
للتدريب االسكندرية مركز

عولينظزى

1
 Fiber Obtics أتركس انفٛثش كاتالخ نساو 

Welding
1250750%50%50 يوم5 ساعح24

2Automatic control        850510%25%75 يوم11 ساعح32األنٙ انرسكى

3

Basic (PLC) programmable logic 

control Siemens S7-1200 انرسكى 

سًُٛٛض انًثشيح    S7-1200

850510%75%25 يوم11 ساعح32

4

Advanced (PLC) programmable 

logic control Siemens S7-300 دٔسج 

سًُٛٛض انًثشيح تانرسكى يرقذيّ  S7-300

850510%75%25 يوم11 ساعح32

5Arduino Microcontroller32500300%75%25 يوم11 ساعح

6Raspberry Pi50850510%75%25 يوم15 ساعح

7
Distributed Control System (DCS) 

انًٕصع انرسكى َظاو
850510%25%75 يوم11 ساعح32

8
AVR Microcontrollers يرُاْٙ انًرسكى  

AVR (يٛكشٔكَٕرشٔنهش) انصغش
850510%75%25 يوم11 ساعح32

9

Electro Hydraulics systems and 

controls انكٓشتائٛح انٓٛذسٔنٛكٛح االَظًح  

انرسكى ٔػُاصش

850510%75%25 يوم11 ساعح32

10
ETAP Power System Analysis 

Package ETAP انقٕٖ َظى ذسهٛم تشَايح
1000600%75%25 يوم11 ساعح32

11
Electrical Maintenance انصٛاَح 

انكٓشتائٛح
850510%75%25 ٕٚو11 ساعح32

12

AutoCAD for Engineering 

Drawings 

األٔذٕكاد تشَايح تاسرخذاو انُٓذسٙ انشسى

750450%75%25 أيام8 ساعح24

13

Supervisory Control & Data 

Acquisition  Systems (SCADA) َظى 

انثٛاَاخ اكرساب ٔ اإلششافٙ انرسكى

850510%75%25 يوم11 ساعح32

14
Power System Analysis َظاو ذسهٛم  

انقٕج
750450%75%25 أيام8 ساعح24

15
Electrical Drawings انذٔائش سسى  

انكٓشتٛح
750450%75%25 أيام8 ساعح24

16

Industrial Motor Control (Motor 

Drives) & Inverters فٙ انرسكى  

االَفشذشاخ ٔ انصُاػٛح انًسشكاخ

850510%75%25 يوم11 ساعح32

17
Industrial sensors types and 

function ٔٔظٛفرٓا انصُاػٛح انسساساخ إَاع
750450%75%25 أيام8 ساعح24

18
Process Measurement انقٛاساخ 

انُٓذسّٛ تانؼًهٛاخ
750450%50%50 أيام8 ساعح24

19

Electrical Circuit Breakers 

Maintenance انذائشج قٕاغغ صٛاَح  

انكٓشتائٛح

750450%25%75 أيام8 ساعح24

20
Ecodial Protection Software تشَايح 

(اٚكٕدٚال) انسًاٚح ذُسٛق
750450%75%25 أيام8 ساعح24

21
Electrical Grounding تانُظى انرؤسٚط  

انكٓشتّٛ
750450%50%50 أيام8 ساعح24

22

Dialux software for Lighting 

Distribution االظاءج ذٕصٚغ تشَايح  

(دٚانكس)

750450%75%25 أيام8 ساعح24

23Electrical safety 850510%50%50 يوم11 ساعح32انكٓشتائٛح انساليح

24
Matlab Programming ّتهغح انثشيد  

Matlab
750450%75%25 أيام8 ساعح24

25ICDL Preparation 40600360%75%25 يوم14 ساعح

26A +20600360%75%25 أيام7 ساعح

27Oracle Database 20800480%75%25 أيام7 ساعح

28Oracle Java SE 7 Programming20800480%75%25 أيام7 ساعح

29PHP Fundamentals20800480%75%25 أيام7 ساعح

30Primavera P3 Core20600360%75%25 أيام7 ساعح

31SAFE 7.020600360%75%25 أيام7 ساعح
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32SAP 2000 V10 Advanced20600360%75%25 أيام7 ساعح

33MySQL Fundamentals20600360%75%25 أيام7 ساعح

34SAP 2000 V10 Core (EN)20600360%75%25 أيام7 ساعح

35SQL Server 2012 Core20600360%75%25 أيام7 ساعح

36

Mobile Communication packadge       

   GSM - GPRS - WIMAX -CDMA - 

UMTS -LTE- 

1500900%25%75 يوم30 ساعح120

37CCNA 801000600%75%25 يوم27 ساعح

38CompTIA Network+20600360%75%25 أيام7 ساعح

39Primavera P6 Costing20600360%75%25 أيام7 ساعح

40Primavera P6 Scheduling20600360%75%25 أيام7 ساعح

41Primavera P6 Upgrade20600360%75%25 أيام7 ساعح

42
Autodesk 3ds Max Design 2014 

Fundamentals
750450%75%25 أيام8 ساعح24

43Photoshop CC Core24600360%75%25 أيام8 ساعح

44Photoshop CC for Web24600360%75%25 أيام8 ساعح

45AutoCad 2D24600360%75%25 أيام8 ساعح

46AutoCad 3D24600360%75%25 أيام8 ساعح

47
Quality management system 

requirements (QMS) ISO 9001
750450%50%50 أيام7 ساعح20

48Six sigma yellow belt20750450%50%50 أيام7 ساعح

49Six sigma green belt20750450%50%50 أيام7 ساعح

50Six sigma black belt20750450%50%50 أيام7 ساعح

51

Mechanical Design Using

Solid Works  تاسرخذاو انًٛكاَٛكٙ انرصًٛى  

تشَايح

750450%75%25 يوم11 ساعح24

52

Introduction to CNC and 

CAD/CAM تانًاكُٛاخ انشقًٙ انرسكى  - 

انرصُٛغ ٔ انشسى

850510%75%25 يوم11 ساعح32

53
Design of fire fighting system           

انسشائق يكافسح َظاو ذصًٛى
850510%75%25 يوم11 ساعح32

54
General industrial safety ٍاألي 

انصُاػٙ
850510%50%50 يوم11 ساعح32

55Quality control 850510%50%50 يوم11 ساعح32اندٕدِ يشاقثح

56
تشَايح  تاسرخذاو انًٛكاَٛكٙ انرصًٛى  Solid 

Edge
750450%75%25 أيام8 ساعح24

57
تشَايح  تاسرخذاو انًٛكاَٛكٙ انرصًٛى

Autodesk Inventor
750450%75%25 أيام8 ساعح24

58
Mechanical Maintenance Skills 

انًٛكاَٛكٛح انصٛاَح يٓاساخ
850510%50%50 يوم11 ساعح32

59Welding Processes 850510%50%50 يوم11 ساعح32انهساو ػًهٛاخ

60Hydraulic circuits 850510%50%50 يوم11 ساعح32انٓٛذسٔنٛكٛح انذٔائش

61Pneumatic Systems 850510%50%50 يوم11 ساعح32انٕٓائٛح األَظًح

62
Hydraulic equipment operation 

انٓٛذسٔنٛكٛح انًؼذاخ ذشغٛم
850510%50%50 يوم11 ساعح32

63
Pipeline systems analysis and 

design االَاتٛة خطٕغ َظاو ذصًٛى ٔ ذسهٛم
850510%50%50 يوم11 ساعح32

64

Refrigeration and air conditioning 

fundamentals ٔذكٛٛف انرثشٚذ اساسٛاخ  

انٕٓاء

750450%50%50 أيام8 ساعح24

65
Production Set-Up Procedures 

االَراج ذدٓٛض ػًهٛاخ
750450%50%50 أيام8 ساعح24

66Food safety 850510%50%50 يوم11 ساعح32انغزائّٛ تانصُاػاخ انساليح

67
General industrial safety ٍاألي 

انصُاػٙ
850510%50%50 يوم11 ساعح32

68
Design of firefighting system ذصًٛى 

انسشائق يكافسح َظاو
850510%50%50 يوم11 ساعح32

69
 Hazard area  classifications  

انخطشِ انًُاغق ذصُٛفاخ
850510%50%50 يوم11 ساعح32
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70
Control valve (types, selection )       

)  انرسكى صًاو         االخرٛاس-  االَٕاع )
850510%25%75 أيام8 ساعح32

71Fire alarm system 750450%50%50 أيام8 ساعح24انسشٚق اَزاس َظاو

72Protection 850510%25%75 أيام8 ساعح32انسًاٚح أَظًح

73
Mechanical Maintenance Skills 

انًٛكاَٛكٛح انصٛاَح يٓاساخ
850510%50%50 يوم11 ساعح32

74Vibration analysis 850510%25%75 يوم11 ساعح32االْرضاصاخ ذسهٛم

75
Compressors and blowers انعٕاغػ 

ٔانًشأذ
850510%50%50 يوم11 ساعح32

76
Overview Of The Manufacturing 

Process انرصُٛغ ػًهٛاخ
750450%25%75 أيام8 ساعح24

77Mechatronics 850510%50%50 يوم11 ساعح32انًٛكاذشَٔٛك ػهى

78

Process Simulation Using HYSlS 

انثشَايح تاسرخذاو انصُاػّٛ انؼًهٛاخ يساكاخ  

HYSlS

750450%50%50 أيام8 ساعح24

79
Loss Prevention Engineering ُْذسح 

انفٕاقذ يُغ
750450%25%75 أيام8 ساعح24

80
Fire Protection System (Basic) 

انسشٚق يٍ انسًاٚح َظى اساسٛاخ
750450%50%50 أيام8 ساعح24

81

Fire Protection system 

(Advanced) ِانسًاٚح َظى فٙ يرقذيّ دٔس  

انسشٚق يٍ

750450%50%50 أيام8 ساعح24

82
Valves Technology (Basic) ذكُٕنٕخٛا 

انصًاياخ
750450%50%50 أيام8 ساعح24

83
General industrial safety ٍاألي 

انصُاػٙ
850510%50%50 يوم11 ساعح32

84Safety at work 850510%50%50 يوم11 ساعح32انؼًم فٙ انساليح

85
Essentials of fire fighting اساسٛاخ 

انسشائق يكافسح
850510%50%50 يوم11 ساعح32

86
Integrated safety management اداسج 

انًركايهّ انساليح
850510%50%50 يوم11 ساعح32

87

Safe material handling and 

transportation َقم انًٕاد ٔ انرؼايم يؼٓا 

تؤياٌ

850510%25%75 يوم11 ساعح32

88

Emergency management & crisis 

management ٔاداسج انطٕاس٘ء اداسج  

االصياخ

850510%25%75 يوم11 ساعح32

89
OSHA general industry training 

program انصُاػّٛ االٔشا تشايح
850510%50%50 يوم11 ساعح32

90

Applications of technical 

requirements of OSHAS in general 

industry يٍ انرقُٛح انًرطهثاخ ذطثٛقاخ  

انؼايح انصُاػح فٙ األٔشا

850510%50%50 يوم11 ساعح32

91

Safety inspection in industrial 

plants for engineers, technicians 

&labors انصُاػٛح انًُشآخ فٙ انساليح  

ٔانؼًال ٔانفٍُٛٛ نهًُٓذسٍٛ

850510%50%50 يوم11 ساعح32

92

Practical machinery safety for 

engineers & technicians ساليح ػًهٛح  

ٔانفٍُٛٛ نهًُٓذسٍٛ اٜالخ

850510%50%50 يوم11 ساعح32

93

Practical health & safety in 

industry for engineers & 

technicians  فٙ ٔانساليح انؼًهٛح انصسح  

ٔانفٍُٛٛ نهًُٓذسٍٛ انصُاػح

850510%50%50 يوم11 ساعح32

94OSHAS ISO 18001 850510%50%50 يوم11 ساعح1800132 أٚضٔ أٔشا

95Strategic Planning 600360%50%50 أيام8 ساعح24االسرشاذٛدٙ انرخطٛػ

96Business Management 600360%50%50 أيام8 ساعح24االػًال اداسج

97
Business Process Reengineering 

االػًال ُْذسح اػادج
600360%50%50 أيام8 ساعح24
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600360%50%50 أيام8 ساعح24االسرشاذٛدٙ انرخطٛػ98

600360%50%50 أيام8 ساعح24االػًال ُْذسح اػادج99

600360%50%50 أيام8 ساعح24االػًال اداسج100

600360%50%50 أيام8 ساعح24انرغٛٛش اداسج101

600360%50%50 أيام8 ساعح24االتساز يٓاساخ102

600360%50%50 أيام8 ساعح24انٕقد إداسج فٙ ٔانكفاءج انًٓاسج103

600360%50%50 أيام8 ساعح24انثششٚح انًٕاسد اساسٛاخ104

600360%50%50 أيام8 ساعح24انًثٛؼاخ يٓاساخ اذقا105ٌ

600360%50%50 أيام8 ساعح24ٔانًانٛح انرداسٚح االػًال106

600360%50%50 أيام8 ساعح24انًٕظفٍٛ ٔاخرٛاس انرٕظٛف107

600360%50%50 أيام8 ساعح24انرسٕٚق يثاد٘ء108

600360%50%50 أيام8 ساعح24انًؼهٕياخ زًاٚح109

600360%50%50 أيام8 ساعح24انزُْٛح انخشٚطح110

600360%50%50 أيام8 ساعح24انسكشذاسٚح111

600360%50%50 أيام8 ساعح24تانؼًالء انؼالقاخ اداسج112

600360%50%50 أيام8 ساعح24انقٛادج يٓاساخ113

600360%50%50 أيام8 ساعح24االششافٛح انًٓاسخ ذًُٛح114

600360%50%50 أيام8 ساعح24االذصال يٓاساخ115

600360%50%50 أيام8 ساعح24انًشكالخ ٔزم انقشاساخ اذخار116

600360%50%50 أيام8 ساعح24انرقاسٚش ٔكراتح االَراج تٛاَاخ ٔادخال انفُٛح انهغح117

118
 اسرًشاسٚح ظًاٌ) انطٕاسئ نًٕاخٓح انرخطٛػ

(انؼًم
600360%50%50 أيام8 ساعح24

600360%50%50 أيام8 ساعح24انًؼهٕياخ زدى صٚادج اداسج119

600360%50%50 أيام8 ساعح24االػًال ذقاسٚش ػهٙ انؼًهٙ انرذسٚة120

121
 يغ ذٕاصهك ٔذؼضص تُفسك ثقرك ذثُٗ كٛف

االخشٍٚ
600360%50%50 أيام8 ساعح24

600360%50%50 أيام8 ساعح24انفؼال انرفٕٚط ف122ٍ

600360%50%50 أيام8 ساعح24يٕظفٛك ذسفٛض كٛفٛح123

600360%50%50 أيام8 ساعح24اندٛذ ٔاالنقاء انرخاغة فٙ يٓاساخ124

600360%50%50 أيام8 ساعح24ٔانرفأض االقُاع ف125ٌُٕ
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600360%50%50 أيام8 ساعح24انؼصثٛح انهغٕٚح انثشيدح دتهٕيح126

127
 انشخصٛاخ ذسهٛم ٔ اندسذ نغح ٔ انفشاسح ػهى

انًالير يٍ
600360%50%50 أيام8 ساعح24

600360%50%50 أيام8 ساعح24انؼصثٗ انركٛف دُٚايٛكٛح دتهٕيح128

600360%50%50 أيام8 ساعح24انثششٚح انطاقح قٕج فٙ دتهٕيح129

130
 ٔدساسح ذسهٛم ػهى) اندشافٕنٕخٗ فٙ دتهٕو

(.  انٛذ خػ يٍ اإلَساٌ
600360%50%50 أيام8 ساعح24

600360%50%50 أيام8 ساعح24ٔاألصياخ انرٕذش إداسج فٙ ٔانكفاءج انًٓاسج131

132
 انًقاتالخ اخرٛاص كٛفٛح فٙ ٔانكفاءج انًٓاسج

انزاذٛح انسٛشج ٔكراتح انشخصٛح
600360%50%50 أيام8 ساعح24

133
 اذٛكٛد) انسهٛى انرؼايم ٔفٌُٕ انؼًم اخالقٛاخ

.(انؼًم
600360%50%50 أيام8 ساعح24

134
 انًشاػـش ظثػ ٔكٛفٛح انؼاغفٙ انزكاء

انؼًم ظغٕغ ٔذسًم انؼًم فٙ األزاسٛس
600360%50%50 أيام8 ساعح24

135
 انخشائػ ٔغشٚقح ٔانرزكش انزاكشج ذقٕٚح يٓاسج

انزُْٛح
600360%50%50 أيام8 ساعح24

600360%50%50 أيام8 ساعح24انقٛادج ٔيٓاساخ انسذٚثح اإلداسج136

600360%50%50 أيام8 ساعح24( L 2) انؼًالء خذيح إداسج فٙ دتهٕو137

600360%50%50 أيام8 ساعح24افعم فشٚق تُاء ٔكٛفٛح اندًاػٗ انؼًم138

600360%50%50 أيام8 ساعح24ٔاداسذّ انغعة يغ انرؼايم كٛفٛح139

600360%50%50 أيام8 ساعح24انفؼال االداء ذقٛٛى140

600360%50%50 أيام8 ساعح24انُاخسح االخرًاػاخ اداسج ف141ٍ

600360%50%50 أيام8 ساعح24انُداذ ذسقٛق  أسشاس142

600360%50%50 أيام8 ساعح24انسد انرفكٛش قثؼاخ143

144
 االْذاف ٔذسقٛق انرفكٛش يٓاساخ ذًُٛح كٛفٛح

انؼًم فٙ انًُشٕدج
600360%50%50 أيام8 ساعح24

600360%50%50 أيام8 ساعح24ٔانرقذٚى انؼشض يٓاساخ145

600360%50%50 أيام8 ساعح24انُاخسح انزاذٛح االداسج146

600360%50%50 أيام8 ساعح24انُاخر االداسٖ االتذاع ذسقٛق كٛفٛح147


