




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

جدة14-02-102019-02-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
تونس14-02-102019-02-2019التكالیـف

الریاض14-02-102019-02-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

القاھرة14-02-102019-02-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

المنامة14-02-102019-02-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

بیروت14-02-102019-02-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

الكویت14-02-102019-02-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

مراكش14-02-102019-02-2019إدارة المشاریع886

الدوحة14-02-102019-02-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-02-102019-02-14مسقط

برشلونة15-02-112019-02-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
برلین15-02-112019-02-2019واإلنشائیة

بروكسل15-02-112019-02-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
زیورخ15-02-112019-02-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
بكین15-02-112019-02-2019المناسیب

بانكوك15-02-112019-02-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

تورنتو15-02-112019-02-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

سنغافورة15-02-112019-02-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

لندن15-02-112019-02-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

جنیف15-02-112019-02-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

فیینا15-02-112019-02-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP میونیخ15-02-112019-02-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول16-02-122019-02-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

جدة21-02-172019-02-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

تونس21-02-172019-02-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

القاھرة21-02-172019-02-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

المنامة21-02-172019-02-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

بیروت21-02-172019-02-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

الكویت21-02-172019-02-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
مراكش21-02-172019-02-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
الدوحة21-02-172019-02-2019المناسیب

مسقط21-02-172019-02-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961



برشلونة22-02-182019-02-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

برلین22-02-182019-02-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
بروكسل22-02-182019-02-2019واإلنشائیة

زیورخ22-02-182019-02-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

بكین22-02-182019-02-2019إدارة المشاریع886

بانكوك22-02-182019-02-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-02-182019-02-22تورنتو

سنغافورة22-02-182019-02-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

لندن22-02-182019-02-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

جنیف22-02-182019-02-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

فیینا22-02-182019-02-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

میونیخ22-02-182019-02-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP براغ22-02-182019-02-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
اسطنبول23-02-192019-02-2019التكالیـف

جدة28-02-242019-02-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

تونس28-02-242019-02-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
القاھرة28-02-242019-02-2019التكالیـف

المنامة28-02-242019-02-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

بیروت28-02-242019-02-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

الكویت28-02-242019-02-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

مراكش28-02-242019-02-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

الدوحة28-02-242019-02-2019إدارة المشاریع886

مسقط28-02-242019-02-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

برشلونة01-03-252019-02-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

برلین01-03-252019-02-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

بروكسل01-03-252019-02-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
زیورخ01-03-252019-02-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
بكین01-03-252019-02-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
بانكوك01-03-252019-02-2019المناسیب

تورنتو01-03-252019-02-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-02-252019-03-01سنغافورة

لندن01-03-252019-02-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

جنیف01-03-252019-02-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

فیینا01-03-252019-02-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

میونیخ01-03-252019-02-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

براغ01-03-252019-02-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP روما01-03-252019-02-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة



اسطنبول02-03-262019-02-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

جدة07-03-032019-03-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

القاھرة07-03-032019-03-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
المنامة07-03-032019-03-2019التكالیـف

بیروت07-03-032019-03-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

الكویت07-03-032019-03-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
مراكش07-03-032019-03-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
الدوحة07-03-032019-03-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
مسقط07-03-032019-03-2019المناسیب

برشلونة08-03-042019-03-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

برلین08-03-042019-03-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

بروكسل08-03-042019-03-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

زیورخ08-03-042019-03-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

بكین08-03-042019-03-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

بانكوك08-03-042019-03-2019إدارة المشاریع886

تورنتو08-03-042019-03-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

سنغافورة08-03-042019-03-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-03-042019-03-08لندن

جنیف08-03-042019-03-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

فیینا08-03-042019-03-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

میونیخ08-03-042019-03-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

براغ08-03-042019-03-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

روما08-03-042019-03-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP جاكرتا08-03-042019-03-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول09-03-052019-03-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

جدة14-03-102019-03-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

القاھرة14-03-102019-03-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

المنامة14-03-102019-03-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
بیروت14-03-102019-03-2019التكالیـف

الكویت14-03-102019-03-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

مراكش14-03-102019-03-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

الدوحة14-03-102019-03-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

مسقط14-03-102019-03-2019إدارة المشاریع886

1139PMP تونس14-03-102019-03-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-03-112019-03-15برشلونة

برلین15-03-112019-03-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

بروكسل15-03-112019-03-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

زیورخ15-03-112019-03-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723



التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
بكین15-03-112019-03-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
بانكوك15-03-112019-03-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
تورنتو15-03-112019-03-2019المناسیب

سنغافورة15-03-112019-03-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

لندن15-03-112019-03-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

جنیف15-03-112019-03-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

فیینا15-03-112019-03-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

میونیخ15-03-112019-03-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

براغ15-03-112019-03-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

روما15-03-112019-03-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

جاكرتا15-03-112019-03-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
جدة21-03-172019-03-2019التكالیـف

المنامة21-03-172019-03-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

بیروت21-03-172019-03-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

الكویت21-03-172019-03-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

مراكش21-03-172019-03-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
الدوحة21-03-172019-03-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
مسقط21-03-172019-03-2019في المنشآت

برشلونة22-03-182019-03-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

باریس22-03-182019-03-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

برلین22-03-182019-03-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

بروكسل22-03-182019-03-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

زیورخ22-03-182019-03-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

بكین22-03-182019-03-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

بانكوك22-03-182019-03-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

تورنتو22-03-182019-03-2019إدارة المشاریع886

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
سنغافورة22-03-182019-03-2019المناسیب

لندن22-03-182019-03-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-03-182019-03-22جنیف

فیینا22-03-182019-03-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

میونیخ22-03-182019-03-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

براغ22-03-182019-03-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

روما22-03-182019-03-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

جاكرتا22-03-182019-03-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

1139PMP ماربیال22-03-182019-03-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

جدة28-03-242019-03-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

بیروت28-03-242019-03-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

ة ة ة أل



األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
التكالیـف

الكویت2019-03-242019-03-28

مراكش28-03-242019-03-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

الدوحة28-03-242019-03-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

مسقط28-03-242019-03-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

1139PMP الریاض28-03-242019-03-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

برشلونة29-03-252019-03-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

باریس29-03-252019-03-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

برلین29-03-252019-03-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

بروكسل29-03-252019-03-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

زیورخ29-03-252019-03-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

بكین29-03-252019-03-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
بانكوك29-03-252019-03-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
تورنتو29-03-252019-03-2019في المنشآت

سنغافورة29-03-252019-03-2019إدارة المشاریع886

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
لندن29-03-252019-03-2019المناسیب

جنیف29-03-252019-03-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-03-252019-03-29فیینا

میونیخ29-03-252019-03-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

براغ29-03-252019-03-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

روما29-03-252019-03-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

جاكرتا29-03-252019-03-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

ماربیال29-03-252019-03-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

جدة04-04-312019-03-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

الكویت04-04-312019-03-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

مراكش04-04-312019-03-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

الدوحة04-04-312019-03-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
مسقط04-04-312019-03-2019واإلنشائیة

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
برشلونة05-04-012019-04-2019المناسیب

باریس05-04-012019-04-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

امستردام05-04-012019-04-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
برلین05-04-012019-04-2019التكالیـف

بروكسل05-04-012019-04-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

زیورخ05-04-012019-04-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

بكین05-04-012019-04-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

بانكوك05-04-012019-04-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

تورنتو05-04-012019-04-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
في المنشآت

سنغافورة2019-04-012019-04-05



لندن05-04-012019-04-2019إدارة المشاریع886

جنیف05-04-012019-04-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

فیینا05-04-012019-04-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-04-012019-04-05میونیخ

براغ05-04-012019-04-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

روما05-04-012019-04-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

جاكرتا05-04-012019-04-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

ماربیال05-04-012019-04-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

1139PMP مدرید05-04-012019-04-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

الكویت11-04-072019-04-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

مراكش11-04-072019-04-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

الدوحة11-04-072019-04-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

مسقط11-04-072019-04-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

برشلونة12-04-082019-04-2019إدارة المشاریع886

باریس12-04-082019-04-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

امستردام12-04-082019-04-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

برلین12-04-082019-04-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
بروكسل12-04-082019-04-2019التكالیـف

زیورخ12-04-082019-04-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

بكین12-04-082019-04-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

بانكوك12-04-082019-04-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
تورنتو12-04-082019-04-2019واإلنشائیة

سنغافورة12-04-082019-04-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
لندن12-04-082019-04-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
جنیف12-04-082019-04-2019المناسیب

فیینا12-04-082019-04-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

میونیخ12-04-082019-04-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-04-082019-04-12براغ

روما12-04-082019-04-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

جاكرتا12-04-082019-04-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

ماربیال12-04-082019-04-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

مدرید12-04-082019-04-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP دبي12-04-082019-04-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

مراكش18-04-142019-04-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

الدوحة18-04-142019-04-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

مسقط18-04-142019-04-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

دبي18-04-142019-04-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

برشلونة19-04-152019-04-2019التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746



في المنشآت

باریس19-04-152019-04-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

امستردام19-04-152019-04-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

برلین19-04-152019-04-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

بروكسل19-04-152019-04-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
زیورخ19-04-152019-04-2019التكالیـف

بكین19-04-152019-04-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

بانكوك19-04-152019-04-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

تورنتو19-04-152019-04-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
سنغافورة19-04-152019-04-2019واإلنشائیة

لندن19-04-152019-04-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

جنیف19-04-152019-04-2019إدارة المشاریع886

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
فیینا19-04-152019-04-2019المناسیب

میونیخ19-04-152019-04-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

براغ19-04-152019-04-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-04-152019-04-19روما

جاكرتا19-04-152019-04-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

ماربیال19-04-152019-04-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

مدرید19-04-152019-04-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

1139PMP كوااللمبور19-04-152019-04-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
مراكش25-04-212019-04-2019التكالیـف

الدوحة25-04-212019-04-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

مسقط25-04-212019-04-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

دبي25-04-212019-04-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

برشلونة26-04-222019-04-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

باریس26-04-222019-04-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

امستردام26-04-222019-04-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

بروكسل26-04-222019-04-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

زیورخ26-04-222019-04-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

بكین26-04-222019-04-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

بانكوك26-04-222019-04-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

تورنتو26-04-222019-04-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

سنغافورة26-04-222019-04-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
لندن26-04-222019-04-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
جنیف26-04-222019-04-2019في المنشآت

فیینا26-04-222019-04-2019إدارة المشاریع886

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
میونیخ26-04-222019-04-2019المناسیب



براغ26-04-222019-04-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

روما26-04-222019-04-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-04-222019-04-26جاكرتا

ماربیال26-04-222019-04-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

مدرید26-04-222019-04-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

كوااللمبور26-04-222019-04-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP عمان26-04-222019-04-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

مراكش02-05-282019-04-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

الدوحة02-05-282019-04-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

مسقط02-05-282019-04-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

دبي02-05-282019-04-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

عمان02-05-282019-04-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
برشلونة03-05-292019-04-2019واإلنشائیة

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-04-292019-05-03باریس

امستردام03-05-292019-04-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

زیورخ03-05-292019-04-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
بكین03-05-292019-04-2019التكالیـف

بانكوك03-05-292019-04-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

تورنتو03-05-292019-04-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

سنغافورة03-05-292019-04-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

لندن03-05-292019-04-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

جنیف03-05-292019-04-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
فیینا03-05-292019-04-2019في المنشآت

میونیخ03-05-292019-04-2019إدارة المشاریع886

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
براغ03-05-292019-04-2019المناسیب

روما03-05-292019-04-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

جاكرتا03-05-292019-04-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

ماربیال03-05-292019-04-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

مدرید03-05-292019-04-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

كوااللمبور03-05-292019-04-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

1139PMP طرابزون03-05-292019-04-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

مراكش09-05-052019-05-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
الدوحة09-05-052019-05-2019التكالیـف

مسقط09-05-052019-05-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

دبي09-05-052019-05-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

عمان09-05-052019-05-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

برشلونة10-05-062019-05-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

باریس10-05-062019-05-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961



امستردام10-05-062019-05-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

بكین10-05-062019-05-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

بانكوك10-05-062019-05-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

تورنتو10-05-062019-05-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

سنغافورة10-05-062019-05-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

لندن10-05-062019-05-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
جنیف10-05-062019-05-2019واإلنشائیة

فیینا10-05-062019-05-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
میونیخ10-05-062019-05-2019في المنشآت

براغ10-05-062019-05-2019إدارة المشاریع886

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
روما10-05-062019-05-2019المناسیب

جاكرتا10-05-062019-05-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-05-062019-05-10ماربیال

مدرید10-05-062019-05-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

كوااللمبور10-05-062019-05-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

طرابزون10-05-062019-05-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP شرم الشیخ10-05-062019-05-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

الدوحة16-05-122019-05-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

مسقط16-05-122019-05-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

دبي16-05-122019-05-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

عمان16-05-122019-05-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

برشلونة17-05-132019-05-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

باریس17-05-132019-05-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-05-132019-05-17امستردام

بكین17-05-132019-05-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
بانكوك17-05-132019-05-2019التكالیـف

تورنتو17-05-132019-05-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

سنغافورة17-05-132019-05-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

لندن17-05-132019-05-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

جنیف17-05-132019-05-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
فیینا17-05-132019-05-2019واإلنشائیة

میونیخ17-05-132019-05-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
براغ17-05-132019-05-2019في المنشآت

روما17-05-132019-05-2019إدارة المشاریع886

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
جاكرتا17-05-132019-05-2019المناسیب

أل ة أل



ماربیال17-05-132019-05-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

مدرید17-05-132019-05-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

كوااللمبور17-05-132019-05-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

طرابزون17-05-132019-05-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

1139PMP امستردام18-05-142019-05-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

الدوحة23-05-192019-05-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
مسقط23-05-192019-05-2019التكالیـف

الریاض23-05-192019-05-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

دبي23-05-192019-05-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

عمان23-05-192019-05-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

برشلونة24-05-202019-05-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
باریس24-05-202019-05-2019المناسیب

امستردام24-05-202019-05-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

بانكوك24-05-202019-05-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

تورنتو24-05-202019-05-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

سنغافورة24-05-202019-05-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

لندن24-05-202019-05-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

جنیف24-05-202019-05-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

فیینا24-05-202019-05-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
میونیخ24-05-202019-05-2019واإلنشائیة

براغ24-05-202019-05-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
روما24-05-202019-05-2019في المنشآت

جاكرتا24-05-202019-05-2019إدارة المشاریع886

ماربیال24-05-202019-05-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-05-202019-05-24مدرید

كوااللمبور24-05-202019-05-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

طرابزون24-05-202019-05-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

1139PMP الدار البیضاء24-05-202019-05-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

الریاض30-05-262019-05-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

مسقط30-05-262019-05-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-05-262019-05-30دبي

عمان30-05-262019-05-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

برشلونة31-05-272019-05-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

باریس31-05-272019-05-2019إدارة المشاریع886

امستردام31-05-272019-05-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957



بانكوك31-05-272019-05-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
تورنتو31-05-272019-05-2019التكالیـف

سنغافورة31-05-272019-05-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

لندن31-05-272019-05-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

جنیف31-05-272019-05-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

فیینا31-05-272019-05-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

میونیخ31-05-272019-05-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
براغ31-05-272019-05-2019واإلنشائیة

روما31-05-272019-05-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
جاكرتا31-05-272019-05-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
ماربیال31-05-272019-05-2019المناسیب

مدرید31-05-272019-05-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

كوااللمبور31-05-272019-05-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

طرابزون31-05-272019-05-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

1139PMP باریس01-06-282019-05-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

تونس06-06-022019-06-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

الریاض06-06-022019-06-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

مسقط06-06-022019-06-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

دبي06-06-022019-06-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

عمان06-06-022019-06-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

برشلونة07-06-032019-06-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
باریس07-06-032019-06-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
امستردام07-06-032019-06-2019المناسیب

تورنتو07-06-032019-06-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
سنغافورة07-06-032019-06-2019التكالیـف

لندن07-06-032019-06-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

جنیف07-06-032019-06-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

فیینا07-06-032019-06-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

میونیخ07-06-032019-06-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

براغ07-06-032019-06-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
روما07-06-032019-06-2019واإلنشائیة

جاكرتا07-06-032019-06-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

ماربیال07-06-032019-06-2019إدارة المشاریع886

مدرید07-06-032019-06-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS

كوااللمبور2019-06-032019-06-07



طرابزون07-06-032019-06-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

1139PMP اسطنبول08-06-042019-06-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

تونس13-06-092019-06-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

الریاض13-06-092019-06-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

دبي13-06-092019-06-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-06-092019-06-13عمان

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

برشلونة14-06-102019-06-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

باریس14-06-102019-06-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

امستردام14-06-102019-06-2019إدارة المشاریع886

تورنتو14-06-102019-06-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

سنغافورة14-06-102019-06-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
لندن14-06-102019-06-2019التكالیـف

جنیف14-06-102019-06-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

فیینا14-06-102019-06-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

میونیخ14-06-102019-06-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

براغ14-06-102019-06-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

روما14-06-102019-06-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
جاكرتا14-06-102019-06-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
ماربیال14-06-102019-06-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
مدرید14-06-102019-06-2019المناسیب

كوااللمبور14-06-102019-06-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرابزون14-06-102019-06-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

1139PMP القاھرة14-06-102019-06-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول15-06-112019-06-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

تونس20-06-162019-06-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

الریاض20-06-162019-06-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
دبي20-06-162019-06-2019المناسیب

عمان20-06-162019-06-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

القاھرة20-06-162019-06-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
برشلونة21-06-172019-06-2019التكالیـف

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
باریس21-06-172019-06-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
امستردام21-06-172019-06-2019في المنشآت



سنغافورة21-06-172019-06-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

لندن21-06-172019-06-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

جنیف21-06-172019-06-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

فیینا21-06-172019-06-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

میونیخ21-06-172019-06-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

براغ21-06-172019-06-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

روما21-06-172019-06-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

جاكرتا21-06-172019-06-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

ماربیال21-06-172019-06-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

مدرید21-06-172019-06-2019إدارة المشاریع886

كوااللمبور21-06-172019-06-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-06-172019-06-21طرابزون

1139PMP المنامة21-06-172019-06-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول22-06-182019-06-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

تونس27-06-232019-06-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

الریاض27-06-232019-06-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

دبي27-06-232019-06-2019إدارة المشاریع886

عمان27-06-232019-06-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-06-232019-06-27شرم الشیخ

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

القاھرة27-06-232019-06-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

المنامة27-06-232019-06-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

برشلونة28-06-242019-06-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

باریس28-06-242019-06-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

امستردام28-06-242019-06-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

لندن28-06-242019-06-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
جنیف28-06-242019-06-2019التكالیـف

فیینا28-06-242019-06-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

میونیخ28-06-242019-06-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

براغ28-06-242019-06-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

روما28-06-242019-06-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

جاكرتا28-06-242019-06-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
ماربیال28-06-242019-06-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
مدرید28-06-242019-06-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
كوااللمبور28-06-242019-06-2019المناسیب

طرابزون28-06-242019-06-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

1139PMP بیروت28-06-242019-06-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول29-06-252019-06-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970



تونس04-07-302019-06-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-06-302019-07-04الریاض

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
دبي04-07-302019-06-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
عمان04-07-302019-06-2019المناسیب

شرم الشیخ04-07-302019-06-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

القاھرة04-07-302019-06-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

المنامة04-07-302019-06-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

بیروت04-07-302019-06-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

برشلونة05-07-012019-07-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

باریس05-07-012019-07-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
امستردام05-07-012019-07-2019واإلنشائیة

جنیف05-07-012019-07-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
فیینا05-07-012019-07-2019التكالیـف

میونیخ05-07-012019-07-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

براغ05-07-012019-07-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

روما05-07-012019-07-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

جاكرتا05-07-012019-07-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

ماربیال05-07-012019-07-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

مدرید05-07-012019-07-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

كوااللمبور05-07-012019-07-2019إدارة المشاریع886

طرابزون05-07-012019-07-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

اسطنبول06-07-022019-07-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

1139PMP برشلونة06-07-022019-07-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

جدة11-07-072019-07-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

تونس11-07-072019-07-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

الریاض11-07-072019-07-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

دبي11-07-072019-07-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

عمان11-07-072019-07-2019إدارة المشاریع886

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-07-072019-07-11الدار البیضاء

القاھرة11-07-072019-07-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

المنامة11-07-072019-07-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

بیروت11-07-072019-07-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

باریس12-07-082019-07-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

امستردام12-07-082019-07-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

جنیف12-07-082019-07-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

فیینا12-07-082019-07-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

ة ة ة أل



األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
التكالیـف

میونیخ2019-07-082019-07-12

براغ12-07-082019-07-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

روما12-07-082019-07-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

جاكرتا12-07-082019-07-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

ماربیال12-07-082019-07-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
مدرید12-07-082019-07-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
كوااللمبور12-07-082019-07-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
طرابزون12-07-082019-07-2019المناسیب

1139PMP الكویت12-07-082019-07-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول13-07-092019-07-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

جدة18-07-142019-07-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-07-142019-07-18تونس

الریاض18-07-142019-07-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
دبي18-07-142019-07-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
عمان18-07-142019-07-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
شرم الشیخ18-07-142019-07-2019المناسیب

الدار البیضاء18-07-142019-07-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

القاھرة18-07-142019-07-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

المنامة18-07-142019-07-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

بیروت18-07-142019-07-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

الكویت18-07-142019-07-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

باریس19-07-152019-07-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

امستردام19-07-152019-07-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

فیینا19-07-152019-07-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

میونیخ19-07-152019-07-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
براغ19-07-152019-07-2019التكالیـف

روما19-07-152019-07-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

جاكرتا19-07-152019-07-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

ماربیال19-07-152019-07-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

مدرید19-07-152019-07-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

كوااللمبور19-07-152019-07-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

طرابزون19-07-152019-07-2019إدارة المشاریع886

1139PMP دبي19-07-152019-07-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول20-07-162019-07-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

جدة25-07-212019-07-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

تونس25-07-212019-07-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

الریاض25-07-212019-07-2019استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956



المناسیب

دبي25-07-212019-07-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

عمان25-07-212019-07-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

شرم الشیخ25-07-212019-07-2019إدارة المشاریع886

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

القاھرة25-07-212019-07-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

المنامة25-07-212019-07-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

بیروت25-07-212019-07-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

الكویت25-07-212019-07-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

دبي25-07-212019-07-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

باریس26-07-222019-07-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

امستردام26-07-222019-07-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

میونیخ26-07-222019-07-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

براغ26-07-222019-07-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
روما26-07-222019-07-2019التكالیـف

جاكرتا26-07-222019-07-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

ماربیال26-07-222019-07-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

مدرید26-07-222019-07-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
كوااللمبور26-07-222019-07-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
طرابزون26-07-222019-07-2019في المنشآت

1139PMP كوااللمبور26-07-222019-07-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-07-232019-07-27اسطنبول

جدة01-08-282019-07-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

تونس01-08-282019-07-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

الریاض01-08-282019-07-2019إدارة المشاریع886

دبي01-08-282019-07-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
عمان01-08-282019-07-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
شرم الشیخ01-08-282019-07-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
الدار البیضاء01-08-282019-07-2019المناسیب

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-07-282019-08-01القاھرة

المنامة01-08-282019-07-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

بیروت01-08-282019-07-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

الكویت01-08-282019-07-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

دبي01-08-282019-07-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

باریس02-08-292019-07-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

امستردام02-08-292019-07-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

براغ02-08-292019-07-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529



روما02-08-292019-07-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
جاكرتا02-08-292019-07-2019التكالیـف

ماربیال02-08-292019-07-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

مدرید02-08-292019-07-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

كوااللمبور02-08-292019-07-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

طرابزون02-08-292019-07-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

كوااللمبور02-08-292019-07-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP عمان02-08-292019-07-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول03-08-302019-07-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

جدة08-08-042019-08-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
تونس08-08-042019-08-2019المناسیب

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
الریاض08-08-042019-08-2019في المنشآت

دبي08-08-042019-08-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

عمان08-08-042019-08-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

الدار البیضاء08-08-042019-08-2019إدارة المشاریع886

القاھرة08-08-042019-08-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-08-042019-08-08المنامة

بیروت08-08-042019-08-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

الكویت08-08-042019-08-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

دبي08-08-042019-08-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

عمان08-08-042019-08-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
باریس09-08-052019-08-2019التكالیـف

امستردام09-08-052019-08-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

روما09-08-052019-08-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

جاكرتا09-08-052019-08-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

ماربیال09-08-052019-08-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

مدرید09-08-052019-08-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

كوااللمبور09-08-052019-08-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
طرابزون09-08-052019-08-2019واإلنشائیة

كوااللمبور09-08-052019-08-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

1139PMP طرابزون09-08-052019-08-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول10-08-062019-08-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

جدة15-08-112019-08-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

تونس15-08-112019-08-2019إدارة المشاریع886

الریاض15-08-112019-08-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

دبي15-08-112019-08-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

عمان15-08-112019-08-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723



التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
واإلنشائیة

شرم الشیخ2019-08-112019-08-15

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
الدار البیضاء15-08-112019-08-2019في المنشآت

القاھرة15-08-112019-08-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

المنامة15-08-112019-08-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-08-112019-08-15بیروت

الكویت15-08-112019-08-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

دبي15-08-112019-08-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

عمان15-08-112019-08-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

باریس16-08-122019-08-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

امستردام16-08-122019-08-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

جاكرتا16-08-122019-08-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
ماربیال16-08-122019-08-2019التكالیـف

مدرید16-08-122019-08-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

كوااللمبور16-08-122019-08-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

طرابزون16-08-122019-08-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

كوااللمبور16-08-122019-08-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

طرابزون16-08-122019-08-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP شرم الشیخ16-08-122019-08-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
اسطنبول17-08-132019-08-2019المناسیب

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-08-182019-08-22جدة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
تونس22-08-182019-08-2019في المنشآت

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
الریاض22-08-182019-08-2019واإلنشائیة

دبي22-08-182019-08-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

عمان22-08-182019-08-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
القاھرة22-08-182019-08-2019المناسیب

المنامة22-08-182019-08-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

بیروت22-08-182019-08-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

الكویت22-08-182019-08-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

دبي22-08-182019-08-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

عمان22-08-182019-08-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

باریس23-08-192019-08-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
امستردام23-08-192019-08-2019التكالیـف

ماربیال23-08-192019-08-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531



مدرید23-08-192019-08-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

كوااللمبور23-08-192019-08-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

طرابزون23-08-192019-08-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

كوااللمبور23-08-192019-08-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

طرابزون23-08-192019-08-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

اسطنبول24-08-202019-08-2019إدارة المشاریع886

1139PMP امستردام24-08-202019-08-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

جدة29-08-252019-08-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

تونس29-08-252019-08-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

الریاض29-08-252019-08-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

الریاض29-08-252019-08-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

دبي29-08-252019-08-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

عمان29-08-252019-08-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019واإلنشائیة

القاھرة29-08-252019-08-2019إدارة المشاریع886

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
المنامة29-08-252019-08-2019المناسیب

بیروت29-08-252019-08-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-08-252019-08-29الكویت

دبي29-08-252019-08-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

عمان29-08-252019-08-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

امستردام30-08-262019-08-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

ماربیال30-08-262019-08-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
مدرید30-08-262019-08-2019التكالیـف

كوااللمبور30-08-262019-08-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

طرابزون30-08-262019-08-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

كوااللمبور30-08-262019-08-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

طرابزون30-08-262019-08-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

1139PMP الدار البیضاء30-08-262019-08-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
اسطنبول31-08-272019-08-2019في المنشآت

جدة05-09-012019-09-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
تونس05-09-012019-09-2019واإلنشائیة

الریاض05-09-012019-09-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

الریاض05-09-012019-09-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
دبي05-09-012019-09-2019التكالیـف

عمان05-09-012019-09-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722



الدار البیضاء05-09-012019-09-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
القاھرة05-09-012019-09-2019في المنشآت

المنامة05-09-012019-09-2019إدارة المشاریع886

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
بیروت05-09-012019-09-2019المناسیب

الكویت05-09-012019-09-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-09-012019-09-05دبي

عمان05-09-012019-09-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

امستردام06-09-022019-09-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

مدرید06-09-022019-09-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

كوااللمبور06-09-022019-09-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

طرابزون06-09-022019-09-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

كوااللمبور06-09-022019-09-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

طرابزون06-09-022019-09-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

اسطنبول07-09-032019-09-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

1139PMP باریس07-09-032019-09-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

تونس12-09-082019-09-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
جدة12-09-082019-09-2019المناسیب

تونس12-09-082019-09-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

الریاض12-09-082019-09-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

الریاض12-09-082019-09-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

دبي12-09-082019-09-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

عمان12-09-082019-09-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

القاھرة12-09-082019-09-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
المنامة12-09-082019-09-2019في المنشآت

بیروت12-09-082019-09-2019إدارة المشاریع886

الكویت12-09-082019-09-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

دبي12-09-082019-09-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

عمان12-09-082019-09-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

مدرید13-09-092019-09-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
كوااللمبور13-09-092019-09-2019التكالیـف

طرابزون13-09-092019-09-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

كوااللمبور13-09-092019-09-2019طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962



GPS

طرابزون13-09-092019-09-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
اسطنبول14-09-102019-09-2019واإلنشائیة

1139PMP اسطنبول14-09-102019-09-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

تونس19-09-152019-09-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

جدة19-09-152019-09-2019إدارة المشاریع886

تونس19-09-152019-09-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

الریاض19-09-152019-09-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

الریاض19-09-152019-09-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

دبي19-09-152019-09-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
عمان19-09-152019-09-2019التكالیـف

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
القاھرة19-09-152019-09-2019واإلنشائیة

المنامة19-09-152019-09-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
بیروت19-09-152019-09-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
الكویت19-09-152019-09-2019المناسیب

دبي19-09-152019-09-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-09-152019-09-19عمان

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

كوااللمبور20-09-162019-09-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

طرابزون20-09-162019-09-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

كوااللمبور20-09-162019-09-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرابزون20-09-162019-09-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

1139PMP القاھرة20-09-162019-09-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول21-09-172019-09-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

اسطنبول21-09-172019-09-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

تونس26-09-222019-09-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
جدة26-09-222019-09-2019في المنشآت

تونس26-09-222019-09-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

الریاض26-09-222019-09-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

الریاض26-09-222019-09-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

عمان26-09-222019-09-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

القاھرة26-09-222019-09-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

المنامة26-09-222019-09-2019التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740



واإلنشائیة

بیروت26-09-222019-09-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

الكویت26-09-222019-09-2019إدارة المشاریع886

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
دبي26-09-222019-09-2019المناسیب

عمان26-09-222019-09-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

القاھرة26-09-222019-09-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

كوااللمبور27-09-232019-09-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
طرابزون27-09-232019-09-2019التكالیـف

كوااللمبور27-09-232019-09-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-09-232019-09-27طرابزون

1139PMP المنامة27-09-232019-09-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول28-09-242019-09-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

اسطنبول28-09-242019-09-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

تونس03-10-292019-09-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

جدة03-10-292019-09-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

تونس03-10-292019-09-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

الریاض03-10-292019-09-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

الریاض03-10-292019-09-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

عمان03-10-292019-09-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
شرم الشیخ03-10-292019-09-2019التكالیـف

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

القاھرة03-10-292019-09-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

المنامة03-10-292019-09-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
بیروت03-10-292019-09-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
الكویت03-10-292019-09-2019في المنشآت

دبي03-10-292019-09-2019إدارة المشاریع886

عمان03-10-292019-09-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-09-292019-10-03شرم الشیخ

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

القاھرة03-10-292019-09-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

المنامة03-10-292019-09-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

طرابزون04-10-302019-09-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
كوااللمبور04-10-302019-09-2019المناسیب

طرابزون04-10-302019-09-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

1139PMP بیروت04-10-302019-09-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

أل ة ة



اسطنبول05-10-012019-10-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

اسطنبول05-10-012019-10-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

تونس10-10-062019-10-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
جدة10-10-062019-10-2019واإلنشائیة

تونس10-10-062019-10-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
الریاض10-10-062019-10-2019التكالیـف

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-10-062019-10-10الریاض

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

القاھرة10-10-062019-10-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

المنامة10-10-062019-10-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

بیروت10-10-062019-10-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

الكویت10-10-062019-10-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
دبي10-10-062019-10-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
عمان10-10-062019-10-2019المناسیب

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

القاھرة10-10-062019-10-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

المنامة10-10-062019-10-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

بیروت10-10-062019-10-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

طرابزون11-10-072019-10-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

كوااللمبور11-10-072019-10-2019إدارة المشاریع886

طرابزون11-10-072019-10-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

اسطنبول12-10-082019-10-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

اسطنبول12-10-082019-10-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

1139PMP برشلونة12-10-082019-10-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

جدة17-10-132019-10-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

تونس17-10-132019-10-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

جدة17-10-132019-10-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

تونس17-10-132019-10-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

الریاض17-10-132019-10-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

الریاض17-10-132019-10-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
الدار البیضاء17-10-132019-10-2019التكالیـف

القاھرة17-10-132019-10-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

المنامة17-10-132019-10-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

بیروت17-10-132019-10-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
الكویت17-10-132019-10-2019واإلنشائیة



دبي17-10-132019-10-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

عمان17-10-132019-10-2019إدارة المشاریع886

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-10-132019-10-17الدار البیضاء

القاھرة17-10-132019-10-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

المنامة17-10-132019-10-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

بیروت17-10-132019-10-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
كوااللمبور18-10-142019-10-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
طرابزون18-10-142019-10-2019المناسیب

1139PMP الكویت18-10-142019-10-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول19-10-152019-10-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

اسطنبول19-10-152019-10-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

جدة24-10-202019-10-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-10-202019-10-24تونس

جدة24-10-202019-10-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
تونس24-10-202019-10-2019التكالیـف

الریاض24-10-202019-10-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

الریاض24-10-202019-10-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

القاھرة24-10-202019-10-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

المنامة24-10-202019-10-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

بیروت24-10-202019-10-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

الكویت24-10-202019-10-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
دبي24-10-202019-10-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
عمان24-10-202019-10-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
شرم الشیخ24-10-202019-10-2019المناسیب

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

القاھرة24-10-202019-10-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

المنامة24-10-202019-10-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

بیروت24-10-202019-10-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

الكویت24-10-202019-10-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

كوااللمبور25-10-212019-10-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

طرابزون25-10-212019-10-2019إدارة المشاریع886

1139PMP برلین25-10-212019-10-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول26-10-222019-10-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

اسطنبول26-10-222019-10-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

جدة31-10-272019-10-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

أل ة أل



تونس31-10-272019-10-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

جدة31-10-272019-10-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

تونس31-10-272019-10-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
الریاض31-10-272019-10-2019المناسیب

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

القاھرة31-10-272019-10-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

المنامة31-10-272019-10-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

بیروت31-10-272019-10-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

الكویت31-10-272019-10-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

دبي31-10-272019-10-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

عمان31-10-272019-10-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

شرم الشیخ31-10-272019-10-2019إدارة المشاریع886

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

القاھرة31-10-272019-10-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

المنامة31-10-272019-10-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

بیروت31-10-272019-10-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

الكویت31-10-272019-10-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
كوااللمبور01-11-282019-10-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
طرابزون01-11-282019-10-2019في المنشآت

برلین01-11-282019-10-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP بروكسل01-11-282019-10-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
اسطنبول02-11-292019-10-2019التكالیـف

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-10-292019-11-02اسطنبول

جدة07-11-032019-11-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

تونس07-11-032019-11-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

جدة07-11-032019-11-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

تونس07-11-032019-11-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

الریاض07-11-032019-11-2019إدارة المشاریع886

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
القاھرة07-11-032019-11-2019التكالیـف

المنامة07-11-032019-11-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

بیروت07-11-032019-11-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

الكویت07-11-032019-11-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

دبي07-11-032019-11-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
عمان07-11-032019-11-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
شرم الشیخ07-11-032019-11-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
الدار البیضاء07-11-032019-11-2019المناسیب

القاھرة07-11-032019-11-2019طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962



GPS

المنامة07-11-032019-11-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

بیروت07-11-032019-11-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

الكویت07-11-032019-11-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

كوااللمبور08-11-042019-11-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

طرابزون08-11-042019-11-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

برلین08-11-042019-11-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

بروكسل08-11-042019-11-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP زیورخ08-11-042019-11-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول09-11-052019-11-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

اسطنبول09-11-052019-11-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

جدة14-11-102019-11-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
تونس14-11-102019-11-2019المناسیب

جدة14-11-102019-11-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
الریاض14-11-102019-11-2019في المنشآت

القاھرة14-11-102019-11-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
المنامة14-11-102019-11-2019التكالیـف

بیروت14-11-102019-11-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

الكویت14-11-102019-11-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

دبي14-11-102019-11-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

عمان14-11-102019-11-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

الدار البیضاء14-11-102019-11-2019إدارة المشاریع886

القاھرة14-11-102019-11-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-11-102019-11-14المنامة

بیروت14-11-102019-11-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

الكویت14-11-102019-11-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

1139PMP مراكش14-11-102019-11-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

كوااللمبور15-11-112019-11-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
طرابزون15-11-112019-11-2019واإلنشائیة

برلین15-11-112019-11-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

بروكسل15-11-112019-11-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

زیورخ15-11-112019-11-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

اسطنبول16-11-122019-11-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

اسطنبول16-11-122019-11-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

جدة21-11-172019-11-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

تونس21-11-172019-11-2019إدارة المشاریع886

جدة21-11-172019-11-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

الریاض21-11-172019-11-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744



القاھرة21-11-172019-11-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

المنامة21-11-172019-11-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
بیروت21-11-172019-11-2019التكالیـف

الكویت21-11-172019-11-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

دبي21-11-172019-11-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

عمان21-11-172019-11-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
شرم الشیخ21-11-172019-11-2019واإلنشائیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
الدار البیضاء21-11-172019-11-2019في المنشآت

القاھرة21-11-172019-11-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

المنامة21-11-172019-11-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-11-172019-11-21بیروت

الكویت21-11-172019-11-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

مراكش21-11-172019-11-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

كوااللمبور22-11-182019-11-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

طرابزون22-11-182019-11-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

برلین22-11-182019-11-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

بروكسل22-11-182019-11-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

زیورخ22-11-182019-11-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

1139PMP بكین22-11-182019-11-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
اسطنبول23-11-192019-11-2019المناسیب

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-11-242019-11-28جدة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
تونس28-11-242019-11-2019في المنشآت

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
جدة28-11-242019-11-2019التكالیـف

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
الریاض28-11-242019-11-2019واإلنشائیة

المنامة28-11-242019-11-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

بیروت28-11-242019-11-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

الكویت28-11-242019-11-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

دبي28-11-242019-11-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

عمان28-11-242019-11-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
القاھرة28-11-242019-11-2019المناسیب

المنامة28-11-242019-11-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

بیروت28-11-242019-11-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

الكویت28-11-242019-11-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

مراكش28-11-242019-11-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008



كوااللمبور29-11-252019-11-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

طرابزون29-11-252019-11-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

برلین29-11-252019-11-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

بروكسل29-11-252019-11-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

زیورخ29-11-252019-11-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

بكین29-11-252019-11-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP الدوحة29-11-252019-11-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول30-11-262019-11-2019إدارة المشاریع886

جدة05-12-012019-12-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

تونس05-12-012019-12-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

جدة05-12-012019-12-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

الریاض05-12-012019-12-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

بیروت05-12-012019-12-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
الكویت05-12-012019-12-2019التكالیـف

دبي05-12-012019-12-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

عمان05-12-012019-12-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

شرم الشیخ05-12-012019-12-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
الدار البیضاء05-12-012019-12-2019واإلنشائیة

القاھرة05-12-012019-12-2019إدارة المشاریع886

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
المنامة05-12-012019-12-2019المناسیب

بیروت05-12-012019-12-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-12-012019-12-05الكویت

مراكش05-12-012019-12-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

الدوحة05-12-012019-12-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

كوااللمبور06-12-022019-12-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

طرابزون06-12-022019-12-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

برلین06-12-022019-12-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

بروكسل06-12-022019-12-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

زیورخ06-12-022019-12-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

بكین06-12-022019-12-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

1139PMP بانكوك06-12-022019-12-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
اسطنبول07-12-032019-12-2019في المنشآت

جدة12-12-082019-12-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
تونس12-12-082019-12-2019واإلنشائیة

جدة12-12-082019-12-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

الریاض12-12-082019-12-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

الكویت12-12-082019-12-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
دبي12-12-082019-12-2019التكالیـف



عمان12-12-082019-12-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
القاھرة12-12-082019-12-2019في المنشآت

المنامة12-12-082019-12-2019إدارة المشاریع886

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
بیروت12-12-082019-12-2019المناسیب

الكویت12-12-082019-12-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

مراكش12-12-082019-12-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

الدوحة12-12-082019-12-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

كوااللمبور13-12-092019-12-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

طرابزون13-12-092019-12-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-12-092019-12-13برلین

بروكسل13-12-092019-12-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

زیورخ13-12-092019-12-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

بكین13-12-092019-12-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

بانكوك13-12-092019-12-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP مسقط13-12-092019-12-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول14-12-102019-12-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
جدة19-12-152019-12-2019المناسیب

تونس19-12-152019-12-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

الریاض19-12-152019-12-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

الكویت19-12-152019-12-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

دبي19-12-152019-12-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

عمان19-12-152019-12-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

الدار البیضاء19-12-152019-12-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

القاھرة19-12-152019-12-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
المنامة19-12-152019-12-2019في المنشآت

بیروت19-12-152019-12-2019إدارة المشاریع886

الكویت19-12-152019-12-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

مراكش19-12-152019-12-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

الدوحة19-12-152019-12-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

مسقط19-12-152019-12-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
كوااللمبور20-12-162019-12-2019التكالیـف

طرابزون20-12-162019-12-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

برلین20-12-162019-12-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-12-162019-12-20بروكسل



زیورخ20-12-162019-12-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

بكین20-12-162019-12-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

بانكوك20-12-162019-12-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

1139PMP تورنتو20-12-162019-12-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
اسطنبول21-12-172019-12-2019واإلنشائیة

جدة26-12-222019-12-2019إدارة المشاریع886

تونس26-12-222019-12-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723

الریاض26-12-222019-12-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

دبي26-12-222019-12-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
عمان26-12-222019-12-2019التكالیـف

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
القاھرة26-12-222019-12-2019واإلنشائیة

المنامة26-12-222019-12-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
بیروت26-12-222019-12-2019في المنشآت

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
الكویت26-12-222019-12-2019المناسیب

مراكش26-12-222019-12-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

الدوحة26-12-222019-12-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

مسقط26-12-222019-12-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

كوااللمبور27-12-232019-12-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

طرابزون27-12-232019-12-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

برلین27-12-232019-12-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

بروكسل27-12-232019-12-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-12-232019-12-27زیورخ

بكین27-12-232019-12-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

بانكوك27-12-232019-12-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

تورنتو27-12-232019-12-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP سنغافورة27-12-232019-12-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول28-12-242019-12-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واالبداع في الھندسة االنشائیة وتصمیم أداء الخرسانة746
جدة02-01-292020-12-2019في المنشآت

تونس02-01-292020-12-2019اآلثار السلبیة اإلنشائیة ألخطاء التنفیذ722

الریاض02-01-292020-12-2019مراجعـة التصامیـم المعماریة وتوصیف المـواد558

عمان02-01-292020-12-2019التقنیات الفنیة في قـراءة وكتابة الرسـومات الھندسیة531

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019توصیف المواد اإلنشائیة واختبارھا واعتمادھا555

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019إدارة المواقع وتخطیط وجدولة المشاریع576

القاھرة02-01-292020-12-2019تنمیة المھارات اإلداریة للمھندسین737

التمیز واإلبداع في إدارة وتطویر المشروعات الھندسیة740
المنامة02-01-292020-12-2019واإلنشائیة



بیروت02-01-292020-12-2019البرمجیات في الھندسة االنشائیة744

الكویت02-01-292020-12-2019إدارة المشاریع886

طرق الرصد بالنظام العالمي لألقمار الصناعیة في المساحة962
GPS2019-12-292020-01-02مراكش

الدوحة02-01-292020-12-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) التاسیسیة964

مسقط02-01-292020-12-2019التقنیات الحدیثة في الھندسة المساحیة970

كوااللمبور03-01-302020-12-2019تـخطیط وتصمیم وادارة ومتابعة المشروعات الھندسیة529

األسس الحدیثة إلدارة المشاریع: التخطیط والجدولة ومراقبة536
طرابزون03-01-302020-12-2019التكالیـف

استخدام األجھزة المساحیة في الرصد وقیاسات الزوایا وقیاس956
برلین03-01-302020-12-2019المناسیب

بروكسل03-01-302020-12-2019توقیع وتحدید المشاریع الھندسیة باستخدام علم المساحة957

زیورخ03-01-302020-12-2019األعمال المساحیة ألجھزة مسار الطرق961

بكین03-01-302020-12-2019نظم المعلومات الجغرافیة (GIS) المتقدمة963

بانكوك03-01-302020-12-2019األعمال المساحیة وأسالیب العمل الحقلي المختلفة965

تورنتو03-01-302020-12-2019أسس مراجعة واعتماد المخططات الھندسیة1008

سنغافورة03-01-302020-12-2019البرنامج المتكامل في اإلدارة الھندسیة1132

1139PMP لندن03-01-302020-12-2019إدارة المشاریع اإلحترافیة

اسطنبول04-01-312020-12-2019اإلشراف الھندسي وأصول التنفیذ723




