




مكان االنعقادتاریخ االنتھاءتاریخ البدایةعنوان الدورةرقم الدورة

الریاض14-02-102019-02-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

تونس14-02-102019-02-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

جدة14-02-102019-02-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

الدار البیضاء14-02-102019-02-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

القاھرة14-02-102019-02-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

المنامة14-02-102019-02-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

بیروت14-02-102019-02-2019إدارة مشاریع التعدین575

الكویت14-02-102019-02-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
مراكش14-02-102019-02-2019الكھربائیة

الدوحة14-02-102019-02-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

مسقط14-02-102019-02-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

برلین15-02-112019-02-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

بروكسل15-02-112019-02-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

زیورخ15-02-112019-02-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

بكین15-02-112019-02-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
بانكوك15-02-112019-02-2019في الشرب

تورنتو15-02-112019-02-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

سنغافورة15-02-112019-02-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

لندن15-02-112019-02-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

جنیف15-02-112019-02-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

فیینا15-02-112019-02-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
میونیخ15-02-112019-02-2019التآكل

برشلونة15-02-112019-02-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

اسطنبول16-02-122019-02-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

تونس21-02-172019-02-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

جدة21-02-172019-02-2019إدارة مشاریع التعدین575

الدار البیضاء21-02-172019-02-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

القاھرة21-02-172019-02-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

المنامة21-02-172019-02-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

بیروت21-02-172019-02-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

الكویت21-02-172019-02-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

مراكش21-02-172019-02-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

الدوحة21-02-172019-02-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
مسقط21-02-172019-02-2019في الشرب

برلین22-02-182019-02-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

أ



بروكسل22-02-182019-02-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

زیورخ22-02-182019-02-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
بكین22-02-182019-02-2019الكھربائیة

بانكوك22-02-182019-02-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

تورنتو22-02-182019-02-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

سنغافورة22-02-182019-02-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

لندن22-02-182019-02-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

جنیف22-02-182019-02-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

فیینا22-02-182019-02-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

میونیخ22-02-182019-02-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
براغ22-02-182019-02-2019التآكل

برشلونة22-02-182019-02-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

اسطنبول23-02-192019-02-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

تونس28-02-242019-02-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

جدة28-02-242019-02-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

القاھرة28-02-242019-02-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

المنامة28-02-242019-02-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

بیروت28-02-242019-02-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

الكویت28-02-242019-02-2019إدارة مشاریع التعدین575

مراكش28-02-242019-02-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
الدوحة28-02-242019-02-2019الكھربائیة

مسقط28-02-242019-02-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

برلین01-03-252019-02-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

بروكسل01-03-252019-02-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

زیورخ01-03-252019-02-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

بكین01-03-252019-02-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

بانكوك01-03-252019-02-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
تورنتو01-03-252019-02-2019في الشرب

سنغافورة01-03-252019-02-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

لندن01-03-252019-02-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

جنیف01-03-252019-02-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

فیینا01-03-252019-02-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

میونیخ01-03-252019-02-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

براغ01-03-252019-02-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
روما01-03-252019-02-2019التآكل

برشلونة01-03-252019-02-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

اسطنبول02-03-262019-02-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

جدة07-03-032019-03-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

القاھرة07-03-032019-03-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524



المنامة07-03-032019-03-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

بیروت07-03-032019-03-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

الكویت07-03-032019-03-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

مراكش07-03-032019-03-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

الدوحة07-03-032019-03-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

مسقط07-03-032019-03-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

برلین08-03-042019-03-2019إدارة مشاریع التعدین575

بروكسل08-03-042019-03-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

زیورخ08-03-042019-03-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

بكین08-03-042019-03-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
بانكوك08-03-042019-03-2019الكھربائیة

تورنتو08-03-042019-03-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
سنغافورة08-03-042019-03-2019في الشرب

لندن08-03-042019-03-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

جنیف08-03-042019-03-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

فیینا08-03-042019-03-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

میونیخ08-03-042019-03-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

براغ08-03-042019-03-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

روما08-03-042019-03-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
جاكرتا08-03-042019-03-2019التآكل

برشلونة08-03-042019-03-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

اسطنبول09-03-052019-03-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

جدة14-03-102019-03-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

القاھرة14-03-102019-03-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

المنامة14-03-102019-03-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

بیروت14-03-102019-03-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

الكویت14-03-102019-03-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

مراكش14-03-102019-03-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

الدوحة14-03-102019-03-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
مسقط14-03-102019-03-2019الكھربائیة

برلین15-03-112019-03-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

بروكسل15-03-112019-03-2019إدارة مشاریع التعدین575

زیورخ15-03-112019-03-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

بكین15-03-112019-03-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

بانكوك15-03-112019-03-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

تورنتو15-03-112019-03-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

سنغافورة15-03-112019-03-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
لندن15-03-112019-03-2019في الشرب

جنیف15-03-112019-03-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054



فیینا15-03-112019-03-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

میونیخ15-03-112019-03-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

براغ15-03-112019-03-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

روما15-03-112019-03-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

جاكرتا15-03-112019-03-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
باریس15-03-112019-03-2019التآكل

برشلونة15-03-112019-03-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

جدة21-03-172019-03-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

المنامة21-03-172019-03-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

بیروت21-03-172019-03-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

الكویت21-03-172019-03-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

مراكش21-03-172019-03-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

الدوحة21-03-172019-03-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

مسقط21-03-172019-03-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

برلین22-03-182019-03-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

بروكسل22-03-182019-03-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

زیورخ22-03-182019-03-2019إدارة مشاریع التعدین575

بكین22-03-182019-03-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

بانكوك22-03-182019-03-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
تورنتو22-03-182019-03-2019الكھربائیة

سنغافورة22-03-182019-03-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

لندن22-03-182019-03-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

جنیف22-03-182019-03-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

فیینا22-03-182019-03-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

میونیخ22-03-182019-03-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

براغ22-03-182019-03-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

روما22-03-182019-03-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

جاكرتا22-03-182019-03-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
ماربیال22-03-182019-03-2019التآكل

باریس22-03-182019-03-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
برشلونة22-03-182019-03-2019في الشرب

جدة28-03-242019-03-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

بیروت28-03-242019-03-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

الكویت28-03-242019-03-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

مراكش28-03-242019-03-2019إدارة مشاریع التعدین575

الدوحة28-03-242019-03-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

مسقط28-03-242019-03-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

برلین29-03-252019-03-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

بروكسل29-03-252019-03-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552



زیورخ29-03-252019-03-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

بكین29-03-252019-03-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

بانكوك29-03-252019-03-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

تورنتو29-03-252019-03-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
سنغافورة29-03-252019-03-2019الكھربائیة

لندن29-03-252019-03-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
جنیف29-03-252019-03-2019في الشرب

فیینا29-03-252019-03-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

میونیخ29-03-252019-03-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

براغ29-03-252019-03-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

روما29-03-252019-03-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

جاكرتا29-03-252019-03-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

ماربیال29-03-252019-03-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
امستردام29-03-252019-03-2019التآكل

باریس29-03-252019-03-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

برشلونة29-03-252019-03-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

جدة04-04-312019-03-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

الكویت04-04-312019-03-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

مراكش04-04-312019-03-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

الدوحة04-04-312019-03-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

مسقط04-04-312019-03-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

برلین05-04-012019-04-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

بروكسل05-04-012019-04-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

زیورخ05-04-012019-04-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

بكین05-04-012019-04-2019إدارة مشاریع التعدین575

بانكوك05-04-012019-04-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

تورنتو05-04-012019-04-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

سنغافورة05-04-012019-04-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
لندن05-04-012019-04-2019الكھربائیة

جنیف05-04-012019-04-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
فیینا05-04-012019-04-2019في الشرب

میونیخ05-04-012019-04-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

براغ05-04-012019-04-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

روما05-04-012019-04-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

جاكرتا05-04-012019-04-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

ماربیال05-04-012019-04-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
مدرید05-04-012019-04-2019التآكل

امستردام05-04-012019-04-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125



باریس05-04-012019-04-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

برشلونة05-04-012019-04-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الكویت11-04-072019-04-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

مراكش11-04-072019-04-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

الدوحة11-04-072019-04-2019إدارة مشاریع التعدین575

مسقط11-04-072019-04-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
دبي11-04-072019-04-2019التآكل

برلین12-04-082019-04-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

بروكسل12-04-082019-04-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

زیورخ12-04-082019-04-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

بكین12-04-082019-04-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

بانكوك12-04-082019-04-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

تورنتو12-04-082019-04-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

سنغافورة12-04-082019-04-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

لندن12-04-082019-04-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

جنیف12-04-082019-04-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

فیینا12-04-082019-04-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
میونیخ12-04-082019-04-2019في الشرب

براغ12-04-082019-04-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

روما12-04-082019-04-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

جاكرتا12-04-082019-04-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

ماربیال12-04-082019-04-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

مدرید12-04-082019-04-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

امستردام12-04-082019-04-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

باریس12-04-082019-04-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
برشلونة12-04-082019-04-2019الكھربائیة

مراكش18-04-142019-04-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

الدوحة18-04-142019-04-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

مسقط18-04-142019-04-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

دبي18-04-142019-04-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

برلین19-04-152019-04-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

بروكسل19-04-152019-04-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

زیورخ19-04-152019-04-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

بكین19-04-152019-04-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

بانكوك19-04-152019-04-2019إدارة مشاریع التعدین575

تورنتو19-04-152019-04-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

سنغافورة19-04-152019-04-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

لندن19-04-152019-04-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
جنیف19-04-152019-04-2019الكھربائیة



فیینا19-04-152019-04-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

میونیخ19-04-152019-04-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
براغ19-04-152019-04-2019في الشرب

روما19-04-152019-04-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

جاكرتا19-04-152019-04-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

ماربیال19-04-152019-04-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

مدرید19-04-152019-04-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
كوااللمبور19-04-152019-04-2019التآكل

امستردام19-04-152019-04-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

باریس19-04-152019-04-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

برشلونة19-04-152019-04-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

مراكش25-04-212019-04-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

الدوحة25-04-212019-04-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

مسقط25-04-212019-04-2019إدارة مشاریع التعدین575

دبي25-04-212019-04-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
عمان25-04-212019-04-2019التآكل

بروكسل26-04-222019-04-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

زیورخ26-04-222019-04-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

بكین26-04-222019-04-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

بانكوك26-04-222019-04-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

تورنتو26-04-222019-04-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

سنغافورة26-04-222019-04-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

لندن26-04-222019-04-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

جنیف26-04-222019-04-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
فیینا26-04-222019-04-2019الكھربائیة

میونیخ26-04-222019-04-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

براغ26-04-222019-04-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
روما26-04-222019-04-2019في الشرب

جاكرتا26-04-222019-04-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

ماربیال26-04-222019-04-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

مدرید26-04-222019-04-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

كوااللمبور26-04-222019-04-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

امستردام26-04-222019-04-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

باریس26-04-222019-04-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

برشلونة26-04-222019-04-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

مراكش02-05-282019-04-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

الدوحة02-05-282019-04-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

مسقط02-05-282019-04-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

دبي02-05-282019-04-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106



عمان02-05-282019-04-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

زیورخ03-05-292019-04-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

بكین03-05-292019-04-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

بانكوك03-05-292019-04-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

تورنتو03-05-292019-04-2019إدارة مشاریع التعدین575

سنغافورة03-05-292019-04-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

لندن03-05-292019-04-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

جنیف03-05-292019-04-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

فیینا03-05-292019-04-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
میونیخ03-05-292019-04-2019الكھربائیة

براغ03-05-292019-04-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

روما03-05-292019-04-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
جاكرتا03-05-292019-04-2019في الشرب

ماربیال03-05-292019-04-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

مدرید03-05-292019-04-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

كوااللمبور03-05-292019-04-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
طرابزون03-05-292019-04-2019التآكل

امستردام03-05-292019-04-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

باریس03-05-292019-04-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

برشلونة03-05-292019-04-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

مراكش09-05-052019-05-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

الدوحة09-05-052019-05-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

مسقط09-05-052019-05-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

دبي09-05-052019-05-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

عمان09-05-052019-05-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
شرم الشیخ09-05-052019-05-2019التآكل

بكین10-05-062019-05-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

بانكوك10-05-062019-05-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

تورنتو10-05-062019-05-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

سنغافورة10-05-062019-05-2019إدارة مشاریع التعدین575

لندن10-05-062019-05-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

جنیف10-05-062019-05-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

فیینا10-05-062019-05-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

میونیخ10-05-062019-05-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
براغ10-05-062019-05-2019الكھربائیة

روما10-05-062019-05-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

جاكرتا10-05-062019-05-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

ماربیال10-05-062019-05-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

مدرید10-05-062019-05-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082



كوااللمبور10-05-062019-05-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

طرابزون10-05-062019-05-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

امستردام10-05-062019-05-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
باریس10-05-062019-05-2019في الشرب

برشلونة10-05-062019-05-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
الریاض16-05-122019-05-2019التآكل

الدوحة16-05-122019-05-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

مسقط16-05-122019-05-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

دبي16-05-122019-05-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

عمان16-05-122019-05-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

شرم الشیخ16-05-122019-05-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

بكین17-05-132019-05-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

بانكوك17-05-132019-05-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

تورنتو17-05-132019-05-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

سنغافورة17-05-132019-05-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

لندن17-05-132019-05-2019إدارة مشاریع التعدین575

جنیف17-05-132019-05-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

فیینا17-05-132019-05-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

میونیخ17-05-132019-05-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

براغ17-05-132019-05-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
روما17-05-132019-05-2019الكھربائیة

جاكرتا17-05-132019-05-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
ماربیال17-05-132019-05-2019في الشرب

مدرید17-05-132019-05-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

كوااللمبور17-05-132019-05-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

طرابزون17-05-132019-05-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

امستردام17-05-132019-05-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

باریس17-05-132019-05-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

برشلونة17-05-132019-05-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

الریاض23-05-192019-05-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

الدوحة23-05-192019-05-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

مسقط23-05-192019-05-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

دبي23-05-192019-05-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

عمان23-05-192019-05-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

شرم الشیخ23-05-192019-05-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
الدار البیضاء23-05-192019-05-2019التآكل

بانكوك24-05-202019-05-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

تورنتو24-05-202019-05-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

سنغافورة24-05-202019-05-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552



لندن24-05-202019-05-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

جنیف24-05-202019-05-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

فیینا24-05-202019-05-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

میونیخ24-05-202019-05-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

براغ24-05-202019-05-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

روما24-05-202019-05-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
جاكرتا24-05-202019-05-2019الكھربائیة

ماربیال24-05-202019-05-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

مدرید24-05-202019-05-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

كوااللمبور24-05-202019-05-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

طرابزون24-05-202019-05-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
امستردام24-05-202019-05-2019في الشرب

باریس24-05-202019-05-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

برشلونة24-05-202019-05-2019إدارة مشاریع التعدین575

الریاض30-05-262019-05-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
تونس30-05-262019-05-2019التآكل

مسقط30-05-262019-05-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

دبي30-05-262019-05-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

عمان30-05-262019-05-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

شرم الشیخ30-05-262019-05-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

الدار البیضاء30-05-262019-05-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

بانكوك31-05-272019-05-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

تورنتو31-05-272019-05-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

سنغافورة31-05-272019-05-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

لندن31-05-272019-05-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

جنیف31-05-272019-05-2019إدارة مشاریع التعدین575

فیینا31-05-272019-05-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

میونیخ31-05-272019-05-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

براغ31-05-272019-05-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

روما31-05-272019-05-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

جاكرتا31-05-272019-05-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

ماربیال31-05-272019-05-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
مدرید31-05-272019-05-2019في الشرب

كوااللمبور31-05-272019-05-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

طرابزون31-05-272019-05-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

امستردام31-05-272019-05-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
باریس31-05-272019-05-2019الكھربائیة

برشلونة31-05-272019-05-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

الریاض06-06-022019-06-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106



تونس06-06-022019-06-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

مسقط06-06-022019-06-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
دبي06-06-022019-06-2019في الشرب

عمان06-06-022019-06-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

شرم الشیخ06-06-022019-06-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

الدار البیضاء06-06-022019-06-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

تورنتو07-06-032019-06-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

سنغافورة07-06-032019-06-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

لندن07-06-032019-06-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

جنیف07-06-032019-06-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

فیینا07-06-032019-06-2019إدارة مشاریع التعدین575

میونیخ07-06-032019-06-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

براغ07-06-032019-06-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

روما07-06-032019-06-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

جاكرتا07-06-032019-06-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
ماربیال07-06-032019-06-2019الكھربائیة

مدرید07-06-032019-06-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

كوااللمبور07-06-032019-06-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

طرابزون07-06-032019-06-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

امستردام07-06-032019-06-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

باریس07-06-032019-06-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

برشلونة07-06-032019-06-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
اسطنبول08-06-042019-06-2019التآكل

الریاض13-06-092019-06-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

تونس13-06-092019-06-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

دبي13-06-092019-06-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

عمان13-06-092019-06-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

شرم الشیخ13-06-092019-06-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

الدار البیضاء13-06-092019-06-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
القاھرة13-06-092019-06-2019التآكل

تورنتو14-06-102019-06-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

سنغافورة14-06-102019-06-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

لندن14-06-102019-06-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

جنیف14-06-102019-06-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

فیینا14-06-102019-06-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

میونیخ14-06-102019-06-2019إدارة مشاریع التعدین575

براغ14-06-102019-06-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

روما14-06-102019-06-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

جاكرتا14-06-102019-06-2019لحام أنابیب الضغط العالي731



ماربیال14-06-102019-06-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

مدرید14-06-102019-06-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
كوااللمبور14-06-102019-06-2019في الشرب

طرابزون14-06-102019-06-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
امستردام14-06-102019-06-2019الكھربائیة

باریس14-06-102019-06-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

برشلونة14-06-102019-06-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

اسطنبول15-06-112019-06-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

الریاض20-06-162019-06-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

تونس20-06-162019-06-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

دبي20-06-162019-06-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
عمان20-06-162019-06-2019في الشرب

شرم الشیخ20-06-162019-06-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

الدار البیضاء20-06-162019-06-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

القاھرة20-06-162019-06-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
المنامة20-06-162019-06-2019التآكل

سنغافورة21-06-172019-06-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

لندن21-06-172019-06-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

جنیف21-06-172019-06-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

فیینا21-06-172019-06-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

میونیخ21-06-172019-06-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

براغ21-06-172019-06-2019إدارة مشاریع التعدین575

روما21-06-172019-06-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

جاكرتا21-06-172019-06-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

ماربیال21-06-172019-06-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
مدرید21-06-172019-06-2019الكھربائیة

كوااللمبور21-06-172019-06-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

طرابزون21-06-172019-06-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

امستردام21-06-172019-06-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

باریس21-06-172019-06-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

برشلونة21-06-172019-06-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

اسطنبول22-06-182019-06-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

الریاض27-06-232019-06-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

تونس27-06-232019-06-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
دبي27-06-232019-06-2019الكھربائیة

عمان27-06-232019-06-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

شرم الشیخ27-06-232019-06-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

الدار البیضاء27-06-232019-06-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

ة أل



القاھرة27-06-232019-06-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

المنامة27-06-232019-06-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
بیروت27-06-232019-06-2019التآكل

لندن28-06-242019-06-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

جنیف28-06-242019-06-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

فیینا28-06-242019-06-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

میونیخ28-06-242019-06-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

براغ28-06-242019-06-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

روما28-06-242019-06-2019إدارة مشاریع التعدین575

جاكرتا28-06-242019-06-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

ماربیال28-06-242019-06-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

مدرید28-06-242019-06-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

كوااللمبور28-06-242019-06-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
طرابزون28-06-242019-06-2019في الشرب

امستردام28-06-242019-06-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

باریس28-06-242019-06-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

برشلونة28-06-242019-06-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

اسطنبول29-06-252019-06-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

الریاض04-07-302019-06-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

تونس04-07-302019-06-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
جدة04-07-302019-06-2019التآكل

دبي04-07-302019-06-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

عمان04-07-302019-06-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
شرم الشیخ04-07-302019-06-2019في الشرب

الدار البیضاء04-07-302019-06-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

القاھرة04-07-302019-06-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

المنامة04-07-302019-06-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

بیروت04-07-302019-06-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

جنیف05-07-012019-07-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

فیینا05-07-012019-07-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

میونیخ05-07-012019-07-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

براغ05-07-012019-07-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

روما05-07-012019-07-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

جاكرتا05-07-012019-07-2019إدارة مشاریع التعدین575

ماربیال05-07-012019-07-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

مدرید05-07-012019-07-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
كوااللمبور05-07-012019-07-2019الكھربائیة

طرابزون05-07-012019-07-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

امستردام05-07-012019-07-2019لحام أنابیب الضغط العالي731



باریس05-07-012019-07-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

برشلونة05-07-012019-07-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

اسطنبول06-07-022019-07-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
الریاض11-07-072019-07-2019في الشرب

تونس11-07-072019-07-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

جدة11-07-072019-07-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

دبي11-07-072019-07-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
عمان11-07-072019-07-2019الكھربائیة

شرم الشیخ11-07-072019-07-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الدار البیضاء11-07-072019-07-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

القاھرة11-07-072019-07-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

المنامة11-07-072019-07-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

بیروت11-07-072019-07-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
الكویت11-07-072019-07-2019التآكل

جنیف12-07-082019-07-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

فیینا12-07-082019-07-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

میونیخ12-07-082019-07-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

براغ12-07-082019-07-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

روما12-07-082019-07-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

جاكرتا12-07-082019-07-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

ماربیال12-07-082019-07-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

مدرید12-07-082019-07-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

كوااللمبور12-07-082019-07-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

طرابزون12-07-082019-07-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

امستردام12-07-082019-07-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

باریس12-07-082019-07-2019إدارة مشاریع التعدین575

اسطنبول13-07-092019-07-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

الریاض18-07-142019-07-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

تونس18-07-142019-07-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

جدة18-07-142019-07-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

دبي18-07-142019-07-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

عمان18-07-142019-07-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

شرم الشیخ18-07-142019-07-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
الدار البیضاء18-07-142019-07-2019في الشرب

القاھرة18-07-142019-07-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

المنامة18-07-142019-07-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

بیروت18-07-142019-07-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

الكویت18-07-142019-07-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
دبي18-07-142019-07-2019التآكل



فیینا19-07-152019-07-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

میونیخ19-07-152019-07-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

براغ19-07-152019-07-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

روما19-07-152019-07-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

جاكرتا19-07-152019-07-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

ماربیال19-07-152019-07-2019إدارة مشاریع التعدین575

مدرید19-07-152019-07-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

كوااللمبور19-07-152019-07-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
طرابزون19-07-152019-07-2019الكھربائیة

امستردام19-07-152019-07-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

باریس19-07-152019-07-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

اسطنبول20-07-162019-07-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

الریاض25-07-212019-07-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
تونس25-07-212019-07-2019في الشرب

جدة25-07-212019-07-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

دبي25-07-212019-07-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

عمان25-07-212019-07-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
شرم الشیخ25-07-212019-07-2019الكھربائیة

الدار البیضاء25-07-212019-07-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

القاھرة25-07-212019-07-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

المنامة25-07-212019-07-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

بیروت25-07-212019-07-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

الكویت25-07-212019-07-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

دبي25-07-212019-07-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

میونیخ26-07-222019-07-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

براغ26-07-222019-07-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

روما26-07-222019-07-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

جاكرتا26-07-222019-07-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

ماربیال26-07-222019-07-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

مدرید26-07-222019-07-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

كوااللمبور26-07-222019-07-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

طرابزون26-07-222019-07-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
كوااللمبور26-07-222019-07-2019التآكل

امستردام26-07-222019-07-2019إدارة مشاریع التعدین575

باریس26-07-222019-07-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

اسطنبول27-07-232019-07-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
الریاض01-08-282019-07-2019الكھربائیة

تونس01-08-282019-07-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

جدة01-08-282019-07-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087



دبي01-08-282019-07-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

عمان01-08-282019-07-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

شرم الشیخ01-08-282019-07-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

الدار البیضاء01-08-282019-07-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

القاھرة01-08-282019-07-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

المنامة01-08-282019-07-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

بیروت01-08-282019-07-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

الكویت01-08-282019-07-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

دبي01-08-282019-07-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
عمان01-08-282019-07-2019التآكل

براغ02-08-292019-07-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

روما02-08-292019-07-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

جاكرتا02-08-292019-07-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

ماربیال02-08-292019-07-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

مدرید02-08-292019-07-2019إدارة مشاریع التعدین575

كوااللمبور02-08-292019-07-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

طرابزون02-08-292019-07-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

كوااللمبور02-08-292019-07-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

امستردام02-08-292019-07-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

باریس02-08-292019-07-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
اسطنبول03-08-302019-07-2019في الشرب

الریاض08-08-042019-08-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

تونس08-08-042019-08-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

جدة08-08-042019-08-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

دبي08-08-042019-08-2019إدارة مشاریع التعدین575

عمان08-08-042019-08-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

شرم الشیخ08-08-042019-08-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
الدار البیضاء08-08-042019-08-2019الكھربائیة

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
القاھرة08-08-042019-08-2019في الشرب

المنامة08-08-042019-08-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

بیروت08-08-042019-08-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

الكویت08-08-042019-08-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

دبي08-08-042019-08-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

عمان08-08-042019-08-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

روما09-08-052019-08-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

جاكرتا09-08-052019-08-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

ماربیال09-08-052019-08-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

مدرید09-08-052019-08-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

كوااللمبور09-08-052019-08-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

أ



طرابزون09-08-052019-08-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

كوااللمبور09-08-052019-08-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
طرابزون09-08-052019-08-2019التآكل

امستردام09-08-052019-08-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

باریس09-08-052019-08-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

اسطنبول10-08-062019-08-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الریاض15-08-112019-08-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
تونس15-08-112019-08-2019الكھربائیة

جدة15-08-112019-08-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

دبي15-08-112019-08-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

عمان15-08-112019-08-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

شرم الشیخ15-08-112019-08-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

الدار البیضاء15-08-112019-08-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

القاھرة15-08-112019-08-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
المنامة15-08-112019-08-2019في الشرب

بیروت15-08-112019-08-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

الكویت15-08-112019-08-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

دبي15-08-112019-08-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

عمان15-08-112019-08-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
شرم الشیخ15-08-112019-08-2019التآكل

جاكرتا16-08-122019-08-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

ماربیال16-08-122019-08-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

مدرید16-08-122019-08-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

كوااللمبور16-08-122019-08-2019إدارة مشاریع التعدین575

طرابزون16-08-122019-08-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

كوااللمبور16-08-122019-08-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

طرابزون16-08-122019-08-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

امستردام16-08-122019-08-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

باریس16-08-122019-08-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

اسطنبول17-08-132019-08-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الریاض22-08-182019-08-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
الریاض22-08-182019-08-2019التآكل

تونس22-08-182019-08-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

جدة22-08-182019-08-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

دبي22-08-182019-08-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

عمان22-08-182019-08-2019إدارة مشاریع التعدین575

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

الدار البیضاء22-08-182019-08-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

القاھرة22-08-182019-08-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994



المنامة22-08-182019-08-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
بیروت22-08-182019-08-2019في الشرب

الكویت22-08-182019-08-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

دبي22-08-182019-08-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

عمان22-08-182019-08-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

شرم الشیخ22-08-182019-08-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

ماربیال23-08-192019-08-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

مدرید23-08-192019-08-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

كوااللمبور23-08-192019-08-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

طرابزون23-08-192019-08-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

كوااللمبور23-08-192019-08-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

طرابزون23-08-192019-08-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

امستردام23-08-192019-08-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

باریس23-08-192019-08-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
اسطنبول24-08-202019-08-2019الكھربائیة

الریاض29-08-252019-08-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

الریاض29-08-252019-08-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

تونس29-08-252019-08-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
جدة29-08-252019-08-2019في الشرب

دبي29-08-252019-08-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

عمان29-08-252019-08-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

الدار البیضاء29-08-252019-08-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
القاھرة29-08-252019-08-2019الكھربائیة

المنامة29-08-252019-08-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

بیروت29-08-252019-08-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الكویت29-08-252019-08-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

دبي29-08-252019-08-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

عمان29-08-252019-08-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

شرم الشیخ29-08-252019-08-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
الدار البیضاء29-08-252019-08-2019التآكل

ماربیال30-08-262019-08-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

مدرید30-08-262019-08-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

كوااللمبور30-08-262019-08-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

طرابزون30-08-262019-08-2019إدارة مشاریع التعدین575

كوااللمبور30-08-262019-08-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

طرابزون30-08-262019-08-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

امستردام30-08-262019-08-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

اسطنبول31-08-272019-08-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967



الریاض05-09-012019-09-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

الریاض05-09-012019-09-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
تونس05-09-012019-09-2019التآكل

تونس05-09-012019-09-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

جدة05-09-012019-09-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

دبي05-09-012019-09-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

عمان05-09-012019-09-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019إدارة مشاریع التعدین575

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

القاھرة05-09-012019-09-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
المنامة05-09-012019-09-2019الكھربائیة

بیروت05-09-012019-09-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
الكویت05-09-012019-09-2019في الشرب

دبي05-09-012019-09-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

عمان05-09-012019-09-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

شرم الشیخ05-09-012019-09-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

الدار البیضاء05-09-012019-09-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

مدرید06-09-022019-09-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

كوااللمبور06-09-022019-09-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

طرابزون06-09-022019-09-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

كوااللمبور06-09-022019-09-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

طرابزون06-09-022019-09-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

امستردام06-09-022019-09-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

اسطنبول07-09-032019-09-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

الریاض12-09-082019-09-2019إدارة مشاریع التعدین575

الریاض12-09-082019-09-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

تونس12-09-082019-09-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

تونس12-09-082019-09-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

جدة12-09-082019-09-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

دبي12-09-082019-09-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

عمان12-09-082019-09-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

شرم الشیخ12-09-082019-09-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

القاھرة12-09-082019-09-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

المنامة12-09-082019-09-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
بیروت12-09-082019-09-2019الكھربائیة

الكویت12-09-082019-09-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
دبي12-09-082019-09-2019في الشرب

عمان12-09-082019-09-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054



شرم الشیخ12-09-082019-09-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

الدار البیضاء12-09-082019-09-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

مدرید13-09-092019-09-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

كوااللمبور13-09-092019-09-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

طرابزون13-09-092019-09-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

كوااللمبور13-09-092019-09-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

طرابزون13-09-092019-09-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

اسطنبول14-09-102019-09-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
اسطنبول14-09-102019-09-2019التآكل

الریاض19-09-152019-09-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

الریاض19-09-152019-09-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

تونس19-09-152019-09-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

تونس19-09-152019-09-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
جدة19-09-152019-09-2019الكھربائیة

دبي19-09-152019-09-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

عمان19-09-152019-09-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019إدارة مشاریع التعدین575

القاھرة19-09-152019-09-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

المنامة19-09-152019-09-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

بیروت19-09-152019-09-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

الكویت19-09-152019-09-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

دبي19-09-152019-09-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

عمان19-09-152019-09-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

شرم الشیخ19-09-152019-09-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

الدار البیضاء19-09-152019-09-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
القاھرة19-09-152019-09-2019التآكل

كوااللمبور20-09-162019-09-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

طرابزون20-09-162019-09-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
كوااللمبور20-09-162019-09-2019في الشرب

طرابزون20-09-162019-09-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

اسطنبول21-09-172019-09-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

اسطنبول21-09-172019-09-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

الریاض26-09-222019-09-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

الریاض26-09-222019-09-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

تونس26-09-222019-09-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

تونس26-09-222019-09-2019إدارة مشاریع التعدین575

جدة26-09-222019-09-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

عمان26-09-222019-09-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524



شرم الشیخ26-09-222019-09-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

القاھرة26-09-222019-09-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

المنامة26-09-222019-09-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

بیروت26-09-222019-09-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
الكویت26-09-222019-09-2019الكھربائیة

دبي26-09-222019-09-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
عمان26-09-222019-09-2019في الشرب

شرم الشیخ26-09-222019-09-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

الدار البیضاء26-09-222019-09-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

القاھرة26-09-222019-09-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
المنامة26-09-222019-09-2019التآكل

كوااللمبور27-09-232019-09-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

طرابزون27-09-232019-09-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

كوااللمبور27-09-232019-09-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

طرابزون27-09-232019-09-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

اسطنبول28-09-242019-09-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

اسطنبول28-09-242019-09-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

الریاض03-10-292019-09-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

الریاض03-10-292019-09-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

تونس03-10-292019-09-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

تونس03-10-292019-09-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

جدة03-10-292019-09-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

عمان03-10-292019-09-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

القاھرة03-10-292019-09-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

المنامة03-10-292019-09-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

بیروت03-10-292019-09-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

الكویت03-10-292019-09-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
دبي03-10-292019-09-2019الكھربائیة

عمان03-10-292019-09-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

شرم الشیخ03-10-292019-09-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

الدار البیضاء03-10-292019-09-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

القاھرة03-10-292019-09-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

المنامة03-10-292019-09-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
بیروت03-10-292019-09-2019التآكل

طرابزون04-10-302019-09-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

كوااللمبور04-10-302019-09-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994



الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
في الشرب

طرابزون2019-09-302019-10-04

اسطنبول05-10-012019-10-2019إدارة مشاریع التعدین575

اسطنبول05-10-012019-10-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

الریاض10-10-062019-10-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

الریاض10-10-062019-10-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

تونس10-10-062019-10-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
جدة10-10-062019-10-2019التآكل

تونس10-10-062019-10-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

جدة10-10-062019-10-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

شرم الشیخ10-10-062019-10-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

القاھرة10-10-062019-10-2019إدارة مشاریع التعدین575

المنامة10-10-062019-10-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

بیروت10-10-062019-10-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

الكویت10-10-062019-10-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

دبي10-10-062019-10-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

عمان10-10-062019-10-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
شرم الشیخ10-10-062019-10-2019في الشرب

الدار البیضاء10-10-062019-10-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

القاھرة10-10-062019-10-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

المنامة10-10-062019-10-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

بیروت10-10-062019-10-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

طرابزون11-10-072019-10-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
كوااللمبور11-10-072019-10-2019الكھربائیة

طرابزون11-10-072019-10-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

اسطنبول12-10-082019-10-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

اسطنبول12-10-082019-10-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

الریاض17-10-132019-10-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
الریاض17-10-132019-10-2019في الشرب

تونس17-10-132019-10-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

جدة17-10-132019-10-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

تونس17-10-132019-10-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

جدة17-10-132019-10-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

القاھرة17-10-132019-10-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

المنامة17-10-132019-10-2019إدارة مشاریع التعدین575

بیروت17-10-132019-10-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

الكویت17-10-132019-10-2019لحام أنابیب الضغط العالي731



دبي17-10-132019-10-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
عمان17-10-132019-10-2019الكھربائیة

شرم الشیخ17-10-132019-10-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الدار البیضاء17-10-132019-10-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

القاھرة17-10-132019-10-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

المنامة17-10-132019-10-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

بیروت17-10-132019-10-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
الكویت17-10-132019-10-2019التآكل

كوااللمبور18-10-142019-10-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

طرابزون18-10-142019-10-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

اسطنبول19-10-152019-10-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

اسطنبول19-10-152019-10-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

الریاض24-10-202019-10-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

الریاض24-10-202019-10-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

تونس24-10-202019-10-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

جدة24-10-202019-10-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

تونس24-10-202019-10-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

جدة24-10-202019-10-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

الدار البیضاء24-10-202019-10-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

القاھرة24-10-202019-10-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

المنامة24-10-202019-10-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

بیروت24-10-202019-10-2019إدارة مشاریع التعدین575

الكویت24-10-202019-10-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

دبي24-10-202019-10-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

عمان24-10-202019-10-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

شرم الشیخ24-10-202019-10-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
الدار البیضاء24-10-202019-10-2019في الشرب

القاھرة24-10-202019-10-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

المنامة24-10-202019-10-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

بیروت24-10-202019-10-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

الكویت24-10-202019-10-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

كوااللمبور25-10-212019-10-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
طرابزون25-10-212019-10-2019الكھربائیة

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
برلین25-10-212019-10-2019التآكل

اسطنبول26-10-222019-10-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

اسطنبول26-10-222019-10-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

الریاض31-10-272019-10-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
تونس31-10-272019-10-2019في الشرب



جدة31-10-272019-10-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

تونس31-10-272019-10-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

جدة31-10-272019-10-2019إدارة مشاریع التعدین575

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

القاھرة31-10-272019-10-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

المنامة31-10-272019-10-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

بیروت31-10-272019-10-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

الكویت31-10-272019-10-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

دبي31-10-272019-10-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

عمان31-10-272019-10-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
شرم الشیخ31-10-272019-10-2019الكھربائیة

الدار البیضاء31-10-272019-10-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

القاھرة31-10-272019-10-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

المنامة31-10-272019-10-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

بیروت31-10-272019-10-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

الكویت31-10-272019-10-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

كوااللمبور01-11-282019-10-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

طرابزون01-11-282019-10-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

برلین01-11-282019-10-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
بروكسل01-11-282019-10-2019التآكل

اسطنبول02-11-292019-10-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

اسطنبول02-11-292019-10-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
الریاض07-11-032019-11-2019الكھربائیة

تونس07-11-032019-11-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

جدة07-11-032019-11-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

تونس07-11-032019-11-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

جدة07-11-032019-11-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

القاھرة07-11-032019-11-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

المنامة07-11-032019-11-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

بیروت07-11-032019-11-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

الكویت07-11-032019-11-2019إدارة مشاریع التعدین575

دبي07-11-032019-11-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

عمان07-11-032019-11-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

شرم الشیخ07-11-032019-11-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

الدار البیضاء07-11-032019-11-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

القاھرة07-11-032019-11-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

المنامة07-11-032019-11-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

بیروت07-11-032019-11-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

الكویت07-11-032019-11-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

كوااللمبور08-11-042019-11-2019وقایة خطوط الجھد العالي729



طرابزون08-11-042019-11-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

برلین08-11-042019-11-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

بروكسل08-11-042019-11-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
زیورخ08-11-042019-11-2019التآكل

اسطنبول09-11-052019-11-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
اسطنبول09-11-052019-11-2019في الشرب

الریاض14-11-102019-11-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

تونس14-11-102019-11-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

جدة14-11-102019-11-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

جدة14-11-102019-11-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

القاھرة14-11-102019-11-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

المنامة14-11-102019-11-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

بیروت14-11-102019-11-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

الكویت14-11-102019-11-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

دبي14-11-102019-11-2019إدارة مشاریع التعدین575

عمان14-11-102019-11-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

شرم الشیخ14-11-102019-11-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
الدار البیضاء14-11-102019-11-2019الكھربائیة

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
القاھرة14-11-102019-11-2019في الشرب

المنامة14-11-102019-11-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

بیروت14-11-102019-11-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

الكویت14-11-102019-11-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
مراكش14-11-102019-11-2019التآكل

كوااللمبور15-11-112019-11-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

طرابزون15-11-112019-11-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

برلین15-11-112019-11-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

بروكسل15-11-112019-11-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

زیورخ15-11-112019-11-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

اسطنبول16-11-122019-11-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

اسطنبول16-11-122019-11-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الریاض21-11-172019-11-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
تونس21-11-172019-11-2019الكھربائیة

جدة21-11-172019-11-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

جدة21-11-172019-11-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

القاھرة21-11-172019-11-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

المنامة21-11-172019-11-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

بیروت21-11-172019-11-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

الكویت21-11-172019-11-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552



دبي21-11-172019-11-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

عمان21-11-172019-11-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

شرم الشیخ21-11-172019-11-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

الدار البیضاء21-11-172019-11-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

القاھرة21-11-172019-11-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
المنامة21-11-172019-11-2019في الشرب

بیروت21-11-172019-11-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

الكویت21-11-172019-11-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

مراكش21-11-172019-11-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

كوااللمبور22-11-182019-11-2019إدارة مشاریع التعدین575

طرابزون22-11-182019-11-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

برلین22-11-182019-11-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

بروكسل22-11-182019-11-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

زیورخ22-11-182019-11-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
بكین22-11-182019-11-2019التآكل

اسطنبول23-11-192019-11-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الریاض28-11-242019-11-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

تونس28-11-242019-11-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

جدة28-11-242019-11-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

جدة28-11-242019-11-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

المنامة28-11-242019-11-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

بیروت28-11-242019-11-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

الكویت28-11-242019-11-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

دبي28-11-242019-11-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

عمان28-11-242019-11-2019إدارة مشاریع التعدین575

شرم الشیخ28-11-242019-11-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

الدار البیضاء28-11-242019-11-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

القاھرة28-11-242019-11-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

المنامة28-11-242019-11-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
بیروت28-11-242019-11-2019في الشرب

الكویت28-11-242019-11-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

مراكش28-11-242019-11-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
الدوحة28-11-242019-11-2019التآكل

كوااللمبور29-11-252019-11-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

طرابزون29-11-252019-11-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

برلین29-11-252019-11-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

بروكسل29-11-252019-11-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

زیورخ29-11-252019-11-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

بكین29-11-252019-11-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

أ ة ة أ



أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
الكھربائیة

اسطنبول2019-11-262019-11-30

الریاض05-12-012019-12-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

تونس05-12-012019-12-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
جدة05-12-012019-12-2019في الشرب

جدة05-12-012019-12-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

بیروت05-12-012019-12-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

الكویت05-12-012019-12-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

دبي05-12-012019-12-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

عمان05-12-012019-12-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

شرم الشیخ05-12-012019-12-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

الدار البیضاء05-12-012019-12-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
القاھرة05-12-012019-12-2019الكھربائیة

المنامة05-12-012019-12-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

بیروت05-12-012019-12-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الكویت05-12-012019-12-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

مراكش05-12-012019-12-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

الدوحة05-12-012019-12-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

كوااللمبور06-12-022019-12-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

طرابزون06-12-022019-12-2019إدارة مشاریع التعدین575

برلین06-12-022019-12-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

بروكسل06-12-022019-12-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

زیورخ06-12-022019-12-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

بكین06-12-022019-12-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
بانكوك06-12-022019-12-2019التآكل

اسطنبول07-12-032019-12-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

الریاض12-12-082019-12-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

تونس12-12-082019-12-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

جدة12-12-082019-12-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

جدة12-12-082019-12-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

الكویت12-12-082019-12-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

دبي12-12-082019-12-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

عمان12-12-082019-12-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

شرم الشیخ12-12-082019-12-2019إدارة مشاریع التعدین575

الدار البیضاء12-12-082019-12-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

القاھرة12-12-082019-12-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
المنامة12-12-082019-12-2019الكھربائیة

بیروت12-12-082019-12-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
الكویت12-12-082019-12-2019في الشرب

ة أ



مراكش12-12-082019-12-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

الدوحة12-12-082019-12-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
مسقط12-12-082019-12-2019التآكل

كوااللمبور13-12-092019-12-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

طرابزون13-12-092019-12-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

برلین13-12-092019-12-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

بروكسل13-12-092019-12-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

زیورخ13-12-092019-12-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

بكین13-12-092019-12-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

بانكوك13-12-092019-12-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

اسطنبول14-12-102019-12-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

الریاض19-12-152019-12-2019إدارة مشاریع التعدین575

تونس19-12-152019-12-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

جدة19-12-152019-12-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

الكویت19-12-152019-12-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

دبي19-12-152019-12-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

عمان19-12-152019-12-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

شرم الشیخ19-12-152019-12-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

الدار البیضاء19-12-152019-12-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

القاھرة19-12-152019-12-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

المنامة19-12-152019-12-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
بیروت19-12-152019-12-2019الكھربائیة

الكویت19-12-152019-12-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

مراكش19-12-152019-12-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

الدوحة19-12-152019-12-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

مسقط19-12-152019-12-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

كوااللمبور20-12-162019-12-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

طرابزون20-12-162019-12-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
برلین20-12-162019-12-2019في الشرب

بروكسل20-12-162019-12-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

زیورخ20-12-162019-12-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

بكین20-12-162019-12-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

بانكوك20-12-162019-12-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
تورنتو20-12-162019-12-2019التآكل

اسطنبول21-12-172019-12-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

الریاض26-12-222019-12-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

تونس26-12-222019-12-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
جدة26-12-222019-12-2019الكھربائیة

دبي26-12-222019-12-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520



عمان26-12-222019-12-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

شرم الشیخ26-12-222019-12-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

الدار البیضاء26-12-222019-12-2019إدارة مشاریع التعدین575

القاھرة26-12-222019-12-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

المنامة26-12-222019-12-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

بیروت26-12-222019-12-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

الكویت26-12-222019-12-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

مراكش26-12-222019-12-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

الدوحة26-12-222019-12-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

مسقط26-12-222019-12-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

كوااللمبور27-12-232019-12-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

طرابزون27-12-232019-12-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

برلین27-12-232019-12-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
بروكسل27-12-232019-12-2019في الشرب

زیورخ27-12-232019-12-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

بكین27-12-232019-12-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

بانكوك27-12-232019-12-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

تورنتو27-12-232019-12-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
سنغافورة27-12-232019-12-2019التآكل

اسطنبول28-12-242019-12-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

الریاض02-01-292020-12-2019القیاسات وتحكم العملیات في الصناعة552

تونس02-01-292020-12-2019إدارة مشاریع التعدین575

جدة02-01-292020-12-2019استخدام الھندسة العكسیة في تصنیع قطع الغیار967

عمان02-01-292020-12-2019الممارسات العملیة في ترشید استھالك الطاقة الكھربائیة524

شرم الشیخ02-01-292020-12-2019التمدیدات الكھربیة والكابالت في شـبكات التوزیع539

الدار البیضاء02-01-292020-12-2019تكنولوجیا اللحام: اللحام والقطع بالغـاز557

القاھرة02-01-292020-12-2019وقایة خطوط الجھد العالي729

المنامة02-01-292020-12-2019لحام أنابیب الضغط العالي731

بیروت02-01-292020-12-2019التطبیقات الفنیة في الھندسة الكھربائیة745

أساسیات إختبار وحمایة وصیانة وتحدید أعطال الشبكات989
الكویت02-01-292020-12-2019الكھربائیة

مراكش02-01-292020-12-2019تقنیات المحتوي الحراري وتعیینھ1053

الدوحة02-01-292020-12-2019میكانیكا المواد وتقنیات عملیات اللحام الحدیثة1082

مسقط02-01-292020-12-2019ھندسة التزییت والتشحیم1106

كوااللمبور03-01-302020-12-2019التشریعات الھندسیة في مجال التركیبات الكھربائیة520

طرابزون03-01-302020-12-2019مھارات اعداد وصیاغـة وكتابة التقاریر الفنیة534

برلین03-01-302020-12-2019التقنیات الحدیثة في جمع وتداول العینات الجیولوجیة994

بروكسل03-01-302020-12-2019معالجة میاه الصرف الصحي والصـناعي1000

الطرق الحدیثة لمعالجة المصادر المختلفة للمیاه الستخدامھا1001
زیورخ03-01-302020-12-2019في الشرب

بكین03-01-302020-12-2019تداول الزیوت والشحوم والوقود وترشـید اإلستھالك1054

ة أ



بانكوك03-01-302020-12-2019التمیز في تقنیات التوزیع الكھربائي وتنفیذ أعمال الصیانة1087

تورنتو03-01-302020-12-2019تحدید وتشخیص العیوب في األجزاء المیكانیكیة1113

سنغافورة03-01-302020-12-2019أساسیات الھندسة الكھربائیة1125

قیادة عملیات الفحوص الھندسیة و االختبارات المعدنیة و1126
لندن03-01-302020-12-2019التآكل

اسطنبول04-01-312020-12-2019تآكـل المعـادن في الصـناعات الكیماویـة717




