
Location Course name  
Dubai  أدارة المشاريع األحترافية project management 

Cairo األتجاهات الحديثة فى صناعات تكرير البترول 

Alexandria  ترميم المنشأءات الخرسانية 

Malaysia  أدارة تنفيذ المشروعات األنشائية PMP 

sharm el sheikh المهارات األدارية للمهندسيين والفنيين 

Beirut دورة صيانة المبانى والمنشأت 

Casablanca صيانة وأدارة رصف الطرق 

Dubai  شهادة مدير المشروع المعتمد PMP 

Paris الجودة فى قطاع التشييد والبناء 

London  أدارة المشاريع بأستخدام Ms project  

Dubai دراسة الجدوى األقتصادية للمشروعات 

Cairo  األبداع والتمييز فى أدارة المشاريع األحترافية 

Alexandria فن أستخدام منهج الهندسة القيمية فى أدارة المشاريع 

Malaysia Modern project management 

sharm el sheikh الجودة الشاملة فى أدارة المشاريع 

Beirut التحليل المالى وتقييم أداء المشاريع 

Casablanca  دورة أنشاء المبانى الخرسانية بأستخدام SAP 2000 

sharm el sheikh Project management office (PMO) 

Dubai األدارة المتكاملة للمشاريع الهندسية 

Alexandria انصٍانح انىلائٍح نهًثانً: انًؼاٌٍر انمٍاسٍح واإلخراءاخ 

Paris ًإدارج يشارٌغ انتريٍى وإػادج انتأهٍم نهًثان 

Casablanca دراسح وتصًٍى يشارٌغ تصرٌف يٍاه االيطار ودرء أخطار انسٍىل 

london دورج يتمذيح فً األوتىكاد 

Paris دورج شايهح فً األوتىكاد 

Casablanca  ًدورج شايهح فPLC 

Casablanca أنطًح انتأرٌض وانسًاٌح ين انصىاػك فً األتنٍح انسذٌثح 

Dubai األخهسج انذلٍمح وآنٍاخ انتؼايم يؼها 

Alexandria تشغٍم وصٍانح انشثكاخ انكهرتائٍح 

Paris يرالثح اندىدج وانتفتٍش انًىلؼً نهًشارٌغ ووضغ نظى انتسكى تاندىدج 

Cairo ورشح ػًم نهتمنٍاخ انًتمذيح فً صٍانح وإدارج انًرافك 

London اإلشراف ػهى االستشارٌٍن وانًماونٍن وانتخطٍظ االستراتٍدً ويهاراخ انمٍادج ويتاتؼح أػًال انتشغٍم وانصٍانح 

Dubai يىاصفاخ ويتطهثاخ كىد يؼهذ انخرسانح انؼانًً نهتشٍٍذ واإلصالذ وانتصًٍى 

Dubai أنىاع انًضخاخ وطرق صٍانتها 

sharm el sheikh انتشغٍم و انصٍانح -انتصًٍى -انًثادالخ انسرارٌح : األنىاع و تطثٍماتها 

Cairo انًضخاخ، انضىاغظ و انؼنفاخ: االختٍار، انتشغٍم و انصٍانح 

Beirut انسىايم نهًساور انذوارج: أنىاػها و طرق تسٌٍتها 

Alexandria انذارج انًفتىزح و انًغهمح ألتراج انتثرٌذ: انتصًٍى، انتشغٍم و انصٍانح 

Dubai انًطرلح انًائٍح و تأثٍراتها ػهى األناتٍة و انًصخاخ 

Malaysia يؼاندح انًٍاه و تأثٍرها ػهى زٍاج انًرخم : طرق يؼاندح انًٍاه و استهالن انًرخم 

Beirut أنظًح انتسكى انسذٌثح و أخهسج انمٍاش انذلٍمح انصناػٍح 

sharm el sheikh يرالثح و تسهٍم االهتساز: انتصسٍر و انًىازنح 



sharm el sheikh إدارج انصٍانح انًتمذيح 

Beirut تخطٍظ خذاول انصٍانح و انتسكى تانؼًم 

Malaysia انثرنايح انًتمذو انًتكايم فً انتشغٍم و انصٍانح 

Dubai انصًاياخ و انًضخاخ : اختٍارها و صٍانتها 

Alexandria تصرٌف يٍاه انؼىاصف انًطرٌح: دراسح و تصًٍى 

Beirut اإلدارج و اإلشراف ػهى ػمىد انتشغٍم و انصٍانح 

Cairo انصٍانح انىلائٍح و انتنثؤٌح 

sharm el sheikh االدارج انًانٍح نهصٍانح و خفض انتكانٍف 

Dubai يهاراخ إػذاد و كتاتح انتمارٌر انفنٍح نهًهنذسٍن و انفنٍٍن 

Dubai تمنٍح يسركاخ انسٍرفى 

Cairo صٍانح وإصالذ يسركاخ انتٍار انًستًر و انًتناوب 

Dubai تمنٍح انؼسل انغازي فً يسطاخ انتسىٌم انًغهمح 

Alexandria تمنٍح لىاطغ انؼسل نهدهذ انًتىسظMV انتشغٍم و انصٍانح : 

Casablanca انتشغٍم و انتسكى تشثكح انتىزٌغ انكهرتائٍح 

Paris (انىلاٌح ين ػذو انمطاع انطالحUPSاختٍارها، تًذٌذها و صٍانتها : ) 

London طرائك تمنٍح ترشٍذ استهالن انطالح 

Cairo انًسىالخ انكهرتائٍح : انتصًٍى، االختٍار و انصٍانح 

   


