06-06-022019-06-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

القاھرة06-06-022019-06-2019أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561



التقنیات العالمیة

المنامة06-06-022019-06-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

بیروت06-06-022019-06-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

الكویت06-06-022019-06-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

دبي06-06-022019-06-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

عمان06-06-022019-06-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
شرم الشیخ06-06-022019-06-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
الریاض06-06-022019-06-2019والصیانة

تونس06-06-022019-06-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

تونس06-06-022019-06-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
جدة06-06-022019-06-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

تورنتو07-06-032019-06-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
سنغافورة07-06-032019-06-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS لندن14-06-032019-06-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

جنیف07-06-032019-06-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

فیینا07-06-032019-06-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
میونیخ07-06-032019-06-2019عقودھا

براغ07-06-032019-06-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

روما07-06-032019-06-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

جاكرتا07-06-032019-06-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
ماربیال07-06-032019-06-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
مدرید07-06-032019-06-2019القیمي

كوااللمبور07-06-032019-06-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
طرابزون07-06-032019-06-2019إدارة الجودة الشاملة

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
كوااللمبور07-06-032019-06-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

طرابزون07-06-032019-06-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
امستردام07-06-032019-06-2019الصیانة

باریس07-06-032019-06-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

برشلونة07-06-032019-06-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

اسطنبول08-06-042019-06-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

اسطنبول08-06-042019-06-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
دبي13-06-092019-06-2019القیمي

عمان13-06-092019-06-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547



إدارة الجودة الشاملة

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

الریاض13-06-092019-06-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

القاھرة13-06-092019-06-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
المنامة13-06-092019-06-2019التقنیات العالمیة

بیروت13-06-092019-06-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
الكویت13-06-092019-06-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

دبي13-06-092019-06-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
عمان13-06-092019-06-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
الدار البیضاء13-06-092019-06-2019والصیانة

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
الریاض13-06-092019-06-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

القاھرة13-06-092019-06-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس13-06-092019-06-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
تونس13-06-092019-06-2019القطع الكھربائیة

جدة13-06-092019-06-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

تورنتو14-06-102019-06-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

سنغافورة14-06-102019-06-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
لندن14-06-102019-06-2019الصیانة التصحیحیة

جنیف14-06-102019-06-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

فیینا14-06-102019-06-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

میونیخ14-06-102019-06-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
براغ14-06-102019-06-2019عقودھا

روما14-06-102019-06-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

جاكرتا14-06-102019-06-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

ماربیال14-06-102019-06-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
مدرید14-06-102019-06-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
كوااللمبور14-06-102019-06-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

طرابزون14-06-102019-06-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

كوااللمبور14-06-102019-06-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

طرابزون14-06-102019-06-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
امستردام14-06-102019-06-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

باریس14-06-102019-06-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS برشلونة21-06-102019-06-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

اسطنبول15-06-112019-06-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554



اسطنبول15-06-112019-06-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
دبي20-06-162019-06-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
عمان20-06-162019-06-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
الریاض20-06-162019-06-2019إدارة الجودة الشاملة

القاھرة20-06-162019-06-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

المنامة20-06-162019-06-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
بیروت20-06-162019-06-2019التقنیات العالمیة

الكویت20-06-162019-06-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
دبي20-06-162019-06-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

عمان20-06-162019-06-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
الدار البیضاء20-06-162019-06-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

الریاض20-06-162019-06-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

القاھرة20-06-162019-06-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

المنامة20-06-162019-06-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
تونس20-06-162019-06-2019والصیانة

تونس20-06-162019-06-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

جدة20-06-162019-06-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

سنغافورة21-06-172019-06-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

لندن21-06-172019-06-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS جنیف28-06-172019-06-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

فیینا21-06-172019-06-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

میونیخ21-06-172019-06-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

براغ21-06-172019-06-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
روما21-06-172019-06-2019عقودھا

جاكرتا21-06-172019-06-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

ماربیال21-06-172019-06-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
مدرید21-06-172019-06-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
كوااللمبور21-06-172019-06-2019القیمي

طرابزون21-06-172019-06-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

كوااللمبور21-06-172019-06-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
طرابزون21-06-172019-06-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

امستردام21-06-172019-06-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527



باریس21-06-172019-06-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
برشلونة21-06-172019-06-2019الصیانة التصحیحیة

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
اسطنبول22-06-182019-06-2019القطع الكھربائیة

اسطنبول22-06-182019-06-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
دبي27-06-232019-06-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
عمان27-06-232019-06-2019القیمي

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
الدار البیضاء27-06-232019-06-2019إدارة الجودة الشاملة

الریاض27-06-232019-06-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
القاھرة27-06-232019-06-2019القطع الكھربائیة

المنامة27-06-232019-06-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

بیروت27-06-232019-06-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

الكویت27-06-232019-06-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

دبي27-06-232019-06-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

عمان27-06-232019-06-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
شرم الشیخ27-06-232019-06-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

الریاض27-06-232019-06-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

القاھرة27-06-232019-06-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

المنامة27-06-232019-06-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

بیروت27-06-232019-06-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
تونس27-06-232019-06-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

تونس27-06-232019-06-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
جدة27-06-232019-06-2019التقنیات العالمیة

لندن28-06-242019-06-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
جنیف28-06-242019-06-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS فیینا05-07-242019-06-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

میونیخ28-06-242019-06-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

براغ28-06-242019-06-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

روما28-06-242019-06-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
جاكرتا28-06-242019-06-2019عقودھا

ماربیال28-06-242019-06-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

مدرید28-06-242019-06-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
كوااللمبور28-06-242019-06-2019الصیانة

ة أ ة



التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

طرابزون2019-06-242019-06-28

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
كوااللمبور28-06-242019-06-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

طرابزون28-06-242019-06-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

امستردام28-06-242019-06-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

باریس28-06-242019-06-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

برشلونة28-06-242019-06-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

اسطنبول29-06-252019-06-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
اسطنبول29-06-252019-06-2019والصیانة

دبي04-07-302019-06-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
عمان04-07-302019-06-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

الریاض04-07-302019-06-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

القاھرة04-07-302019-06-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
المنامة04-07-302019-06-2019القطع الكھربائیة

بیروت04-07-302019-06-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
الكویت04-07-302019-06-2019التقنیات العالمیة

دبي04-07-302019-06-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
عمان04-07-302019-06-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
الریاض04-07-302019-06-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
القاھرة04-07-302019-06-2019والصیانة

المنامة04-07-302019-06-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

بیروت04-07-302019-06-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

تونس04-07-302019-06-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

جدة04-07-302019-06-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
تونس04-07-302019-06-2019إدارة الجودة الشاملة

جدة04-07-302019-06-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

جنیف05-07-012019-07-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
فیینا05-07-012019-07-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS میونیخ12-07-012019-07-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

براغ05-07-012019-07-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

روما05-07-012019-07-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

ة أ ة



جاكرتا05-07-012019-07-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

ماربیال05-07-012019-07-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

مدرید05-07-012019-07-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
كوااللمبور05-07-012019-07-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
طرابزون05-07-012019-07-2019القیمي

كوااللمبور05-07-012019-07-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

طرابزون05-07-012019-07-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

امستردام05-07-012019-07-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
باریس05-07-012019-07-2019عقودھا

برشلونة05-07-012019-07-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

اسطنبول06-07-022019-07-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
اسطنبول06-07-022019-07-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

دبي11-07-072019-07-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
عمان11-07-072019-07-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
شرم الشیخ11-07-072019-07-2019القیمي

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
الریاض11-07-072019-07-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

القاھرة11-07-072019-07-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

المنامة11-07-072019-07-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
بیروت11-07-072019-07-2019القطع الكھربائیة

الكویت11-07-072019-07-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
دبي11-07-072019-07-2019التقنیات العالمیة

عمان11-07-072019-07-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
الدار البیضاء11-07-072019-07-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

الریاض11-07-072019-07-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
القاھرة11-07-072019-07-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
المنامة11-07-072019-07-2019والصیانة

بیروت11-07-072019-07-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

الكویت11-07-072019-07-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس11-07-072019-07-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

جدة11-07-072019-07-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

تونس11-07-072019-07-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

جدة11-07-072019-07-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

جنیف12-07-082019-07-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118



فیینا12-07-082019-07-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
میونیخ12-07-082019-07-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS براغ19-07-082019-07-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

روما12-07-082019-07-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

جاكرتا12-07-082019-07-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
ماربیال12-07-082019-07-2019عقودھا

مدرید12-07-082019-07-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

كوااللمبور12-07-082019-07-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
طرابزون12-07-082019-07-2019الصیانة

كوااللمبور12-07-082019-07-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
طرابزون12-07-082019-07-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

امستردام12-07-082019-07-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

باریس12-07-082019-07-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
اسطنبول13-07-092019-07-2019إدارة الجودة الشاملة

اسطنبول13-07-092019-07-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

دبي18-07-142019-07-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

عمان18-07-142019-07-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
الریاض18-07-142019-07-2019القیمي

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
القاھرة18-07-142019-07-2019إدارة الجودة الشاملة

المنامة18-07-142019-07-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

بیروت18-07-142019-07-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

الكویت18-07-142019-07-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

دبي18-07-142019-07-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

عمان18-07-142019-07-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

الریاض18-07-142019-07-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

القاھرة18-07-142019-07-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
المنامة18-07-142019-07-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
بیروت18-07-142019-07-2019والصیانة

الكویت18-07-142019-07-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

تونس2019-07-142019-07-18



جدة18-07-142019-07-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

تونس18-07-142019-07-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
جدة18-07-142019-07-2019القطع الكھربائیة

فیینا19-07-152019-07-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

میونیخ19-07-152019-07-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
براغ19-07-152019-07-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS روما26-07-152019-07-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

جاكرتا19-07-152019-07-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

ماربیال19-07-152019-07-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مدرید19-07-152019-07-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

كوااللمبور19-07-152019-07-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
طرابزون19-07-152019-07-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
كوااللمبور19-07-152019-07-2019التقنیات العالمیة

طرابزون19-07-152019-07-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

برلین19-07-152019-07-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
امستردام19-07-152019-07-2019عقودھا

باریس19-07-152019-07-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

اسطنبول20-07-162019-07-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اسطنبول20-07-162019-07-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

دبي25-07-212019-07-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

عمان25-07-212019-07-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
الدار البیضاء25-07-212019-07-2019القیمي

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
الریاض25-07-212019-07-2019الصیانة

القاھرة25-07-212019-07-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
المنامة25-07-212019-07-2019إدارة الجودة الشاملة

بیروت25-07-212019-07-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
الكویت25-07-212019-07-2019القطع الكھربائیة

دبي25-07-212019-07-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
عمان25-07-212019-07-2019التقنیات العالمیة

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
الریاض25-07-212019-07-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

القاھرة25-07-212019-07-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569



المنامة25-07-212019-07-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
بیروت25-07-212019-07-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

الكویت25-07-212019-07-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

تونس25-07-212019-07-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
جدة25-07-212019-07-2019والصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
تونس25-07-212019-07-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

جدة25-07-212019-07-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

میونیخ26-07-222019-07-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

براغ26-07-222019-07-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
روما26-07-222019-07-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS جاكرتا02-08-222019-07-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

ماربیال26-07-222019-07-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
مدرید26-07-222019-07-2019عقودھا

كوااللمبور26-07-222019-07-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

طرابزون26-07-222019-07-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

كوااللمبور26-07-222019-07-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

طرابزون26-07-222019-07-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

برلین26-07-222019-07-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

بروكسل26-07-222019-07-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

امستردام26-07-222019-07-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

باریس26-07-222019-07-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

اسطنبول27-07-232019-07-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
اسطنبول27-07-232019-07-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
دبي01-08-282019-07-2019عقودھا

عمان01-08-282019-07-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019الصیانة

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
الریاض01-08-282019-07-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

القاھرة01-08-282019-07-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

المنامة01-08-282019-07-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
بیروت01-08-282019-07-2019إدارة الجودة الشاملة

الكویت01-08-282019-07-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
دبي01-08-282019-07-2019القطع الكھربائیة

عمان01-08-282019-07-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562



النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

الدار البیضاء2019-07-282019-08-01

الریاض01-08-282019-07-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
القاھرة01-08-282019-07-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

المنامة01-08-282019-07-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

بیروت01-08-282019-07-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
الكویت01-08-282019-07-2019والصیانة

تونس01-08-282019-07-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
جدة01-08-282019-07-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
تونس01-08-282019-07-2019القیمي

جدة01-08-282019-07-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

براغ02-08-292019-07-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

روما02-08-292019-07-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
جاكرتا02-08-292019-07-2019الصیانة التصحیحیة

ماربیال02-08-292019-07-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

مدرید02-08-292019-07-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

كوااللمبور02-08-292019-07-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

طرابزون02-08-292019-07-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

كوااللمبور02-08-292019-07-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
طرابزون02-08-292019-07-2019التقنیات العالمیة

برلین02-08-292019-07-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

بروكسل02-08-292019-07-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

زیورخ02-08-292019-07-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

امستردام02-08-292019-07-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS باریس09-08-292019-07-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
اسطنبول03-08-302019-07-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

اسطنبول03-08-302019-07-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

دبي08-08-042019-08-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

عمان08-08-042019-08-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

الریاض08-08-042019-08-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
القاھرة08-08-042019-08-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

المنامة08-08-042019-08-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

بیروت08-08-042019-08-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

الكویت08-08-042019-08-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548



دبي08-08-042019-08-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

عمان08-08-042019-08-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
شرم الشیخ08-08-042019-08-2019التقنیات العالمیة

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

الریاض08-08-042019-08-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

القاھرة08-08-042019-08-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
المنامة08-08-042019-08-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

بیروت08-08-042019-08-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
الكویت08-08-042019-08-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

مراكش08-08-042019-08-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
تونس08-08-042019-08-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

جدة08-08-042019-08-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
تونس08-08-042019-08-2019الصیانة

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
جدة08-08-042019-08-2019إدارة الجودة الشاملة

روما09-08-052019-08-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

جاكرتا09-08-052019-08-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS ماربیال16-08-052019-08-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

مدرید09-08-052019-08-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
كوااللمبور09-08-052019-08-2019عقودھا

طرابزون09-08-052019-08-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
كوااللمبور09-08-052019-08-2019القطع الكھربائیة

طرابزون09-08-052019-08-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
برلین09-08-052019-08-2019والصیانة

بروكسل09-08-052019-08-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

زیورخ09-08-052019-08-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

امستردام09-08-052019-08-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
باریس09-08-052019-08-2019الصیانة التصحیحیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
اسطنبول10-08-062019-08-2019القیمي

اسطنبول10-08-062019-08-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

دبي15-08-112019-08-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
عمان15-08-112019-08-2019عقودھا

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

الریاض15-08-112019-08-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

ة ة أل



تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
القیمي

القاھرة2019-08-112019-08-15

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
المنامة15-08-112019-08-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

بیروت15-08-112019-08-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
الكویت15-08-112019-08-2019إدارة الجودة الشاملة

دبي15-08-112019-08-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
عمان15-08-112019-08-2019القطع الكھربائیة

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
الریاض15-08-112019-08-2019التقنیات العالمیة

القاھرة15-08-112019-08-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

المنامة15-08-112019-08-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
بیروت15-08-112019-08-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

الكویت15-08-112019-08-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

مراكش15-08-112019-08-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

تونس15-08-112019-08-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

جدة15-08-112019-08-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
تونس15-08-112019-08-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

جدة15-08-112019-08-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

جاكرتا16-08-122019-08-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
ماربیال16-08-122019-08-2019الصیانة التصحیحیة

مدرید16-08-122019-08-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

كوااللمبور16-08-122019-08-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

طرابزون16-08-122019-08-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

كوااللمبور16-08-122019-08-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

طرابزون16-08-122019-08-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
برلین16-08-122019-08-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
بروكسل16-08-122019-08-2019والصیانة

زیورخ16-08-122019-08-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

بكین16-08-122019-08-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS امستردام23-08-122019-08-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

باریس16-08-122019-08-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
اسطنبول17-08-132019-08-2019الصیانة

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
اسطنبول17-08-132019-08-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

دبي22-08-182019-08-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

ة أ ة



عمان22-08-182019-08-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

الریاض22-08-182019-08-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
القاھرة22-08-182019-08-2019الصیانة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
المنامة22-08-182019-08-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
بیروت22-08-182019-08-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

الكویت22-08-182019-08-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
دبي22-08-182019-08-2019إدارة الجودة الشاملة

عمان22-08-182019-08-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
الدار البیضاء22-08-182019-08-2019التقنیات العالمیة

الریاض22-08-182019-08-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
القاھرة22-08-182019-08-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

المنامة22-08-182019-08-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

بیروت22-08-182019-08-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

الكویت22-08-182019-08-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

مراكش22-08-182019-08-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

الدوحة22-08-182019-08-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس22-08-182019-08-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
جدة22-08-182019-08-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

تونس22-08-182019-08-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

جدة22-08-182019-08-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

ماربیال23-08-192019-08-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS مدرید30-08-192019-08-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

كوااللمبور23-08-192019-08-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
طرابزون23-08-192019-08-2019عقودھا

كوااللمبور23-08-192019-08-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
طرابزون23-08-192019-08-2019القطع الكھربائیة

برلین23-08-192019-08-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
بروكسل23-08-192019-08-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
زیورخ23-08-192019-08-2019والصیانة

بكین23-08-192019-08-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
امستردام23-08-192019-08-2019الصیانة التصحیحیة



باریس23-08-192019-08-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
اسطنبول24-08-202019-08-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

اسطنبول24-08-202019-08-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS دبي05-09-252019-08-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

عمان29-08-252019-08-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019عقودھا

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

الریاض29-08-252019-08-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
القاھرة29-08-252019-08-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
المنامة29-08-252019-08-2019الصیانة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
بیروت29-08-252019-08-2019القیمي

الكویت29-08-252019-08-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

دبي29-08-252019-08-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

عمان29-08-252019-08-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
شرم الشیخ29-08-252019-08-2019القطع الكھربائیة

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

الریاض29-08-252019-08-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

القاھرة29-08-252019-08-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
المنامة29-08-252019-08-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

بیروت29-08-252019-08-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
الكویت29-08-252019-08-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
مراكش29-08-252019-08-2019والصیانة

الدوحة29-08-252019-08-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
تونس29-08-252019-08-2019التقنیات العالمیة

جدة29-08-252019-08-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

تونس29-08-252019-08-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
جدة29-08-252019-08-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

ماربیال30-08-262019-08-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
مدرید30-08-262019-08-2019الصیانة التصحیحیة

كوااللمبور30-08-262019-08-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

طرابزون30-08-262019-08-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
كوااللمبور30-08-262019-08-2019إدارة الجودة الشاملة

طرابزون30-08-262019-08-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

برلین30-08-262019-08-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569



بروكسل30-08-262019-08-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
زیورخ30-08-262019-08-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

بكین30-08-262019-08-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

بانكوك30-08-262019-08-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

امستردام30-08-262019-08-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

اسطنبول31-08-272019-08-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اسطنبول31-08-272019-08-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
دبي05-09-012019-09-2019الصیانة التصحیحیة

عمان05-09-012019-09-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
الریاض05-09-012019-09-2019عقودھا

القاھرة05-09-012019-09-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
المنامة05-09-012019-09-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
بیروت05-09-012019-09-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
الكویت05-09-012019-09-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

دبي05-09-012019-09-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
عمان05-09-012019-09-2019إدارة الجودة الشاملة

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
الریاض05-09-012019-09-2019القطع الكھربائیة

القاھرة05-09-012019-09-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

المنامة05-09-012019-09-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
بیروت05-09-012019-09-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

الكویت05-09-012019-09-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
مراكش05-09-012019-09-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

الدوحة05-09-012019-09-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

مسقط05-09-012019-09-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس05-09-012019-09-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

جدة05-09-012019-09-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

تونس05-09-012019-09-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
جدة05-09-012019-09-2019القیمي

مدرید06-09-022019-09-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS كوااللمبور13-09-022019-09-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

طرابزون06-09-022019-09-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197



كوااللمبور06-09-022019-09-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

طرابزون06-09-022019-09-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
برلین06-09-022019-09-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

بروكسل06-09-022019-09-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

زیورخ06-09-022019-09-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
بكین06-09-022019-09-2019والصیانة

بانكوك06-09-022019-09-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

امستردام06-09-022019-09-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

اسطنبول07-09-032019-09-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
اسطنبول07-09-032019-09-2019التقنیات العالمیة

دبي12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS عمان19-09-082019-09-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019عقودھا

الریاض12-09-082019-09-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

القاھرة12-09-082019-09-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

المنامة12-09-082019-09-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
بیروت12-09-082019-09-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
الكویت12-09-082019-09-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
دبي12-09-082019-09-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

عمان12-09-082019-09-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
الدار البیضاء12-09-082019-09-2019القطع الكھربائیة

الریاض12-09-082019-09-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
القاھرة12-09-082019-09-2019التقنیات العالمیة

المنامة12-09-082019-09-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

بیروت12-09-082019-09-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

الكویت12-09-082019-09-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

مراكش12-09-082019-09-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
الدوحة12-09-082019-09-2019والصیانة

مسقط12-09-082019-09-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

تونس12-09-082019-09-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
جدة12-09-082019-09-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

تونس12-09-082019-09-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

جدة12-09-082019-09-2019اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532



الصیانة

مدرید13-09-092019-09-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
كوااللمبور13-09-092019-09-2019الصیانة التصحیحیة

طرابزون13-09-092019-09-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

كوااللمبور13-09-092019-09-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
طرابزون13-09-092019-09-2019إدارة الجودة الشاملة

برلین13-09-092019-09-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
بروكسل13-09-092019-09-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

زیورخ13-09-092019-09-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
بكین13-09-092019-09-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

بانكوك13-09-092019-09-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

تورنتو13-09-092019-09-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

اسطنبول14-09-102019-09-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

اسطنبول14-09-102019-09-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

دبي19-09-152019-09-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
عمان19-09-152019-09-2019الصیانة التصحیحیة

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

الریاض19-09-152019-09-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

القاھرة19-09-152019-09-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

المنامة19-09-152019-09-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

بیروت19-09-152019-09-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
الكویت19-09-152019-09-2019الصیانة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
دبي19-09-152019-09-2019القیمي

عمان19-09-152019-09-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
شرم الشیخ19-09-152019-09-2019إدارة الجودة الشاملة

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

الریاض19-09-152019-09-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

القاھرة19-09-152019-09-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
المنامة19-09-152019-09-2019التقنیات العالمیة

بیروت19-09-152019-09-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
الكویت19-09-152019-09-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

مراكش19-09-152019-09-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
الدوحة19-09-152019-09-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

مسقط19-09-152019-09-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088



صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
القطع الكھربائیة

تونس2019-09-152019-09-19

جدة19-09-152019-09-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
تونس19-09-152019-09-2019عقودھا

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
جدة19-09-152019-09-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

كوااللمبور20-09-162019-09-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS طرابزون27-09-162019-09-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
كوااللمبور20-09-162019-09-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

طرابزون20-09-162019-09-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

برلین20-09-162019-09-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

بروكسل20-09-162019-09-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
زیورخ20-09-162019-09-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

بكین20-09-162019-09-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
بانكوك20-09-162019-09-2019والصیانة

تورنتو20-09-162019-09-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

سنغافورة20-09-162019-09-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

اسطنبول21-09-172019-09-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

اسطنبول21-09-172019-09-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

عمان26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS شرم الشیخ03-10-222019-09-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

الریاض26-09-222019-09-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

القاھرة26-09-222019-09-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

المنامة26-09-222019-09-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

بیروت26-09-222019-09-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
الكویت26-09-222019-09-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
دبي26-09-222019-09-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
عمان26-09-222019-09-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
الریاض26-09-222019-09-2019إدارة الجودة الشاملة

القاھرة26-09-222019-09-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

المنامة26-09-222019-09-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
بیروت26-09-222019-09-2019التقنیات العالمیة

الكویت26-09-222019-09-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563



ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

مراكش2019-09-222019-09-26

الدوحة26-09-222019-09-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
مسقط26-09-222019-09-2019والصیانة

تونس26-09-222019-09-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

جدة26-09-222019-09-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

تونس26-09-222019-09-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

جدة26-09-222019-09-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

كوااللمبور27-09-232019-09-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
طرابزون27-09-232019-09-2019الصیانة التصحیحیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
كوااللمبور27-09-232019-09-2019القیمي

طرابزون27-09-232019-09-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
برلین27-09-232019-09-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

بروكسل27-09-232019-09-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

زیورخ27-09-232019-09-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

بكین27-09-232019-09-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
بانكوك27-09-232019-09-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

تورنتو27-09-232019-09-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

سنغافورة27-09-232019-09-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

لندن27-09-232019-09-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
اسطنبول28-09-242019-09-2019عقودھا

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
اسطنبول28-09-242019-09-2019القطع الكھربائیة

عمان03-10-292019-09-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019الصیانة التصحیحیة

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS الریاض10-10-292019-09-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
القاھرة03-10-292019-09-2019عقودھا

المنامة03-10-292019-09-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

بیروت03-10-292019-09-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

الكویت03-10-292019-09-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
دبي03-10-292019-09-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
عمان03-10-292019-09-2019القیمي

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
الدار البیضاء03-10-292019-09-2019إدارة الجودة الشاملة

الریاض03-10-292019-09-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545



صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
القاھرة03-10-292019-09-2019القطع الكھربائیة

المنامة03-10-292019-09-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

بیروت03-10-292019-09-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

الكویت03-10-292019-09-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

مراكش03-10-292019-09-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

الدوحة03-10-292019-09-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
مسقط03-10-292019-09-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

تونس03-10-292019-09-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
جدة03-10-292019-09-2019التقنیات العالمیة

تونس03-10-292019-09-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

جدة03-10-292019-09-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

طرابزون04-10-302019-09-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
كوااللمبور04-10-302019-09-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
طرابزون04-10-302019-09-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

برلین04-10-302019-09-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
بروكسل04-10-302019-09-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

زیورخ04-10-302019-09-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
بكین04-10-302019-09-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

بانكوك04-10-302019-09-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
تورنتو04-10-302019-09-2019والصیانة

سنغافورة04-10-302019-09-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

لندن04-10-302019-09-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

برشلونة04-10-302019-09-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

اسطنبول05-10-012019-10-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

اسطنبول05-10-012019-10-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS الدار البیضاء17-10-062019-10-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
الریاض10-10-062019-10-2019الصیانة التصحیحیة

القاھرة10-10-062019-10-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
المنامة10-10-062019-10-2019عقودھا

بیروت10-10-062019-10-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

الكویت10-10-062019-10-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

دبي10-10-062019-10-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
عمان10-10-062019-10-2019الصیانة

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538



المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

الریاض10-10-062019-10-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

القاھرة10-10-062019-10-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
المنامة10-10-062019-10-2019القطع الكھربائیة

بیروت10-10-062019-10-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
الكویت10-10-062019-10-2019التقنیات العالمیة

مراكش10-10-062019-10-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
الدوحة10-10-062019-10-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

مسقط10-10-062019-10-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
تونس10-10-062019-10-2019إدارة الجودة الشاملة

جدة10-10-062019-10-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

تونس10-10-062019-10-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

جدة10-10-062019-10-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

طرابزون11-10-072019-10-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
كوااللمبور11-10-072019-10-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
طرابزون11-10-072019-10-2019القیمي

برلین11-10-072019-10-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

بروكسل11-10-072019-10-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
زیورخ11-10-072019-10-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

بكین11-10-072019-10-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

بانكوك11-10-072019-10-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
تورنتو11-10-072019-10-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
سنغافورة11-10-072019-10-2019والصیانة

لندن11-10-072019-10-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

جنیف11-10-072019-10-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

برشلونة11-10-072019-10-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

اسطنبول12-10-082019-10-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

اسطنبول12-10-082019-10-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019الصیانة التصحیحیة

الریاض17-10-132019-10-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

القاھرة17-10-132019-10-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

المنامة17-10-132019-10-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
بیروت17-10-132019-10-2019عقودھا

أل ة



الكویت17-10-132019-10-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

دبي17-10-132019-10-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
عمان17-10-132019-10-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
شرم الشیخ17-10-132019-10-2019القیمي

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
الریاض17-10-132019-10-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

القاھرة17-10-132019-10-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

المنامة17-10-132019-10-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
بیروت17-10-132019-10-2019القطع الكھربائیة

الكویت17-10-132019-10-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
مراكش17-10-132019-10-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

الدوحة17-10-132019-10-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

مسقط17-10-132019-10-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

تونس17-10-132019-10-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

جدة17-10-132019-10-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS تونس24-10-132019-10-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

جدة17-10-132019-10-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

كوااللمبور18-10-142019-10-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
طرابزون18-10-142019-10-2019الصیانة

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
برلین18-10-142019-10-2019التقنیات العالمیة

بروكسل18-10-142019-10-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

زیورخ18-10-142019-10-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

بكین18-10-142019-10-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
بانكوك18-10-142019-10-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

تورنتو18-10-142019-10-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
سنغافورة18-10-142019-10-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
لندن18-10-142019-10-2019والصیانة

جنیف18-10-142019-10-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

فیینا18-10-142019-10-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

برشلونة18-10-142019-10-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

اسطنبول19-10-152019-10-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
اسطنبول19-10-152019-10-2019إدارة الجودة الشاملة

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

الریاض24-10-202019-10-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

القاھرة24-10-202019-10-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196



المنامة24-10-202019-10-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

بیروت24-10-202019-10-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

الكویت24-10-202019-10-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

دبي24-10-202019-10-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

عمان24-10-202019-10-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
شرم الشیخ24-10-202019-10-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
الریاض24-10-202019-10-2019القیمي

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
القاھرة24-10-202019-10-2019إدارة الجودة الشاملة

المنامة24-10-202019-10-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

بیروت24-10-202019-10-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

الكویت24-10-202019-10-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

مراكش24-10-202019-10-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

الدوحة24-10-202019-10-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
مسقط24-10-202019-10-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

تونس24-10-202019-10-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
جدة24-10-202019-10-2019القطع الكھربائیة

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
تونس24-10-202019-10-2019الصیانة التصحیحیة

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
جدة24-10-202019-10-2019عقودھا

كوااللمبور25-10-212019-10-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
طرابزون25-10-212019-10-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

برلین25-10-212019-10-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
بروكسل25-10-212019-10-2019التقنیات العالمیة

زیورخ25-10-212019-10-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
بكین25-10-212019-10-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

بانكوك25-10-212019-10-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

تورنتو25-10-212019-10-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

سنغافورة25-10-212019-10-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
لندن25-10-212019-10-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

جنیف25-10-212019-10-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

فیینا25-10-212019-10-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

میونیخ25-10-212019-10-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
برشلونة25-10-212019-10-2019والصیانة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

اسطنبول2019-10-222019-11-02



اسطنبول26-10-222019-10-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS القاھرة07-11-272019-10-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

المنامة31-10-272019-10-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

بیروت31-10-272019-10-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
الكویت31-10-272019-10-2019عقودھا

دبي31-10-272019-10-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

عمان31-10-272019-10-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
الدار البیضاء31-10-272019-10-2019القیمي

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
الریاض31-10-272019-10-2019الصیانة

القاھرة31-10-272019-10-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
المنامة31-10-272019-10-2019إدارة الجودة الشاملة

بیروت31-10-272019-10-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
الكویت31-10-272019-10-2019القطع الكھربائیة

مراكش31-10-272019-10-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
الدوحة31-10-272019-10-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

مسقط31-10-272019-10-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
تونس31-10-272019-10-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

جدة31-10-272019-10-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

تونس31-10-272019-10-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

جدة31-10-272019-10-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

كوااللمبور01-11-282019-10-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

طرابزون01-11-282019-10-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

برلین01-11-282019-10-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

بروكسل01-11-282019-10-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
زیورخ01-11-282019-10-2019التقنیات العالمیة

بكین01-11-282019-10-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

بانكوك01-11-282019-10-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
تورنتو01-11-282019-10-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

سنغافورة01-11-282019-10-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

لندن01-11-282019-10-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
جنیف01-11-282019-10-2019والصیانة

فیینا01-11-282019-10-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

میونیخ01-11-282019-10-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105



براغ01-11-282019-10-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
برشلونة01-11-282019-10-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
اسطنبول02-11-292019-10-2019الصیانة التصحیحیة

اسطنبول02-11-292019-10-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
القاھرة07-11-032019-11-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS المنامة14-11-032019-11-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

بیروت07-11-032019-11-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

الكویت07-11-032019-11-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
دبي07-11-032019-11-2019عقودھا

عمان07-11-032019-11-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
الدار البیضاء07-11-032019-11-2019الصیانة

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
الریاض07-11-032019-11-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

القاھرة07-11-032019-11-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

المنامة07-11-032019-11-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
بیروت07-11-032019-11-2019إدارة الجودة الشاملة

الكویت07-11-032019-11-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
مراكش07-11-032019-11-2019التقنیات العالمیة

الدوحة07-11-032019-11-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

مسقط07-11-032019-11-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
تونس07-11-032019-11-2019القیمي

جدة07-11-032019-11-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

تونس07-11-032019-11-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

جدة07-11-032019-11-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

كوااللمبور08-11-042019-11-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

طرابزون08-11-042019-11-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
برلین08-11-042019-11-2019القطع الكھربائیة

بروكسل08-11-042019-11-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

زیورخ08-11-042019-11-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

بكین08-11-042019-11-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
بانكوك08-11-042019-11-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

تورنتو08-11-042019-11-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
سنغافورة08-11-042019-11-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

لندن08-11-042019-11-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

ة ة ة أ



إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
واعداد العقود في الشراء والتورید

جنیف2019-11-042019-11-08

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
فیینا08-11-042019-11-2019والصیانة

میونیخ08-11-042019-11-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

براغ08-11-042019-11-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

روما08-11-042019-11-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

برشلونة08-11-042019-11-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

اسطنبول09-11-052019-11-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
اسطنبول09-11-052019-11-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

القاھرة14-11-102019-11-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
المنامة14-11-102019-11-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS بیروت21-11-102019-11-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

الكویت14-11-102019-11-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

دبي14-11-102019-11-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

عمان14-11-102019-11-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

الریاض14-11-102019-11-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
القاھرة14-11-102019-11-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

المنامة14-11-102019-11-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

بیروت14-11-102019-11-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

الكویت14-11-102019-11-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

مراكش14-11-102019-11-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

الدوحة14-11-102019-11-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
مسقط14-11-102019-11-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
تونس14-11-102019-11-2019الصیانة

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
جدة14-11-102019-11-2019إدارة الجودة الشاملة

جدة14-11-102019-11-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
كوااللمبور15-11-112019-11-2019عقودھا

طرابزون15-11-112019-11-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

برلین15-11-112019-11-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
بروكسل15-11-112019-11-2019القطع الكھربائیة

زیورخ15-11-112019-11-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
بكین15-11-112019-11-2019التقنیات العالمیة

بانكوك15-11-112019-11-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563



تورنتو15-11-112019-11-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

سنغافورة15-11-112019-11-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
لندن15-11-112019-11-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

جنیف15-11-112019-11-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
فیینا15-11-112019-11-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
میونیخ15-11-112019-11-2019والصیانة

براغ15-11-112019-11-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

روما15-11-112019-11-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

جاكرتا15-11-112019-11-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

برشلونة15-11-112019-11-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

اسطنبول16-11-122019-11-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
اسطنبول16-11-122019-11-2019القیمي

القاھرة21-11-172019-11-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

المنامة21-11-172019-11-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
بیروت21-11-172019-11-2019الصیانة التصحیحیة

الكویت21-11-172019-11-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

دبي21-11-172019-11-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
عمان21-11-172019-11-2019عقودھا

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

الریاض21-11-172019-11-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
القاھرة21-11-172019-11-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
المنامة21-11-172019-11-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

بیروت21-11-172019-11-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
الكویت21-11-172019-11-2019إدارة الجودة الشاملة

مراكش21-11-172019-11-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
الدوحة21-11-172019-11-2019التقنیات العالمیة

مسقط21-11-172019-11-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
تونس21-11-172019-11-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

جدة21-11-172019-11-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS جدة28-11-172019-11-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

كوااللمبور22-11-182019-11-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

طرابزون22-11-182019-11-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

برلین22-11-182019-11-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

بروكسل22-11-182019-11-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551



صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
القطع الكھربائیة

زیورخ2019-11-182019-11-22

بكین22-11-182019-11-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

بانكوك22-11-182019-11-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
تورنتو22-11-182019-11-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

سنغافورة22-11-182019-11-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

لندن22-11-182019-11-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

جنیف22-11-182019-11-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

فیینا22-11-182019-11-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
میونیخ22-11-182019-11-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
براغ22-11-182019-11-2019والصیانة

روما22-11-182019-11-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

جاكرتا22-11-182019-11-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

باریس22-11-182019-11-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
برشلونة22-11-182019-11-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
اسطنبول23-11-192019-11-2019الصیانة

المنامة28-11-242019-11-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

بیروت28-11-242019-11-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS الكویت05-12-242019-11-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

دبي28-11-242019-11-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

عمان28-11-242019-11-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

الریاض28-11-242019-11-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
القاھرة28-11-242019-11-2019الصیانة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
المنامة28-11-242019-11-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
بیروت28-11-242019-11-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

الكویت28-11-242019-11-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
مراكش28-11-242019-11-2019القطع الكھربائیة

الدوحة28-11-242019-11-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

مسقط28-11-242019-11-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

تونس28-11-242019-11-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

جدة28-11-242019-11-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
جدة28-11-242019-11-2019الصیانة التصحیحیة

كوااللمبور29-11-252019-11-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

طرابزون29-11-252019-11-2019مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423



عقودھا

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
برلین29-11-252019-11-2019إدارة الجودة الشاملة

بروكسل29-11-252019-11-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

زیورخ29-11-252019-11-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

بكین29-11-252019-11-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
بانكوك29-11-252019-11-2019التقنیات العالمیة

تورنتو29-11-252019-11-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
سنغافورة29-11-252019-11-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

لندن29-11-252019-11-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
جنیف29-11-252019-11-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

فیینا29-11-252019-11-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

میونیخ29-11-252019-11-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
براغ29-11-252019-11-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
روما29-11-252019-11-2019والصیانة

جاكرتا29-11-252019-11-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

ماربیال29-11-252019-11-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

باریس29-11-252019-11-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

برشلونة29-11-252019-11-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
اسطنبول30-11-262019-11-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

بیروت05-12-012019-12-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
الكویت05-12-012019-12-2019الصیانة التصحیحیة

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS دبي12-12-012019-12-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

عمان05-12-012019-12-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
شرم الشیخ05-12-012019-12-2019عقودھا

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

الریاض05-12-012019-12-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
القاھرة05-12-012019-12-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
المنامة05-12-012019-12-2019الصیانة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
بیروت05-12-012019-12-2019القیمي

الكویت05-12-012019-12-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

مراكش05-12-012019-12-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

الدوحة05-12-012019-12-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
مسقط05-12-012019-12-2019التقنیات العالمیة

تونس05-12-012019-12-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526



التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
جدة05-12-012019-12-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

جدة05-12-012019-12-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

كوااللمبور06-12-022019-12-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

طرابزون06-12-022019-12-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

برلین06-12-022019-12-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
بروكسل06-12-022019-12-2019إدارة الجودة الشاملة

زیورخ06-12-022019-12-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
بكین06-12-022019-12-2019القطع الكھربائیة

بانكوك06-12-022019-12-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

تورنتو06-12-022019-12-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

سنغافورة06-12-022019-12-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
لندن06-12-022019-12-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

جنیف06-12-022019-12-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
فیینا06-12-022019-12-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

میونیخ06-12-022019-12-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

براغ06-12-022019-12-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
روما06-12-022019-12-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
جاكرتا06-12-022019-12-2019والصیانة

ماربیال06-12-022019-12-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

امستردام06-12-022019-12-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

باریس06-12-022019-12-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

برشلونة06-12-022019-12-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

اسطنبول07-12-032019-12-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

الكویت12-12-082019-12-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
دبي12-12-082019-12-2019الصیانة التصحیحیة

عمان12-12-082019-12-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
الریاض12-12-082019-12-2019عقودھا

القاھرة12-12-082019-12-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
المنامة12-12-082019-12-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
بیروت12-12-082019-12-2019الصیانة

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
الكویت12-12-082019-12-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

مراكش12-12-082019-12-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

الدوحة12-12-082019-12-2019صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553



القطع الكھربائیة

مسقط12-12-082019-12-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

تونس12-12-082019-12-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
جدة12-12-082019-12-2019القیمي

جدة12-12-082019-12-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS كوااللمبور20-12-092019-12-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

طرابزون13-12-092019-12-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

برلین13-12-092019-12-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

بروكسل13-12-092019-12-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
زیورخ13-12-092019-12-2019إدارة الجودة الشاملة

بكین13-12-092019-12-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

بانكوك13-12-092019-12-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
تورنتو13-12-092019-12-2019التقنیات العالمیة

سنغافورة13-12-092019-12-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

لندن13-12-092019-12-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

جنیف13-12-092019-12-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

فیینا13-12-092019-12-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
میونیخ13-12-092019-12-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

براغ13-12-092019-12-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

روما13-12-092019-12-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
جاكرتا13-12-092019-12-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

ماربیال13-12-092019-12-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

مدرید13-12-092019-12-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

امستردام13-12-092019-12-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
باریس13-12-092019-12-2019والصیانة

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
برشلونة13-12-092019-12-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

اسطنبول14-12-102019-12-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

الكویت19-12-152019-12-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

دبي19-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS عمان26-12-152019-12-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
الدار البیضاء19-12-152019-12-2019عقودھا

الریاض19-12-152019-12-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

القاھرة19-12-152019-12-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

المنامة19-12-152019-12-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

بیروت19-12-152019-12-2019النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528



الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
الكویت19-12-152019-12-2019القیمي

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
مراكش19-12-152019-12-2019إدارة الجودة الشاملة

الدوحة19-12-152019-12-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

مسقط19-12-152019-12-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

دبي19-12-152019-12-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس19-12-152019-12-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
جدة19-12-152019-12-2019الصیانة

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
كوااللمبور20-12-162019-12-2019الصیانة التصحیحیة

طرابزون20-12-162019-12-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
برلین20-12-162019-12-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

بروكسل20-12-162019-12-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

زیورخ20-12-162019-12-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

بكین20-12-162019-12-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
بانكوك20-12-162019-12-2019القطع الكھربائیة

تورنتو20-12-162019-12-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
سنغافورة20-12-162019-12-2019التقنیات العالمیة

لندن20-12-162019-12-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
جنیف20-12-162019-12-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

فیینا20-12-162019-12-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

میونیخ20-12-162019-12-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
براغ20-12-162019-12-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

روما20-12-162019-12-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

جاكرتا20-12-162019-12-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
ماربیال20-12-162019-12-2019والصیانة

مدرید20-12-162019-12-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

امستردام20-12-162019-12-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
باریس20-12-162019-12-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

برشلونة20-12-162019-12-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

اسطنبول21-12-172019-12-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

دبي26-12-222019-12-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
عمان26-12-222019-12-2019الصیانة التصحیحیة

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

الریاض26-12-222019-12-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197



القاھرة26-12-222019-12-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

المنامة26-12-222019-12-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

بیروت26-12-222019-12-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
الكویت26-12-222019-12-2019الصیانة

مراكش26-12-222019-12-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

الدوحة26-12-222019-12-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
مسقط26-12-222019-12-2019القطع الكھربائیة

دبي26-12-222019-12-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
تونس26-12-222019-12-2019عقودھا

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
جدة26-12-222019-12-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

كوااللمبور27-12-232019-12-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS طرابزون03-01-232020-12-2019ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
برلین27-12-232019-12-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
بروكسل27-12-232019-12-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

زیورخ27-12-232019-12-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
بكین27-12-232019-12-2019إدارة الجودة الشاملة

بانكوك27-12-232019-12-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

تورنتو27-12-232019-12-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

سنغافورة27-12-232019-12-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
لندن27-12-232019-12-2019التقنیات العالمیة

جنیف27-12-232019-12-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
فیینا27-12-232019-12-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

میونیخ27-12-232019-12-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

براغ27-12-232019-12-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
روما27-12-232019-12-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

جاكرتا27-12-232019-12-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
ماربیال27-12-232019-12-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

مدرید27-12-232019-12-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

كوااللمبور27-12-232019-12-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
امستردام27-12-232019-12-2019والصیانة

باریس27-12-232019-12-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

برشلونة27-12-232019-12-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

اسطنبول28-12-242019-12-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

عمان02-01-292020-12-2019البرنامج المتكامل في صیانة المرافق والمنشآت192

ة ة ة أ ة



النظم المتقدمة لتنفیذ وتقییم أعمال الصیانة المخططة والوقائیة195
CMMS ورفع كفاءتھا باستخدام األنظمة المحوسبة

شرم الشیخ2019-12-292020-01-09

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019تكنولوجیا الصیانة الذاتیة للمعدات وتحلیل األعطال للفنیین197

الریاض02-01-292020-12-2019الصیانة اإلنتاجیة الشاملة ومتطلبات تطبیقھا196

القاھرة02-01-292020-12-2019وقایة وصیانة المحركات الكھربائیة522

المنامة02-01-292020-12-2019تكنولوجیا الصیانة وتحلیل األعطال للمشغلین523

بیروت02-01-292020-12-2019اإلشراف على ورش الصیانة وتخطیط وجدولة عملیاتھا526

النظم المتقدمة لتخطیط، جدولة، مراقبة، تقییم وتطویر أعمال528
الكویت02-01-292020-12-2019الصیانة الشاملة وفق المعاییر العالمیة

مراكش02-01-292020-12-2019نظم تشغیل وصیانة أجھزة البخار540

اإلدارة الحدیثة لنظم إدارة الصیانة الكلیة وتطبیقاتھا في نظم547
الدوحة02-01-292020-12-2019إدارة الجودة الشاملة

مسقط02-01-292020-12-2019التحكـم الھیدرولیكي للمعـدات وصیانتھا551

دبي02-01-292020-12-2019تقنیات الصیانة التشغیلیة واألعمال الفنیة في العمل1088

عمان02-01-292020-12-2019ادارة وتطویر عملیات الصیانة1124

تونس02-01-292020-12-2019تخطیط ومراقبة وتوثیق أعمال الصیانة198

جدة02-01-292020-12-2019اإلدارة المالیة للصیانة وخـفض التكالیـف527

كوااللمبور03-01-302020-12-2019إعداد المیزانیات التقدیریة للصیانة ومتابعة تنفیذھا118

تشغیل وصیانة وتحدید أعطال الشبكات الكھربائیة وأعمال193
طرابزون03-01-302020-12-2019الصیانة التصحیحیة

اإلدارة المتقدمة والفعالة لقیاس وتطویر مشاریع عملیات532
برلین03-01-302020-12-2019الصیانة

تحسین األداء الوظیفي للصیانة التوقفیة باستخدام المنھج533
بروكسل03-01-302020-12-2019القیمي

التقنیات الحدیثة للفحص الھندسي وادارة أعمال الصیانة538
زیورخ03-01-302020-12-2019المبرمجة والطارئة واعداد التقاریر

بكین03-01-302020-12-2019نظم إدارة الصیانة المبرمجة545

بانكوك03-01-302020-12-2019أسالیب تخطیط ومتابعة تنفیذ أعمال الصیانة548

صیانة الشبكات والمحوالت وقواطع تیار الضغط العالي ودوائر553
تورنتو03-01-302020-12-2019القطع الكھربائیة

سنغافورة03-01-302020-12-2019الصیانة الكلیة: التخطیط، التصمیم، بناء النظام والتشغیل554

لندن03-01-302020-12-2019استعمال برامج الصیانة الوقائیة وتنفیذھا559

جنیف03-01-302020-12-2019تقنیات تشغیل واختبار وصیانة محوالت القوى الكھربائیة562

فیینا03-01-302020-12-2019تحلیل أعطال الماكینات الدوارة ووقایتھا وصیانتھا563

النظم الحدیثة لتشخیص أعطال المعدات، تقدیر تكالیف الصیانة565
میونیخ03-01-302020-12-2019الصناعیة، تقییم البدائل والتنبؤ بقطع الغیار

براغ03-01-302020-12-2019تصمیم وتحلیل نظم الصیانة وتخطیط العملیات566

روما03-01-302020-12-2019إدارة نظم جودة الصیانة567

ادارة نظم وبرامج الصیانة الوقائیة والتنبؤیة وتخطیط قطع568
جاكرتا03-01-302020-12-2019الغیار وتطبیقاتھا باستخدام الحاسب اآللي

ماربیال03-01-302020-12-2019ھندسة المواد والتآكل لمشرفي الصیانة والمشاریع570

أساسیات التخطیط االستراتیجي الحدیثة ألعمال التشغیل1050
مدرید03-01-302020-12-2019والصیانة

كوااللمبور03-01-302020-12-2019تشغیل وصیانة مضخات الطرد المركزى1105

إدارة أنظمة الصیانة المتقدمة، التخطیط والتفاوض الفعال973
امستردام03-01-302020-12-2019واعداد العقود في الشراء والتورید

باریس03-01-302020-12-2019االتجاھات المتقدمة للصیانة التشغیلیة المتمیزة وأعمالھا الفنیة569



أساسیات إدارة أعمال الصیانة اإلنتاجیة الشاملة وفق أفضل561
التقنیات العالمیة

برشلونة2019-12-302020-01-03

مفاھیم إدارة الصیانة والتشغیل الحدیثة والتمیز في إدارة423
اسطنبول04-01-312020-12-2019عقودھا




