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 7102"  انبزايج انهنذسيت وانصيانتانخطت انتذريبيت " 

 

 26 بيروت كفاءة تقييى ويزاجعت عًهياث إدارة انصيانت-Mar-17 30-Mar-17 

 26 شرم الشيخ كفاءة تقييى ويزاجعت عًهياث إدارة انصيانت-Mar-17 30-Mar-17 

 26 الدر البيضاء إدارة انصيانت وفقاً نهًعاييز انعانًيت-Mar-17 30-Mar-17 

 انت وانتشغيم ووضع يعاييز األداءكفاءة انتخطيط وتحهيم بياناث انصي   - MDA 26 ماليزيا-Mar-17 30-Mar-17 

  إدارة انصيانت وفق انًىاصفاث انعانًيت - ISO  0111  Apr-17 6-Apr-17-2 دبى 

  إدارة نظى جىدة انصيانت-  Quality Maintenance- Zero Defects 16 شرم الشيخ-Apr-17 20-Apr-17 

 23 أمستردام ورشت عًم انهنذست انقيًيت-Apr-17 27-Apr-17 

 23 اسطنبول هنذست انصيانت انىقائيت انتنبؤيت-Apr-17 27-Apr-17 

  إدارة نظى جىدة انصيانت-  Quality Maintenance- Zero Defects 30 بيروت-Apr-17 4-May-17 

 30 القاهرة كفاءة تقييى ويزاجعت عًهياث إدارة انصيانت-Apr-17 4-May-17 

 7 فيينا هنذست انصيانت انىقائيت انتنبؤيت-May-17 11-May-17 

 7 اسطنبول كفاءة انتشغيم وانصيانت نهًنشآث وفقاً نهًعاييز انعانًيت-May-17 11-May-17 

 7 لندن قياس وتحسين كفاءة وفعانيت نظى انصيانت وانتشغيم-May-17 11-May-17 

 7 فرانكفورت تخطيط وجذونت أعًال انصيانت ويشتزياتها-May-17 11-May-17 

 21 ماليزيا قياس وتحسين كفاءة وفعانيت نظى انصيانت وانتشغيم-May-17 25-May-17 

 21 باريس إدارة نظى جىدة انصيانت-May-17 25-May-17 

 30 فرانكفورت تخطيط وجذونت أعًال انصيانت ويشتزياتها-Jul-17 3-Aug-17 

 6 شرم الشيخ قياس وتحسين كفاءة وفعانيت نظى انصيانت وانتشغيم-Aug-17 10-Aug-17 

 10 بيروت إدارة انًىارد نهًشاريع انهنذسيت-Sep-17 14-Sep-17 

  اياو 01 -دبهىيت تكنىنىجيا هنذست انتشغيم وانصيانت انًتقذيت  Sep-17 21-Sep-17-17 الدر البيضاء 

 منتجع التدريب الدولى

68568سجل تجارى /   

323-232-528سجل ضريبى /   
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 17 أمستردام إدارة انًىارد نهًشاريع انهنذسيت-Sep-17 21-Sep-17 

 24 اإلسكندرية إدارة انًىاد نهًشاريع انهنذسيت-Sep-17 28-Sep-17 

 22 بيروت إدارة انًىاد نهًشاريع انهنذسيت-Oct-17 26-Oct-17 

 22 بيروت كفاءة انتشغيم وانصيانت نهًنشآث وفقاً نهًعاييز انعانًيت-Oct-17 26-Oct-17 

  افضم اإلستزاتيجياث في تخطيط انصيانه ننتائج تحانيم االعتًاديت ويىاجهت

 تحذياث انتنفيذ
 Oct-17 26-Oct-17-22 اإلسكندرية

 22 فيينا تخطيط وجذونت أعًال انصيانت ويشتزياتها-Oct-17 26-Oct-17 

 22 اسطنبول هنذست انصيانت انىقائيت انتنبؤيت-Oct-17 26-Oct-17 

 29 دبى كفاءة انتشغيم وانفحص واإلختبار نًشزفى انصيانت وانتشغيم-Oct-17 2-Nov-17 

  اياو 01 -دبهىيت تكنىنىجيا هنذست انتشغيم وانصيانت انًتقذيت  Oct-17 2-Nov-17-29 بيروت 

  اياو 01 -دبهىيت تكنىنىجيا هنذست انتشغيم وانصيانت انًتقذيت  Oct-17 2-Nov-17-29 القاهرة 

 12 شرم الشيخ إدارة نظى جىدة انصيانت-Nov-17 16-Nov-17 

 12 اإلسكندرية إدارة انجىدة فى انًشاريع-Nov-17 16-Nov-17 

 12 اإلسكندرية تكنىنىجيا هنذست انتشغيم وانصيانت انًتقذيت-Nov-17 16-Nov-17 

 12 باريس ورشت عًم انهنذست انقيًيت-Nov-17 16-Nov-17 

 12 لندن تكنىنىجيا تقهيم انفاقذ فى انصيانت وعًهياث انتشغيم-Nov-17 16-Nov-17 

 26 شرم الشيخ تخطيط وإدارة عًهياث انصيانت انشايهت بئستخذاو انحاسب األنى-Nov-17 30-Nov-17 

 26 بيروت كفاءة انتشغيم وانصيانت نهًنشآث وفقاً نهًعاييز انعانًيت-Nov-17 30-Nov-17 

 26 اإلسكندرية إدارة انًىارد نهًشاريع انهنذسيت-Nov-17 30-Nov-17 

  إدارة نظى جىدة انصيانت- Quality Maintenance- Zero Defects 26 لندن-Nov-17 30-Nov-17 

 3 اإلسكندرية تكنىنىجيا هنذست انتشغيم وانصيانت انًتقذيت-Dec-17 7-Dec-17 

 17 اإلسكندرية إدارة انًىاد نهًشاريع انهنذسيت-Dec-17 21-Dec-17 

   

    


