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 -2017 الهندسية و التقنية
 الرقم الدورة التدريبية المكان التاريخ

 الربع االول

09-13 JAN المهارات االساسية في الهندسة الميكانيكية لندن E1 

09-20 JAN تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

16-20 JAN مبادئ تحويل الطاقة الميكانيكية لندن E3 

16-20 JAN نظام االحتراق الداخلي محركات في المحركات الميكانيكية لندن E4 

23-27 JAN ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

06-10 FEB و الهندسية الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية لندن E6 

06-10 FEB المهارات االساسية في الهندسة الميكانيكية لندن E1 

13-17 FEB ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

20-24 FEB صيانة و اصالح المحركات الديزل في محطات توليد الكهرباء  لندن E7 

20-24 FEB التقنيات الحديثة في االلواح الطاقة الشمسية الحرارية  لندن E8 

06-10 MAR تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

06-10 MAR التصميم اإلنشائي للمهندسينمهارات  لندن E25 

06-10 MAR نظام االحتراق الداخلي محركات في المحركات الميكانيكية لندن E4 

06-10 MAR التحليل االحصائي باستخدام برنامج  لندنSPSS E27 

06-10 MAR التطبيقات الحديثة في  مايكروسوفت وورد واستخدامه في التقارير الهندسية لندن E20 

06-10 MAR لندن AutoCAD 2014 E22 

06-10 MAR أمن الشبكات والمعلومات لندن E24 

06-10 MAR تصميم الحدائق لندن E26 

13-17 MAR صيانة و اصالح المحركات الديزل في محطات توليد الكهرباء  لندن E7 

13-17 MAR الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية و الهندسية لندن E6 

20-31 MAR تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

20-24 MAR ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

20-24 MAR التقنيات الحديثة في االلواح الطاقة الشمسية الحرارية  لندن E8 

 الربع الثاني

27 MAR-07APR تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

27-31 MAR مبادئ تحويل الطاقة الميكانيكية لندن E3 

27-31 MAR نظام االحتراق الداخلي محركات في المحركات الميكانيكية لندن E4 

03-07 APR ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

03-07 APR المهارات الساسية في الهندسة الميكانيكية لندن E1 

10-14 APR تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

17-21 APR الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية و الهندسية لندن E6 

24-28 APR باءالكهرحمولة معايرة تقنيات الحديثة ألواح الكهروضوئية و  لندن E9 
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24-28 APR أمن الشبكات والمعلومات لندن E24 

24-28 APR التحليل االحصائي باستخدام برنامج  لندنSPSS E27 

01-05 MAY تطبيقات المضخات الحرارية لندن E15 

08-12 MAY في مايكروسوفت باور بوينت وكيفية القيام بعرض تقديميالتطبيقات الحديثة  لندن E21 

22-26 MAY ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

22-26 MAY دورات التبريد لندن E12 

05-15 JUN تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

05-09 JUN التقنيات الحديثة في استغالل  طاقة الرياح  لندن E10 

12-16 JUN لندن AutoCAD 2014 E22 

12-16 JUN تصميم الحدائق لندن E26 

19-23 JUN الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية و الهندسية لندن E6 

 الربع الثالث

26-30 JUN الميكانيكيةالمهارات االساسية في الهندسة  لندن E1 

03-15 JUL تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

03-07 JUL التصميم اإلنشائي للمهندسينمهارات  لندن E25 

24-28 JUL مبادئ تحويل الطاقة الميكانيكية لندن E3 

07-11 AUG نظام االحتراق الداخلي محركات في المحركات الميكانيكية لندن E4 

07-11 AUG ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

07-11 AUG التحليل االحصائي باستخدام برنامج  لندنSPSS E27 

07-11 AUG الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية و الهندسية لندن E6 

07-11 AUG المهارات الساسية في الهندسة الميكانيكية لندن E1 

07-11 AUG تشغيل محركات الديزل والصيانة لندن E18 

07-11 AUG التقنيات الحديثة في استغالل  طاقة الرياح  لندن E10 

14-18 AUG المبادالت الحرارية تطبيقات لندن E16 

21-25 AUG لندن Autodesk Inventor 2014  E23 

21-25 AUG أمن الشبكات والمعلومات لندن E24 

21-25 AUG التطبيقات الحديثة في مايكروسوفت باور بوينت وكيفية القيام بعرض تقديمي لندن E21 

28 AUG-08 SEP تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

04-08 SEP تشغيل محركات البنزين والصيانة لندن E17 

04-08 SEP الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية و الهندسية لندن E6 

11-15 SEP التقنيات الحديثة في استغالل  طاقة الرياح  لندن E10 

11-15 SEP تصميم الحدائق لندن E26 

11-15 SEP نظام االحتراق الداخلي محركات في المحركات الميكانيكية لندن E4 

25-29 SEP ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

25-29 SEP لندن AutoCAD 2014 E22 
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 الربع الرابع

02-06 OCT ساسية في الهندسة الميكانيكيةالمهارات اال لندن E1 

09-20 OCT تكنولوجيات الطاقة المتجددة لندن E2 

16-20 OCT التصميم اإلنشائي للمهندسينمهارات  لندن E25 

16-20 OCT التقنيات الحديثة في االلواح الطاقة الشمسية الحرارية  لندن E8 

16-20 OCT مبادئ تحويل الطاقة الميكانيكية لندن E3 

16-20 OCT التحليل االحصائي باستخدام برنامج  لندنSPSS E27 

16-20 OCT نظام االحتراق الداخلي محركات في المحركات الميكانيكية لندن E4 

16-20 OCT ادارة العمليات الصيانة المتقدمة في الورش الميكانيكة  لندن E5 

23-27 OCT التقنيات الحديثة في استغالل  طاقة الرياح  لندن E10 

06-10 NOV الرسوم البيانية و قراءة الجداول والكتابة الفنية و الهندسية لندن E6 

06-10 NOV أمن الشبكات والمعلومات لندن E24 

06-10 NOV طاقة المد والجزر التقنيات الحديثة في استغالل  لندن E11 

06-10 NOV تكييف الهواء لندن E13 

13-17 NOV تشغيل محركات البنزين والصيانة لندن E17 

20-24 NOV تشغيل محركات الديزل والصيانة لندن E18 

27 NOV-01DEC لندن AutoCAD 2014 E22 

04-08 DEC المتجددةتكنولوجيات الطاقة  لندن E2 

11-15 DEC التقنيات الحديثة في االلواح الطاقة الشمسية الحرارية  لندن E8 

11-15 DEC تصميم الحدائق لندن E26 

11-15 DEC التصميم اإلنشائي للمهندسينمهارات  لندن E25 

18-22 DEC التحليل االحصائي باستخدام برنامج  لندنSPSS E27 

18-22 DEC التقنيات الحديثة في استغالل  طاقة الرياح  لندن E10 
 

 

 

 

 

 ادم هاسنر      

    مدير التسويق    
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